
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 



Β. ἢν 
Ὡ9ΘΊΟΊΤ 06479661 



ΟΡ ΤΠΕ 





Ὀἰο Ζθα Ὀγ (Ὡοοοίς 



ΑΝ 

ἹΝΤΚΟΘΌΛσΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤῊΒ 

ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΒΘΤΌΟΥ ΑΝ ΚΝΟΥΕΡΟΘΕ 

ΟΡ ΤῊΣ 

ΒΟΙῪ δΒΟΆΙΡΤΌΒΙΝ 

ΥΟΙ,, ΤΥ͂, 



ΤΌΝΟΝ: ῬΒΙΝΤΕΙ) ΠΥ͂ 

ΒΟΥ ΤΙΒΛΥΟΟΟ ΑΝΙ)) Οὐ... ἘΕΝ -ΒΥΒΕΕΥ 50ΓΔΒΒ 

ΑΝ ΡῬΑΒΙΙΑΜΕΝῚ ΒΊΜΒΕΕΤ 



ΑΝ 

ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 
ΤῸ ΤῊΞΚ 

ΟΚΙΤΊΟΑΙ, ΒΤΌΒΥ ΑΝ ΚΝΟΥΕΡΟΣΝ 

ΟΥ̓ ΤῊΒ 

ΠΟΥ ΒΟΒΙΡΤΙ ΗΝ, 

ΒΥ 

ΤῊΕ ΒΕΥ͂, ΤΗΟΝΜΑΒ ΒΑΒΤΕΙΙ, ΠΟΚΝΕ, 1.}. 
ΟΥ ΒΤ. ΣΟῊΝ᾽ Β ΟΟΙΙΚΟΕ, ΟΑΥΒΕΙ͂ΡΟΕΚ. 

Ἑαιτοὰ ὃν 

ΤῊΝ ΒΕΥ. ΤΗΟΜΑΒ ΗΠΑΒΥΨΕΙΙ, ΗΟΚΝΕ, Β.Ὁ. 
ΓΙᾺ ΑΥΤΗΟΕ) 

ΤἸῊΕ ΠΕΥ͂. 590ΗΝ ΑΥ̓ΕΕ, ΜιΑ. 
ΟΡ ΘΟΟΥ̓Υ͂ΣΙΣΒ ΑΝΌ ΟΔΙΌΒ ΟΟΡΟΙ, ΟΔΥΒΒΙΌΟΒ; 

ΔΑἈυ 

ΒΑΜΌΕΙ, ΡΕΙΡΕΑΌΧΣΧ ΤΕΕΟΕΓΕΒ, 1..,..Ὁὃ. 
ΑΥΤΗΟΒ ΟΡ “ἈΒΝΑΒΕΚΒΌῸΚΧ ΤῊΒ ῬΒΙΣΧΤΕΌ ΤΈΧΤ ΟΥ ΤῈΒΌΟΒΕΕΚ ΚΕΝ ΤΕΒΤΑΜΕΧΊ," 5ΤΟ. 

{ΒΤΒΑΤΕΡ ἬΙΤΗ ΜΑΡΒ ΑΝῸ ΚΔΟΒΙΜΙΓΕΒ ΟΡ ΒΙΒΙ.ΙΟΑΙ, ΜΑΝΌΜΟΞΒΊΡΤΒ, 

ΤΟΟΝΤΕΕΝΤΗ ΕΖΤΙΟΝ. 

ΙΝ ἘΟΒ ΥΟΡΌΜΕΘ--ΝΟΙ, ΙΓ. 

ΓΟΝΘΌΟΝ: 

ΓΟΝΟΜΑΝΚ, ΟΠ ΕΕΝ, ΑΝ (6Ο. 

1817. 



Ὀἰο Ζθα Ὀγ (Ὡοοοίς 



ΡΒΒΕΑΟΘΙ͂ 

ΤῸ ΤῊΒ 

ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΤῊΙΒ σοϊαπηα οοηβὶϑίβ οὗ το ραγίβ, ὙΒΙΟΝ ΤΩΔῪ Ὅς 60}- 
βἰἀογϑα βοραγδίεϊγ. 

ΤΙο [,γϑὲ 18 δὴ Ἰηὐτοάαοίίοη ἰο {π6 7 υίμαϊ ΟΥοίδηι ἀπὰ 
Θίθαγ οὗ {86 Νονν Ταβίδιηθηΐ : 0 {818 1 δὴ ὙΠΟΠ]Υ ΤΈΒΡΟΙ- 

81016; ἔοσ, ψῖ [86 δχορρίϊοη οὗ ρογίϊοῃβ οἱϊο ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 

ἔγουα {μῈ Βον. Τ. Η. Ήοσπο, ᾿ῦ Βα8 Ὀθθη δηὐ ΓΟ Ῥγοραγθὰ 
ἴοσ (818 νοϊυμηθ. [0 ψου]Ἱά, ἱπάθθα, παν Ὀθθἢ ΘΑΒΥῪ ἕο ἢδνθ 

ΚΔ Κ6η {π6 τηδίθυῖα] ΔΙΤΘΔΟΥῪ οχιβυηρ οἢ {86 8. ])]εοῦ οὗἩὨ 1Π6 

ΜΗ5., νϑυβίοῃβ, ὅζο. ὅζο.) οὗ ὑῃ6 Νεονν Τοβίδιηθηύ, 88 σι θη ὈΥῪ 

Μσ. οσῃα, δπά ὅο αῦθ δῃ]αγρϑα 10 ὈΥ ἃ ἴδ δα] 0108, δηὰ 

ἰο δαγνα ἰηἰσοάπορα {86 τηρπύϊοη οὗ πον ]γ-αἸἰβοονοσοα ΜΌΝ. ἴῃ 

8. ΒΙΤΩΪΑΥ ΤΔΠΏΘΙ ; ὕὐγχοὸ ΤΟΆΒΟΠΒ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, ΘΒΡΘΟΙΔΙγ πγεῖρῃεά 
ὙΥ  ἢ τὴ ἴῃ ρίνίηρ ἴο [818 ρογίίομ οὗ {π6 γοϊυσαθ 108 ργθβοηΐ 
ἴοστα. 

Τοσχίυδὶ ΟΥ̓ ΟΙοἶβπὶ ἢ88 ΘΟ ΤΑΥ͂ ΘΒΡΘΟΪ8] ΒίυμαὙ ἴῃ 6Οη- 
ποοίϊϊοπ σῇ (86 ατοοκ Νονν Ταβίδηθηϊ ΦῸΓ ΤΊΔΠΥ͂ ΥΘΔΆ7Β: 

804 ἰδ08 1ὑ ΔΡροαγθα ἰο Ῥο στἱρὰὺ ἴο ἰγσθαῦ 6 ἰορὶςβ τχοσο 
Ἰπασροη θην ὑμδῃ 1 οου]ὰ μανα ἄοπο, μδα 1 βουρβύ ἴο δοὺ 
πηθτοΐψ 88 ΔῺᾺ ΘΟΙΟΓ ἀηα δηποίδίου ἢ [ὉΓ ΘΠ ΔΗΥ͂ ΒΟΠΟΪΔΡ 
[848 ὈΘΘῚ 8 πυρί ραίου 1Π5 ΔῺΥ ἀθραγίχηθηΐ οὗ βίυαν, 10 18 
ΟὨΪΥ παύυγαὶ ὑμαΐ 6 Βῃοι]α 6 ἴῃ 806 ΤῃΘΑΒΌ ΓΕ ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ 
4υ811ἔᾳεα ἴοΥ Βρθδκίηρ [ῸΓ ΠΙΠ.861:, 8ηα οοτητηπηϊοδίίϊηρ {86 

ΥΟΙ,. 1Υ͂. ἂ 

πὰ οῸ ᾿»᾿ 
έ ἑῷ 



ΜΗ ῬΕΕΒΕΑΟΕ, 

Τ6Β]08 οὗἩ ἢἷ5 βίυ ἀ168 ἴο οὐμοῖβ. ἀπὰ {818 1688 τὴθ ἴο {ἢ 
ΒΘΟΟΠα οὗ {Π6 ΤΟΆΒΟΙΒ Γαίου α ἰοὸ δθονΘ. 

Τὴ δχϑιηϊηΐηρ (86 016 Βα )]εοού οὗἩ Ταχύίμαὶ Οὐ] οἴβηη, πὰ 
ἴῃ ΟὈὐδἰΠηρ 80 δοαπδϊηΐδηοθ Ἱ (ἢ 6 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ον θηοθ 
(Μ55., νϑυβίοῃβ, δηα θαυὶγ οἰϊαι]οη5), βοὺ ἃ 11{{16 888 δοσαχηι- 

Ἰαίθα οῃ ΤΩΥ͂ μαπᾶβ, τ οι 18 οογίϑι ΠΥ ποὺ ϑοορββὶ 0] ἴο 8]} 

ἜΙΡΗ͂ΟΩΙ ΒΟΒΟΪΑΙΒ; δΔηα ΔΙΓΒΟῸΡὮ ΟὐΒο 8 Βᾶνθ ἔΓΘΟΙΥ αϑοᾶ ἀπά 

Ὠγα ρα] Ι8ῃοα πιῦποαὺ Πἰμάθγαποα τηοῦ ὑμαῦ ἢ88. Ὀθθη 00]- 

Ἰοοίθα ὉΥ͂ τη6, γοῦ 81] {818 88 Τογιηθά ἃ ραγύ οὗ ννϑδῦ 1 μᾶνθ 
Ἰοηρ' ὑβουρμὺ ταῖϊρηῦ ΡῈ ῥγοβίδο]ν ρα ]15Π6 4 αὖ βοιμθ ἔαύαγα 
ΔΎ, 88 ἃ οοῃ τ ραΐϊοη ἰο π6 δοουταΐα Κηον]οᾶρε οὗ Νον 

“ΓΓεβίαιηθηῦ οὐ ὑ]οῖϑη. ΤΉθθο ἰμίηρϑ, θη, Ὀοΐηρ 80, 1 νγ8 

ρ]αὰ ἰο παν {π6 ὁορρογίαπιςυ οὗ {Π8 τηδκίηρ Βοπλ6 ργθϑθηΐ 

1.86 οὗ {16 ΤΕ80]08 οὗὁἩ τὴῦ βία θϑ, 8ο ὑπαῦ (Π6Υ τηδῪ Ὀ6 ἅνδ]]- 
Δ0]6 ἴοῦ ἐμ Ῥεπαῆϊ οὗ οἴμεσβ. [1 μάνα {δ8, ᾿ῃ βροδκίηρ οἱ 

Μ55., νϑυβίοῃβ, ὑῃ6 Ηἰβίοσυ οἵ {86 Τεχί, δπᾶ βοῖῃβ οἱμοὺῦ 

[ΟΡΙ68, ρίνθῃ δὖ Ἰθαϑὺ δῇ ουζἰἝηθ οὗ τῶῦ οὐαὶ ἱπνοβίϊ σαί! 08 Οἡ 

{8686 8} ]οοβι Α Ὠϊηῦ τγγ88 δοτητηππιοαίθα ἰο τη6 Μ 8116 ὑῃ6 

γοΪατη6 Μ͵δ8 Ῥ83581ηρ' ἰῃΤΟῸΡὮ ὑΠ6 ῬΓΕ6Β8, ὑμαὺ {818 ρογίζοη μδά 

Ῥδθὴ ὑπάυϊγν οχίθμαθα; Ὀαὺ 88 {86 Ρυ ] ]ΒΠ6 ΓΒ οοἰποϊάθα τ ἢ 

Τη6 ἴῃ ΘΟΙΒΙἀΘΡΙηρ ἰῃαῦ ὕοο το ΘΟΙΆΡΓ βϑοη πσου]ὰ ἴῃ {ῃδύ 

Ραγῦ Ὀ6 ᾿π)υσϊοίουβ, ἢ0 ρογθϊοη οὗ ψμδὺ δα Ῥθθὴ σπυυϊ θη 

νγ88 οπὐοα. [Ὁ τηυϑὺ Ὀ6 υπαογβίοοα, ονγονοῦ, ὑπαὶ ουθ 

ΟἹ ὑμ6 βουγοθϑ οὗ οὐ ϊοῖβιη ΤΉΔΗΥ͂ Β 0] 6οἱ5. ΔΓ6. σαῦμον 1παϊ- 

οαἰοα {π8η δηΐογοα ἰηΐο ἴῃ αοίδὶ]; Θπουρῃ, Βοσονοῦ, [88 

Ὀδϑῃ ρίνϑη ἴο ἀϊγθοῦ ἐμ βίυιἀοηύ ἴῃ ἸΘΔΓΏΙ Ωρ ῸΣ ὨΙΠη561, 

Τὸ τὴ 1Ὁ 18 ἃ βδ ϑίβοϊοη ἴο ἤν Ὀθθη 8016 ἰο βρϑαὶς {μπ8 

[Ὁ οὐ {686 8.0] 6οἴβ, ὑπουρὴ 1 τηϊρὺ τῖβῃ ὑδπαΐ 10 Παα ὈΘΘῃ 
ΡΟΒΒΙΌ]Ὲ ἴο μᾶνθ δηΐεσθα στο σαὐπαίοΥ ἰηΐο {μ6 ἐρέογηαΐ 

εἰαγαοίογ [168 οἵ 188 ἀποϊοπς Μϑ8., δῃᾶ [Π6 Βαγϑυα] ψϑυβίοῃβ, 

8Δηα ἰο αν αἰβοιιββεα ΠΥ {86 ῥαὐγβῦϊο οἰἰαύϊομβ. Βαΐύ 

8.111 {118 γοϊυσηθ, πα ομδ ΠΟ Δρροαγοα ποὺ Ἰοπρ ἃρὸ ἢ, 

9. ( Αῃ Αοοουῃηΐ οἵ ἴδ Ῥυεϊηϊοὰ Τοχὶ οὗ {πὸ ασθοκ Νὸν Ταβίαμηοηϊ, τ (ἢ 

ἘοΙΔτ ΚΒ οὐ 118 Βδνυ βίου ἀροη Οεὶ εἰσὶ Ῥυποῖρ]68.7 Βαρϑίοσ : 1864. 



ῬΒΈΒΑΟΘΕ. ΙΣ 

ΤΛΔΥ͂ 80 ΕΠ 6 ἴῸΓ {ἢ 8 ργδβθηῦ Ὁ οοιηταπηϊοαίϊηρ ἴο οὐθογ5 {Π6 

ΓΟ ΒΘ} 8. οὗ ΤῊΥ͂ ΟὟ βία 168, ΜᾺΪΟΝ πᾶν Ὀδθθὴ οαΥτϊθα οἡ 
ΓὨτοῦρἢ ΤΏΔΩΥ Ἰοηρ᾽ γᾶ 8. [1 οὐυρθῦ, ρου ρ8, ὑο 844, ἰῃδὲ [ἢ 
Ι δ δυὐδν 80]6 ἴο δα δίθιύὺ }}ν {η6 τ βϑ]}8 οΟὗἩἨἉ τὴν βίμαϊαβ ἴῃ 

{ὺὉ1Ὶ8 ἀδσραγίηοπύ οὗ ΒΙΌ]1ς41] ᾿Θαυπϊηρ ἴῃ 8 οοιλθἰηρα δη4 

απο ἴογῃ,  σδῃ 866 ΠΟ Ῥγοβροοῦ οὗ 18 Ὀοϊῃρ' ροβ810]6 ἔῸΓ 

ΒΕΨΘΙΑΪ ΥΘΑΓΒ αὖ Ἰδαϑί, ἃ ρουϊοα ψἘ1οἢ ΔΡΡοαγΒ ἀουΪΥ ἀῃσοΓ- 
αἴ ἴο {μο86 ΜψῈῺΟ Θοηβῖ 6" {86 1Ππ58 8 1}1{γ οὗ 411 τηυσπάδηθ δηά 

Βαχηδη (ῖηρ8. ΤῊΘ ἱπ6 Εἰ [6 Π688 οὗ ΔΩΥ͂ Β0 ἢ} ρτοβρθοῦ 8 Κ68 

Τὴ6 811 {ἢ τοῦ ρ᾽δα ὑμαῦ 1 μαναὰ Ὀθθῃ 80]6 ἰο ραὺ ὑμ6 ρογίϊοῃ 

οὗ {818 γοΐαπιθ, τη ϊο ἢ τοἰαίοϑ ἰο Ταχίυδὶ ΟνιἸοΐϑια, ἱπΐο 1(8 

Ῥτοβοηὺ ἀοβηϊία ἔοσηῃ. [τὴδυ τἹΡΏ ΠΥ δαά, ὑμαὺ ἴῃ (8 ἀ6- 

οΥταϊ πα οη, 8η4 ἴῃ [ἢ ΤΏΔΉΠΘΙ ἴῃ ὙὙΏΙΟΣ 10 88 Ὀ6ΘῊ ΘΑΥΓΙΘα 

οαὖῦ, 1 αγνο δα {86 Βα βίδοίίοη οὗ {Ππ6 Δρρτογαὶ οὗ {6 ἤν. 

Τ. Ἡ. Ηογμθ. [ὑ ΟὨΪΥ τϑαυίγαϑ, ἰῃ βίδίύϊηρ 018, ὑμαῦ 10 

Βῃου]α Ὀ6 Ὀοτπα ἰῃ τηϊπα {μδύ ἴον 411 ογώσαϊ ορὶποηϑ 6 Χ- 

ῬΓΕΒΒΘα, 1 ΔΙοὁ πα 8Πὶ ΤΟΒΡΟΠΒ1 06. 

ὝΠδη 1 τϑλθαῦθοῦ πον Αἰ ΒΥ βοὴ6 ΠΟῪ ταραγὰ 

ΟΥ1684] ῥΥϊποῖρίο8 ἰο τ μαὺ γὰ8 ὑῃ6 ο8886. ΟΟΙΏΡΑΓ ΑΙ ΟΙΥ ἔδυ 

ΥΘΔΙΒ ΔρῸ, [ σαῃποὺ ἀο οὐμον ὑπδῃ [66] ὑμδη κα} ὑμαι ΓΘ 80} 08 

ΒΒοΙΪα 80 [ᾺΓ ἕδνα Ῥθθη αἰζαϊμθά. ΤΘΠΓΥ Ὑ6Αγ8 ΔρΡῸ ὑπὶηρ8 
ὝΘΙΘ ποῦ 80 ΤΟΡΑΙΘΩ͂ ἴῃ {18 ΘΟ ΤΥ 88 18 ὑΠ6 6886 δ΄ ῥ᾿Γ6- 

βοηΐ; {86 ρῥυϊποῖρὶα οὗ τϑουσσθηοα ἴὸ {86 οδυ οϑὺ δηα Ὀαβέ 
Δ ΠοΥ (168 15 ὁη6 ἴῃ ΜὮΙΘΝ ΤΩΔΠΥ͂ ΠᾶΥ͂Θ ΠΟΥ͂ δοαιϊοβορα ; δά 
Ὑ6116 οοηϊπυρᾶ οδογίβ, τηδάθ Ὀούῃ ἴῃ ῥτῖναϊα δηα ρα ]ὶο, 

αν Ὀδοη [8 ἴδτ οὗ 86, {6 οτἱρίηδὶ δαὐ μοῦ 168 ἤανα ὈΘΘῃ 

δὖὺ (16 Βδ1η6 {ἰπ|6 Το-ΟΧαιηϊποα: ΜΘ. ἤδνα ὈΘΘῊ ΠΟΤῈ 8001." 

ΤΑΙ οΟἸ]αἰοα : (Π6 ἰαχίϑ οὗὨἉ ΤΏΔΠΥ πᾶν Ὀθθη ΡαὈ]ἸΒῃη6α ὉΥ͂ 

ΤΙβοβοπάογε: ὑμ6 δῃηοϊθηὺ ὙΘΥΒΊΟῺΒ ἤδαῦο ὈΘΘῺ ΤΠ]ΟΤῈ 80601- 

ΤΑΥ͂ ᾿ηγοϑίϊραϊεα, δηα ἰδ ραΐγιβῦϊο οἱ ὐδ[ 0 η8 ἤν ὈθΘῃ 

Ἰηοτα βίυἀ!εα. Τὰ {μογ6 88 Ὀθθὴ ἴῃ ὑῃ6 ἰαϑὺ ὑνθηΐΥ 

Υ ΑΓΒ 8 Β᾽ πη]! Δ Π6οὰ8 Δρργθμθηβίοῃ οἵ οὐ οα] ῥγῖηοῖρ]68, δηά 
οὗ {πμ6 ἴδοὶβ ἠο μοὶ ἘΠΘΥ τηαῪ 6 ΔρΡ]164. Ι Ὀ6]ονα {μα 1 
δᾶ ΠῸ οδοδλϑβίοῃ ἴο ΒΥ ᾿π0 6 88 (0 ἐΐ6 Εγβί ραγὺ οἵ {18 



---.«,“ο.... ΚΞ ῷτΓπἰὠας Ὁ τὸ ΞΕ ΞΡῚ τ τ... ΟΝ 

Ἃ ῬΕΒΕΒΕΑΟΘΕ.- 

νοΐατηθ, {86 σοπίοηΐβ οὗἩἨ ὙΠΟ ΤΩΔῪ Βρθαῖϊς [Ὁ ὑποιλβοῖνοϑ. 
Νο οπϑ Μ|1, 1 Ῥο]ῖονα, ὀοηϑῖ 6 ὑπαὺ 1 πᾶν ρίνθη ἀπαὰθ 

ῬΓΙΟΙΏΪΏΘΠΟΘ ἴο ΤΩΥ͂ ΟὟ ηνοϑι σα 8, ὙΟ 18 ἀναγ οὗ {Π6 
σἤθδηρσα οὗ {π6 ἴοπα οὗ ὑμουρῃν 88 ἴἤο σηΔΠΥ ΟΥ̓ 108] Ροϊη 

διηοηρδί ΟἸγ βυϊδη ΒΟ ΠΟΙ Δ 5. ἴῃ {18 σουηίσυ, ἰο οἴἶδοί πο ἢ 

ΤΩ Οἴἴοτίβ ἤδνα Ὀθθὴ οοηβίδη αἰγθοίθα ἴον τροσα ἤδη 

ὉΘΉΏΤΥ ὙΘΆ78, 8πα {παῦ ποὺ σψιβουῦ 8016 ϑχΟΟ688. 

ΤῊ βοοοπα ροτίϊοη οὗἉ [818 νοϊυτηθ ΘΟ 81808 οὗ [ηἰτοά ποίη 

ἰο {6 τοβρϑοῦίγε Ῥοοκβ οὗ {μὸ Νονν Τοβίδιηθηξ. πὰ ϑσθὶ 

81ὴ ποὺ ϑυῦμοῦ, Ὀαὺ 5: ΠἸΡῚΥ οαϊΐογ. Ηδγα 1 ἐε]ὺ ὑμαὺ 1 βίοοα 
ΟἿ ΨΟΙΥ͂ αἰδγοηῦ σγουπα ἴσου μαὺ π οι 1 ἢδα οσοαρὶοα 

ΜΠ τορᾶτα ἰο {πΠ6 Τοχύμδὶ ρογίοη οὗ {π6 νοϊαηθ. 1 ἢδὰ 

ποὺ 80 ΤῸΝ ἰο ΘΟΠΒΙΔ6Ρ ΠΟῪ 17 Βῃου]αὰ δᾶνο ὑγοαίθα ἐῃ6 

Β 0] 6 οὐβ, 88 τ ἢδὺ δα! ]οη τηϊρηῦ Ὀ6 ποραξα], ἢ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΘΘ 

οὗ τηοάβ ἢ ΤΕ ΘΘΔΙΌἢ, ἰοὸ τ ῇῃδὺ (88 ον. Τ. Η. ογῃδ δά Ἀϊτ- 

8617 βίαίθα. Τὺ γψγαϑ ποὺ [Ὁ τὴ6 ἰο Ρ0]} ἀονγῃ οπα βαϊῆσε ἱπ 

ΟΥΘΡ ἰο ογθοῦ δῃοίμον ἴῃ 108 δίθδα; ἰο 40 {818 ῸΓ Π6 Τηθγ8 
Βα Κα οὗ οἤδηρο, σου] Ὀ6 1Κκ6 στοπιουῖηρ 8ῃ Οἷα ΤΏΔΏΟΥ Ὠοιι86 

ἴο ΙΔ Κ6 ΤΌΟΠῚ [ῸΓ ἃ σῖτῃ 1818} ν 1118. 

Βαΐ 848 οαϊΐοῦ 1 Βαανα ιι8θα ΤΥ ΠΙΌΟΓΟΥ : 88 ἴο [ο86 ὈΟΟΪΒ 

οὗ {86 Νονν Ταοβίδσηθηί, {86 δυϊῃμοῦιγ, ὅζο., οὗ ψβῖο μᾶ8 

Ῥ6Θη 8ρ6Ο 8}}Υ αἰβρυίοα, 1 παν δἀαρα σψμαῦ ἀρρϑαγϑα ἴο πιθ 

ἨΘΟΘΘΘΑΡ ; 1 Ὦδνα τοιηονθα ψῃδὺ βοοιηθᾶὰ ἀουθδί], οΥ τῇδ 

δα8 ποὺ Ῥοσῃα {π6 ἰδϑὲ οὐ οἷοβθ δχϑϊηϊηδίϊοῃ, δηα 1 ἤϑνβ 

Βουρσῦ ὑπαῦὺ {π6 ουϊάθποα ἴῃ νου οὗ ὑπ6 τοβρϑοῦϊνα Ῥοοΐκβ 

οὗ {Π6 βδογβα γοϊατηθ τὺ Ὀ6 Βυηοϊθηῦ ῸΣ ὑμ6 ΡΓροβο οὗ 

186 σΘΠΘ67Ὰ] βία θηΐ. 

ΟῚ ΟᾺΪα παν Ἡ]5μ6α ὑμαὺ (Π6 αυοίαὐοῃ8 οὗἩἨ ΘΑΥΪ ΟΡ 
το υβ σίνθη ὈΥ Μτ. Ηοῦπα Ββου]α δα οτηϊίεα ; ἰο ἀο {818 

1ῃ β,ΘΠΘΓΆΙ 88, Πουον ΟΡ, ΘαΌΔΠ]ῚῪ Ορροβοα ἴο ΤΥ ἡμαφηιθηΐξ 

Δηα ἱποίμιαϊοη; ἴῸΣ Π6ΓῈ ἃ͵’Ὸ 8 7 ὑπ] ΡΒ ἴο ὙΒΙΟΙ Ὁ 8 ΠΟΥ͂ 
ΤΩΟΓΡῈ ΠΘΘΟΙᾺ] ἰο αἰσοοῦ ὑπὸ αἰξοηθίοη οὗ γουπρ ΒΙΌ]1οΑ] βία- 

ἀβηΐβ ὑμβαη ὑμπαῦ ἔμοτα ποτα ΒΙΡ]1οα] ΒΟ] γβ Ῥοΐοσο (μο88 
ὮΟ ἤᾶνα ᾿ἴνοα δῃὰ πχϊίθη ἀυγίηρ (86 Ἰαδὺ ὑμὶν ὙΘ878. 



ῬΒΕΕΕΑΟΘΕ, ΧΙ 

Τὸ ΤΩΔΠΥ ΠΟῪ {Π6 ᾿ηνοβύϊρσαὐοη8 οὗὨ βιοἢ) ξΟΓΟΙΡΉΘΙΒ ἃ8 ΕἸΟἢ- 
Ποόγη 8δπα ΜΊΟΘ86}185 βοὴ ὑμιηρΒ δἰτηοϑὺ πη ΠοῦΤῃ ; 8η4ἃ δυο ἢ 

ΒΘΘΙῺ ὉΠΟΟΠΒΟΙΟυΒ ὑπαῦ 6 ΘυῸΡ ἢδα ΒΙΌ]1ο 4] ΒΟ 0188 ἴῃ ΟἋΓ 
ΟΥ̓́Τ ΠΟΙΠΙΥ. ΤῸ Β0 ἢ} {86 ΠΔΙΉ68 οὗ 1 ΡΠΘΡ δηα οὐἢ 6.8 

ΔΙ6 ὉΠΙΆΤΩΙΠΪΑΡ, δηα ὑπΠ6}} ΟΡΚΒ 16 δἰπηοϑύ Οὐ αυἱΐθ υ- 

Κποσῃ. [81 ὑβογοίογο ρἰδα ἰμδὺ ϑιοῖ οἰναύοη 8 ΓΤ ιηδὶ ἢ ἐι8 

δίνει ὈΥ ΝΜ. Ηογτο, δπὰ 1 δορα ὑμδί {ΠῸῪ ΤμΔῪ 6 [ἢ6 

ΤΊ68}8 οὗ αἰγβούϊηρ᾽ ϑοταβ βίυιἀθηΐβ ἴο {86 ψογκ8 οἵ [ῃο86 ὑγ.0 

Ἰινοὰ Ῥεϑίοσα {μ6 ργοϑοηῦ σϑηογαίίοη. Ηδα μοῦ πού ἤβοη 

ΒΌΆΘΝ 8 Ἱρποῦίηρ οὗ ψμαῦ ΟἴμΟΓΒ. ἤᾶν ἀοπη6 ἰοηρ ἃρο, ἀπά 
ΒΌΘΝ ΟὈν]ΟΒΏ688 85 ἴο ὑμὶν ποῦ κϑ, σο βου ]α ποὺ πα 80 

ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟ αἰϑοουδγῖ68 τηϑθ 848 ἴο ροϊῃὺθ ἰοηρ' ἃρῸὸ ᾿ἰηγαϑίϊ- 

σαϊοα δηὰ Κποσῃ. [ὑ 18 {Π6 ραγί οἵ νυ βϑαοσῃ, ΤΥ Β6 Ὁ] γΒ 

ΠΟΥ ἴο σοι ῖη6 8]1 ὑμαῦ 18 ἐγμθ ἴῃ τϑοθηΐ τ βοαγοῦ Μ ἢ (ἢ 6 

αϑοογίαϊηθα ζαςίϑ οὗἩ ΘΑΥ]ΘΥ ἸΠΑΌΪΓΥ. 

Τὸ 15 ὑτιὰρ ὑπαῦ Δ }Υ οὗὨ {116 ΟΡ] θοίζοηΒ γαϊβϑα δρδϊηϑὺ {πα 

ῬΟΟΚΒ οὗ {π6 Νονν Ταοβίδιηθηΐ, πν ἢ ]οἢ ἡ ΓΘ πούϊοοα ὈγΥ ΜΓ. 

Ηοτπο, Ὀοϊοηρ, 15 ἐλ ἔογηι βίαϊοα, ἴο ἃ Ραϑὺ ροπογαίίοη ; Ὀυΐ 

1}}18 ἄοο8 ποῦ ΤΌ Π6 " ἔῃ ΕΥ̓ΘΠ ΠΟῪ γνοἱα οὗ δΔρρ]!οαίϊοη ; [ῸΓ 

τῷ 18 Ὑ17611 ὑπαῦ βύπμαἀοηΐβ Βῆου]α 6 ἀιγασγο {Πδὺ ται ἢ ἴῃ [ἢ6 

ὙΥΓΩΥ οὗ οὐ͵]οοίΐζοῃ {πα΄ 18 δΔαγβηοθα 848 "διῦ 18. ΟἿΪΥῪ 8οιηθ ο]4 

ατρσυχηρηῦ ρὰΐ ἴῃ ἃ ΠΟ ἀΓ688, ΟΥ̓ δαδρίοα ἴο 806. ΠΟνῸ] 

ΤΩ066 οὗ ΡὨΓΆΒΘΟΪΟΡγ. [0 18 ὑπ8 ὙΜ6]1 ἴο 866 ὑπαῦ {Π6 ΟὈ]60- 
ἰἴοπ δα Ὅδθθη {Ὁ]}Ὺ απϑισογθά, Θουθὰ Ὀοίοσα {86 βυρροβοᾶ 
ΒΟ οτηα οὗ ΡΠΙΟΒΟΡΗΥ͂ ἴο ἩΠΙΟἢ [Ὁ 18 ποῖσ δἀαρίοα Πα Ὀδδη 

Βοασὰ οὐἍὐ ΑῬδβοϊαΐθ ουϊάθηοα ἴο ἴδ διιπμου νυ οὗ ἰῃ6 Νονυν 

Ταβίδσηθηῦ ῬΟΟΚΒ Του] ἢΒ ὑπ6 Β81η6, αὐ ὑπο 1Ὁ 18 ΠΟῪ 

{π6 ἔΆΒΒΙΟη τ ἢ βοιμθ ΤΌΤΊη5 οὗὨ Ῥβϑι ο- ῬΠ]]ΟΒΟΡΗΥ͂ ἰο ἸρῃοΓα 
{Π18 88 τηυοἢ 88 ροββί]6, ἀπά ἴο βι ]θοί 411 ὑδβύϊμαοην ἰο ἐπ 
ΔΡΡΙΙοδύοπ οὗ βοῖλθ Βρροβϑα ρῥγὶμοῖρὶθ, οὐ ἰο ὑῃμ6 βυ]οοῦνα 

ἔβο]πρ' οὗ ϑδοὴ :πΠαΌΪΓΟΓ. 

1 μᾶνα ποὺ ρΌΠπα ουϊΐ οὗὨ ΙΩΥ ὙΑΥ ἰο βίαϊθ {8686 οστηβ οὗ 
ΟὈ) οοἴζοῃ ; {ΠΟΥ͂ ΨΑΡῪ σοῃύϊηυ }]γ, ἀπα ὑπο Βθαροβθ σἤδησα 

ἃ8 Οἴὔζοη δ8 ἰδιαὺ οἵ {πὸ οἱου 8 1 ἢ 110 Δοτοθ8. ἰμ6 ΒΚγ. [1 



Χχιι ῬΒΕΕΔΟΒ. 

1 Κηον οὐ δα ουἹάθῃοθ οὗ ΤΥ Β6η868 ὑμαὺ (86 881} 18 ἐλοχο, 

1Π6 νϑυυϊηρ ΚΠ 8 δηα Θοηβϑίθηοίοβ οὗ οἱου ἃ δηα τιϊδὶ μὲ 
ΟὈΒουχΘ 818 ΣΙ 658 ἀο ποίμϊηρ ἰο οἴἴδοβ ἔγοτη ΤΥ ταϊπὰ 

ὑμαῦ Κηονῃ δοῖ. Ηδὰ οδ]εθούϊοη δϑϑαμηθᾶ ϑοῦλα οηθ ἀοβηϊο 

δτουπα οὗ δυριατηθηύ, 1 τηρῆῦ αν Ὑ6}1} ποίϊορα ἴὑ ; Ὀυΐ 

ϑυβοϊαύο οὐ άθησθ, 1 ΔρΡργο θη αθα, 18 βυδιοϊθηῦ ἴθ δΏΒΟΥ.. 

186 βυβ᾽]οοναε ποίϊοηβ σοι ἀτὸ ραῦ ἴῃ δοπιρο οη 
δραϊηϑὺ Ἰύ. 

Οτ 806 ΟΟΟΔΒΙΟΠ8, δηα [ὉΓ οαγίαϊη βιυἀθηΐθ, 1Ὁὺ 18. γ76}}, ΠΟ. 

ἀουδύ, ἴο τηοδοὺ δῃηὰ σοξαία βοδρίϊοϑὶ {μθουῖοβ, δηα ἴο αἀἰβου88 

ΟὈ]οὕομΒ δηα αἱ που 0168 ομθ ὈΥ͂ ομθ: Ῥαΐ {818 15 ποῦ (ἢ6 

οἷν (ϊηρ' ἰο νοι Τηἰτοάυοίϊοηβ ἰο {86 ΝΕ Τοβϑύαταθηΐξ. 
ὈοΟΪκ8 8ηου]αὰ Ὀ6 ἀογοίθα. Α γουηρ' ϑύυαἀοηῦ ΤΩΔΥ Υ76]] ΓΘΟΘΙνΘ 

[Π6 ᾿αρΓοβϑίοη (11 {Π18 Ὀ6 86 Ρτοιαϊηοηῦ δπα ρυῖποῖραὶ ὑμϊ]ηρ) 

{μαὺ 411} ὑπαῦ οδὴ ὈδῈ βαϊὰ δροὰυῦ ἐῃ8 Νοὺγ Ταβίατηθηΐ 18 ἴο 
. ΒΠΟῪ ἴῃ ΠΟῪ ΙΏΔΏΥ ὙΔΥ͂Β 1Ὁ ΤΥ Ὀ6 485881164, ΔηἋ ΒΟΥ ΟΙΘΥΟΡ 

{π6 τηθη τηϑὺ ΡῈ ὙΠῸ 86 Β10}} ἱΠρΘΠΟΣΪΟΥ ἴῃ Ταϊβῖηρ οΟὈ- 
Ἰθοίίομβ. [Ι͂ἢ {818 ὙΑΥ͂ ἃ ὑθῃάθῃΠοΥ ΤΩΔΥ ὍΘ οοτητηυπϊοαίθα ἴο 
186 ταϊπα οὗ {Π6 βυυιαεοπύ, ἔτοτῃ ἴοο στδαῦ Ῥχγοιῃϊπθηοθ Ὀθίηρ' 

σίνϑῃ ἰο ἔΌσΊΤη8 οὗ οδ]δούϊομ, νι] οἢ 18 ὨΔΙΓΑΪΥ ον ον ογδαϊοδίθα : 

7υϑὺ 828 16 Βρθοϊτηθηβ οὗ 886 8Βρ6]]1ηρ' 1η 116 ]οῪ ΜυΤΑΥ 5 

ΘΧΘΓΟΐΒ68 ἤᾶνα οἴὔθῃ 80 [8111] τἰβθα [Π6 αγ688 οὗὨ ΟΠ] άσθη 
δῦ 18 ἱποογτοϑοῦ, ὑπαῦ (Π6Ὺ ΠΟΥΘΡ αυϊΐα οσογοοτμα {86 οἴἴθοίβ 

οὗ μαῦ ταοϑὺ ἱπ)υαϊοϊουβ τηοάβ οὗ ἐδδοβίηρ οὐ μορταρυ. 
ΤΏ τϑϑα]ὺ ῥτοάαυοθα 18 7ιϑὺ ὑΠ6 ΘΟΠ ΓΑΓῪ οὗ ὑμαὺ ΒΊΟΝ τγὰ8 
Ἰπηἰθηααά, 

ΑἹΙ ἐδοὺὶβ δπὰ δυρυτωμθῃηΐβ βίαιθα ὈὉῪ Νυ. Ηοσπθ 816 τοἰδϊποα 
ἢ ἀ6 ΡΥΟΙΤΩΪΠΘΠη06. [0 γχὰϑ Πού ΤΩΥ͂ Ὀιι81 688 85 ΘαΙΟΣ ἰο 

Ἰηὐονίοσο ἢ} {Π.686, Θν ἢ μοι ἢ ΤῊΥ ΟΥΤΏ Ορ᾿ πῖοῃ 18 ἔγΘΟὶΥ 
Δα ρα ψἤθΡα πορα 1]. 

ΤΟ ἐλέγα ρατγί, οὐ ΒΙΘ]ΙΟρΤΑΡ 104] ΑΡΡΘΠΑΙΧ, οοπίδϊηβ βυοῇ 

Ρογίϊοῃβ οὗ Μρ. Ηογῃθβ 1,180 ἃ8 στοϊαΐθ ἰο ὕπ6 ϑουιρίῃτοβ ἴῃ 
[86 οΥἱρίμῃ8] Ἰαπραδροβ δηα ἴῃ ὑῃ6 δηοϊθηῦ νϑυβί 8, τυ Β1 0}. 

. δα! Π0η8 88 Δρρϑαγδὰ ἰο 1η6 ἴο 6 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ. ϑοῖηθ οὗ ὑῃ 6860 



ῬΒΕΡΑΘΕ. ΧΙ 

ΑΥῸ Οἷα νόσκϑ; θυῦ {Π6 σγϑαίθυ ραγὺ 16 Β.0 ἢ 88 Πᾶνα ἂρ- 

ΡῬδδγθὰ ἴῃ ἰἢθ ᾿ἰδβδὺ ἰθὴ ὑθ 878. 

Ιὴ σομοϊυβίοῃ, ἰοῦ τὴθ τοιηϊηα 411 βίπἀθηΐβ Δηα Τοϑαουβ 

ὕπαῦ 86 Νὰ Ταβίδμηθην 18 ποῦ ρΊνΘη 8 88 ὑμαὺ οἡ ὙὙΠΊΟἢ 

ΟἿΓ Ἰη.6]] οὗ] ἔΔου 0165 ΒΙΤΩΡΙΥ ἅτ ἴο 6 ΘΧΘΙΟΙΒΘα, Ὀυύ 88 

16 τουθατοη οἵ ἀοά, ᾿πϑριγτοὰ Ὀγ [ῃ6 ΗοΪγ Αμοβῦ, ἰο ἴδφδοὶ 

[86 ὙὙὯγ οὗ βαϊνδίϊοη ὑῃσουρῇ [Ἀ10} τη ΟἸγδὺ ογαο θά. 

5. ΡΕΙΌΒΕΑΌΣ ΤἈΕΘΟΒΙ1 ΕΝ. 

ΡΙγυιουῖι, ϑορίθαρον 18. 1866. 





ΑΡΌΕΝΌΑ ΑΝῸ ΟΟΒΒΙΘΕΝΘΑ. 

ἘΞ ΌΌΒ ΟἿΝ ΟΒΖΟΙΒ ΑΝῸ ΤῊ ΕΠΟΒΕΝΤΙΝΕ ΟΟΥΝΌΙΙ,. 

Τν ν. 108. 106 οογζεβροπάθηδο Ὀοίνψθοη ΕΓΒ δηὰ ϑορυϊγοᾶθ :8 σϑ- 
ξοισοὰ ἴο ἴῃ οομηθοίϊΐοη ψ|Π [16 ᾳασϑίΐοη ἩδΒοῖπος ατοοκ Μ53. πόσο 
ογάογοὰ ὈΥ [86 ΕἸογθηίηθ Οουποῖ ἴο Ὅ6 οογτθοίθα ὈΥ ἐμ Γ,δἰϊη, Βαϊ 88, 
ἦι [16 οοἸἸθοϊοα τψόοσκβ οὗ Εγδδηιυβ, Ὀαΐ 11{116 οὗἁ [10 Θογγοϑροηάθησα Ὀθένγθθῃ 
Ηἷπι δπὰ βορυϊνοᾶδ 8 ρίνβῃ, βοπ16 ροΐπίβ ἃγὰ ἰδές ἴῃ οὈβουΣ ἐγ. 

Βίποο, Βουουοῦ, {16 ΡαβθΑρ6 ΔΌΟΥΘ ΣΘὨ ΠΟΠΘα γγ88 ῥγϊηϊθᾶ, [6 τψοσκ8 οὗ 
ϑορυϊνοᾶα ' μανθ Ὀδθη δἀάοα ἴο ΤΥ Βίυσγ, δπὰ ὑΠθγθ {16 Ἰο 6 ΥΒ ἃσθ ρίνθῃ 

ἩΙΟΝ 816 οἵ θα διηοηρδβί ἴμοβο οὗ Ετβϑιηυβ. ΜΙ οὐ ογεὶρὺ οὐ ἐ{ι686 
Ἰοϊζογβ Ὁ} ΠΟῪ Ὑ111 ποῦ Ὀ6 ΒΑΓΒΗΪΥ Ἰπᾶροα ὈΥ {086 γῆ ΓΟΙΊΘΣΩΌΘΡ ἐπαΐ 
Π6 8816 μΔα ὈΘ6ΘῺ οΘοτητηϊ 6 ὈΥ ἰΠο086 το ψγγοῖθ ὈΘΙΌΓΘ τη6 οἱ [ἢ18 βυδ]δοῖ, 
ΔΠᾺ ὙΠῸ ΟΌΒΟΓΣΥΘ ἐπι: 1 ΤΥ86 1 μδγθ ἄγϑση αἰ θη 10 ἰ0 ΤΥ ΓΌΓΠΔΟΣ ΟἸἰβϑίοη. 
Το ,3,7εὲ οἵ ἴμ686 Ἰοίίοσβ (νο]. 111. Ρ. 77.) 18 ἔγοπι ϑδρυϊνοάα ἴο ΕἸ Γαβιωυβ, 

ἀαδϊοὰ ΑρτΓ]] 1. 1682, ἱπ τ ἱοἢ 6 ΒρΡΟ8Κ8 οὗ 186 δηποίδιοηβ οὗ δίπηϊοα Τὸ 
1819 Εγαβηαβ χορ] (Ρ. 78.}, ου. {8:6 ΤΔΟΥΤΟῊ οὗ [86 Αδββυτμιρίίΐοη οἵὗὨ ἐπ 
Ὑιγρίη ἴῃ [86 Βδ1η6 γ88γ. ὙὉΤμ6 (μἱτὰ Ἰο ΕΣ ἴῃ [Π6 Β6Σ168 18 ἔγοτα ϑὥϑρυϊνϑάδ 
ἴο Ετδβϑηῦβ, ἀδίοα (6 [468 οἵ Οοἴοῦογ, αἷδο ἴῃ 1532. 

ΤΠ ἔουΣίὶ (Ρ. 81.) 18 τὲ ἔτοιη ϑορυϊνθᾶδ ἰο Εγαϑιηυβ, ἀαίθὰ Νον. 1. 
1638, τ οὶ 18 ποιορα ἴῃ (μῖ8 νο]απλ6 (Ρ. 108.), 88 ποΐῖ οχί βίληρ διχοηρβὶ (Π6 
Ἰεξίοσβ οὗ Εγδβῦγυβ ΔΩΥ ΠΊΟΓΘ ἰΠ 80 818 ΓΕΡΙΥ. [ἡ 10 δερυϊνοᾶδ [Π8 τ η 0 ἢ 85 
16 γεΐοδη Μ5.: ““δεϊίο δχθιῃρίασία ασγῶσδ, αὐϑ ἴὰ βοουΐαθ 68 1η Νονο 
Τεδβίαμηθηϊο, ῥ᾽ γ ϑα 6 Π]6 618 6886 ἀοργανυδίδ, 1841 δἰ Πρ 18 νΟΓΌ 18, 78 8011418 
ογδιϊοπὶ δ.8 δβυῦϊαίθ, δυΐ νἱοϊϑδίπι σοἀπηδδης 8. Ουοά ἐδοίΐαπι 6586 ΓΟῸΓ 

σὔ]ρ8 ΕὈΣασϊ οσυση, αυϊθ 5 ΟΥΤΔΙΑΙ ΟΟΟΔΒΙΟΠΘ ΠῚ ργθυογηῦ 86 0}1α φυθάδχῃ 
᾿πιροχίυπθ αὖ δῶρο δοΪθί, 8 φυϊρυδάδπι βίυ]οϑ18 ἴῃ ΠΙΓΟΥ πὶ ταϑυρὶηἸθ8 
Δϑβοσρία. 1ἰδαὰθ ἃ πηδ]πι, ΒΘΙΠ6] ΡΘΓ ΘΥΤΌΓΡΙΙ ἃ ΠΟΠΏ01118 δαχζα 881Π), 
ἴλη Ἰαίθ, υ νἱάθο, ροσιωδηδυῖ, αὖ ΠΟῚ 8010 π| ΟΧΟΟΒΙ ΟΙΏΠΘΒ ΕὈΤῚ οὶ οἷ8 

ΘΥΤΑΓΒ ΟἸΣΟΌΤΩ ΟΣΔητΌΓΣ, 86 αυθάδηι οὐἶαπὶ ΤηΔη υδοῦρία Θχθιρ Ατῖα δ 18 
ἸΏ6 18 ὩῸῚ ΒΌΠΟΣσοδπί. Οὑο πλΐπυβ ἀσδραὶ τῖσαι υἱάθσὶ ουἹρίδτω, ἰ6 ἀυπι 

. Ζοδηπίδ (Ποποδὶὶ ϑερύυνγξρῖε Οογάιδοηβῖβ Οροσζα, οὐπὶ οὐἰΐδ ἑπτὰ ᾿ηθα 5, ΔΑοουγδηῖθ 
το Ηϊδίοσί Δοδάριηϊα, Μασ, 1780. 4 νοΐδβ. ἀϊο. 



ΧΥΪ “Αἀάεπάα απά (οττίσεπάα. 

ΟΒ608 ΒΟΑΌΘΓΙΒ, 84 οαβάθῃ 58] ῦταβ οἴδη ἶββο. 2:5ὲ οπῖπι αγαοιηι ἐχοριρίαν 

απ εἰριι βδῖηλεη ἐπ Βιδίϊοίλεοα Ῥαξίσαπα, ἐπ φιο αἰ σοηεἐϊδδίηιο εἰ ἀσομτγαί5- 
δέηιε ἰέοτὶδ πια)ιδοιἶ δ οσοπδοτίρέμηι μίγεηπισο Τεδίαπιοπέμηι σορεϊτιοίμν ἰοπσα 
αϊσογδιηι α υμἰσαξίδ ἐχοηιρίαγίδιδ. ἩΜΟΙΒῚ δπΐπὶ οὐτλ ΔῸ διπηΐοα ἔυΐβϑθηι 
Δαπιοηϊίαβ, Γαπὶ Ρογϑρίοθγ, δὲ ᾿ἰΌγΟΒ ΘΟΉἔθστΘ ουγρὸ [υα1. Ηος δαυΐεοια 
ΘΧΘΙΏΡΙΑΓ ΟΥ̓ “τὰ 6886 ΘΙΩΠΘΗ 8185: πη), οὐπὶ 6} 8 ΗΓ υἑ 88 ἀθοϊαγαῖ, δ 
ἸΙὈταγὶϊ ἀἸ]Π ρα πῖα, ἴὰπιὶ αὐοα τη] πὶ ΘΟΉΘΕΪ, οὐπὶ γοίοσθ Βοβίσα [γ8 }5}8- 
τ[Ἰοη6, αὰθ ἀυδἱϊαγὶ ποη ἀθθαῖ, αἱ ΘΧ Θιμθη ἀδ 1881:120 ἀυοαυθ οχϑσαρὶαῦῖ 
ΘΟΏΨΘΓΒΆ, οἱ ἰγδάϊία ΠΟΌΪ8 81} ἃ πηδ)οσίρυβ. Οὐ ἱρίύαν δά 111}1ὰ8 ΘΧΘσ ρα γὶθ 
βάρη οὐ αυδϑὶ ΠΟΣΙΏΔΠλ ΟΟἰοσὶ ΣΤ βἰηῦ Θιμθηἀδηαὶ 86 αἰγὶ ροπαϊὶ, αυϊὰ ορυβ 
ἴδλοϊο 810, 'Ρ860 ΘΟΠΒΙ ἀΟΥΘὈΪΒ: 8ὶ5 δηΐπὶ Ὠδρθίο, σατο σψυϊρδίδιη ΟὙοογυτῃ 
οαϊοποῖα ἃ νϑίοσὶ γα βίο ποϑίσα αἰβογορδγο, ἀἰβογορϑί δυΐθε, υὖ ποδὶ 

βιορἰββίπλθ, αὖ 8 αίίοδμο 110 Θχθυηρίασίὶ Ὡὸπ ἀἰβδοηῖαῖ. Αἰ Ὧ6 ὕθῃθϑπ,, 
ἰγθοθη 8 βοχαριηΐα αὐΐηαὰο ἰοο8 Βοσ ρίαγε αἰ νοσβι δΐθιῃ δα ποϊδυϊ πη. 
ΤΠ 1180 οὗ [π6 865 ρίαςα8 18 ποῖ ρίνϑῃ πὶ [86 ρῥγϊηἰθα Ἰθ θυ. 
Τὸ {118 Ἰοιἴοσ ΕἸΓΆΒ τυ. ΓΟΡ 1οα ὈΥ οη6 ἀδίοα ΕἸΘΌΣΤΌΔΥΥ 17. 1684, ἴῃ ψ]οἢ 

ἮΘ Βαγ8: “Ουοά Ββογ1ῦ15 ἀθ Οοάϊοθ ἀτϑοο, φυθπὶι πδοῖαβ 68 ἰῃ ΒΙ ] οἴ μοοδ 
Ῥομοοῖα ἰδηίοροσο οὔτι Ὑαυϊραία οαϊέΐοπθ Θοηβοη θηΐθ, ν᾽ ὰθ Ὧ6 1ΠΒΏΘΙ 
ΟΡΟσᾶπὶ ϑυτ88. (ὐοπβίδί δηΐω, οὐπὶ αγθοὶ ἔωάυβ ἰηϊσοηΐ οὐτὰ ΕΟΙ βία 
Βομιαπδ, αυοιηδατηοάστῃ ἰοϑίδίυν Μιμῖϊα, αὐθὸ ἀϊοϊίαν “γε, ὯοΟ αποαὰθ 
ἔυΐθ8θ6 ΘΟΙΩΡΥΘΠΘηΒΌΙΩ ἰῃ δγίΐου 8, οὐ Οὐοοσαπι οοαϊο68, ργεβοσία Ενδη- 
σοὶ ὶοὶ, δὰ Βοιμδηδιῃ ἸΘο ΟΠ θτὰ ΘΙ ΘΠ δ ηΓΓ, οὐ ἴῃ βίτηἑ]98 σοαΐο6Β 'ρ86 ἰποὶ- 
ἄσογδια, οὑπὶ Ὀυϊπλαπι οἄργοη ΝΝονυυμ Τοβίδσηθηΐασηα. Οὐδγο 6Χ ᾿ἰϑίο σοάϊοθ 
ΠΪΏ1] οδβί, φυοὰ ροβϑὶ8 Ἰυάΐοασθ. ϑ'ϑὰ Οατοοσυσα Ἰθοῖῖο ροίθπαβ οδὲ ὃχ 

Οτοςοΐβ δυοίουὶ 8, ΑἸΒδηδϑῖο, Β48111ο, Οσίρϑηθ, ΟΠ υβοβίοσηο, ὰ κα τννυς, 
Ογε!]ο.ἢ 
Ιι 18 Ρατί οὗ 186 ΤΟΡΙΥ οὗἩἨὨ δορυϊναάα ἴο ἐλὲδ Ἰοίζον τ βίο 1 αν ρίνοη ἴῃ 

Ρ. 108.}, ἴῃ. τ ]οἢ 6 Βῆονβ {μὰὺ {1|ὸ διῖα ΑἸἠγοα κα σοπίαἰηοα πο βυο ἢ 
οἶδυβθ, δηα (μα πὸ ἄθοσθο οὗ (6 ΕἸογθηΐζ πο Οουῃοῖ σομία ἈΡΡΙΥ ἴο ἂπ 
αηοϊοηὐ ΜΆ. 6 6 Οοάοχ Ναιοδηυϑ. 

Ιη ἘΤΑΒΙΩΒ᾽Β ΔΏΒΥΤΟΥ ἴ0 ΒΕρυϊνοᾶδ, “Ὁ. Νοη. συ. 1684,7 [6 ΒΑγ8: 

“υοά οὐἀάυοὶθ Ῥοπίβοι ΒΙὈ]]οΟΙοοΘ δυοσίογ ἰαΐοσα, δοοίρογοῃ; ῃϊϑὶ 

ΘΧθη ραν, αυοὰ Ββοουΐαβ οδὲ ΕὙδηοίβουβ Χπηοπίυβ Ηΐβραῃ. Οαγά. πιΐβϑυση 
οβϑεῖ ὁχ Ῥοῃθοῖβ ΒΙΒΙ]ΟΓμθοα ἰδτηαύυδ ροσιωδηση. Αἰαυΐ Ποο ἔδσθ σοῦ- 
νϑηϊῦ οὐ ΘΧΘΠ ΙΑ Ὀ8 π1618. Βμίίαηι αὐγοαηὶ πέὸ ἱρ8ε υἱαὲ. Ομέδογέι 
Ἐρίβοορις 7) εϊἶηιοηδὶδ υἱγ ἀρρτγίηιο ἀοοίεβ ηιϊλὶ παγταυϊέ σμὲ στοαί. 1)6 οοτ- 
Το ομθ οοἀϊουμπι πὸη αἰχὶϊ 6886 ἴῃ Ὀ0]118, βεὰ αἱθϑαῦ ἰάθῃι τηυϊδίοηθμι 

ατϑοοσαπὶ Οοὐϊουπι 6886 [δοΐλι. Ὑ͵ΔῚ οἵ 'ρβα οοάϊοδοιη Εν δηρθ] σα π 6 ΣΧ 
ΒΙΡΠοίΠοοα Οδρηϊοηΐβ [1 Εὐυδηρο]ογυσι, 8.6.7, αὐ ΡῈΓΙ ομμηΐβ οομθθη θραΐ 
ποδίγθ αι ἰοηὶ [Α1]1η85, σογατα 18 ογαῦ ΓΘΟΘΠΈΟΓ.᾿" 

ΤῊ18. Ἰηβοσσηδίίοη Ἡ ΒΙΟἢ Ἐγϑδίηυβ τοοοϊνοὰ στυϑῦ μὰν Ὀδθθὴ ψΠ6η ἢΘ 

1 Βυΐ {ΠεγῸ ἃ.θ βοῆὸ σεγδαὶ υαγίαξίοηα ὈοσίοΘη ἰπδὲ ἴῃ ΕΓΑΒηλΒ᾽ ΒΒ ΨΟΣΚΒ δηὰ [8 ἴπ 
Βορυϊνεάα. ὙΠμΒ, “ πδπὶ ἡθοτηοᾶο ροΐεσδης "ἢ ἴῃ ἘΤΑΒΙΏΠΒ, 8 “ ἀποχηοᾶο οπΐτη ροίεγαηῖ 
πη ϑορυϊνβάβ; “ ἃ δοϊοί8 β6 Βο] 8 ββὲρθ οὔπὶ δογίρίιγὶδ σοι ἀοηἰῈ.5 "ἢ ἰπ ΟΠ6, 18 “ Ῥαγειρει 
«ἰοοἔΐδ ΕΠ ΠΟ] 18. ΒΡῈ συπὶ δογίρίμγα σοη πο 08; δηὰ 1πΠ6 ἀδία ἴῃ δορυϊνεᾶα ἃ 15 δοοογάϊῃρ 
ἴο {80 Πονιαπ Οδἱοπάδσ, “ Χ, αὶ, δαη," ὙΠ ΘἈΒΙΥ ἀἰὰ σαγίομε σ᾽ ΔΣΊΒΟ. 



“Δαάἄδοπάα ἀπά (ογγῖίφοπάα. ΧΥ] 

ψτοῖο 1.158 Δ Ποίϑ τ] 0η8 [ῸΓ ἢ18 {Π|γ οἀϊ ἴοη. ΤΆυΒ, {πο η, οΥἹ σἱ παι τ[86 ποίου 
οὔ (Π|ὁ6ὸ Σαάμα σῆὶ Οταοὶς ἴῃ δὴ ἱποοσγθοῦ σδβυδὶ σϑρασὶ οὐ (ἰυοτὶ 
ἸΤοηβῖ8}}, ΒΊΒΠοΡ οὗ θυγῆδη; δηὰ 118 ἷπτ (8 ΤὨγονγη οὐδ Π88 μδυπίο 

τὴ0 ἀοπιδίη οὗ οὐ Ἰοΐδηι ΚΘ ἃ ὑῃμδῃίΐοτηῃ, δο {πΠ8ὲ αὐΐογ ἰἴγοο μυηάγαα (ΒΓΕ 
Δηα [ΠΓΘΘ ΥΘΑΓΒ ἰΐ 801}} Βθθῖὴβ [0 ροββθ88 ἃ υἱ(δ] υ πο νου ]Ἱὰ ποῖ ἤᾶνα 
Ὀ66Π ΡοΒβ: Ὁ]6 ἱΓ ἔπ6 σοσσθβροπάθῃςθ Ὀδεΐννθοηῃ ϑϑρυϊνθάα ἀπὰ Εγαϑηλιβ παά 
ἤθη ΤΙ ΒΥ διἰθηαοα ἰο. 

Ῥ, 1388. 11η6 28. τοδὰ, "" Τὴηο ἔγδε δηά (πἱγὰ οὗ 1.686 οαἀϊ(ίουβ αν δἱ (ἢ 9 

δηα 180]68 οὗὨ [Π6 ναγίἰ!οῃ8 :" [ῸΓ ἰδ βΒθϑλβ {π8ὲ (818 140}6 18 ποί τὶ ρ}γ 
εἀάοᾶ ἴο ἴΐ6 δεοοπαᾶ: ἴμ6 11.165 δηὰ οοηῃίδηίβ οὗ {μθη), ὨΟΎΘΥΘΙ, ἅΓο το ἢ 
οοηἴιδοά. 

Ῥ, 160. ,οοί-ποίθ. 1ὰ βιιουϊά Ὅθ0 τηρηιοηθα παῖ 186 τυῦϊῖοῦ Πὰ8 Πποῖν 
δεοοσίαϊηοα ἐπὶ 18 νγᾶ8 ποί ἴγοῃ Ὀθηθαίῃ {π6 δίοδαυσ οὗ Ομμδγ αἱ Φογυδβαΐθιη 
εδῖ 106 γαρτηοπηῦ οὗὨ [Π6 Ῥοηϊαίθαυο οδπηθ, Ὀυΐ ἔγοτη Ὀσηθαί ἴπΠ6 Μοβαυθ οὗ 
“Ἅπιγοιε αἱ (αἷἰτο. Τῆθ ΟΥΓΟΣΙ ΔΓΟ86 ἔγομι ἃ σοηπιβίοη οὗ ἴπ6 ἔννο πδίι68. 

Ρ. 296, ἂς. Το {86 ΤΒοθαΐο ἔγδρτηθηῖβ στηθπτϊὶοηθά, ἴμθγο βου ἃ ὃθ 
αἰάοά πὲ ἴῃ Ζοερδβ ““ Οκίδίοσαβ Οοάϊσαυπι Οορίϊοοτυηι Μδηυδβοσίρίοσυπι 
αυΐ ἴῃ Δῖπϑοο Βογρίϑηο Υ ΕἸ 1.18 δάβαγυδῃίσ," βοιλθ ἰγαριηθηΐβ οὗ ([ἢ6 Αρο- 
ΟΆΪΥΡΒΘ ΓΘ ῥτγϊηϊθα ; α]80 ἴθγθ ἃγὸ ΤΠΘΌαῖο ἔγαρταθηίβ ἰηἰσοάμπορά ᾿ηΐο [Π6 
Ἐσγριΐαπ ατγαιηηδν οὗ ᾿ΓῸΚΊυ8. 
ΤῊ σόοσκ οὗ Ζοθρδ 4180 ΒΏΟΥΒ ἴπαΐ [ΒογΘ ὀχ βδίϑ δῃοί Ποῦ ἔγαρσιαθηὶ οὗ “Γ. 

οὗ τὸ (ὐοβρο8, ποῦ δα! οὰ οΓ 6ο0]] αἴθ, οοηίαἰπίηρ ραγὶ οὗ ὅ:, 1065 ΟΟΒρ6] 
'ἴπ Οτθοκ δηὰ Ὑμοδαῖο ; δῃὰ {παΐ [18 ΟΥ ΒΟΠ16 ΟἾΠΟΣ ὙΤποῦαὶο ΘΟΡΥ ἀοεΣ 
οὐηίαίη [Κ6 χχὶϊ. 42. 43. ΘΟΣΩΠΊΟΙΪΙΥ βαϊὰ ἴο Ὀ6 δυδοηὶ ἔγοτῃ μα γογβίοη. 





ΟΟΝΤΕΝΤΒ 
ΟΡ 

ΤῊΝ ΕΟ ΠΚΝΤΗ ΨΟΙΟΜΕῈΕ, 

ΠΘΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΤΕΧΤΌΛΑΛΙ, ΟΕΙΤῚ- 

ΟΙΒΜ ΟΕ ΤΗΕ ΝΕῊῪ ΤΕΘΤΊΤΤΑΜΕΝΤ. 

ΟΗΔΡ. 1, --- Τὰε Οὐ)εοές Ῥγοροβεά ἱπ απ Πιίγοαἀμοίίοη ἐο Τεχίμαϊ Ονἐἰεῖδης 
απά ϑιμᾶψ - - - - - - Ραρο] 

Πεδηϊείομβ, 1. Ῥχοϊἐπιϊηαῦυ βιευάΐοα, 4Φ. ἰνἰ δου οὗ ϑυδ)οςία, 6. 

σμαρ, 1|.--- ζαηπσιασε  ἐδλο Νειο Τοείαηιεης - “ Ξ 8 

Οδιδρβοίοσίδιῖοβ οὐ ατεοκ, 8. Ὀὐδυβίοη, 8. Οοιηηοη Ὠϊδϊοος, 10. Αἰἰΐς ατοοῖ, 10. 

ΟΗΑΡ. 1Π1.. --- (λαταοίεον είϊος οΥ ει Τεδίαπιεπέ αγοελ - - 12 

Τα χὶσορταρῆΥ, 12. Τ]αϊοςιίς Ἰγαςοδ, 13. Μεδηΐηρ οὗ Τ ογάβ, 13. ΕΌττηβ, 183. βὅ'γτο- 
Ομιδι αἷς δηὰ δι ογάβ, 14. Οτβιηπιδίῖοδὶ Ῥθου)Ἕασίεῖοβ, 15. ῬἪΓΘΒΘΟΪΟΩΎΥ, 18. 

Οτοοκ οὗ 1ΧΧ., 18. Οἱδοῦ Ῥρου]αγο5, 206. Τοπὰ “ ΗοΙ]οηϊδεὶς," 21. Ὠ)19- 
οαβδβίομϑ οἡ Νον Τοβίδιηθης ατροκ, 21]. 

(ΗΑ. 1Υ͂. -- ἡ ἐδα Τεχὲ 9" ἐλε Νίειο Τεεέαηιεηέ, ἔη ἐξ Ἐπίοεγπαϊ οτηε, 
διυϊείοης, αγλε οΥ ϑεἰποέίοη, δο. - - - 24 

Ὑγγπμησ Μανογίαὶβ, 24. ΒΟΟΚΒ οὗ Νον Τοδίδιιθης τηθη ΟΟἸ]Ἰοοϊοα, 355, Ἐόγηὶ οὗ 
ΜΗΘ, 25. Μοάο οὗ τες, 25. Ϊηϊεγραηοίου, 26. ΚΠ ΟΠΟΙΔΘΟΥ, 26---29. 

Ῥαῃποϊπδιίοη, 29. Ὠϊνϊβίοη οὗ οτάβ, 80. ϑεοϊίοηβ οὔ Βοοῖβ, 80. Ασοοθηῖβ, 838. 
Μοάεοσχῃ Οδαρίεσα, 34. ὝὍοσβοβ, 834. διϊοδπ Ομαρίοτδ, 856. ΤΟΙ ΟΠασίθα, 86. 

ΟΒΑρ. Υ.. --- οἡ ἐδλεὲ Ἡϊδίοντν 9 ἐλεὲ Τεχὲ ἐϊοῖ, οβρεοίαϊἶἧ ἰο ἐδε Εἰπλ 
Οεπέωνν - - - - - - - 87 

ἙΔΑΙΪΥ Ηϊδβίοσγ, 87. Μαγοϊοπβ Οοττυρίίοηθ, 38. ΜοΙΔρΡΉΓΑΒοΟΒ, 89. Ταιίδη Ὠΐα 

Τεβδάγοη, 40.« ἘαΥΪγ Οποίδιίομβ, 40θ.ἀὡ Ὑογβίοηβ, 40θ.ἀ Τοχὶ ἰη ἴπ6 ΤὨγὰ (επί, 

42. 1πη ἴδο Ἐουγδ, 485. Φοτγοπιοβ ΓΔΡουΓα, 44. Ττκρηδίϊίοη Τοχὶ, 44. οοσδὲ 

Τοχὶ, 46, Ὑασίδιίοσβ οἵ Οορίε8, 47. 



ΧΧ ΟΟΝΤΕΈΝΤΒ ΟΕ 

ὕμαρ. ΚΤ]. -- - ἡ εἶτ πυατίοιϑ ]εααἷπςσε - - - Ῥὰρε 18 

Οβυιβοβ οὗ γ᾽ αγίαἰίοη, 48. Τηίθγοπδηροβ οὗ  ονοίβ, 60. ΘῈ ΘΟ ΠΟΠ8, 52. Οτάον, 52. 

Οοηϊτεοϊίοηθβ, 54. Ὀ Ποῦ 65, ὅ4, Αδ5᾽ Π}}]αἱΐοη8, δὅ4. Ιπηβογίοηβ, 55. [γα 8 

ῬΓΔΥΘΙ, δ6. ΑἸ] Ποδιίοηβ, 56. Οοηβδαῖο Βρδάϊηρβ, 60. Οἰμϊββίοηβ, 606. Οοσ- 
Τοσίίοηβ, 62. ὥϑρογδάϊςΈ Εοβδάϊηρβ, 64. 

σπαρ. ΥἹ]. --- ἡ ἐδλε ϑιγείοηιαζίς ΟἸαδεϊοαξίοη οΥΓ Ἰοσμπιθηές --- Βοπ- 
σοῖς, ατιοοδαοδ᾽:, ααὦ Ημο᾽ς Τλεοοτὶες 00 ̓ ἰεσοπδίοη - 66 

ΑΠΒΠη 68 οὗἨ Ὠοσπιηθηίβ, 66. Βοηρο} 8 ϑυδβίθιη, 67. βίου οὐ Ἐθοθηβίοηβ, 70. 
Οτέοβῦδο ἢ 8 ΤἬοοσίοβ, 7]. Μαιδὶ οὐ Ἐδοθηβίομβ, 75. Μ|ομδοὶβ, 7. Ηυρ᾽Β 

ϑγϑίθῃ, 78. Οὐ οβθδο ΒΒ Β Μεϊοϊοιηδίβ, 84. ἘΠΟΏΒΟσΩ, 87. 

παρ. ΨΙΠ. -- Φιβοιισδίοπα οα Ἐεορηβίονι --- ΤἈθοτῖος δεδεοχιοηέ ἰο ἐΐοξα 
οΓ ατιοεδαοὴὶ απὰ ως - - - - - 488 

Τλύτοποο οἡ ΟὙΘΒΌΔΟΝ Β ϑγβίθῃι, 88. ΞΘ ΥΪΥΘΠΟΥ Οἡ Γδύσοηοο, 91. Νοίδη, 92. 

β΄." 2 8 ὥυγϑίθῃη, 94. ΘΟΥΥΘΏΘΓ ΟἹ ὅ. 012, 102. Εΐποκ, 108. Βοδυ]8 οὗ Ὠ᾿θοῦ8- 

Β'οη8, 104. 

ΓΗΑΡ. ΙΧ, .--- Οἡ ἐλε Ολατρε ἐλαὲ ατεολ ΜΠῖ.5 5. λασυε δοφη αἰέεγοα ἤγοηι ἐδ 
1, αἰΐῃ ---- Ῥοϊοσίαη Πεααίηοθ - - - - - 1ἸΟΥ 

Τιδυϊπἰζίηρ βαυρροδίοα ΒΥ Εγαβτηιδ, 107. Μοϊοσίδη Ἐοδάϊηρβ, 111. Βαγδοσίπὶ Βοδαϊηρα, 

112. Οὐοάϊεοδβ ατροο- 1, διηὶ, 118. Οη 1,Διἰπἰζίηρ ΜΆ55., 114. 

(Ηρ. Χ. .--- ἡ ἰλὲ Ηἱδίοτν οὐ ἐδε Τεχὲ 9 ἐλε ατεοὶλ ΜΝ ειο 7 εδίαηιεηπί, αϑ 
»τγϊπίοα, ἐο ἐδ Τίπιο 9. Βεησοῖ - - - - 1146 

Ἐταβηλτ8᾽8 ΕἸἀΙΕΟΠΒ, 117. ΑἸ] άϊΐηοα, 118. Οὐοπιρ]υἱοηδίδη, 119. ΟοτρΙ υἰοπείδη ΜΩΒ,, 
120, ΟὈἸ πδοιι8᾽8 ΕΑ το, 128. ΒΙΟΡΒΘΠΒΒ, 123. ΒοΖ4 8, 124. Ἐ]ζονῖγ, 124. 

Ἰοχίαβ Βοοορίιβ, 124, ΟἾΤΟΟ ρου 88 Εἰ οἧθβ, 124. Ῥαϊοη, 124, ἘῸ]1], 125. 
Μ|Π, 125. Κύβιον, 126. 7.118, 126. Βαπῖϊον, 127. Μδοορ, 128. 

παρ. ΧΙ, --- Ἡἰδίονν ὁ ἐλε Ῥηίμέοα Τεχέ ἤγοηι Βοηρεῖ οπισαγά - 128 

ΒοηροῚ] 5 Ἑάΐίοη, 1928, Ὑ͵οἰδιοϊΒ, 129. ΟὐοβΌδο ἢ 8 ἢγεὶ, 131. Βίγο ἢ Β ΟΟ]]δεοΒ, 

1381. ΑἸϊοῦ, 181.0 Μαιβαὶ, 181. Οὐοβῦδος, 132. ΗΠϊεβ ϑοοοηὰ Εάἰιίοπ, 182. 

ΘΟΠΟΙΖ 5, 132. ΤΑΔΟΒΠΔΠη, 138. ὙΙΒΟΠΟΠἀΟΓΓΒ, 138. Ὑτορο]]ο8᾽5, 139. ΑἸίογά, 

142, ἘΠ|Ιςοι, 144. ϑογίνθηοσ᾿ 8 ΟΟ]]δἰίομ5, 145. 

Οηλρ. ΧΙ], -- ἡ ἐλο ϑοιιγοος οΥΓ Τεχίμαϊ Οἱ οῖδηι πὶ σοπογαὶ - [47 

ΜΒ. Ψαεγοίοῃβ, δη!ὰ Οἰναιίοηβ, 147. ΟὈτηραγδινο Οὐ ἰοΐβηι, 148. 

σπμαρ. ΧΙ]. ---- Οτεοὰ ΜἨδ8. οὗ ἐλε »εοδὲ Αποίοηέ ΟἿαβ8 οοπέαϊηϊπς ἐλε 
Οαοερεῖς, υἱέ ον εοἱέλοιὲ οέδλεν Τρογίίοπϑ οὗ Δὲ ειο Τεδίαπιοηέ 15] 

Α. 152. Β. 158. Ο 166. Ὁ. 189. 

(ηαρ. ΧΙ. --- ἐγασηιοπί ο ΜΘ δ. 9 ἐλὲ πιοδέ Αποϊομέ Οἴαδ5 σοηίαϊηἴηρ 
ογίϊοηϑ Ὁ ἐδε Αοβρεοῖς - - - - - 11 

Ν. 177. Ῥ, 179. . 179. Ὑ΄ 180. Ἐταρ. Ῥοϊά. 180. Ζ 180. Ἀ. 188, 11. 84, 



ΤῊΕῈ ἘἙΟΠΕΤῊ ΥΟΙΌΜΕ. χχὶ 

Οπλρ. ΧΥ. -- 2,3,ϑῖρβ 5. ὁ ἐλε πιοδὲ Αποϊοηέ Ο͵α65 τολὶοἢ ἋὯ0 ποέ σοηέαϊη ἐδο 
Οοερεῖς - - - - - - Ῥαρο 186 

Ἑ. (Λοι6), 187. Ὁ. 190. Ε. (Ερρ.), 198. Η. 194. 

σηαρ. ΧΥΙ. --- }αίον ὕὐηποϊαὶ ΜΜΠᾷΙΒ 8. οΓ Ῥεοιίϊαν Ππηροτίαποε - 194 

Ϊ,.194. Χ, 195. Δ. 196. Ε' 197. 6. 199. 

σηαρ. ΧΥῚΙ͂..--- 7΄ε οὐδεν ἰαίεν ἴὐηοίαῖς οοπίαϊπὶηρ ἐλὲ Οαοδρεῖς - 2200 

ἘΞ 3200. Ἐ. 200. (Ο. 30]. Ἡ. 201. Κι 201. Μ. 202. 8.202. ὕὺ'. 202, Υ. 208, 

Γ. 308. Λ. 403. αγίουβ Εταρτωθηίβ, 204. 

ΟΗΑρΡ. ΧΥΤΙ..--- 71: οἵλον ἰαίεν ὕὐηοϊαῖς ΕὐΒΉ ΔΗ ἐλε Αοἰς, Ἐρὶεείεε, ον 
“Ἱροοαΐψρεε - - - - ες - 20ὅ 

Ἡ. 905. Ἐ.-205, 6.7. 3205. 5.Κ. 305. Β. 206. ἱεηθδοῦ Ε͵αρτηθηὶ, 206. 

σπαρ. ΧΙΣ. .-- πηροτίαπέ ΛΙ͂Θ'᾽ 5. ἐπ συγοῖυς 7,οἐίεν8 - - 207 

(1), 208. (88), 209. (69), 210. (88, ΑΡος.), 311. Τιϑοποη οὐ ΜΒ. οἵ 1}6 

᾿Αοἴβ, 211. (18), 212. (22), 212. (209), 312. Οοά. Μοπιίοτι., 2156. Οοά. 
Οἰϊοδοπίδηυβ, 2170. Οὐοά, Βδυΐϊδηυβ, 218. Οοᾶ. Νοαρ. βορίυδ, 218. Οοά, 

ἙἘΠΟΓΔηη8, 219. 

σπαρ. ΧΧ.  ...-. ,Χ.Χ85 5. οοπίαϊπῖπο Ζιοοἰοπατίοδ - - - 22] 

Τεχὶ οἵ 1δοϊϊοπασίοθ, 2292. Οοά. Ηαυϊοίαπηβ, 5598., 224. 

σπαρ. ΧΧΙ. --- Οἡ {δε Αποϊοπὲ Ῥεγείομς ἐπ σεπεταῖὶ αα ϑομγοῦδ οΥ Τεχέμαϊ 
Οὐ εοΐδηι - - - - - - - 228 

ψΑΙπο οἵ ἐμοῖς ΤοδιϊπιοηΥ, 225. Βοπίοὰ ΒΥ Βοτίνθηοτ, 226. Μ|1}᾿8 ὕες οὗ Υ ἐγβίοῃβ, 229. 

παρ. ΧΧΗ͂..--- 71ε Αποίοπὲ 7 αἰ Ῥετγϑίοηδ ᾿μὐζώ ο ἐλε γμίσαίε οὗ 

«“)εγοπιδ - - - - - - 4280 

ψετχείου τηϑὰθ ἰῃ Αἰτίοα, 230. ὙἾ ἰϑοσωδῃ  πυεδιζαϊίοη, 281. Οὐ Ττδηβίδιίοη, πο ὲ 

ΤΩΆΩΥ͂, 233. Αὐρπδίίηο, 334. Φοτοιηθ, 285. “ 1ιΔ14,᾿ 235. Μϑ85. οἵ τῇς (οβρο]9 

οὗἨ 16 οἱά [,Δἰΐη, 237. ΟΥ̓ (86 Αείβ, 240. ΟΥ̓ δι. Ῥαυ}Β Ἐρίδβι]εβδ, 241. ΟἸδβϑὶ- 

βοεσίίου, 341. Βουϊβίοῃ ορροβϑὰ ἴῃ Αὐἰτοβ, 242. 

παρ. ΧΧΙΠ..--- 7λε Πουΐδίοπ 9 ἐλεὲ 1 αέΐπ ἐν ὩὔεγΟΉΙ6 ---- 106 Κεϊ- 

φαίε - - - - - - .- 248 

Ὑ͵οΥῖκ πηὰοτία Κοὴ ὈΥ Ψεγοιμθ, 243. Ηἰβ οὐστι Αςοοπηΐ, 244. ΗΪβΒ Ὑ͵οτκ Ὁτουρῶίξ ἰηϊο 

τ|8ε, 246. Οὐδβαίοάοττιδ, ΘΟσ ρΟΙΎ 1..ὄ 246. Οτδάπαὶ Οοττιρίΐοπδ, 247. ΑἸσςυΐη, 247 

Οὐοιτοοιοτία, 248, Βίορμοηβ᾿ 8 Ἐδ᾿τοηθ, 249. Ὀὐπηεῖϊ! οἵ Ττοηῖ, 249. Ἡρπίθηϊμ, 

1κιοδα Βγαροηείδ, 249. δίχιΐπο Εἰ τίου, 250. ΟἸεπηθητπο Ἑάϊίοι, 251]. ψυϊραῖθ 

88 8. ϑοῦτζοο οἵ Οὐ ἰοίσηι, 3538. ΕΘ ίοηΒ, 258. Μϑ8., 268----ώ255. Βἰχίίηο διὰ ΓΙο- 

το πη πο Ὗ αὐϊδιίοηϑ, 256. 



χΧΧιϊ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΣ 

Ομλρ, ΧΧΙ͂Ν. --- 7Ὺλὲ οατὶν ϑυτγίαο Ῥεγδίοη"δ: ἐλ Τεελέίο, απα ἐδο Οἐτε.. 
ἐοπίαπ 7 6πὲ 7 ἐδε (οϑβροῖς - - - - ΡῬαρθ 259 

Α ϑ'γτίας Ψεγβίοη ἴῃ 9ηἃ οοηΐϊ,, 2588.(ὡ. Ηοροδίρραβ, Ερῆτοια, 258. Ῥδδθϊο Νον Τοδϑία- 
ταθηῦ Ὀιοσρ δ ἴὸ Εγορο, 359. Ῥυϊηἰβὰ, 2600.ὡ ΜΆ8., 264, ΟΥςλὶ ὕ786 οὗ 186 

Μοχβίοη, 264. Ουτχοίοηΐδῃ ϑγτίϑο, 267. 

(παρ. ΧΧΥ͂. .-- 7Ὺλε Ῥλίϊοχοπιαη ϑυγίας ἔπ απά ἱἐξς ἰουϊδίοπ ὧν 
7Ζλοπιαϑ 96 ατλεϊ - - - - - 4269 

1αὐεν ϑγτῖας, ὅσαι τηϑηοηθᾶ, 267, ῬὮΠΟΧΟπΠΒ δηὰ ῬΟΪγοατΡ, 220. ΤῊ Ψοσβῖίοπ 
ποισροα ὈΥ Ῥοσοοκο, 271. ΜΒ. βοηΐ ἴο Επρ]αηά, 271. ἩΗϊά]ογ, 271. ὙΠοπιδβ οὗ 

Ἡλικοὶ σονΐβο8 ἐΠ18 ογβίου, 272. Ἐοσπδίοὶ δ ΤΈΘΟΙΥ, 274. Βαγ ΗΘΌγριβ, 275. 
ΒΟ Ἑαϊοη, 276. Βογηβίοὶ Β δὲ. Φόμη, 277. Οὐῖοδὶ ὕ86, 277. 

(παρ. ΧΧΥ͂Ι. --- Τὴε δυγίαο Ῥεγβίοη 9. Τογίϊοηβ αὐἀάεα ἐο ϑοηῖιὸ Ἐαϊξίοη 5 
οΓ ἐλ Ρεδλέίο - - - - - - 4278 

Ὁ Ῥοῖον, 2 δῃὰ 8 ὅόοδῃ δηὰ δυο, 228.ἁ ΑΡΟΟΔΆΙΥΡδΟ, 280. ΦΔοδη ΥἹἱῖϊ. 1---1}., 282. 

παρ. ΧΧΥΙ,..-.- Τὴε ὕογιδαΐοηι ϑυγίας Ῥεγβίοῃ - - 284 

Αἀ]οτ Β Ἐχδιηϊηδίίοη, 384. ββοηδηὶ, 2386. ΤβοδαϊηρΒ, 287. 

παρ. ΧΧΥ͂ΠΙ. --- Τῆο Μερερλϊίο Ῥοτεπ.͵ - - - 8287 
ἘΔΥΙ͂Υ Ἐχίβίοηςο οὗ Εργρίίδη ὙΟγβίοη9, 388.0. Μδγβἢ4118 ΟΟ]]αιίοη8, 289. ὙΠ ῚΚΊ 58 

Ἑαϊείοη, 289. ολγαυιζο Β, 290. Βοοίοἤον, 292. ἸΤὐράογ, 298. 

Ομαρ. ΧΧΙ͂Χ. .--. 71λὲ Τλοδαΐὶο Κεογδῖο - - - - 9908 

οἱ ἀο᾽᾿Β Ιηγοβιϊρσαίίοηβ, 295. ΜίΏρΑτΟΙΙ, Αἷονρὶ, Μπίογ, 2956. Ὑ)οὶά6᾽8 Οο]]οοϊίοη οὗἉ 
ἘΤδρτηρηΐβ, 296. ἙΙοα ὉΥ͂ Εοτά, 296. Ζοερδ, 297. Αποῖδον Εργρίίδῃ Υ᾽ ἐγβίοῃ, 
298. Ζορρβ, ΕΏρΡΟΙσϑίὶ, 298. 

σμαρ. ΧΧΧ .-.- 7.Ὺλε Οοὐλίο Ῥεγβίοη - - - -. 2099 

Ἀσοοσῦηξ οὗἩ [δο αοίμβ, 299. ΤΠ]|ΡῈ1148, 800. Μογβίοῃ ποιϊοθᾶ, 801. Οοὗοχ Ατροη- 
ἴουβ, 80). ἙΝ οηΒ οὗὨἨ ΟοΒρε18, 302. Ἐταρτηοηῖδ οὗ (06 Ερίδβι1ο8, Καηϊίοὶ, 808, 
Μαὶ δηὰ Ῥαϊτηρβοβίβ, 804. Βοοοηΐ ΑΙ οη8, 807. 

σμαρ, ΧΧΌΧΙῚΞ-...- 71λε Αγηιομίαη ΚογβιοΉ - - - - 3809 

Μίοδτοῦ δηὰ ἰῆο ΤΥδηβίδίίοη, 310. Τύδοδπ Εαϊοη, 311. ΖοΟλταῦΒ ΕΔ! οη8, 811. 

Βγοάθῃ καρ (ΟἸ]δίίου, 811. ΕΘ 8 ΟΟ]]αἰίοη, 812. ΜΒ. ποὶ 1,Διηϊζοά, 812. 

Οηαρ. ΧΧΧΙΙ....-. Το ΖΕε:ιλιορὶο Ῥεγδὶοθη. - - - - 81 

Ἐταπιοηϊι85, 315. ΖΕΙΠϊορίο Νον Τοδβίδιηθηϊ, ἢσϑὶ ρα] ]8Πποᾶ, 3816. Ῥ]αἱ 5 ἘΔ Ιἴοπ, 817. 
ἩΪ8 ΟΟἸ]δίίομΒ, 317. Ῥτουοβιβ ΟοἸ]δὕουῃ, 8318. ΖΕ ορὶς ΜΆ55. ἀοϑογίυοα, 821. 

(παρ. ΧΧΧΊΗ... 7Ὺὲ Αγαδὶο απ οἷλον ζαΐον Κγεγϑῖοη - - 828 

Αὐδῦϊς Ὑογβίοηβ, 324. δίοιτ, 3324. ΦυγΠΌΟ]], 825. ΞῬ.}|0]2, 826, Β᾽ανοηΐο Ὑ ογδίου, 

8236. Ογτυ5, 826. ΜΗ. δηὰ δι οηβ, 837. Ῥεγϑὶς οδβροΐβ, 828. Οαδοσρίδς 
Ὑοτβίοη, 828. 

ΓΕ 



ΤῊΕ ἙΒΟΌΈΤΗ γΟΙΓΌΜΕ. ΧΧῚΙΐ 

Ομαρ. ΧΧΧΙΨΤ -- Κανίν Οἰἑωξίοης, αε ϑοιγοθβ 9. Ο γί δοίης. - Ῥαρο 829 
Μοάεθ οἱ ΟἸιδέίοη, 880. Οτοοκ Βδίβοια, 839. 1:διΐη Ἐδίμοσε, 3386. Βγτίας,--- 

Ἐρἄγοσα, 836. Οἰξδείοῃβ, μον ὕο πι86, 8337. 

παρ. ΧΧΧΥ͂.---οἡ ἐλε Αρρίϊοαξίοι 9 Μαίενίαϊς {0ν Ογιξ σοῖσι - 8472 

Οὐτἰςαὶ Ῥυπείρ]οθ, 338. Ἐχδιιρ]οβ, 345. 

βαρ. ΧΧΧΤΙ .-- -Οἡ ἐδε Κεαάίης οΓ1 “οδη, υ. Ἰ. - - 8655 
Ἑοτταβ ἴῃ πὶ ἢ (6 Τοχὶ βίδηᾶς, Μ58., 356. Ψοεγδίοηβ, 8572. ἘΔΈΒαΤΒ, 358. Οὐτ- 

Ῥἰαἱεπδίδη, 860, ὙϑοαπΒ Ποίδηςο, 868. ΜίοδδοΙα, 478. Ηογείου, 874. 
Νενίου, 876. ϑαμπηπιδτγ, 8806. ΑΡρροπάϊχ ἰο ἢ. χχχνὶ,, Ὑ ουκβ οῃ 188 ΒΌ )οςῖ, 384. 

ΟΗΑρΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ---Οκ ἐλε “Αρρίἰοαξίοπ οΓ δοηκε 9 ἐλο ᾿εβιῖε 9 Τεχέμαὶ 
Οὐ δοῖσηι - - - - - - - 889 

δειρίαγο Αὐιβοσίογ, 389. Ιηδρίγαιίοη, 398. [Ιηϊογρτοίδιίου, 8394. ῬὨΠΟΪΟΩΥ, 395. 
Οποιδείοπδ, 897.0. ΠἰΒουἶοι, 8398. Αὐυἱδογίεῖοδ, 400. 

ΟὈΟΝΤΕΝΤΘ ΟΕ ΤΗῈ ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΊΟΝΘ ΤῸ ΤΗῈ ΒΕΒΡΕΟΤΙΨΕ 

ΒΟΟΚΒ. ΟΕ ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ. 

ῬΒΕΙΙΜΙΝΑΕΥ ΟΒΒΕΒΥΨΑΤΙΟΝΒ - - - - . 408 

ΟΗΔΑΡ. 1. --- ΕΑἰαεεὶοαξίοη 9 ἐλ Βοοὶς ο ἐδε ΝΥειο Τεείαηιϊεηέ - 404 

ΟῊΑΡ. Τ|. -- Τὰς Ναριε απὰ Νωρεδεν οΥ ἐδλε Οαποηίοαϊ σοῖρεε - 407 

1, Τῆο Αρρεϊδίίοηῃ αοδροὶα, 407. 1Π1, βοορϑ οὗ ἐμοὸ αοεροὶθ, 408.(Ό 1Πι ὙΤποὶγ 
ΝΌΡεσ, 408. ΙΥ͂. Τροτίδηςο, 409. 

Ο βαρ. 111.--- Οπ ἐδλε Οοερεῖ ὃν δι. Μαιέέλειο . - .- 410 

1. Τίς, 410. ΤΠ, Απἴδον, 410. 1Π. Ταίθ, 411. ΓΥ͂. Ιληρσύαρο, 416. Ψ. Οοπαΐπο- 
π658 δὰ ΑἸΓΠΘΗΠΟΥ, 420, ὙΊ, ΑἸΙΠΘΠΕΟἱΥ οὗ οπδρα,. ἷ. δηὰ ἱϊ., 421. ΥἹΙ. ϑὅσουθ 

421. ΨΠΣ, ϑγηορεῖβ οὗ Οοηίοηίθ, 480. ΓΧ, βγ}]1ο, 432. 

(βαρ. ἵΥ͂.-- π ἐλ (οϑρεῖ ὃν δι. Ματὰ - - - - 482 

1. Τίς, 432. Π. Αὐΐδοτ, 432. 1Π. Οφπηαΐποποβε δηὰ Αὐἰμοηιοϊγ, 438. Ι΄. Παίο, 

486. Υ΄ Οεοδδβίου δηὰ ὅοορο, 436.5ΎῪι. ΥἹ. [δηρῦαρο, 4582. ΜΠ. Βγπορϑὶ8 οὔ 
Οοηίοηία, 438. ΥΠΙ, 94 δι, Μαῖκ δυγίάγο 8ι. Μδιίμον ἢ 439. 8Βι:γ}19, 442. 

ΟΗΑΡ. Υ.--- Οἡ ἐδὲ αοΞροῖ ὃν 5. Σὰ - - - - 442 

1, Τί, 442. Π.ι Αὐυἴδοτ, 442. ΠΠΠ. Οδηιϊΐησδποθβ, ἔπ, 444. Ι΄. Ταῖο, 45]. 

Ψ. ον σοι υτϊτίθη, 452. ὙΙ. Οσοαβίου δηὰ ϑὅσοορο, 458. ΥΠΙ. ϑ'γπορεῖε, 455. 
ΨΙΠ. ΟΡβογυδζξίοῃβ οὐ {μἰ8 ἀὐοβροὶ, 459. ; 

ΤΟΙ, ΙΥ- Ρ 



ΧΧΙΡ ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ ΟΕ 

σπλν. ΥἹ. -- ΟΝ ἐδλε Οοϑροὶ ὃν ὲ. ϑοδη - .- - Ρασε 460 

Ι. Τί]6, 4606. || Ααὐἰδοτ, 460ό. ΠΙ. Τ)αῖο, 462. ΙΝ. ἀσπαϊηοη 688, ὅς., 463. (Οπ 

οἾδΡ. χχὶ. 462. Οἱ ντυἱῖῇ. 53.--ΥΊ}].. 11... 465.) Υ͂. Οοσαβίου δηὰ ᾿οοίρη, 467. 

Αμα]γδῖ5, 471. ὙΨ]Ι. ϑΒιιρρ!οιηθητασΥ Οδαγδοίον, 476, Υ11. 5.16, 476. 

σπβαρ. Ὑ11..---- Οὐ ἐλ Αεἰς οὗ ἐλ “4 ροϑβίζἶο5 - - - - 476 

Ι. Τίς, 476. 11. Αὐἰδοῦ, 477. Π]Ι. ἀδηυΐποηοϑθ, ὅτο., 477. ΓΝ. ὅςορο, 478. 

Μ΄. ΟἸγοποϊορυ, 479. ΨΙ]Ι. Απαϊ γδὶβ, 480θ.ὡ ὙΠ. δ.0υ1., 482. ὙΠ. ΤΠηροτίδηςο 
οὗ 80 Βοοῖ, 488. 

(βαρ. Υ1Π|. ---- Μοοομηΐ Ὁ ἐλο Αροδίϊο ακιΐ - - - 484 

Ι. Βιίγιῃ, Ἐδυςαίϊοπ, δπὰ Οοηγογβίοῃ, 484. 11. Ττανοὶβ ἀρ ἴο ἢΪ8 δεοοηᾶ Υὶ᾽ ἰδὶϊ ἰὸ 
Ψογυβϑαίοθημ, 490. [{Π1. ΤΑ ΌουΓΒ ἴο Ϊ8 ΕΟθτΝ Ὑ 1810 ἴο Φογαβαϊοῃ, 491. ΤΥ. Το 18 

ΕἸΠῈ Ὑιβὶς, 493. Υ. Τὸ ἰ8 ΕἸγϑὶ πλρυϊβοπτηοηΐ δ᾽ ἄοπιο, 494. ΥΙ. ϑδαϊθδεχαορις 

1108 ἀπὰ Μαγίγγάομῃ, 495. ὙΨΙ1. ΟΒδγδοίοσ, 496. ὙΨΙ11, 5ι0}1ο, 498. 

ΒΑ». ΙΧ. ---- Οὐδονυαίίοηϑ οἡ ἐλε Αροείοϊοαὶ Ἐρίδέϊο8 ἐπ σοηποταΐ, απὰ ἔλοδε 
φΓ δὲ. αι ἐπ ραγίομίαν - - - - - ὅδ806 

1. Πιηροτίδηοο απ Ναδίυσο οὔ [πο ΕἸ ρίβ[168,δ06. Π, ΝΌΤΟΥ ἀπά Ογάθσ, 5609. 1Π. (α- 

180]1. ἘΡ 81168, 511. ΙΥ. Ῥίδῃ οὗἉ ἴῃ ἘΡίβι168, 511. Ὑ. Οδυβοβ οὗ ΟὐϑοῦγΥ, 512. 

ΟΒ.». Χ. --- Οπ ἐλε Ἐξρέβεϊο ἐο ἐλ Ποπιαπδ - - - δ1]8 

Ι. )αῖθ δὰ Ῥίδοο, ὅ18. 11. ἀσηυϊηθηθββ, 5814. ΠΠ]Ι, ΤΏ ΟΒυγοῖῦ δἰ Εοιηο, 514. 

ΙΝ. Οοοδϑίοη δηὰ ἤὅςορο, 516. Υ'΄. διίδίο οὔ [86 οπιδῃ Οδυγοῦ, 516. ὙΥ1, βοορθ, 
δ18.(. ὙΠ. ϑυπορϑβὶβ οἵ ΟὉοπίθηϊβ, 518. Ὑ1ΊΠ. Οὐ βοσγυδίίοῃβ οἡ (8 Ερίβϑιε, 5621. 

ΟΒΗἊΑΡ. ΧΙ. .--- οἡ ἐδλε γε Ἐρίδεϊο ἐο ἐς Οοτεπέλϊαηδ - - 6δ2ὶ 

1. Οοτπιμίδη ΟΠατοῆ, 521. Π, Οερδβίοῃ οὗ [86 Ἐίβι]ο, ὅ22. Π]|. βοορε δπά 
ΔΏΔΙΥΒΙ8, 628. Ι΄, δῖ δηὰ Ομ μθηο88, 624. Υ'΄. 18 δὴ ΕΡρίβι]6 ἴο 186 (ο- 
ἸΏ ΓΔ Π5 Ἰοδβὶ ἢ δ25. 

Ομ». ΧΙ]. -- Οἡ ἐλ ϑεοοπα Ἐῥέξδέϊο ἰο ἐδε Οοτὶπίλίαπθ - - 527 

1. Ῥδίβ δαπὰ Ῥίδες, 5827. Π. Οσοοδβίοῃ, 527. Π]Ι. ὅοορο, 528. Ι΄. βιγπορεῖβ, 528. 
Ὑ. Ονδεγνυδίϊίοηβ οἡ ἴ80 Ερίδβι]6, 529. 8. Ῥδὺ}8 Υ ἰβὶ18 ἴο Οοσίμιι, 529. 

Οβαρ. ΧΙΠ..--- οἡ ἐλ Ἐρώεϊ ἐο ἐλ Οαϊαξίαης - - “ὦ δδο 

1. (ἰα]αιίδη Οματομοβ, 580, 11. Ἡδίο, 580. 111. Οοπυΐποπα85, ὅτο., 581. ΙΥ΄. Οὐοοα- 
δβίοῃ ἃπᾶὰ ὅθορϑ, 581. Ψ. ϑυπορϑβῖβ, ὅϑ2. ΥἹ. Οὐβοσυδιίοῃβ, 588. 

ΟΒ.». ΧΙΤ.--- Οκ ἐδε Ἐρίδιϊο ἐο ἐλ Ερλοείαηε. - - - 84 

Ι. ΟΒαΓοῖ δ᾽ Ἐρἤοβαϑ, δ84. 11. ἀοπαΐηοποββ, ὅζο., οὗ 186 ἘΡίδι16, δ85.. ΠῚ. δῖο, 

δ87. ΙΥ. Οὐοοδδίοη δηά ὅςορο, 5387. Υ. Βυπορϑίβ, ὅ38. 8.16, δ88. 

Ο(πβαρ. ΧΥ͂..--- οὐ ἐδε Ἐρίβεϊο ἐο ἐλο Ῥλέϊρρίαης - - - 8898 

Ι. Ομυσοῖ δὲ ῬἈΣρρὶ, 538. 11. Τ)αῖο, 5389. 111, Οςοδβίου, ὅ389. [Υ͂. ὅσορο διά 
Βγπορϑί5, 589, 



ΤῊΕ ΕΟ ΒΤΗ ΨΟΙΌΜΕ, Χχν 

παρ. ΧΥῚ.--- ἡ ἐλὸ Ἐρίβεϊο ἐο ἐδλε Οοϊοςοίαπε - Ῥαρα δ4] 

Ι. Τπα ΟΒυγοΝ δὲ Οοϊοβδο, 641]. 11. Παΐβ, 542. ΠῚ, Οοοδβίου, δ43, ΙΥ͂.ὄ βοορθ 
δηὰ ΑΠΒΕ]γ918, 548, 

(παρ. ΧΥΊ .-- οἡ ἐλε δ γε Ἐρέβεϊο ἐο ἐλε Τἠοεεαϊοπίαηϑ - δ44 

1, ΟΒυσοῖ δὲ ΤΠ οββαϊοηΐςα, 5644. 1Π. Οοπυΐϊποηθββ, 544. 1Π|. Οςοδβίου, 545. Απδ- 

Ἰγ5ῖ8β, 545. 

βαρ. ΧΥΠ,Ι. ---- οκ ἐλθ ϑεοοηπα Ἐρίεεϊε ἐο ἐλε Τλεδϑαϊοπίαημα “ δ4ὅ 

1. Ῥϑαῖο, Οςεδβίοη, δηὰ ϑοορο, ὅ45. 11. ΑπαΙγϑίβ, 546. 1Π1. Οὐβογναίίοηβ, 547. 

Ομ .αρβ. ΧΙΣ, -- - οπ ἐδε γέ Ἐρέβιϊο ἰο ΤιριοέδνΨ - - - 527 

1, Αοοοπηὶ οὗ ΤΙΠΟΙΔΥ͂, 547. 11. Τ)αίο, 5648. ΠΠ, Αοηπίποποϑβ οὗ [π6 Ἐρίβ1165 τὸ 
ΤΟΠγ, 6560. ΙΓΥ. βοορο δηὰ Κ'Υπορβίβ, δὅδ2, Ὑ. Ονδβογνυδίίοῃβ οἡ ἴθ Ῥαβίοσω 
Ἐρίδι168, 558. 

σηαρ. ΧΣ .--- Οκ ἔδε ϑεοοπά Ερίδίϊο ἰο Τὶ πιοέδν - - - δδ4 

1, Ἰ)αῖς, δ5δ4. 11. Τὸ νδῖ ρίασε βοηὶ ὃ δδ6. 111, ὅοορο, ὅ56. ΙΥ΄. ϑγηυμείδ, 557. 

Ὑ. Οὐβοτγνυβδίίοηβ, 557. 

Οβαρ. ΧΧΙ.--- οἡ ἐδο Εριρίϊο ἰο ἢ - - - - δ88 

1. Αςοουπὲ οἵ Τίϊπ5, δ58. 11. ΟἾΥΙ ΒΟ ΘΠ ἴῃ Οτείο, ὅ58. 1Π1. Παῖο, 559, Ι΄. 
ὅοορα δηἀ Απαδγβία, 559. Υ. ΟὈὐβϑογυδίοηβϑ, 560. 

(παρ. ΧΧΙ]Ι..-- οκ ἐλ Ἐρίβεϊο ἰο Ῥλίϊοπιοη - - - δ60 

Ι. Αςοουηΐ οὗ ῬΠῃΠοοη, 560. 11. Ὠλδίο, δ61]. Π|1. Οσηθίΐπομοϑθ, ἄς, 561. ΙΥ͂. 

Οεεαβίου πὰ ὅοορο, ὅ08. Υ͵΄. ΟὈὐδοσνδίϊζοιβ, 564. 

(παρ. ΧΧΙΤΠΠ. -- Οἡ ἐλὸ Εξρέβιϊο ἰο ἰλε Ἠοδτνοισα - - - δθὅ 

1, Τὸ νβοπὶ νυυτίοη, 5056. Πι Ιδηρύδρο, 669. 11, ΟΘμαἰποηο58, ὅς., ΑαἰδοΓ- 
δὨϊρ, 571. ΙΝ, Πδίο, 5856, Υ΄. Ονδοδδίοη δηὰ ὅσορο, 585. ΞΥπορβίβ, 586. 

σβμαρ. ΧΧΙ͂Ψ. --- ΟἹ ἐδλὸ (αίλοῖίϊο Ἐρίδέϊοβ π απο - - δ88 

Ι. Αρρεϊϊδιίίοη, ὅ88. 11. [5 Απεαυῖῦ: ΑὐἰΒΘη ΠΟ οὗὨ [656 ΕΡί81198, 590. 1Π]. 
Οτάογ, 590. 

σηαρ. ΧΧΥ͂ .-- ἡ ἐδθ αοποταὶ Ἐρίδεϊο οΥΓ ὕαπιες - - - 69] 

Ι1. Αὐἴδοῦ, 59]. 11. ὐδημαϊπθη688, ὅτο., 5935... ΠῚ. Τὸ γῆοπὶ δά ἀγοββοῦ, δ94. ΙΓ΄. 

ὅοορο, 595. Υ. ϑΒυπορϑβίὶβ, 595. ΥἹ. Οὐδβογνδιίοῃβ, 596. 

Οηλρ. ΧΧΥΙ. ---- Οἡ ἐλ Εἰγθέ Οαοποναῖ Ἐρίδεϊο 9 είν - - 697 

1. Δοοουηὶ οὗὨ ὅ:. Ροίογσ, 597. 1Π. Θοηπίποηεδβ, ὅτς., ὅ99. ΠΙΡὺὕυὈ[,ς Το νυ ῆοπὶ νυ τοη, 
99, ΙΥ̓́. ὙὕΠοηςα τγϊτθη ἀπά τ μθη, 600. Ὑ,΄. Τεδίρῃ δηὰ Οοηϊοηῖδβ, 601. ΥἹἹ. 
Οὐδοσυδίίοηβ 602, 



ΧΧΥῚΪ ΟΟΝΤΕΝΊΒ ΟΕ 

σηᾶρ. ΧΧΨΗ. --- Οἡ ἐλε δεοοπὰ αθηποναὶ Εριοεϊο οΥ᾽ Ρείον - Ῥασο 608 

1. ἀδμυΐηοηθδ8, ὅζο., 608. 11. 1)αῦ6, 609. 111. ὅσορο ἀηὰ ϑυπορείβ, 609. 

(μαρ. ΧΧΎΥΠΙ. -- ἡ ἐδὲ  ῖγοδέ Οοποταὶ Ἐῥρίιδέϊο 9. υοδη - - [061Ἀ0 

1. Οεπαυΐποηρβδ, δο., 610, Π|, Ὠδῖο, 611. 1Π{. ῬοΙβοηβ δἀάγοβδβοᾶ, 612. ΙΥ. Οὐ- 

σδβίοῃ δηἀ ὅοορο, 618. Υ, Ξγηορϑβίβ, 614. 

Ομβιαρ. ΧΧΙΣ, --- ὁπ ἐλ ϑεοοπά απὰ Τλἀίγά Ἐρίϑεϊε8 ὁ" ϑολη - [61ἈῈ6 

Ι. ἀδπυΐποηοδβ, Απι μη ον, δπὰ Ὠαδΐο, 616. ΠῚ Ῥοΐβοη δἀἀγοδβοὰ ἰη [6 βοουηῃἃ 

Ἐρίδβιϊο, 616. 111. 18 ὅσορο, 617. ΙΔ΄. Ῥαοζϑοη δάἀἀγοβϑβεα ἴῃ 186 Τοιγὰ ἘΡίδι16, 
617. Υ͂, [9 ὅςορο, 617. ὙΨΙ. ΟΡ ϑοσυδίίοηβ, 619. 

Οβαρ. ΧΧΣ. -- - Οἡ ἐλθ Οατηποναὶ Ἐριδέϊο οΥ᾽ μα - .- - 0619 

Ι1, Αὐΐδον, 619. 117. Οδηθίΐποηρδθ, διο., 620. [1Π|. Τϑαίο, 622. ΙΥ̓́. ῬΟΙΒΟΠΒ 84 - 

ἀγεδβεὰ, 622. Ψ,, Οσςοδβίοῃ δηὰ ὅςορο, 628. ΥἹ. 8.016, 628. 

παρ. ΧΧ ΧΙ. ---- Οη ἐλο Βοοκ ς᾽ ̓ ἰευοϊαίοη - - - 624 

1]. Τίς, 6024. 11, Οὀμαϊηρθηο88, ὅς., 624. 1Π1, Παῖο, 682. ΙΡ΄ϑβ ὅοορε, 634. Υ. 
ϑΥπορεὶβ, 6385. ΥἹ. Οὐδβογυδίϊοῃβ οἡ 186 ΒοΟΟΚ, 637. 

ΑΡΡΕΝΘΙΣ. --- Οἡ ἐλο ϑοιιγοῦβ οὗ ἐλο Εἰγοέ Τάγοο Οοερεῖ3 - 64 

Ι. Ὁἱδεγοης ΗΥΡο 6868 δἰαιοά, 641. 11. ἩγΡοΙ 6518 [δαὶ [86 ΕνΔηρο 1818 οορ α ἔτοηῃι 
ΟὔΘ 8δποίδεγ, 641. ΠΙ. Ηγροιοβὶβ οὐ Οπο ῬυϊπηασΥ Ποσιπιοηῖ, Θ645 ΙΝ. Ηγρο- 

(Π 6818 οὗἨ ΤΩΔΗΥ͂ Ποσυμηοηΐβ, 651. Υ. Ηγροίποβὶβ οὐ Οὐδ] Τχγαϊίτοη, 657. ΥἹ. 
διδιίοιηθηϊ οὗ οἴμοῦ ἀτουπά8, Μγ. δ: 8 ϑγβύθι, 664. 

ΒΙΒΙΙΟΘΟΒΑΡΗΙΟΘΑΙ, ΠΙΒΤ ΟΕ ΒΟΜῈ ΟΣ ΤῊΗΒ ΕἸὈΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞΕ ΗΌΟΣΥ 

ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ ΙΝ ΤῊΒ ΟΗΙΘΙΝΑΙ, ΠΑΝΟΌΛΘΕΒ, ΑΝῸ ΙΝ ΤΗΕ ΑΝΟΙΕΝῪ 

ΨΕΒΒΊΙΟΝΒ, ὙΊΤΗ ΝΟΤΙΟΕΒ ΟΡ ΤῊΒ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ - 667 

ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. --- γοτὰβ οὐ Βιδιϊοσγαρὴψ - - - 667 

ΤΈΧΤΒ ΑΝῸ ΝΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ Τ1ΠῈ ΒΙΒΙ,Ε. 

5ΕΟΤ. 1. -- Ῥγὶποὶραὶ Ἑαϊ ον ΟΥ ἐλ6 Ηοῦνεοισ Βὲδίδ - .- 6570 

8 1. Ἑαϊοοποβ Ῥγιηςῖρο8 - - - ὡ - Ξ . 670 

ὃ 2. Ἑαϊοηο8 ῬΥΙΏΔΓΙδ - - - - - - «671 

8 8. ἙάϊτίοηΒ τὶ ΒΑΡΌΙηἶς81 Οπηπιοπίαγίοθ - - - Ξ - 671 
ὃ 4. Ῥυίμοῖραι Ἑάϊοπβ, ἱποϊιἀΐηρ; τμοδ8 τίει Νοι68, δια. 3 ἱ . 6᾽. 

ΚΕΟΤ, 11, --  αϊεοηπϑ οΥ ἐλς Πεδναο- ϑαηιατίέαῃ Ρεπέαίομοδ, . μβ;8 

ὅΚΟΥ. [11]. -- Τασρὶριΐε ΕΟ ΟΉ8 φ Μδ5.5. οὶ ἐλὲ ει Τεδίαπιενι ΟΥ̓ 
Ζωχ Χ. . - . - - - ο᾽8 



ΤῊΕΒ ΒΟΥΕΤῊ νΟΙΌΜΕ. ΧΧΥ͂Ι 

ΒΕΟΤ. ΤΥ. --- νίποίραϊ ΒΕ αϊέϊοηα οΥ (λ6ὸ Οτεοῖ ει Τεδίαηιοηέ Ῥαρδ 684 

ΞΕΟΤ. Υ.. --- Δοίγοίοίέ Βδιδίοα, δο. - - - - - ,18 

5Εστ. Υ͂Ἱ. --- Αποίοπέ Κεγβίοηϑ οὔ ἐλο Οἷά απὰ ει Τεδίαπιεπθ - 719 

8 1. Ταγραπι8 - . - . . - - - - 719 
ἃ 2. Αποῖίοπὶ τρεῖς νογβίοθ - . - - - - - 720 

[1.1 Ὑῆο δερίπεαρίηςὶ - - - . . « 720 
ἘΠ μ  ἰ88} ἐγαηβιδίϊοηϑ οὗ [86 ἸΙΧΧ. - - - . «726 

[1.1 ἙαΙεοηΒ οὗἩ Οτρεη Β οχδρὶδ δηὰ Τείσαρῖὶθ “- - - .. 720 
[1.1 Αποῖδον Οτοοῖὶς τοσείοῃ - - - - - - 727 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΘΤΙΟΝ 
ΤΟ 

ΤῊΝ ἨΟΙΥῪ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΝ. 

ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΒ ΤΈΧΤΌΛΙ, ΟΒΙΤΙΟΙΒΜ ΑΝῸ ΙΌΝΥ͂ ΟΕ ΤῊΣ 

ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

------- Φ ------ 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 

ΤῊΒ ΟἸΣΕΟΤΒ ῬΠΟΡΟΒΒΌ ἹΝ ΑΝ ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΕΧΤΟΑΛΙ, ΟΕΙΤΙΟΙΒΝ 

ΑΝῸ δΤΓΡΥ. 

Α ῬῬΙΒΤΊΙΝΟΥ Δρργθμοηβίοη οὗ {π6 οὔὐθοῦ ργοροβϑα ἴῃ ΔηΥ͂ βίυάγ 18 8 
προ [Ὁ] Ῥγο] πἸΑΤΥ : {86 ἀοΒβπΙΠΟη οὗὨ ἴδθυτηϑ μανΐηρ θθθη αἱ ἢγεϊ 
ταϑ 6 οπο6 [ὉΓ 8], ΤΏΔΥ ΓΟΠΑΘΓ 1Ὁ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 0 ΘὨΤΟΓ ἰηΐο τοροδίθα 
χρη δίϊοηβ, δηἀ ΤΩΔῪ βανα {π6 ἰτγοι δ] οὗὨ ἔγθαυ ΠΥ που νης [86 
1ππυττατ!οη8 οὗἩ [86 ϑ )6οῦ πη γ ἀἰβοιββίοη, τυ] οἢ ταν 6 80 Ο] ΘΠ ΕΠῪ 
συδτγάοα ὈΥ {μ6 Ὀτοδα ῥγῖποῖρ 68 ἰδ ἀονῃ αὐ ἢγϑί, 

ΒΥ Τ7εχίιαϊ ΟΥἰδοΐδηι ᾿ὰ ἴ8, ἴδ π, Ἰηϊοηάοα ἰο ἀεποίθ 411 {πα 
τοϊαίθβ ἴο {π6 οοπάϊ! οι οὗὁἩ {μ8 ἰοχὶ οὗ {πὸ ατοοῖς Τοβίδιηθηίΐ: ἴο 1(8 
ΒΙβύοσΥ ἀστγίηρ {(π6 οἱρμίθθη οοπίασιθβ [μτουρ] ἩΠΙΘΝ ἴὰ μα8. Ὀθθη 
{ΓΑ δα θα [0 ἃ ; ἴο [ῃ6 ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ ΟΥΙ[108] ΓΘΥΙΒΊΟῺ τ ΒΙΟἢ ΝΥ 6 ΡΟΒ8688 ; 
ἴο 1π6 πιοάο ἴπ ΠΟ {πο86 βουτοθϑ ἤλυθ Ὀθθη Δρρ] 164, νοῦ 6Γ 
ψΠΟ]}]ν ΟΥ ῬΆΓΕΔΙΥ, ὈΥ̓͂ νΑΓΊΟῸΒ οὐἸογΒ; δπὰ {86 τηϑδηβ Ὁγ ὙΠΟ 
116 ΒΙΒ]104] δέυάαηῦ ΤΩΔΥ 86 ἢϊ8 οσῃ ἡπαστησηῦ ἢ τοσαγὰ ἴοὸ {86 
ἰγδηβηλ θα σουγοοβ οὗ οΥἸ[1οἴλπι, ἀηα ἴο {Π 61} ΔΡΡ]Ποδ οη μοῦ ἴο [86 
βοοσϑὰ ἰοχὺ αὖ ἰασρα οἵ ἴο παν] δ] 1 68. 

Α5 8. Κ7ΘΠΘΓΑΙ ἀοβηϊ οι, Ταοχίυδὶ! ΟΥ̓ ΠἸΟἾϑτὰ ΤΥ 6 βἰαίθα ἴο ὃὈ6 
{πα Βρϑοῖθϑ οὐ οὐ οἶδα το ἢα8 ἴο ἀο ὙΠῸ {ἢ 6 φβοογίαϊ πηθηΐ, 88 
(τ ΔΒ 18 γβο Δ Ό]6, οὗ ψῆαΐ 10 νγὰ8 {παῦ [16 ἩΓΙΌΟΥ ΟΥἩὨ ΔῺΥ δποΐθηϊ 
ΤΟΥ δοίυδ!]γ πτοῖθ. ὙὍΠα βυ)θοβ τ ἢ} Β1ΟΪι ἃ ἰσϑαῖῖβα οη Τοχίυδὶ 
Οτιοῖσι 18 οοσαρὶοα, ἀγο {Πο86 τ ΟΝ τοϊαία ἴο {π6 σοτησαηἹολ 0 
οὗ δ οἢ Ἰπίοστμδίοη 18 8}}48}} οπδῦϊα ἔπ βυυἀθηῦ ἴο Ὡρρσγμεμα {πὸ 
Ῥγποῖρ] 68 οα  οἢ τοχίμ] ουιάθποθ στ αΥ Ὀὰ ΔΡΡ]164, ἀηὰ {Π|ὲ ἔογηι 
ἴῃ Ὑ ΒΙΘΝ δυιοἢ ον άθησα τδὺ ὃ6 οὐίαϊηοα. Δίδην, Ἰπάθοά, ἔπογα ἅτ 
ψ ἧι βίυαγ {(π6 ΒΙΌ]6, ἀπα ψΠο Κηονν [18 να] 6, ἃ5 σοηνουΐησ (ο ἔμ 6 χη {}16 
τονοϊδίοη οὗ {π6 γα οὗ (ἀοά, νγῖο πανϑὺ νου] βπά 11 ργϑοίλοϑῦ]ο 

γοῖ. ΙΥ. Β 

έι 



»} Τοτίμαὶϊ (γἰξ εἴδη, 

ον ἑΐδηι ἴο Ὀ6 ἐπυεοίϊφαΐξογβ ἴον {πϑιηβοῖγοθ ᾿ῃ {Π6 σοοΐοι οὗ Τοχίυδὶ 
Οὐ οίβηῃ ; Ὀαὺ ἰμαὖῦ ἀοαΒ ποῖ οσϑιιβα {π6 βιιδ)]θοῖ ἴο Ὀ6 ἴο 1θὰ ἀδνοϊὰ 
οὗ Ἰπίογοϑί, οὐ (ΠΥ νιον Ὁ ΔΥΙσ) οὗ ργοῆί. ΕΓ 1 [Π6Ὺ τιδ6 {Π6 
ΟΡΡογίι 168 οὗ βύυαν τ ιοἢ ἀγὸ αἴογαθα {Π6ῃλ. {Π6Ὺ τηδὺ 6 Θηδ 64, 
1πουσὶὶ ΠανΟΥ Δϑρισῖπρ τ0 {Π|60 τὰκ οὗ οὐ 08 {μποιηβαοῖνθβϑ, ἴο ἀπάθυ- 
βίδα ἱπίο ρθη θν, δπα ἴο 80 αἰβουι τὶ ηδίοίν, ὑμοβα Ῥγόσθββαβ δηά 
Τ ΑΜ ]08 οΥἩ οὐ 104] βίαν Ὑυμι ἢ ΟἰΠΘΥΒ τηδῪ Ὀτῖπρ' Ὀεΐογα πο. ΤΒΟΥ 
ΤΩΔΥ, ΟΥ̓ ἃ ΥΘΙΥΥ τηοάογαία Θχογοῖβα οὗ ἀμ] ρθηςσα, θ6 βανθα ἔγοιη δ ΘΓ 
Θν οἱ ἀϊηρ {Π6 δι] θοῦ δἰ οσοίμο, δ8 (πουρὶὶ τῦ τ γα Ἰηνοϊνοα ἴο ἔῃ πὰ 
ἴῃ ὨοΟρδ θβϑ8 ΟὈΒΟΌΓΙΥ, ΟΥ̓ ΤΓΟΠῚ ΒΙΠΡΪΥ Δαμογὶπρ ἴο [Π6 Τϑβυ] 85 ΘΒ 
ΒΟΠῚ6 ΓΘ] ΟΥ̓ ΒΙΙΡΡΟΒΘα ΒοΠοἶ δ τΔῪ ἤανα Ὀγουρσῇὺ ἔογσασα, 

ΤΏΠογα ἃγ6, ἱπάθθά, {Π086 Ὑπὸ τοσαγὰ ἰαχίμαὶ οὐ 108 48 ποι σἢ 
186. Ὁ οδ]οοὺ νγὰ8 ἴο αἰἶθῆτγτη ἀορτηδίοα γ (πα΄ {Π6 γοδάϊηρ οὗἨ ραββαροβ 
18 δυύῦδ, δῃὰ {παὶ {818 οὐρίιῦ ἴο Ὀ6 τοοοϊνοα οπ ἐλείγ αδϑογέίοη ; δηᾶ 
Ψ ΠΟ ϑρροβο ἱμπαὺ οΥγι σα] βία 168 ΓΘ Β᾽ὨσΈ ΠΪΑΡΙΥ Ὀάγτθη οἵ Ργο (Δ ]6 
Τοϑαϊ τα. ὙΤῊΪΒ ΤΩΙΒΑΡΡΥΘΉΘΏΒΙΟΙ 18 ἃ γαςί, ὨΟΥΘΥΟΥ βίσϑηοα 10 ΓΉΔΥ͂ 
Β66π ἴο {πο86 ὙὙ0 δῇϑ βίου Ἰηξοσταθα. Απά ἤθποο 1 ἰβ οὗ ἱπιροτί- 
8Π06 ἴο ρῖνθ, 1 ῬΟΒΒ10]6, ἃ ΤΏΟΓΘ δοουγαΐθ Δπα αἰ βου αἰ ηδίϊηρ 146α οὗ 
γναῦ (18 ἀαραγίμηδηΐ οὗἁὨ οΥἸ]οἴϑῖα ργοροβοθ. Τὸ (8Κ6 ἃ βίγαμὶο 11}1|8- 
ἰταοη : ἴῃ ἡπά1618] ργοοθθάϊησβ ἴῃ {18 ΘΟ ΤΥ ἔλθ 7ΥῪ ἅτ 1Πο56 
Πο86 Ὀυϑίη688 10 15 ἴο ταῖρι ἴ[Π6 ουϊάθποο τ μιοἢ ταν Ὀ6 ρτοαιςρά, 
Δα ἴο ἔοστα 1 ῬΟΒΒ1 016 δὴ δοοισαῖθ δηα ἀἸβουι τι παρ ΘΟΠΟΙ ΒΊΟΗ. 
ΤῊΙΒ 18 ποῦ {Π6 Ῥϑου ᾶγ ργοσοραῦνα οὗ ἃ ἔδτν οἴϊοῖαὶ ρϑυβοιβ; Ὀαυΐῦ 10 
8 {π6 ἀιποῦη οὗὨ ΤΠο86 ὙὙ0 ἈΓΘ ΒΙΤΩΡΙΥ ἡγοῦ. Ἀμπᾶ 10 8 ἴῃ βοὴ 8 
ὈΪ]δοθ {πιῦ σοπβιἀογαΐα Ομ γιββη γοϑάθυβ δηα βιυαθηΐβ οὗ ἩΟΪΥ δουῖρ- 
ἴπγα 816 μδοθα. Βαῖ {Π6 ΡΥ πχυϑῦ ἀθο 146 δοοουάϊηρ ἴο θυξάοποο ; 
8Πα 80, ἴοο, πηαδῦ {Π086 ὙΠῸ ΔΙῸ 80 πη πηδίο Υ σοπηθοίθα πὰ [Π6 
Τα Β} 185 οὗ Τοχίυδὶ Οὐ οι. Νον, ἴῃ ἢπ|6}1018] πα γῖ68. {Π6 ἸΌΓΥ 
{πο ΠΒ6] γ 68 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΨΘΓΥ ἱποοτηρθοίοπί ἴο οοἰζοοξ {86 δνϊάθποθ, απ ἴὸ 
Ὀυΐηρ ᾿ηἴο ῥγοπιηθηῦ νἱονγ {π6 ἰοδαϊηρ θαίαγθβ, ὕοὺ ΒΠΟΥ ΠΟῪ {86 
ἀμδγθηῦ ρουθοπθ ἀγα οοπηθοίοα, δπα ΠΟ 11}Κ αἰου ᾿ἸΚ σοπάποῖβ 
ἴο ἃ δογίδϊπ οπᾶ; δῃὰ γαῖ ρυϑοίοδ! ν 1 18 ἰΔκθῃ [ὉΣ σταηίθα {δαὶ 
[686 ΡΒ οδῃ Ὀ6 ροϊηϊεθα οἷ ἴο ἴποιι ᾿πίρ  ΠἸρῚ ΡΥ ΟΥ̓ [Πο86 τ ΠῸ 
ΔΥῸ σοταροίοηΐξ, δπΠα {παῦ ΠΟΥ ΙΏΔΥ {π8 ἔοστῃ 8 οογγοοῦ Θοῃοϊιβίοῃ. 
Βα 10 οὐβοσνοα {πμαὺ {18 οοποϊβίοη ἄοθδ ποῖ ἀθρεμα Ὅρο σψἢδὲ 
ΔΩΥ͂ ΔῈΓΠΟΥΙΥ 8αγ8 ἰμαὺ (6 δυϊάθῆοθα Ῥσόνθϑ, ὑπΐ 10 ΒρΓΙΠΡΒ ΓΌΤΩ 
{πα τ ΒΙοἢ 18 οἰΓΠ6Γ Ρ]δῖη οἢ {π6 ἴδοθ, ΟΥ ἡ ΠΙΟΝ 18 βῃοννῃ 10 {Π6 
ΣῪ ἴο Ὀ6 {π6 παίαγαὶ ΟΥ̓ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΤαΘ] 1. [π᾿ {{|8, 88 γγ}6}1 88. ἴπ 
ἸΩΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΙ ργοοθβδθβ οὐ γδβοῃὶηρ', ΙΏΟΤᾺ] 88. γ76}} 88 σωβί ΤΆ Γ10Ὰ], 
106 σογτϑοίμϑββ οὐ {ἢ8 Θομο 8108) ἤοτγϑ ἔοσί ἢ ὈΥ ἃ Κιπά οὗ πϑοθββᾶτΥ 
1 66. 

Νον [{π το 8] οδ]οού οὗ Τοχίμυδὶ Οὐ 1οἱβπὶ 18 ἤο δηδὉ]6 {πῸ6 βιυἀοπὶ 
ΟΥ̓ ΓΟΒΘΙ ἴο ἴογπι βιιοὴ ἃ Ἰυάριηθηῦ δῷ ἴῃ (ῃ6 πα 1οἶα! ργοοθθαϊηρϑ 
Τοογγαα ἰο 18 πὸ ργουίποα οἵ {π6 υτΥ. [1 18 ποῦ ἴο ἰϑδα το ὈΪπὰ 
ΔΟαΌΣΟΒΟΘΠΘΘα ἴῃ ἴΠπ6 αϊοΐαμι οὗ βοιηθ οὔδ οὗ δάἀτηϊτί θα ᾿δαγηϊησ δηα 
ΔΌΜΙ168: Ὀυΐ 1Ὁ 18 ἴο Ἰοδα ἰο 8ῃ 1η 6] σϑηΐ Ἀρρυ θη δῖοι τσὰψ ἢ6 Ὠδ8 

1 δὰ ποὶ {π|8 Ὀθθη α 7αεἰ, γὸ βου ποὺ ἤδιν (Ὧδ σοπιρίαἰπίβ οὗ τ1π6 ῥτοσθοάϊηρβ οὗ 
ἐοχίθ 4] ὀγίεἶοβ νν ἢ ἢ ἴθ οὗθπ ΔρΡΡθδσγ, θδβρθοῖ δ! νυ ἢ)» Το] ζοοιβ ρογϊοά σαὶ. ὙΠῸ παπῖὰ οἕ 
ἰδχῖυδὶ] ογίεἰς ἰ8 ποῖ στρ ΟΥ̓ ΔΡΡ 6 τὸ ἰιἷπὶ τν }Ὸ δι 5 Κα, ΟΥ̓ ποσὸ ἀορτηδείδιι, ἴο τρα υϊτθ 
ΟἰδοΣΒ ἴο δάορι λὼ νἱοῦν οὗ (δ τοιμιϊης οὗ ἃ μϑδδαμο. 



Οὐἰ)εείς Ῥτοροϑεά, ϑ 

αὐτὶ νοα αἵ βυςοἢ δῃά βυοῖ του 8, αμὰ οἡ τ δβαὺ ουϊἄάδθησο (86 Γαΐ 8 ἃ γὸ 
δι ρροβοά ἴο ὕ 78:1 Ε6α, 
τ 16 ἴσιο, ᾿ηἀοοά, ἐπαῦ {6 ἰοχίια] ΟΥ̓ ἶΟ τηϑὺ δέαξε Ὦ18 ΘΟΠΟΙ 8108 : 

6 οὐπποῦ ἰοᾶνο ἴμοτα ἴο [86 τϑδᾶθ: Ὀαΐ 8{}}} (18 ἀοθβ ποῖ δὖ 8}} ἱῃ- 
νἈ Πἀαῦα [Π6 βυρροβοά 70] οἷ] 1] 8 γαίιοη, ἴῸΣ [86 οΥὐΠο Εἰγηβοὶ 18 οη6 
οὗ {μοβδο σοῃοογηθαᾶ ἴῃ ἀγασίηρ ὑΠπ6 ΘΟ ἃ] Θοπο υϑῖοη ; ἀφ ἢ88 δὴ 
Ἰηίογοβί 1ῃ 10 48 νγ6}} 848 (86 βίυαἀοηΐθ οὗἨ δουιρίιγα 80 ΤΩΔΥῪ τ186 {Π6 
τ Θ}}18 οὗ δ18 Ἰαθουγ; δηὰ {ππ8 ἢ18 Πανὶηρ ἀγγδηροα (1Ὁ ΤΥ ὄνθη Ὁσ, 
Βανῖησ ΒΙΠ15617 οοἰοοίεα1) ἀπ τηϑγβηδ! ]ο ἃ (0 δυϊάθμοθ, οδὴ ὈΥ 0 
Τ68Π8 Ῥγϑοϊα δ πῖπὶ ἔγοπι ἀοϊηρ 18 ρατί ἰονγαγαὰβ ἀσιτίηρ 8. ΘΟΠΟ]1- 
βου. βαῦ πὸ οη6 που]α Ὀ6 ἰγᾺ}Υ δοίϊπα [Π6 ρατί οὗ 8 ἰδχύιδὶ οὐἹτῖο 
ὙΠῸ αἸά ποὺ {πῖπ|κ {π40 6 δᾶ 5ο ἀθῇηθα Ῥυϊῃοιρ 68, ἃπὰ 80 βίαἰθα (86 
δυϊάσδμορ, 849 ἴο νἱπάϊοαΐθ {16 σοποϊ βίο αὖ ἩΒΙΟΝ Π6 Πδα δυιϊνγοα, δὲ 
Ἰοαδὲ ἴὰ [86 οδϑππδίοη οὗ οοτηρούθῃς βοθοϊασθ, Ὑπὸ τιπαἀογβίοοα δηα 
δαπητ 64 {86 ῥΥϊποῖρ 68, πα 80 [610 [Π6 ΘΟΡΘΠΟΥ͂ δηα σομρτίθηοο οὗ 
[86 νι άθμοορ. 

ΤῸ 15 ΟἿΪΥ ἃ ὑπογουσῇ πα ΘΠ ΕΓΘ ΤΒΑ ΡΥ μη βῖοη οὗ ψἢδί Τοχίυδὶ 
Οὐ οῖϑτα ῬγΌΡΟΒΘβ, (ῃαὺ σου]ὰ ᾿οδα ΔΠΩΥ ἴο γοραγα 1ζ 88 θοϊηρ ἴῃ 108 
γιὰ Δρρ]οδύϊοη δ 411 δοπηῃθοίθα υυῖῦ Ρουθ ρίοσυ δηᾶ ἀϊοίαίοσι αἱ 
Δϑβϑυ το η, {παΐ ϑμοΐ 18 ὑπ6 ἰαχύ οὗ δοσιρίαγα Ὀθοδιιδα ἃ δουίδιη βοθο δῦ 
Ἰπᾶάσαβ 10 βο ἴο 6. 

ὙΠΘΓΘ ΤΩΔΥῪ Ὁδ, ᾿η 6664, οΘ4868 ἴῃ πο {86 δἰααάοηΐ ὅπ48 ἀ ΠΟ. Υ 
1 ῃαἀογϑίαη σ᾽ ΠΟῪ οογίαϊ ἢ οὐ 168] ΘΟΠΟΙ 81 0π8 ολη ἰΘρῚπλα οὶ Υ 
ΌΠΟονν {6 Ῥτὶποῖ 1685 ἰαϊὰ ἀντ πὰ ἰπ6 ον ἄθποα δαἀυσοα, Βαΐ ὄνβθῃ 
10 ϑυοῇ οδ868 1 18 Μ6Ὸ}} [ὉΓ Ὦϊπὶ ἴο Το θθ ον, {μαΐ ομθ ψγἢὴο [8 
ΤΠογουσῃϊν οοηνογβδηῦ 1 4 βυδ)]οοί πιᾶν 866 δῇ οὔποθ 86 ᾿π1πη|κ οὗ 
νι ἄθηοθ πο ἃγὸ ποῦ οὗνϊοιιβ ἴο {86 ηργδοίβοα ογο; δηᾶ (8, 
Ῥετλαρς, πὸ ναῃῦ οὐὗἨ δοπῃθοί!οῃ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΟΠ]Υ͂ ἃ ΤΙΒΆΡΡΓΘΠΘΏΒΊοη Οἡ 
{Π6 ρματγὺ οὗ [6 ᾿ἸΠΑΌΠΓΕΥ ; ΟΥ̓ ἴ ΤΩΔΥ Ὀ6 {μα΄ {πὸ οΥ16 Ὧδ8 [116 ποῖ 
ἴπ {86 τοβαϊύ, Ῥαΐϊ ἴῃ αἰβυ ποῦ] βίαηρ [16 ῥγοοθββοβ οὗ {πουρῆΐ 
Ἰοβάϊηρσ ἰο {δμαὺ τϑβϑυϊί ; οὐ [86 οὔ86 ΤηδΔύ ὯὈδ6 οπα οὗὁὨ {Π6 ΥΘΓΥ͂ ΤΩΒΏΥ͂ 
ἴῃ ὙΠΙΟἢ ταϊπβ πηρογίδοῦ ἴῃ {Π|6}0 ΘΟΠΒΟ ΠΟ ἢ 88. ΟὐΓΒ 8Γ6, [811 ἴῃ 
Βοοῖηρ 41Κὸ [Π6 ᾿πέθγθηοα σοι ομσὴξ ἤο [Ὁ] ἔγοπι οογίαϊη σίνθῃ 
ῬΓΟΘΙΏΙΒΘ6Β, 

Βυΐ 1 ΔῺΥ Ῥϑύβοῃ [885 Ββονῃ Ὠτη861 ἴο Ὀ6 οοτταοΐ ἴῃ {86 δηυη- 
οΟἸΔΏΟΝ οὗ ΡγηΟ1Ρ168, οοτηρούθηὐ πα δοσυγζαῖθ 1ἢ τη ΒΒΆ] σ᾽ ΘΥἹἄθη06, 
Δα γΘΥῪ ἰγθα ΘΠ Υ ΘΟ] Πποΐηρ᾽ 8πα ΒΑ 8 ΔΟΙΟΥΥ Ὧ8 ἴο {Π6 ΘΟ Ο] 1810 Ὴ8Β 
δὶ γΒΙοἢ Ὧδ ΔΥΤΊΨ 68, --- τ ΤΠ6η αὖ ἰοδϑὺ Ὀθἤον δ ΘΥΘΓΥ τηοαοβὺ βία θηῦ 
ἴο Θχδιλῖηπο ἱρὰ (11 αὐλοηίίοη, δηα αἷδο τι βοηθ τηρᾶϑυγα οὗ 
τοβρϑοῖ, {ο86 δοῃοΙ υΒΊο.8 ὙγΥΒ1Οἷλ ΤΩΔΥῪ αὖ ἄγϑῦ Ἀρρϑᾶγ ἀουδί]. Οἱ 
ξασῖμοΣ ἸΔΌΪΓΤΥ ὉΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ 6 ουπά ἴο 06 ἠοῖ ΤΊΘΥΘΙΥ ἀποογίαϊπ, θυ 
ΔΌΘΟΪ ΘΙ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ; Ὀυὺ {18 ΘΟπο βίοι βδου]α Ὀ6 ἔοστηθα μοΐ οὴ 8 
ΤΏΘΓΟ ΒΌΡΟΓΠΟΙΑΙ Βαγνου, θὰ οπ δυο ἃ [Ὁ]] Ἰπαυ ΣΎ 88 18 ἀδιηδπαάρα 
ὈΥ [86 ᾿ρογίδπορ οὗ (86 βυ]θοί. 

ΤΠ686 ΤΟΙΏΔΥΚΒ ΤΩΔῪ ΒΕΙΥΘ [0 τηδοῦ {86 τηϊδβίακε ψ Ὡοἢ 18 80}}} 
τοροδίρα, ὑπαὺ 186 οὈ]οοῦ οὗ Τοχίυδὶ ΟΥ̓ οἴδπλ 18 ἴο Ἰθδα ἴο δὴ 
ΒΟΘΈΙΘΒΟΘΏΟ6 ἴῃ {Π6 σΟΠΟΙτΠΒΙΟΠΒ ΟΥ̓ οογίαϊῃ οὐἱ οἷς; ἰπϑίρδα οὗ Ὀοϊησ 
(τ μαὲ 1ὖ ΤΘΆΠῪ 18) {παῦ ΠΟ ἢ μ48 ἰο ἀο ψι} σδυδὶπρ ([Π6 βιυαοηΐ [0 
ῬΟΒΘ688 ἃ οοτηροίθῃῦ Κηοσίοασε οὗ [Π6 βυδ)]οοῦ γον ᾿ἀϊπιδοῖῇ, δὸ {Πδὺ λό 
ΓΔΆΥ ἰοδὺ δπᾶ δχδιηΐπθ ἐπ6 οοποϊ αβίομβ οἵ οὔ 108: δηὰ 1 δ6 δϑἰιου 

Β2 



4 Τεχίμαϊ (γἱξοΐδηι, 

γοσοῖψο ἔποιι, ἰμαῦ 6 ΤΩΔΥ ΚΠΟΥῪ τοῖν, πὰ 1 Π18 τηϊηά αγτῖνο αἱ ΑἹ- 
ἔογθηΐῦ σϑϑι 8, ἐπαῦ 6 ΤΩΔῪ ΘΑΛΔΙΠΥ ΔΡΡγοβοηα ἴῃ6 στουμᾶβ ἔοὸσ 50 
ἀοϊηρ. 

ΤΏΘ βι 0] οοΐβ ἔῸγ βίμπαγ ἴῃ {Π6 ἀδραγίπχοπί οὗὨ Τοχίμαὶ Οὐ] οΐθτη τ 
ῬΓΘΟΥ οχύθηβιυ  {π6 Ἰη θη θη οὗ δὴ “ Ἰηἰσοδαοίίοι ᾽ 18 ο ἱπάϊοαῦθ 
{Ππ686 ἴῃ ρατί, δηἃ ἴο ροϊπῦ ουδι μα βουγοθθ ἔτοιαῃα τ πο Δ]]Σ 1π- 
ξοΥΤ Δ ΈΟΩ ΤηΔΥ Ὀ6 ΟὈἰδΙ 64 ; ἀπ ἴο Θοπηχηι ποδία οἡ οὔμον ρογίϊοηϑ οἷ 
(π6 δι )]θοῦ Ἰπουτηδίίοη 88 Χ1}}} 88 Ἰ,ΑΥ͂ ΔρΡΡΘδσ τϑαιι βιίθ. 10 τὶ θ6 
Ὁπουρθῦ {παΐ ᾿ῃ ἀϊτοοίηρ ἴο οΟἴΠ6 Σ᾽ βουγοθδ οὶ ρατί οὗ {πὸ ᾿πίοστηδίίοι, 
ἃ ΤΕΒΡΟΠΒΙΌΙΠΣΥ 18 νοὶ τ ΠΟ οὐρῇ ἴο πανθ Ὀθθῃ τηϑί, ἰῦ ταδὶ ὈΘ 
ΤΟΙ ΘΙΩΟΓΕα {πα΄ ΤηΔΩΥ οὗὨ [Π686 ἀδραγίμλθηϊβ οὗ Ἰθασγῃϊηρ Ὀο]οπρ ἕο 
νι θδὶ τρις 6 οΔ]16α [ῃ6 ῥγοΙπιϊπαγν δἀποείοη οὗὨ Ὠΐπὰ το Θδηΐουβ 
ου ΒΙΌ]1ο4] ΟΥὐοθα. ΤὭαβ, 1 18 ποῖ ἃ ραγὺ οὗ βυἢ δὴ Ἰηἰγοάδυσίίοι 
ἴο ρσῖνο ᾿πβίχσαυοίίοη ἴῃ {π6 ἰαπσμαφο ἴῃ ΒΊΟΝ Ηο]ν ϑουιρύυγο μα8 θθθα 
ΘΟΙΏΤΛΙπἸοαίθα ἰο 8; ΠΟΥ 4068 10 Ὀοϊοηρ ἰο ἐῤὲδ ἀδραγίιμθπὶ οἶ 
ΒΙ]1οαὶ Ἰρατηΐησ ἰο αἰβοῦβθ {π6 ιϊϑίουυ, δυίποσιγ, οοηὐθηΐβ, ΟΥ 
ἀοοίγ!ηθ8 οὗ (6 βδογβα ὈσΟΚΒ: {π686 βυ ̓ ]θοίθ ΙΔ Ὀ6 τοξοσσοα ἴο 
ἸΠΟΙ ἀΘΕΊΔΙΪΥ ; ὉΠΟΥ͂ ΤΙΔῪ Οἴθη τϑαυῖγα ἤο δ ἀαϑϑισποα ἃ8 (ῃΐπρβ ῥΓ6- 
νοῦ ΒΥ Κπονπ; δυΐῦ λόγο {Π61Ὁ τηϊηιῖίο ἀϊδοιμβοῖοπ που] θα ὑΠοσουρὮ 
ουΐ οἵ ρἶδοα. 

1,οὖ ποῦ 1818 Ὀ6 ταϊδυπάογϑίοοα : 0 ὁπ6 ΨΠῸ 18 ππϑοαπυαϊηἰοα τὴ ἢ 
[886 βριγιῦ δηὰ παίασθ οὗ δὴ δποϊθηῦ τυσὶτηρ; οαη δα ΠΥ οοταροίοπε 
0 δῃΐδῦ ἜΡΟῚ 18 Τοχίμαὶ ΟΥ̓ ΠΙοἴβυη, Δ ηα ΘΒρθοΙ ]]Υ σὰ 18 {πᾶῦ ἢ 
γορατα ἴο ΗοΙΪΥ δοτιρίατο; Ὀαὺ {{}18 18 ἃ τηθηΐδ] 86 τη ΓᾺ] ργογ αυϊδιῦθ 
ἔου {86 οΥὐῖο, ἃ αὐ] βοδθοι Ποῦ 6 ποο8 ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ΤΙΡΏΘΠΥ ἰο 
θα οἡ {Π6 Βυδ)]θοὺ δῇ 411. Τύ Πα8 ἴο ἀο ψ ἢ ἐπι βιι ] ΘΟ ΟΙΥ σαί μοῦ 
(δ8η ψ ὴ 1} ΒΙὈ]1ο41 Οὐ οῖβηι οὐ] οἴ νυ. 

ϑοταθ, Ἰπἀ 664, να ρμἰδορα Ταχίυδὶ ΟΥ̓ Ἰοἶβηλ 88 1η6 βγϑὺ ἴῃ ογάοΥ 
διδοηρδβύὺ {μθοϊορίοαὶ βίυα 168, ἕο μον ({ΠΟΥ Βανα 8414) σϑῇ τγχὸ Κποὺνῦ 
ιολαΐ [86 οοηΐοηίβ οὗ ϑουιρίασο τθΆ]} Ὁ Δ γ6, Ὁ}1688 τα ΔΓ ἢγδῦ ΒΥ 88 
ἴο {π6 ροῃυΐηθ ἰαχὺ ῦ ΟἿ {118 1Ὁ τηᾶὺ Ὀ6 τοιμδυϊοα ἐπα, ΔΙ ΓΠΟῸΡὮ 
αδϑοϊμίε οογίαϊπέψ ἃ8 ἴο ἴπ6 ἰοχῦ οὗ. ΔΩῪ δῃοὶθηῦ δυΐῃοῦ, δηθὰ {ΠΟΓΘΙΌΓΘ 
88 ἴο [18 ἀοοίγιμθ8 δηα βρης πηθηΐβ, οδῃποῦ 6 οδίαϊηοα τυἡἱιιδουΐ 4 4]}} 
ΘΧϑι Πϑ 0 οὗὨἨ οΥΙ104] δα ΠΟΥ [168 δηα δ δοουγαίθ ἀδαποίίοη οὗἉὨ {116 
ΤοΒ}}8 οὗ δυϊάθησαθ, γοῦ 8{1]} Σὐ ΤΑΥ͂, δἰπηοδύ 88 ἃ τηδίου οὐ δουσγϑο, Ὀ6 
[ἌΚδθὴ ἴῸΓ σταηίεά, ἐπαῦ {Π6ΓΘ 18 1η 4]] οορίθβ (1.816 88 {Π6Ὺ Βατνα Ὀθ θη 
με  Π]]Υ [Ἀ181864)) αὖ ἰοαδύ ἃ σῬΠΟΓΆΙ ἐγαηβιλιββίοη οὐ ταῦ {Π6 δυῦθοῦ 
ϑοίαλ γ πτοῖβ : δπα [Π8 ἢ6 ὙΠΟ 18 8016 ἴο τϑδά {Π6 οτἦρὶμα) ἰδηρσυδσο 
οὗ δὴ δποϊθηῦ δι ΠΟΥ ΤΑΥ͂ Ῥτοοδοα δ ὁπμδα ἴο δοαυΐγα δοπιθ Κπονϊθᾶσα 
ΟΥ̓ [186 οοῃΐεπίβ οὗ 18 σοῦ. [Ι}ἢ {Ππ8 ἔοττηϊηρσ δη δοαυδιπίδησα πιῖὶ 
16 δυῦποῦ ̓Β βίυ]6, Βα ταθηΐθ, ἀπ βαθ)]οοῦ, το ΤΩΔΥ Ὀ6 δβδοαυϊγοά 
Ὑγ ΠΙΟἢ 18 ποῦ ΟὨΪΥ ὩΒΘΕΪ ἔῸΓ ΔΡΡΙΙοδου ἴο {Π6 ἀδραγίχηθηῦ οὗ Τοχίμλὶ 
Οὐ] οἴβτα, Ὀὰΐ αἰδο το ἩγΠΣΟἢ ΤΥ Ὀ6 ΒΑΘ Ιγ βαια ἴο 6 Θδββθῃΐιδὶ. 

Οὗ οουχ8ο6, 1 αὖ οῃδο ὑπ Γ6 18 ὑπ6 Ορρογίια !Υ οὗὨ ἀβιηρ᾽ ἃ ἰαχὺ τ ΒΟ ἢ 
6 ὮΑΥ͂Θ ΓΟΆΒΟῚ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ ᾿88 Ὀ66ῃ ΟἈΓΘΕ]Υ σου ϊβοά ὈΥ ἃ δοτηροίθηϊ 
Βοῃο αν, 1Ὁ Μ1}]} 6 80 τοῦ {πα Ὀοίίου ; ἴῸγ ἴῃ ἰΠδὲ ο886 τχ]ο ἀῦὰ δ0]6 ἰᾳ 
1.86 ἴΠ6 γαβυ 8 οὗ [Π6 ἰαθουγβ οὗ οἴ Β 88 ΟὟσ οὔσῃ ροϊηῦ οὗ ἀδραγίυγοα ; 
Δα {π6 πῃ 1Ὁ ΤΩΔΥ Ὀ6 {πᾶ γγὰ 884}} βπὰ ὑπαὶ οὐσ οὐνπ οὐ 64] βὑιά 168 
}ΒΌΣΥ δῃαὰ οομῆστη, οὐ οἶδ το γ, τπο86 τοβα] 8 ἰοῦ ἤᾶνα Ὀ6Θ 
ΑἰΓΘΔΟῪ υϑοα ὈΥ 18 ἴῃ ἃ ΘΟΠαθΘμΒοα ἔοτ : ψὸ δϊογναγάθ ᾿θάγῃ {116 



Οἰὐ)εείς νγοροδεά, ὅ 

Ῥγὶποῖρ] 8 δηα {Π61γ δρρ] σδθοι ἴο [6 ουϊάθησα ου ὙΔΙΟὮ δυο ἃ ἰοχὶ 
τοϑίβ. 
1 Τοχίυδὶ Οὐ οῖβπλ δα ὈΘ6 πη ἃ. ΠΊΘΣΓΘ Το δηἶοαὶ Δρρ] σα οη οὗ 

ΣΌΪ]. 8 πὰ ρῥυϊποὶρ᾽θβ, [μη 1Ὁ νου ποῖ βανα Ὀθθῃ ποοαίω] ἴο δηΐογ 
Ἰηΐο 8δῃ Ἀρργθβθηβιοη οὗ {π6 ταϊπα δηά βρὶτῖῦ οὗ {πὸ τυ 0 ν}3ο8θ 
ψΟΥΚ8 10 ἰδ ΔρΡΡ]16α : 10 16 ἔσο ἐπα. ἐπ φεπεγαΐ 1ῦ ἢΔ8 ἴ0 ἀο νῖ ἢ ἃ πιο ΓΘ 
εἰδίθεωθηΐ οὐ 7πεῖς, Ὀὰὺ ἴΠ686 ἰδοίδ σὴ ΟἾΪΥ 6 υπάοχοίοοά πῃ ἐμοῖς 
τοἸϊδοη ἰο [86 ψΟΥΚ 88 8ὴ οὐρϑηΐο ὙΠΟΪ6. 

Απά {δὺβ ἴο αρρὶψ ῬΥΟΡΟΥΪΥ οὐ (1οα] ϑνϊάθποθ ἴο 86 ἰοχὺ οὗ ΗἩοπιοΥ 
οτ Πδοιῃοδίμοηθβ, 1 15 ποοαξιὶ [Ππαῦ ὑΠ686 δυῖμποῦθ βμου]ὰ 6 Ὁποτηβοϊνοϑ 
ππἀοτβίοοά απ Ἀρρσγθβοπαϑα; ποῖ, ᾿Ἰπαθοά, ἐπαῦ τὸ βῃουὰ τἢπ8 ροθ- 
8658 ἃ δυρροθοά οοηβάδποο οὗ δϑβουίηρ τ μδῦ {ΠΟῪ πιμϑέ μαννα πε θη, 
θυ τδαΐ 6 ΤΔῪ ταραγα [Π6 εὐέάεπος ν᾿ ΔΙΟΝ τοῦθ ἴο {86 βυδ]θοῖ ἔγοι 
ἘΠ6 ῬΥΌΡΟΥ Ροϊηῦ οὗ ΥἹονν. 

6 ΤἸογὰ πηρογίδηϊ ῥΓΟΓΘα δι [68 ὙὙΒΙΟΝ ἃ ἰγοαῖθθ ου Τοχίμυαὶ 
Οὐ οίβια τιΔΥ ροὶπέ ομέ, ὑυΐ νυ Ὠ]οἢ τὉ ἀοε6Β ποῦ ῥγοΐδββ ἴο δι ρηὶγ, 8Γθ, 
8 οοῃηροΐοπί Κπον]οάρα οὗ ἐπ Ἰαπσμασε οὗ ἴῃς σους ὑπᾶοσ ἀϊδβουβδβίοῃ, 
δα ἃ ΡΓΌΡΟΥ δοαυδίπίαποθ 1} {Π6 ποτὶ 1861. Μδηγ οἵ ἴμοϑα ψῆο 
ἀΘΟΥΥ ἴμο ἰαθουσβ οὗ Τοχίυδὶ ΟΥ̓ Ιοἰβὴν ἴῃ οοππθοοη τ ΗΟΪΥ͂ 
ϑοχρίυγο, 40 80 οἰἴπος ἔγοτα [6 γδηῦ Οὗ οὔθ οὐ ἴπ6 οἵμογ οὗ [8680 
408}}8οδἰἝοηΒ. 

Ιι πουἹὰ Ὀ6 8 στοϑδῦ τηϊβίαϊζθ ἴῃ {π6 οὐ ἰοίθηα, ἱἢ {Π6 ἰαχὲ οὗἁἨ {116 
ατοοκ Νὸν Ταοδβίδαιθηῦ ΤῸ ΓΟ ΓΘ α 88 δοιμοίηρ οομρ οἴου δὰΐ 
φεπετίς, 48 ἱπουρἢ [6 ΘΟΤΉΤΏΟΩ γυΐοβ οου!ὰ ποῖ ΔΡΡΪνυ. [{ νου]ὰ μὰ )υ8ὲ 
88 ΤΟΒΒΟΏ80]6 [0 Ἔχροοΐ ἰδμαῦ ἴῃ ἰδηρσίδρθ, ἴῃ τηδύοσιαὶ, δηᾶ ἴῃ πιοάς οὗ 
ἀϊιδίομ, 10 βου] αἰῸΡ Θββθπι 8} ν ἔγομπι 41} οἵδμοῦ σι ηρθ. ΤῊΘ 
οἱ ἀιβδγεποα ποι (86 ῥθου αν Ὁμαγαοῖογ οὗ ΗΟΪΥ βοσρίυγο οὰπ 
οσσβδίοῃ, 18, ὑπαὐ 1[8 σαΐμα ἸΤΏρΓ68868 8 ἐπιρογίαποθ οὐ [86 Δρρ]]οαϊοη 
ΟΥ̓ στη οΐδηη ἴο 118 ἰδχῦ, ἱΠΟΟΙΠΡΑΓΔΟΌΪ στθδίοσ ἴθδη 18 [86 οϑβθ 1} 
Τοραγὰ ἴο ΔΠΥ ῥγοΐιπο ΜΓΙΏΡΒ. 
ΜΔΗΥ διανβ, ἱπάθϑα, πῃαἀουίδκοη [86 ΟΥἸ 168] Ἔχαταϊπαίίοη οὗἩ [ἢ6 

ατοοῖκ Νὸν Τοβίδιηθπῦ που Ὀοὶπρ ῬΓΟΡΟΥΪΥ δηα οοιηροΐθῃι 
[χη οα τὴ ἢ {Π6 ῬΓΘΙἸΠΊΙΠΆΓΥ δοα ΔΙ πίϑηοο τ "ἢ ΟΥ ΕἸ ΟἾβπι ἦι ἀλροα 
οὐ ΠῚ} 1Π6 οτἱρῖπαὶ ἰδηρσίασα 85 (οιπα ἴῃ 18 θαδὺ δὰ ἐγιιθδὲ ἔυσιη. 
ΤΠΟΥ Βανο π8 Θοπὶ6 ἴο {πΠ6 βδογθᾶ ἰοχί τι βουΐϊ 186 Π6θα[] ργο- 
Ρδγδίομ, δηα ἴππ8 {Π6 ΓΘΒ.}}18 ἀγΘ ἴῃ {Ποτλβοῖνοβ ἱπηρογίοοί ; δηά δύϑθη 
1ῃουρῆ [86 ταῦρσα οὗ [1 0]16 8] βοβοασθῃρ νυ] ἢ ΤΟΥ ἸΏΔΥ αἰ ογνγαγάμ 
ΤΙΛΒΊΘΙ ἸΠΔΥ͂ Ὀ6 ΘΟΠΒΙ ΘΓ ὈΪ6, {πΠ6 ΟΥ̓σΊΠα] ἀοίρος Μ|}}} οἷἴδη ὑγονα 8 
δ᾽ ηάδγβησα ἴο {πὸ οδἰαϊηϊησ οὗ βα[ιδίβοίοσυ σϑϑυ] (8. 

ΤἼς δἰπάσηϊ οὗἩ ἴδ6 Νὸνν Τοβίαμηθηϊ, ὙΠῸ ΔρΡΡγοβοῆοβ 1ἢ τ Ὴ {86 
οηθ “εϑῖγο οὗ Κπονῖηρ' {ππ6 ταν θβϑ]θα συ οὗ (οὐ ἱπ [Π6 νοσγ ἰοηρῃθ 
ἴῃ τ ΟὮ 1Ὁ ψγ88 σίνϑη ἔουί ἢ ΟΥ̓ ᾿Ἰπβρὶγοα Δροβίϊθϑ δῃα δυδηρα]δ8, ν1}} 
ποῦ βπα {δμαῦ [18 Ππ|6 18 τη ]Βο πη ρ] οΥ Θα ἡ Οἢ 18 ὁοοαρ᾽οα ἴῃ ραϊπίηρ 8 
ΕΛ ΕΒ ΔΟΙΟΥΤΥ στουπάνους οἱἁἨ οἸαββίοδὶ ασϑοὶς ἢ δηά {{|8 οδπ ΠαγαΪγ 6 
Ἰγιϑβίθα οα ἴοο {ΠΥ ; οἴου ]86, ᾿πάἀθϑά, Ἦ6 τδΥ πον 4]}} [86 ννοσβ 
δια βοπίθμῃοοθ οὗ {πὸ ατοοῖς Νὸνν Τοβϑίαπχεπε, δυὲ μ6 νὴ] ΟὨΪΥ Κπονν 
ποῖ ἴῃ {Ποπηβεῖγοβ, πα ποὺ 88 ἃ ραγί οὗ {παΐ ἰλῆρυαρθ ἴῃ σπ ]οἢ 
δταιητηβίϊο81} ἔοστι δηὰ {86 βίγυσίατα οὗ βθηὔβμοοθ ΘΓ 80 ΓΘ γΚΑΡΙῪ 
ἀενοϊορθα 88 ρίνιησ ῥγοοιϑίοη ἴὸ βου ἢ 8 Θχργοβεθά ἴῃ ψγογάπ. 

1πάρ66, 1Ὁ ΙΠΔΥ̓ (ΓᾺΪΥ 6 δ8α]ἃ {πα΄ 411} {πὶ 8 Ὀδθη ἀοης ἰπ (Π6 
Β3 



6 Τοχίκαϊ Ογίξίσιεηι, 

ΤΊΟΓΘ δοουγαίθ δϑοουίδ ηπηθηΐ ΟΥ̓ ΒΟΠΟΪΆΓΒ οὗὨ [π6 ]ανγβ δηα ὑδαροδ οὗ 
τπ6 τοὶ ἴοπριιθ, μ88 4 ἀἰϊγθοῦ τρογίδποθ 'πθ ΘΗΔΌ] Πρ π8 ἰο ΚΠΟῪ 
ΥἹὮ τηοτο Θχδοίξίυ δ (ἢ 8. Ῥγθοιβίοη ἩΠΙΟΒ οὗθη οαπηοΐ Ὀ6 6χ- 
ὈΓΘΒΒΘΑ ἴῃ ὑγδβη 8] 100} τ μαὺ τῦϑ ἀγα ἰδυρδῦ ἴῃ {Π6 ᾿πδριγοὰ τϑοοσὰ οἵ 
{6 Νὸν Τοβίαδιηοηῦ. [Ι͂ (818 ροϊηΐ οἵ υἱϑὺν 10 18 ᾿Ἰπιογοβῦηρ ἴο 866 
[86 Βρ᾽ Ὁ 8Π4 τη η:δῦ ἴῃ ὙὙΒΊΟἢ βοῖμθ οὗὨ [Π6 Βοθ οἑατϑ οὗ ΤΌΥΤΉΘΥ γὙΘΆΓΒ 
Τοσαγοα {Π6ὶΓ δία 1686. [8816 (ὑαβδι θη ΤΏΔΥ Ὀ6 ἔδίκοη 88 8 ᾿πβίβῃοθ. 
Ηδς νγαϑ ομϑα 0 ἀοβογυθα νυ οσοιρὶοα 8. ὨΙσἢ Ρ͵δοα 48 4 ασθοκ βομοΐασ, 
δηὰ ψἢο, ἴῃ ἰδ6 οἰαββϑίοαὶ ἰοχίβ, αἸἃ στουοἢ ἐὸ 6β 8] 15} βουπά ατοοῖ 
Ἰδασηΐησ. ἴῃ 8 ΠΙΆΤΎ δ6 βῆουγ {Π6 Βριγιῦ τὴ ΜΙ ΟὮ 18 τη τΥ88 
Π]16α ; Ὸγ ΒῈ ταδάβ {μ686 ἰδθουγβ δηα βίυα]θϑ βυθ]θοίβ οὗ δοπίπαδὶ 
Ῥγαψογ. Απά βυγοὶν [8086 πηθῃ τν}ο 68[4}0}18])6ὲ8 ἃ ἀοῆπηϊῖθ ἀρργθῃθη- 
βίοῃ οὗ [π6 ἔογσγοθ δηᾶὰ υὑβᾶρὸ οὗ {86 ἰδησιιαρο οὗ ἴΠ6 Νὸνν Τεβίδπχοηϊ 
ΘΟΥΙΡύ ΓΒ, σσ γα ἰ6α οὗἩ (ἀοά ἴπ ἃ Γοιμαγ Κα ]6 ΤΩΘΠΉΘΓ ἴο ΓΟ ΠἅΘΥ 0141 η 
ΒΟΙΥΙΟΘ [0 [ῖ8 ΟΒυτοῦ. [0 πΔΥ δὸ (μαὺ {ποὺ Ὀυΐ ΑἸ ]Υ ΔΡ ἘΠΕ ΠΠΠ 
γΠαὐ νου], ἴῃ ΔρΡρΡΙΙοαοπ, Ὀ6 ἴμ6 τοβα] οὐ {Π|61} ΒΘοι ΣρῚΥ ἱπάϊγοοξ 
Βίι 65: Ὀὰΐ [ΠΟῪ ἡγοτθ ἰϑα ἴο ραγϑιιθ ὑπθηὶ ἴῃ ἃ ἀδυοιιῦ Βρι!τὶῖ ; δηά 
δα {Ὁ] 18 10 Ὧ0 866 {86 5016 αἱΐογαπος οὗ {πδηκθρινϊηρ οὐ {ἘΠ 6} 
Ρᾶγί τ ἤθη δὴν αἰ ου ΠΥ τγ88 βα 8 Δο ΟΥΥ͂ ΘΧΡΙ αἰ 64, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΡοΙΪηΐ τγῆ8 
ΘΒ ΔὈ]18164, Υ ποῖο ΚποΥ ἴο τσλαΐ, ἴῃ [Π6 ργονιἄθηοθ οὗ αοά, 41} 
{18 τῦδϑ ἰθῃάϊησ, δηα ΠΟΥ͂ οἰαββίοδὶ βίπ 168 παν ρ]δοθα αἰνῖπο ὑσ ἢ 
1 ἃ ΟΙΘΑΓΟΣ δηα ΠΊΟΓΘ ΔρργΘμοηἀ6α ΠΙρΡΉϊ. 
Ομ Ἰβββοῃ ΔΎ Ὀ6 μι ΔΌ]Υ Ἰδαγηθα ὈΥ ΒΙΡ]16Ὰ] βϑιυάοηΐδ οὗὨ [9 

Ργθβοηῦ ἀδυ ἔγοτῃ [8686 οἰαββὶοβὶ βοβ!οασβ οὐ (ΌΥΤΊΘΥ γοασθ. [οἱ {86} 
ἀονουῦ βρίσιῦ 6 ὈΟΓΠΘ ἴῃ ᾿πϊηα, δπα ἰοῦ 1Ὁὺ Ὀ6 αἰΒΕ ΠΟΥ ΔΡΡΡοοπαρα 
ταῦ 1 18 (86 ρἷαδα οὗ ΘΥΘΥΎ οὴμδ ψ80 βίυαϊοβ οὐ ψογὰ, ουθη Τπουρῃ 

10 6 Ὀυΐ 88 ἴο 19 οΥἰ[1οἴδπι, ἀπ 49 ἴο τ δύ βοὴ τηὶρῃῦ ὕδυτηῃ 118 
ΒΟΟΌΪΑΡ ἀϑρϑοίβ, ἴο ἰΙοοκ ἰο Ηΐπὰ 1 ῥγάυϑῦ ἔυσ ὑπαῦ Ὁ] βϑιηρσ τ πο Η6 
ΔΙΟΏ6 68} ᾿πηρατί, δηα πιπουὺν ΜΒ ]οἢ [Π6Γ6 οδῃ ὈΘ ΠΟ γθα] ργοᾶί. αὶ 
Τρ ὐ ἀΡΡυθμθηβίοη οὗ {π6 ναὰθ οὗ δου ρίαγα 88 Θοπίδι προ {Π6 Γογ6- 
ἰαϊίοη οὗ αοἄ, δπὰ οὗ Ηἰβ τγθγου ἴῃ {π6 αἰοποπιθηῦ δηα γεἀθιηρίοι 
Του ρ ς ουῦ ὈῪ ΟἸτῖθὺ Η]8β ϑοπ, δπὰ οὐ {86 προ οἵ Ηΐϊβ ϑριγιῦ ἴο 
1ΠΌυταϊη 6 ΟἿΓ τ Π4|8, τηϑὺ ἰοδα ἴο ἃ δῖ ΟΥὁἨ ῬΓΑΥΘΙ 88 ἃ Ῥγογθαυ δια 
ἴο 6 βίυγ οὗἩ 186 τνοσὰ οὗ αοά ἴῃ δὴν οὗ 105 αβρϑοίβι ΤῊ18 18 ποῖ 
ἰο ἔλα {86 ρἴασα οὗὨ οαγοίαὶ ἱπνθβυραίίοη, Ὀυΐ 10 18 ἔῃ8 {πὶ γὙὸ τηλῪ 
Β6} Κα ἐπαΐ ΟἿΓ ᾿πΠαῸΓ168 ΙΔΥ δ6 Τρ. ΠΥ αἰγοοίθα, απὰ ἐπαῦ {16 ποραρὰ 
ἀπσθηςθ, ραθίθηοθ, δηα Δρρ] σα ΊΟἢ τυ 6 τηδ] ἰδ πο, 
δ {π6 ἔ]]ονηρ ρᾶσθ8 1ὖ 18 ποῖ ρῥγθδαρροβοα ἰμαῦ {86 τϑδάθσβ 8.6 

οἴμον (δ 1ποβ6 γ8ὸ νάϊ Ησὶν δουιρίυγθ, 8ὴ6 ῥγ1ΖῈ 118 ἀοοίγ 68 
δ8 ΘΟΙΩΠΊΟΉΪΥ ΒοΙ ἃ ἀηα ἰδυρηῦ διηοηρσδὺ Ῥτοίοβίδηῦ (δύ η8, ψγῃῸ 
τηδ ἰδ {Π6 Ῥσϊποῖρ 68 οὴ τυ μ]οἢ (86 Βιοίογττηδίίοῃ νγαβ θαβθά. Νὸο 
ΔΡΟΪΟΡῪ 18 ποϑαβὰ [ὉΓ αϑϑμηιπσ 1Π18, αὐθῃ 1βουρῇ ἀοοίγιπα] αὐ οβί!οη8 
ΔΓ πού ρῥΓοΐδββϑαὶυ αἰβουββοά, δηα {πΠ6 δι ΠΟΥ δηα ᾿πϊογργοίδίϊοη οἷ 
Ηοὶγν δουϊρίυτο Ὀαΐοπρ' ποΐ ἰο (18 Ὀτδηοῖ οὗ ΒΙΌ]1οαὶ βίυαγ. 

Τῆο ῥγογθαυϊθιθθβ οὗ ἃ οοιηροίθηξ Κπονίθασο οὗ το, δπὰ δῇ 
δοαυδιηίδησο 1} 186 Νὸν Τβίδπχομς 1086], Πανίηρ ὈΘ6η ἰαϊα ἀονγῃ, 
Δ [πἰτοἀυοίίοη ἰο Ταχίυδὶ Οὐ οἶδα 88 108 ῬΥΌΡΘΓ ργονίησθ Ὀθἔοτθ 
ἴ. Τα βυβ]δοίβ οὗ υυιϊοἢ ἃ κπον]θᾶσα 18 ἴο Ὀ6 Θοιητηιηϊοαῖρα νν}}} 
[Π6ὴ 6, [86 ρθουν 68 οὗἩ ἰῃ6 ἰδησιαρο θιρὶονοα 1ὰ 186 ποτ 
1801, 80 ἔαγ δ ὑμ6γ δεοι οὐ οίβια ; [1|6 ἀίδέογψ ὁ ἐδδ ἐοχέ ; 116 



Οὐ)εοίς ργοροΞξεά. ' Ὶ 

παΐίωγο δηα ογίσίη 977 υαγίομς γεααΐπρε; [86 δοιγοες ΟΥ οὐ τἐοῖδηι ἃ8 Τουηᾷ 
ἴῃ 2494. 8. δ. υεγείοπα δια φαγὶψ οἰζαξίοπα; ἀπ [μ6η {Π6 αρρἰϊοαίίοπ ο ἐλέ 
ευΐάεπος 80 ἔὰγ ἰδ θά. 

Τὸ {8686 βυι ̓εοῖβ ΤΔΥ͂ ῬΓΟΡΘΥΪΥ ὃ6 Δ΄ ἀεα, Το ΚΒ οα [Π6 Ὀϑαυΐηρ; 
οὗ 186 τοβϑι}}8 οὗ Τοχίυδὶ Οὐ οίστα ὁπ αι δϑύϊοῃΒ οὗ βδογιρίαγα δα ΠΟΥ 
δηἀ :ηἰογργοίδ οπ, ὁπ {Π6 οἰ ΔΌΟΏΒ ἔγοτῃ {πμ6 ΟἹα Τοβίβπιοηξ Τουπᾶ 
ἴῃ (ἢ Νν., δῃηᾶ οἱ νδσίοιιβ ροϊηΐβ, ὙΠ] ἢ ΤΑΥ͂ δθοῖὰ [0 6 αῇδοίοα Ὁ 
186 Ῥυϊποί "168 οἱἁἨ οὐ ]οἴβπλ οὐ ὑποὶγ Ἀρρ] δύο. δι ἢ ΤΟΙΊΔΓΚΒ τὶ 
ΒΕΙΥ͂Θ 88 ΤΩΔΙΘΓΙΑΪΒ ἔΤΟΠῚ ὙΠΟ ἃ ἡπαρτηθηΐ τλὺ 6 ἔοττηθα ἀσιῦ 77 
οσ οἶδ οὗὨ ὑπ6 ἰοχὺ αἴδοίβ (ῃ5 Νὸνν Τδίδιηθηϊ 88 8 γϑοογα. 

ΤΠο ῥγαβοηΐ ὙΤΙΘΥ ΤῊΔΥῪ τθηοη ἴῃ {π|8 μα 6 τὲ Π6 18 Ῥθυβοηδ 
ΤΟΒΡΟΠΒΙΌ]6 ἴοτ {Π6 βίδίθιηθηϊθ ἰπ ἴΠπ6 ὉΠ ηρ' ραυθ8 στο δπρ' ἴο {886 
Τοχίυδὶ Οὐ οίβτα οὗ {πὸ Νενγ Τοβίδιμθηί. [}ἢ δοϊϊπρ' οὐ {Ππ6 1 ΟΥΕΥ 
τι γὰ8 δοοοσα δα πὶ ἢ6 ἢδ8 δηἀθανουγοα ἴο ρὶν ἃ εἶταν δηα οοττϑοΐ 
δβίδίοιηθηΐ οὗὨ 1Πο86 βυ )]οσίβ ψ Β]οἢ ἀγα οὐὨ ταὶ Ὁ1}}} 1π {Π|18 ἀορατγ- 
τηθηῦ ἴο {6 ΒΙὈ]164] δἰαἀοηί, Ηδ [848 ποῖ βου σύ [0 σῖγα 8ΩΥ υπάϊτι6 
Ῥτοιλπθηοα 00 δῖ8Β οὐ ΟΡ᾿ΐοη8, Ὀὰῦ ᾿δ8 ταΐποῦ ἀθδιγθαὰ ἴὸ ραίθογ 
τοροίμον [86 3) ασές, δηα ἴο Ῥυΐαος ὑπ 6 πὰ ἴῃ βυοἢ ἃ ΠΡ 88 ἸΏΔΥῪ σὶνα [ῃ6 
ΤΟΔοΣ {π6 στουπᾶα οἡ ἩΥΠΙΟὮ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠΒ ΤΩΔΥ Ὀδ ἰοττηδά. 

ΑἸΙΒουρἢ αυοϑίϊοηβ οἵ ἱπίεγργοίδιο πὰ οἵ ϑβοσιρίπσα δυυποσῦ 
ΔΙῸ ποίΐ ΤΟΥΤΩΔΙΥ αἰδβουβϑοα ἤθτθ, 1Ὁ 18 ΡΓΟΡΟΥ ἴον ἴΠ6 πύον ἴο δίδίθ 
αἰ ΠΟΙΥ {παὺ μ6 Ὀ6]1ανο8 ἴμδι {Π6 ἵγαθ ροϊηΐ οὗἁ γἱθν ἴῃ το ΗοΪγ 
Θογιρίυσο οὐρσῦ ἰο 6 τοραγαθα 18, ὑμδὺ [Ὁ 18. δ ἢ ἃ τοοογὰ 88 αοὰ 
28 νγ}64 Βμου ἃ 6 ρίνθῃ ἔογι ἔτ οὐγ ᾿πβύυποίιοη ἴπ 4}} ἀρξβ ; δηά 
{880 48 10 ργοσθοαβά ἔἴσομῃ {π6 οὐἱρῖπαὶ γι θγβ, 1Ὁ 088 ἴῃ 41] 118 ραγίβ, 
ὙΠΟΙΠΟΥ δυο ἢ ραγίβ δ6 γευδίαξίοηϑ οΥὁὨ 1π6 τϑοογὰ οὗἉ ἀποιοη Καεές, δο ἰη- 
ΕΡΙΓοά ὈγΥ {Π6 ϑριγι οὗ ἀοα 85 ἴο θ6 Ηἴβ Ηοϊγ ὙΥοτά, ονϑῃ 85 Ηδ 1η 
ΗΒ ᾿πβηῖϊΐο ψ]βάομι ΒΑ δὐ ἰμαὺ 10 δῃο !α Ῥ6. ΤῊ]8 δυϊῃοσι νυ 1 
ΕἸ πιθ : δηᾷ 1 18 τρμῦ ὑπαὶ {πο86 στ ῆὸ ὑγοδῦ Ὀυΐ οὗ [Π6 Θχίοσμαὶ μοίβ 
το αὔηρ ἰο 18 ὑαχὺ ϑῃουἹὰ Ὀ6 ἀεῆηιϊῦθ ἴῃ ᾿πέοστηϊηρ᾽ [Πο86 [ὉΓ τ Ποῖὰ 
{ΠῸΥ νυ, ΒΟῪ ΓΆΓ (ΠΟῪ τηδϊηἰαϊῃ [86 ῬΙΘΠΑΓΎ δυ ΠΟΙ δηα 1ηΒρῖτα» 
Ὠοη οὗ [16 ϑογιρίυζο. 

ΒῚΡΠ164] βέυαν 18 4 Β6] ἃ ἴῃ σβιοῦ ἴπ6 Ἰαθουγ Ὀαβύονσθα 18 ΔΙΏΡΪΥ͂ 
γεν δγάθα : πα 88 ἀἰδοιββϑίο 8 ἀγὸ ΘΟ ΓΠΌΔΙΥ ΔΙ 51: Πρ τ ΠΙΟἢ ολη ΟἾΪΥ 
θὲ τωϑί βδεβ'βοίου!γ ὈΥ 4 οοτηροίοπέ δοαυδὶπίαποα ἢ οχίυα] 
Οὐ οΐβσω, 1 Ὀθθονοβ {ἢο86 ννπο σθα]]ν ον δηὰ νάϊ ΗΟΪΥ δοσιρίαγο 
88 {Π6 τοοογὰ οὗ ἀοά, {πλΐ {ΠΥ Ὀ6 ποῦ Τηθγθ Ῥϑυ ΠΟίΟΥΥ δἰ οπίβ 
ἴῃ ἐπ1|8 ἀδραγίπιθηί. ΤῊΪἷ8Β ΘΟ ΙΓΥ τγὰβ ὁπο6 ἴμ6 ἢθ]ἃ ἴῃ ν Βοἢ κα ἢ 
βί 165 Ῥγθ- θη 6 1]}ν ΠουγΙΒΠ6α : ---- (ἢ 6 Ὠδπιθ8 οὐὗὁἨ ἴΠεῆον, ΥΥ αἰΐοπ, 
ΜΊ], δπὰ Βϑηῦου ΒΟ] ἃ δὰ ποπουγοᾶ ρΐδοθ ἴῃ (ἢ6 ἢβίοσυ οὗ {6 
ΒΙΊΡ]1ς4] Ἰαθουγβ οὗἩ {παῦ σοηίασΥ ἴθ τοῦ Τοχίμυδὶ ΟΥ̓ Ἰοίϑηη ἐομπά 
μεγε 1ἴβ ομ ον βῃ θα Βοτηθ. [10 τὰ νι {πὸ ἸαθουγΒ οὗ ἴμοβα ψγἢὸ να 
Ῥγαοοαβα 8, αηα ΠΟΠΟῸΣ {Π|61Γ ΠΊΘΙΊΟΤΎ, 1Ὁ Βῃου ἃ Ὀ6 8π ἱποθηΐνα ἴῸ 
Ὁ3 10 αἰζαῃα ΟἸγΒ Ιγ 68 ἴο {Π18 ΒΆτη6 ἀδραγίπιοηῦ οὗἩ ΒΙΌ]164] Κηον ον. 
ἐξ χαίρετ᾽ ἀκούοντες, ὅταν τι9 ἐπαίνῃ τοὺ προγόνους ὑμῶν καὶ τὰ 
πεπραγμένα ἐκείνοι διεξίῃ καὶ τὰ τρόπαια λέγῃ" νομίζετε τοίνυν ταυὖτ᾽ 
ἀναθεῖναι τοὺς προγόνους ὑμῶν οὐχ ἵνα θαυμάξητ᾽ αὐτὰ θεωροῦντες 
μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ μιμῆσθε τὰς τῶν ἀναθέντων ἀρετάς. (οταοεῖῃ. 
ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, ει 3π.} 
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ΟΗΑΡ. 1]. 

ΤῊΞ ΤΑΝΟΌΑΟΘΟΞ ΟΕ ΤῊΝ ΝΕῪῊῪ ΤΕΒΤΥΑΜΕΝΊΤ, 

ΤῊΣ ἤχει βυθοῖς ἴο 6 οοπδιἀογοᾶ πὶ (86 οΥἹ 164] βίυαγ οὗὨἩ (86 Νονγ 
Ταοβίδιηθηῦ 18 1π6 ἰαπσμαφεὶῃ π Π]οἢ ἰξ 18 πυσιὕθῃ : δηα ἔμοβα ροϊηΐβ 
ΟΥ̓ ΤαΒοι  Ϊαποο δηᾶ οοπίγαδέ ΜΒ ]οἢ ἀγὸ Τοαπᾶ Ὀεΐνοοθη μ6 ατϑοκ οἵ 
1Π6 Εὐνδηρο δίβ απ ΑΡροβίϊθθ, δῃὰ ἐπὶ οἵὗἩ οἵμοσ τυϊῦοσθ ἰὴ 1Π6 βαπὶθ 
ΟΥ̓ΡΓΘΨΙΟΥΒ 8068. 

ΤΠ6 Τοϑβοη τοὴψ π6ὸ Νονν Τοβίαπιοηΐ ὙτΊ ογΒ βῃου ἃ αν, ππᾶο τ 
ἀϊνπθ ρσυϊάπποθ δηὰ 1πβρὶγαῦϊοη, ορίογοα {π6 ατθοῖς ἰοηρσαθ 18 
Β!} ΠΟΙ ΘΠΕΥ τηαπιΐδαί,. ὙὍὙὴο Ἰηὐδηθοη οὗ ἀοὰ ΠΟΥ͂ ὙὙᾶδβ ἴο σῖνϑ ἔογί ἢ 
8 Του ]δίίοη, ποῦ ΘΟ θα ἴῃ 80 ΘΒΡΘΟΙΔΪ ΤΩΆΠΏΘΙ [0 Οη6 ῬΔΓΠΟΌΪΑΡ 
ῬΘΟΡΙΘ, ψῃῸ ΤΟΥ͂Θ ΡΘΟΌ  ΑΥΪΥ {π6 ἀσροβιίασιθβ οὗ ἀϊνπο γα, Ὀὰΐ 
1ῃαὐὺ ψ ΒΙΟΝ γγῶ8 Ἰηἰ παρα [ῸΓ {Π6 Ἰοβὺ οἤ] άσθη οὗἩ τλθὴ τ μοίμοῦ 96 718 
ΟΥ̓ (ὐομ.1168, «{πδῖ 88 [Π6 σοΒρα] τγὰϑ δοϊωτηδηἀθα ἰο Ὀ6 Ῥγοβομοά, 88 
(ἀὐοάβ πιϑββᾶρα οὗ βαϊ νίο ἰοὺ β᾽ πη ΥΒ ἰΒγουρἢ ἰδ ἢ ἴῃ [16 ϑανιου Ἐ 
που ῆσο, ἴο 4811 παύϊομβ θαριηπίησ αὖ Φ6γυβαίθιη, 8ο ἰοὸ ἴμ6 τυυϊτίοα 
ϑουρίαγα οὗ [86 Νον Τοβίδιηθηῦ γγὰ8 δα 8 }}ν Ἰηἰοπἰθα ἰο ρὸ ἔυγίῃ 
ἴον τῆ6 ἱπβίσυσίοη οὗἁὨ 411 τνοβο ϑᾶσβ πὰ ποαγίβ βῃουϊἃ Ὀ6 ορομϑα ἰο 
ΤΘΟΘῖγο {Π6 ἐσδοδιηρ {ππ8 σοταταυπϊοαίθα δηά ἔμ τοοοσάθα ἔοσ δου 
568. 

Τῆμπδ {Ππ6ῃ 1ὖ γγα8 1 δοοοσάδῃσο Ὀοίῃ τὰ {86 αἰνὶπο τϊβάοιω δηα 
ούθη ΜΠ ταῦ οδῃ σου] μᾶνα ἔθ] το δ6 ΒεΠηρ᾿, ἐμαῦ ἃ ἰδηραδρα οὗ 
16 οχίοπῦ 88 ἴο 1.86 βου] Ὀ6 οι ρ] ογοᾶ, Εὺγ ἴδὺβ [6 τχιΐδη 
ΓΟΟΟΙ οὗἩ (ἀοα δ ὑγαϊῃ Ὀδσοαπιθ 80 τυοῖ {Π6 ΤΏΟΓΘ δΟΟΘΒβι Ὁ ]6 ἴο {Π6 
ΤΏΔΏΥ. Απά {08 ΟἜΕΕΚ ν)ὰϑ ἰμ6 ἰδησιάᾶρα ἴο Ὀ6 διρογοᾶ; ἔοῦ 
{Π18 Τοησιια ννα8 δὖ {86 {1π|6 οὗ οὔὐῦ 1οτα Β κανοηὺ αἰ περ α ΕἾΤ ἸΔΟΥ͂ 
{π8π ΔΠῪ οΟἶποῦ {πγουρμουΐ {π6 ον ]Π]δοαὰ θατίῃ. ὙΠΟΓΘ τγὰ8 αἶβὸ ἃ 
Πύπ688 ἴῃ {π ἰαησύδαρο, Ὀοῖηρ οπο οὗ ΠΙρῺ οὐ] ἀνδίιοι δπὰ Ποχὶ ΠΥ, 
ἴῃ τ ΒΙΟἢ βηδᾶθβ οὗ [πουσῃΐδ ᾿νασο νν6}} δηα δοουχαίθ Υ ἀοῆποι, δηὰ 
Βοἢ Παα Ὀδθὴ 80 ουἱεϊγαϊοα (Πδ8 10 τγοιἹὰ ουοσ ἀθιμδηα δἰΐθητοη 
δἰποηρβὺ {Π6 οἷν ἢ 1864 ΤΆΟ68 Οὗ πιθβῆ. Τῆδβ6 αΆ}1{168 ΤΟΥ6 80 ρϑοῦ- 
᾿ϊαΎῚγ οοπιθ] η6α πῃ {π6 τοῖς ἰδηριιαρο, ὑμαῦ [Π6 τθϑπβ Ὀγ ΒΊΟΝ 1ὖ 
Πα Ὀδοοπιο ἀπΠιΒ6α [Πτουρμιουῦῦ {Π6 Θαβίογη δηα σοηχαὶ ΡοΥΟ.Β οὗ [86 
οἰ 1864 φαγ τητιδῦ Ὀ6 Γαραγάθα 88 Βρθοῖδ! ῦ ογάθγοά ὃν οὐ, ψ ἢ 
Τοοσθηοο ἰο ΗΠ8 οὐ ῬύγροΒβο 1 ῃ6 τηϊβδίοῃ οὗ Ογῖβϑί, δὰ {86 βυ- 
εοαποηΐ Ὀγοδοῃίηρ οὗ {μ6 ρΌΒΡ6] δπά {86 ρ᾽νὶπρ ἔοσί οὗ {8156 ρατί οὗ 
τ1π6 τυὺύϊίΐθη ΥΥ οσα. 

Ηον δπιαά {{|8 Ὀδθα δοσοι ] θῃ6α ἢ Ηον μα (86 ατοοῖκ ἰοηρπθ 
Ὀυατγδὲ [88 ΠΑΓΤΟῪ 11π|118. ἴῃ Ἡ ΒΙΟΝ 10 δα οοο θδ6θὴ σομῆποί, ου (μ6 
τνϑϑίθυῃ βῆοσοβ οὗ 86 ροδη ὅθδ, δῃὰ βργεδα 1861 ἴῃ Αβϑῖα ΜΊπου, 
Ογτία, Εργρί, δηα οἴ ῦ δδβίοιτι ἰαπᾶβ; δηὰ δον, δυθὴ ἴῃ [ΔΙ 
ἴὴ βΘΏΘΓΑΙ, πα Ἔοταθ 1860, ΠΔα 10 ὈδοοΙη6 διμοπρβὺ 411} {π6 οἀυοείοα 
Μ06}} Κπόνῃ δη ΤἈτᾺ 1} Α ἴθ ΟΣΩΒ ᾿ῃ ΤΟΡΪΥῪ ἴο {πο86 αυοϑίϊοπϑ 
Ψ}} Ὀτίηρ (86 βιιθ᾽θοὶ οἰθαῦὶν Ὀοίοσχο τι8, δῃὰ ν}}} δον {Παί 
ὑείοσο 6 Νὸν Τοβίδιηθμίΐ μα Ὀθθη τυ θη ἴῃ σροῖ, πα οηβ οὗ 
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Οτοοκ τοδάοσβ μαα θθθὴ ργοραγθά, Ὁ ποι 1 ββου]ὰ 06 σοδὰ δπά 
966. 

ΜδΗΥ͂ οοπηίατιοβ Ὀοΐογο {86 Ὀἰστ οὗὨἨ οὖν Ἰωοχὰ, {π6 ΖΕ 0] Δ, Ιοηΐδῃ, 
δηα Τογῖδη ΘΟΪΟἢ168 ΠΔα Βργοδα ἴ86 Η6]]6ηϊο ἰδησιᾶρα ἔλτ Ὀογοπά {Π6 
ΤΟΡΊΟΩΒ ἴπ ὙΠΟ 1 δα ῥγουϊουθὶν Ὀδθὴ Βροκθῃ: Ἀπ 848 {π᾿ 680 
ΘΟΪομ 8 ΤΟΥ͂Θ ΟΟΙρΠΟΗΪΥ, 1 ποῦ γα ΌΪγ, ρα θα τη ᾿λη648 1ΠΓΘΥΙΟΡ 
ἴῃ 811 (86 ἀγίϑ οἵἉ οἰν}] βαίοη ἴο [86 ΗΘ] 6 πο γαθθ, δα Ὀθοδτηθ ἃ δροί 
ποῦ ΟΠΙΥ Ὀγεβουνΐηρ' [18 (ὐτθοΐδῃ ἴομο οὗἉ ἔδβϑϊϊπρ' ἀπᾶ ἴοηριθ, θαΐ 8180 
8. σοῃίσο ἔσοιη ὙΒΙΟἾ ἸῺ ΒΟΙῚ6 ΙηΘΑΒΕΌΓΟ [Π686 {πῖπρα τ σα αἰ ηι86α. 
Τὺ 1Ὁ τγῶ8 ἰπαὶ 'ἴπὰ Αβὶὰα Μιποῦ {π6 Οτθοίδῃ οἱ 68 ταῖϊρηΐ νγ6}1} Ὀ6 
ἀεοτηοα {ἢπ6 σχῖνα]8 οὗ (βοϑο ψῃο δα θδθη {Ποὶγ δ᾽ θοῦ βιβύθσβ οὐ {86 
Ἐσοροδῃ δοσοθβ. Απά δυϑῃ ἴῃ ἸΣΘΓΆΓΥ ΘΙΩΪΏΘΠΟΘ, 1Ὁ τηιβὲ Ὀ6 ΓΟ- 
τηοηιδοτοα ἐπαῦ Ἡτγοάούι8, “ [86 ἔλιπον οὗ ᾿ἰβίοσγ," 88 Ὦϊ18 οὐ ὕϑὸθ 
ἰοστηοα Ηϊπι, ͵8ἃ8 8η Αβιδίίς ασθοκ, Ποσίδη ὈΥ δἱσί δπὰ οὐ] ΖΡ, 
Βαϊ Ιοπίδη ὈΥ ἀϊα]οοί. 

Τη {Π6 ΠΠΡΟΓΑΓῪ διλΐμθποα οὗ ἀτοθοο ἴῃ {π6 ἔοιγί δπα ΕΠ ὀσηζυτῖθ8 
Β.0., ΑἴΠοη8 ἴοοῖκ [Π6 ἔγβι ρΐδοθ; απα (818 ἔβοῦ μιδα {818 τηϑάβιγα οὗ 
Ἰπῃρογίδηοθ, [πε ἴὉ οαυιοα [86 ἀἸα]οοίϊο ἔοστηβ οὗ Αἴδμοπβ ἴο Ὀ6 ᾿ταϊαἰοά 
1 8. ΘΏΘΓΑΪΙ ΤΏΒΏΠΟΙ ἴῃ {Π6 τἸηοτο αἰ 864 ροτγοά οὗἉ {π6 ἰδίοσυ οὐ {παι 
ἴοησιθ. Ὑπυογα!άθβ, 2 βοῦν], δα (816 ΟἴΠΟΣ ἀγαπηαίϊδίβ, (6 ΑἸΙΙο 
ογδΐουβ, δῃα ΕΪ]αΐο ᾿πηργθβϑοα ἃ Ομαγαοίοσ οὴ (86 ἰοηριθ τ ΒΙοἢ {ΠΟΥ 
οι ρ]ογοα,  ]οἢ αὔἴογνσαγαβ δα δὴ οἴδβοὶ ὁπ [86 ἐπ ἐς ἃ οὗ ἰδοβα ψῆο 
864 11, δηα ΜΓ ΏΙΟΠ ΤΩΔΥ 811} 6 ορβοσνθα ἴῃ {6 ἰδησταρο τ ῃϊοῇ {Π6 
τεθῖθ ποῖ βρθᾶκ δή 411 {πὸ οἴδηροβ οὗ ὕπο ὑπουβαπᾶά ἴἤγεθ 
Πυπαγοα Ὑθδτα. 

10 τταᾶϑ ᾿πηρογίδηῦ ὑπαὶ Αἰ Βυργοιηδου οὗ ἀϊαϊοοὶ βῃουὰ ἤδνθ 
Ῥτγοοθάρα {π6 σψῖὰθ ἀἠἶἔαδίοη οὗ {πὸ ἰδηρταρο; ἴον μαι {πΠ18 ποῖ Ὀθδθη 
Βο, {86 οὐονσίηρ οὗ {πὸ τοοΐίδη ρορυϊδίοη δπα (ῃ6 ατγοοῖδῃ ᾿οπσιθ 
ποῦ α πανα τοϑυϊ θα ἴῃ ἀϊα]οοίϊο αἸδιϊποίζοπβ οὗ ναγίουϑ Κι πάϑ, ἰδἰκιηρ; 
τοοῦ 1 ΨΑΓΙΟῸΒ ΓΟΡΊΟΠΒ; δπα ἰδυ8, (βο86 τῆοῸ δἀορίοα (Π6 Ἡ6]]6ηϊο 
ΒρΘθος, ἰπδίθδα οὐ ροβθϑϑββϑιηρ ἃ οοησηοι αἰαϊοοῖ, σου ὰ παν υδβοὰ 
ἔογτηβ αἰ οσίηρ αὖ ἢγθί, δπὰ αἰβογίπρ 80}}} τροσα ἴῃ ϑϑδοῦ βυσοθββιῦθ 
ἀπογείίσαν ἤν νου] ΘΟΥΔΙΗΪΥ πᾶν Ὀθθη ἴΠ6 τϑϑυϊῦ; ἴοῦ (Π6 
τοι ἰοησαθ, δἀορίορα ἴῃ 118 νΑυγτηρ; ἔοστηβ οὗ αἰαϊθοῦ 88 βρόίκθϑθῃ δ 
Πογηθ, ὈΥ̓͂ ΡΟΟΡΙ65 οὗ 1688 Κϑϑὴ Ῥϑγοθρίοηβ, δηα 1688 δχθγοϊβοα ἴΌΠ6Β 
οὗ τπουριΐ, ψου]ά, οὗἨἁ προθϑδιῦγ, μανο αἰ γουρϑα τοτα δηα ποτ ; ῥγοὸ- 
ἀυοίηρ, ποῦ {π6 ἀΠ αβίοη οὗ ὁπ ποῦ]6 ἰδησιαρα, Ὀυΐ (6 ἰογιιδίϊοη οὗ 
ἃ. ΤΆΓΤΑΙΥ οὗἁ ἰδησιαρσοβ, ὈΘΑΣΙΩρ' ΤΠΘΓΟΙΥ͂ δυο γαοεβ οὗ {ΠΡ ΟΥ̓ ΡΊΠ ἃ8 
σοῦ]ά, ἴο ἴΠ6 Θὰγ οὗἩἨ {π6 ρο] ]Βῃ 64 ΒοΠ Αγ, οοηίγαβί ρα ΠΥ 1 1Π6 
το ρα οχδοίμοββ οὗ [ῃδὺ ἔγοτῃη τ ΒΙΟἢ ΠΟΥ͂ Παά βργυηρ. 

Αὔοῦ Αἰμοθὴβ ᾿ιδὰ ραϊηθα δηᾷᾶ τηδιηἰδι πο ἤοσ ᾿ΠΘΥΆΓῪ ῬΓΘοτηϊ- 
πθησα, {δ6 Μδορθαομίδῃ δι βΓΘΙΠΔΟΥ͂ ΟΥ̓ ΟὝΘΘΟΘ ΔΓΌΒΘ. 6 Κιηρβ 
οὗ Μδοράοῃ σψοσα {ποιηβοῖνοθ οὗ Ηρ] ]θη]ο ὈΪ]οοα, δηὰ {π1|8 τσαᾶβ8, οὐ 
ΤΩΒΗΥ͂ ΟΟΟΆΒΙΟΠΒ, ἃ Βα ]οοΐ οὗ θοαϑὲ ἴο ἔβοπὶ θη Ὀτουρῦ ᾿πΐο δοη- 
ποούϊοη 1} {πΠ6 Οτδθοϊλῃ δἰαίθα ἴῃ (π6 ἀδγβ οὗὨ {μοῦ ἱπάδροπάθησθ. 
ΤῊ ατϑοίϑ γοργά [π0 Μδοθαο!δῃ8 88 ἰἰπὲ βεγοπᾷ {πΠ6 Ἠο]]οπὶο 
ΡΑ]6, δῃὰ ἴμι8, {π6 οἰαπχ οὗἉ [86 τα ]πρ' πο86 γγ88 ὁη6 Ψ Β16]1 βεραγαῖθα 
{ποτὰ 28 ἴο τᾶσα δηά ἔβοϊ ηρ ἔτοσῃ {Π6ὶγ βυ ]6οΐθ.Ό ὙΠ ΟΥΘ 8ΓΘ Ἰπδίβῃοαϑ, 
Ὀοίογο [π6 ἄκτα οὗ ΡὮ11ρ, οὗ Μδοθάομπίδη βονθγοῖ 8 ῥαιγομπιβιηρ 16 
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ἸΙΟΤΑΤΎ ταθη οὗἩ ἅτοοοα; δηά ὑμοσα οδϑὴ θ6 ΠΟ Γϑαβοηϑθῖα ἀουδὲ ἐμαὶ 
{Π6Υ βοιρῆῦ ἰο Ἰοδα {86 Μρωοθαοηίδηβ ἴο {π6 δ η]ουτηθηΐ οὐ [ποβ86 αγίβ 
οὔ ον] ]βαῦοι ὙΥΒΙΟΝ ἴῃ αΥθθ 6. ῬΙΌΡΟΥ ΓΘ 80 ΠΕ ί  Υ οοπηροίρα 
ἢ {ποῦ οὐ ἀναιθα Ἰδηρτιαρο. ΤῊΣ Ἡ 6]]θηϊο ἔδο!πσ οὗἩ {πὸ Μαρο- 
ἀοηΙΔΠ στ] Ο 8 γα8 ἴῃ {Π6 οα486 οὗ ἘὮΠΠΠΡ τιλίο τ  γ βίγοηρσίποπρα ὈγῪ 
δ15 ἀτοοϊλη οαιϊιοιίίζοη δὖ Τ μα Ό68: παπᾶ {πὺ8 [ἢ6 ἈΒΠΙΟΠΔΌΪ6 ἀϊαϊδοῖ οὗ 
818 οουγ νγᾶ8 ἔοσιηθαά οἡ ἴπ6 το] οὗ ὑμαὺ πιο μαα Ὀδοοίθ [86 
ῬΟΡυΪαν 1ἰὔογασΎ ἀἸα] οί, ᾿ 

ΤΏυΒ, Ὀοΐοσα {6 σοπαιϊιοϑίβ οὗ ΑἸδχαπάοσ, [ηΠ6 Μαοράἄοπίδηβ οὐἁὨ {πὸ 
Βσθοῦ ο].5865 δὖ ἰδαϑῦ πδα Ἰδοασηθα ἔγοη Αἰδοπβ: δηα ὄν 1 βοπιθ 
οὔ Π6 οἰασδηοῖθβ πα ργοργιθίιοϑ δὰ ὈΘΘη Ἰπιραϊγοά, [0 τγλ8 ραϊθηΐ ἴο 
811 ἴῇ δῦ βοῦοο] ΠΟΥ Παᾶ βιυάϊ!οα, Τδ οοπαιιοϑίβ οὗ ΑἸδχληᾶθν 
να ἃ ΠΟῪ Θχ θηΒΊ0ῃ δηα ΘΠΟΓΟῪ οὗ 118 ἴο {18 Βρθϑοὺ ; δῃα ὑυπογονοῦ 
.18 ΒΟ ΒΒΟΥΒ ὈΟΤῸ βύΔΥ, {Π6 σοοὶς ΤΟηρΊΘ, ἱπ 8 ἔόστη Ὀαβοα οπ 186 
Αἰᾶς ἀϊαϊοοῖ, οὈίαϊ πο ἃ ἔοοζιπρ, ΗΥΤΩΪΥ ΘΒ Δ ὈΠΒΠ6α δηὰ Ἰοηρ σοη- 
{ἰπιιοἃ. [πῃ οϑρὶ(α}8 οὗ βίαϊθβ, απ οἵαν ἰαγρα οἱ 168, ἀτηοηρδὺ [Π6 
δἀυοεαίρα οα8568, ἀπά τι} [πὸ ΟΥ̓ο14]8 Οὗ σονθγητηθηΐ, ασθοκ, ἴθ {86 
ἔοστα οὗ 186 δοπιπιοη αἱαϊοοί, Δα Ὀδοομηθ (Π6 ῬγΟΡΟΥ ἀπ Παδίίια] ἰκη-- 
θσυδσα. Νὸο ἀουβὲ {πεῖ Ερσγρί, ϑγτία, δηὰ οἰποῦ οουπίτ]68 τοϊαϊποα 
{πον οὐσ Ἰαησαηροθ αἶ8ο:; δῖ {Π18 ἀοοβ ποῦ ἱπιριρση {π6 ἔβοί {δδῖ 
στο μα ββϑίμ ] Βῃ6α 1036], ποὺ 88 ἃ ὑθιρΟΓΔΙῪ 8οΟ)]Ο ΓΟ σ, Ὀυῦ 88 8 
βοίι] θὰ οοοιρδῃῦ οὗἁὨ [6 Β8Ππ|6 ΓΘΡΊΟΠΒ. 

ΤΙΗΘ Αἰῶσ ογίφίπ οὗ 1Π0 ΟΟΜΜῸΝ ῬΙΑΙΈΕΟΥ δᾶ8 Ὀδθὴ δἰχοδν 
ΤΩΘηΠ]ΟΠΘΩ ; πΠογοίη 10 ΑἸ ΌΥΒ ἴγοῖα ρυσο Αἰτο, 88 Ὀδθη ἰπυ8 ἀ6- 
ΒΟΥ 64: ---- 

“ς 18 βίαρ! 6 τγὰβ οὐ Αἰξο ἑδχίασθ, Ὀαὺ ιὑ αἰ ογοα ἔγοπι {παὶ νατϊοῖν 
οὗ 1π6 ἰδησιιᾶσα η βονογαὶ Τη81} ΤΟΒρθοίβ : 1Ὁ ννϑ ἀϊνοϑίθα οὗἁ οογίδιη 
ἔοσταβ, ββρϑοία ἰν Αὐθς, βοὴ 88 τιϊρῆς Ὅ6 ἰδυτηθα Ῥσγουτῃο δ] Ἰβτηβ, 1 
[Π6 1464 οὗὨ νυ] ρΆ ΠΥ 6 γα ποὺ δββοοιαίθα τὰ 0Π6 ποσὰ ; 10 οηρὶογοά 
οογίδϊῃ ποσάβ, ποτα (Π6 βρθθοῦ οὗἩ Αὐβοπηβ σψοι]ά, ἢ 8 δηλ 
ΤηΘΔΏΪηρ᾽, μᾶγ6 Βιι δι θα ΟΥΠοΥΒ, εἰ 6 αυϊθ ἀἸδθϊηο, οὐ ἀἰβοσιηρ 
ἔγοτῃ ὑπο ἴπ βοιηθ ροϊηὐὺ οὗ Βίτγιιοξιτγο ; δητὶ 1{ δα πη! 64 Βοτη6 ἔοι 
ΟΥ ΜογὰΒ Ὀοἰοησίηρ ἴο οἵπερ ἀϊαἰθοίβ, οὐ ψν δ1οἢ, {ΠΟῸΡἢ οὗ δποϊοπὶ 
186, δα [ὉΓ 8. 6 αἰβαρροϑαγοά, δἱ ἰοδδῦ ἴῃ Αὐῦο αστθκ. )θβίάθϑβ, 
1 Βῃου ]α 6 οὈβογνβά {μδὺ 1Π6 οἰαββιοαὶ ὑγρνα δου ποὺ Ὀ6 βυδίαϊποά 
1η στὶρὶα ΡΟΣ ; Ὀδοασδα 1Ὁ οΔπη6 ἱπ 60]]]Ἰδῖοὴ ὙΠ ΡΘΟρΪ6 ὙΠῸ, ἔα Κϑη 
ἵπ {06 πη858, ΡΟΒΒΘΒ8Β6αἃ ποὺ (86 Θχαι βιίοϊν δουΐα ρογοδρίίομ απά 
ΒΟΥΘΙΟ ἰαϑί οὗ {86 ΟΧΙΓΔΟΥΙ ΠΑΤῪ ΘΟΙΏΤΩΙΠΠΥ δποηρ ὙΠΟ Ὁ δά 
115. δι ἢ. ., . . 7δὲ Οοοη Πιια]θοῖ, ἰθομ 4 }}}7 80 ο81164, νγᾶδ 
τῃαὐ οὗ 1π6 οουγίβ οὗ [πΠ6 οθυοιάς δπα {Π6 1,αράε5, οὗἨ [ἢΠ6 βοῇοο δ οὗ 
ΑἸ6σχϑηάγῖα απ Ταγβιιβ, οὗ [Π6 δἀυοαίεα Βοιηδη, οὗ ῬΊΏ]ο, ῬοΪ γι, 
ΡΙυίαγοι, Οτῖρθη, ΟΠγγβοβίοιῃ." 

Τδυ8, ὈΥ {Π|6 Βα ρτοιλλοΥ οὔ Μδοθάοῃ ἴῃ ἄστθθοθ, δηᾶ {πθη Ὀγ {86 
οοηαααβίβ οὗ ΑἸθχδηάου, {π6 αι οη πτ88 οἴθοίθα οὐὗὨ βιιοῆῦ ἃ ἰοηρυθ 
88 Βῃου α [λο]  αΐθ [86 σϑί ργθδομιιρ οὗ {Π6 ρΌΒΡΟΙΪ διηοηρβὶ Θοπεϊεα, 
δηα τ] ἢ 8ῃου]α οδιι86 ὑπαΐ {πΠ6 πον γον οη οὗ ἀνα ἰσυᾺτἢ, τ ΠΙΟἢ 
(ὐοα ννϑ ἀρουΐ ἴο σῖγα ἔοσί [ὉΓ ἃ ρουιδηθηῦ στοοοσά, βῃου]ά θ6 {86 

ΤΑ Ττοδεῖβα οἡ {π6 Ογδιημηδλῦ οὗὨ [6 Νοῖν Τοδίδμηθηὶ Ὠἱαϊοσὲ, Ὁ 16 Εον. Τ' 8. ἄτοοη, 
Μ. Δ. ΡΡ. 83-- ὅ. 
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ΤΏΟΤΕ ΟΧίθηβν οἷν υδεὰ Μ1Γ ΓΤ ΠΥ Υ ὈΥ (μοθ6 διποηρεὺ τ βοπὶ ἴΐ 
ὙΓΔΒ. ὈΥΙΓΩΔΓΙΠΥ͂ ΟἸγουϊαίδα. 

Βυῖ 1 που]ὰ 6 ἃ πϊδίαϊα ἴο βρροβα (πα {ΠῸ6 Ελαϑὲ τηοσγοῖὶν μδά 
Ῥδδη δοοιεα ὃν 186 Ἔχρδηβίοῃ οὗ (ἢ 6 ὅτοοῖ [οησιιο : ἴο ΒΑΥ͂ ΠΟΙ η: 
οὗ δουΐδογη [{αἰγ, σβοσγο 1Π6 ΘΑΓΪῪ οο]οηΐου π8ἀ ᾿τρ]αηίοα Ἠδ6]]6ηὶς 
ἸΏΒ. 11ΟΠΒ πα ἐοττηβ οὗ βρϑϑοῖ, ΟΜΕ, {86 τιϊβίγοβϑ οὗ {Π6 ον" }]8ο 
δδγίῆ, 86, δὲ [6 (γιϑίδη ογὰ, θθοοσηθ Ἀπ Πᾶγ ἢ (6 ἰαπησιησθ 
δηὰ ἸΠογαΐασε οἵ ἀγθθοθ. Νοῖῦ οὐΪυ μαα {μα ᾿πιροτῖδὶ ποτὰ ξαρ τὴ 
αἰἰγαοίθα ναβϑὶ τι υ ] τἀ68 ἔγοτα διηοησ ἴῃ6 ΕὙθο Και ρθακίηρ παι] οΏ8, 
Ὀυΐ 188 1,4[1η8 1Ποιλβοῖγοβ δὸ ου]ἰναῖοα {πὸ ἸΠογαίασα οὗ {πΠ6 δποϊθηϊ 
ΤΩΟ616]8 ΔΠ6] τηδβίογϑ οἵ ρμοβθίσυ, ρῃ]Π]ΟΒΟΡΆΥ, δπα μϊδίογν, (μαι ἰο ἐλόπι 
1Π6 αὙτροῖκς ἰδησιᾶσα νγἃ8 ἢ ιιϑῦ 48 βιιϊίο ὉΓ 8 τηϑάϊυτη οὗ σοσατημη)- 
σϑοη 88 νγὯδ ὑΠ 6 1}Γ ΟΥ̓ ὙΘΓΏΔΟΌΪΑΓ 1 Αἰ], 

ἈΑπὰ {Π6 Βοτηδῃ, ψἢὸ ἀθοιηθα {Ππαὺ ἢ18 νοοδίϊοη τγᾶβ {πΠ6 ρονογη- 
τηθηΐ οὗ {Π6 Πδί!οη8, 788 ἰαϊη [0 ΘΙ ΡΙΟΥ ἴπ6 ἀσοοῖκ οηρΊΙα 848 {παὶ ὉΥῪ 
ὙΊΟἢ Βὸ οοὐ]ὰ ἐπτουσμουΐ (ἢ 6 Εἰαϑὶ οοτωμιηἰοαύθ νυ ἱἢ 186 τον: ῃ οἶα] α, 
ΤΠΟ [μ1π ἰδηστιασθ γ88 ΠΟΙ ἀπβυ  Ο ΘΒ8[1}} 88 ὕἴο δὴγ οἰογίβ ἴο ἴδκθ 
Τοοῖ ἴῃ 8 801} σβογο ασθοκ μϑ ργθοθθα ἢ. Τῆυβ Οἴσογο ἐγ }}}γ 
Β414, 48 ἴὸ 86 αἰ θδιοη οὗ {πθ ἵτο ἰδηρσιιαρεβ, “ ατοδ Ἰοσυπίῃγ ἴῃ 
ΟΥΠΙΡ8 ἔδγο ρσϑηίθιβ: 1Αὔ πα 8018 Ππὶ 8, ἜΧῖρ 8 Β8η6, ΘΟ Π6ἢ- 
ἑυτ.ἢ (τὸ Ατοβ. 10.) 

Βυῦ ὄν πουρὰ {πὰ ἕδοῖ θα δαἀπι ρα ἀπὰ Κποόνσῃ {παΐ {ἢ ΘΓ γγ88 8 
δίηθββ ἰῃ (6 Νεν Τοδβίδιηθην πανῖηρ 66 η πτὶ θη πὶ ατοοκ, ἴον {116 
086 οὗ Οεηέίεθ, ἰῈ6 αιυοδβίίοῃ τηυδβὲ ατῖ86, Ηον ἔαγ σουὰ {πἰε Ὀ6 
Β1164. ὅο {π6 ει) ΤὙΠΟΥ ἴοο μαὰ ἴο ἀο σι {π6 ροΒρα]; ἔογ ἴοὸ 
(μ6ῖ 10 νγᾶβ οοιημηδηαοα ἴο Ὀ6 ἢγβί ργοβομοα : δπά {π8 1π6 τιὺυιτΐθη 
τοοογὰ οὗ {παῦ ροΒρ6] ταϊρΐ, ρουμαρ8, πᾶν θθθη οχρεοίθά τὸ δ6 
Β 116. 4180 ἰο ἴθ, Α ἔδενν πόογαβ οἡ {18 8) 6οΐ 15. 41} (Πα τῆλ Ὀ6 
παράρα ἴῃ {Π18 ρΐδοα ; {πὸ ἩΘΌΓΟΥ οτἹρῖπαὶ οὗὨ δ. Μαι ον Β (ἀοβροὶ 
ΙΏΔΥ Ὧδ ἀἰἸδουεβοα οἰβοο γα; Ὀυΐύ 1 ψΨ11}] Βυ δῖος ἤο τοπιασκ, ὑπαὶ {Π|Ὸ 
ῬοοΚΒβ οὗ (6 Νεὸνν Τοβίδπιθηῦ νι σα τηοϑὺ οὗ ἴπ6πὶ νυ θη αὔεν (ἢ 6 
{τὴ ἤθη {π6 «06 0)7]ὲὸ δα τχεγοοίεα 1μ6 ζοβροὶ, θοΐἢ δῷ ἃ παίϊοῃ, δηὰ 
ΑΪΒῸ 848 ΔΓ 88 ΔΠΥ υῃϊοα ΒΟΟΥ͂ διποηρσδῖ Π6 πὶ τγᾶ8 σοποογηθά: απ 
1805 1π 186 ψυν7ιίοη τϑοοσὰ (θη 68 Τοῦτα δβρϑοὶα]ν το θ6 σοπβιάογοα, 
ΑἸ5ΒοῸ πιδηγ οὗ {π6 ὈοοΚΒ σαιπογοα ἴῃ [6 οΟἸ]οὔοῃ οΔ]]6α {π6 Νον 
Τοβίδιηθηῦ Το γ6 δά γοββοα ἴο σοπι 1168 Ὑ ΒΙΟἢ σοπϑιβίο οἰ μοῚ οὗ 
οοηγοτίοα (ὑδη! 168 Θη ΠΟΥ, οὐ οἶδα τὶ τἢ δῇ δαπηϊχίωτγο οὗ ον] Ὦγν 
πϑοη, Ὀυΐ 80, ὈΥ͂ Τοδιάθποο ουαὐ οὗ (Π6 ἰαπά οὗ {ποὶν ἔπίμογα, μιὰ 
Ὀοοοπιο Η6]]θηϊΖοα 88 ἴο {πο ῖγ ἰδηριασο. Απά, ἔαγίπον, 10 ταδί Ὀ6 
Ὀοτπδ ἴῃ τηϊπα τΠαΐ ουθὴ ἤθη 1Π6 ρσοβροὶ νγ88 ἢγβί ργθδοῃοά, απα {ἢ 6 
Νον Ταοβίαπιθηϊ ὈοΟΚΒ 6γο ἢσϑὺ τυ ἴθ, {Π6 ρογίϊομη οὗ {π6 δουδβα οὗ 
ΙΕΓΔ6 1] ψῆὸ σογα βου ]οα πὰ ὙΑΥΙΟῸΒ ΘΟΙΠΙΓΙΟΒ Ὑἃ8 ὙΘΓΥ͂ στοαί; δηᾶ 
ΒΌοη δὰ Ἰοησ Ὀδοθῃ δοσιβίοπιθα ἴοὁ 86 [ὉΓ ΟΥ̓ΔΙΠΑΓΥ Ρυγροβαδ (δι6 
1 Χ Χ, νοτγεΐοη οὗ {πὸ ΟἹα Τοβίδπιθηί. 

ἴῃ γοσαγάϊηρ {π6 ΑἸ βίο οὗὨἨ Ὑτθοὶς 88 ἃ γον: ἀθπίδὶ οσάθγὶπρ οὗ 
(οά, ἴο ργδραγο ἴον (ῃ6 βργοδά οὐ ἰμ6 ροβροὶ, δῃὰ ἴογ {π6 τιβὲ οὗἩ (Π6 
Νον Τοβθίαμηθηῦ Θουιρίυγαθ, 1 18 ποῦ ψιδοῦΐ 8 ση! ἔσλπος {παὺ {ἢ 6 
ἀεδίσυςσδοη οὗἉ «Ψ6γυβαίθτα ἀπα {π6 δηῦγα αἸβρογείοη οὗ {Π6 «6 νν8 ΠΟΥ 
Τιΐζαθ ἴοοκ ρμῥΐαδεθ 80 βοοὴ δ (Π6 υυϊπρ οὗ ἰ6 Νοὸν Τοβίδμηθηϊ, 
(πὰ ᾿ἱπάςοά ὑεΐυγα 411 (16 Ὀοοκα μα Ὀδθο μοηποά,) ὑπαῦ 1 {Π|8 τοουχ ἢ 
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μα θδθη ρίνθῃ ἔοι οἰὐμοῦ ἴθ 1π6 ποιοῦ Ἡθῦγον, Κὸ (πὸ ΟἹα 
Τορίβπιοπί, οΥὁὨ ἴπ {πα δυσο- Πα] δῖος, νοῦ πα Ὀδοοῖηθ νοπβουΐδ 
(αμάᾶεν ἴπ6 παπιο οὗ Ηθῦγον) ἀπιοπρϑὶ ἴμοβα τϑϑι ἀἱηρ ἰὴ ῬΑ]οβϑηα, τὲ 
σου] μανα Ῥθθη 8ῃ Δυγαπροιηθηῦ ἰθηπαϊηρ ἴῃ ὙΟΓΥ ΠΓΠ]Θ πιθδεαγε ἕο σ 
Ῥοσταδποπῦ ΟΣ βϑῃθγαὶ ὉΠ|1ὺ. ΗΟ ἔᾺΓ ἃ ἰδθιηροΓΆΓῪ πθοα διηοηρβέ 
(6 ΒΟ Θνασβ ἔγοα {μ6 Ησουδβα οὗἉὨ Ιβύϑθὶ νγὰϑ τηοῖ ὈΥ {86 (ἀοβρεϊ οἶ 
δι. Μαύβον ἴῃ Ηθῦτον, τὺ Ὀ6 οομβίἀογοα οἰβονμοσα τ Ώ6η (86 6ν1- 
ἄροποθ οἱ ἐμαί βυδ)]θοῦ 18 ΘΧδια]η6(, , 

ΟΗΔΡ. 11. 

ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝῚ ΟΒΕΕΚ. 

ὝΝΕ παὺ Ρ]δΙη]Υ 866 {πα΄ {Πογ6 ὝΟΓΘ βυ οῖθηΐ ΓΘΆΒΟΠΒ (0 πηακα ἢ 
διθηρ {πα Οτεεῖ βῃοι!ὰ θ6 τη6 ἰδηρυδᾶσο δορί ογοά ὉΥ (86 βδογεὰ 
ὙΓΙοτΘ οὗ [6 Νὸνν Τοβίδιηθηί. Τῃα ποχί ροϊηΐβ [ῸὉΓ δχϑιηϊ π }] 0 
ΔΘ 1Πο86 συ μϊοῖ τοϊαία ἴο {86 βίγ]6 οὗ [π6 ττιῦουβ, ὕο σ,δσητδίϊοα] ροου- 
ἸϊαΥ 1168, απ ἴο {π6 ἱπῆμποησο οὐ Ηοῦτον Ἰάϊοτας ἴο Ὑγ] ἢ ἐΠΟΙΣ τη 8 
ὙΟΓΘ δοσυβίοπιοα, ΟΥἹ τηο68 οὗἩ {πουρῦ δΥιβὶπρ' ἔγομλ [ῃ6 Β. δ] 6οἴβ. ΟὨ 
ψ οἢ {Π6 Ὺ πτοΐθ. 
ΑὩΥ ΜΟΥΚ ΟΥ ΟΓΚΒ ΤΔῪ 6 ΘΧΔΙΙΏΘΩ ΟἹ ἴπγΘΘ δβρϑοίβ 88 [0 18 

Βίγ]6 πᾶ ᾿ἰδηρσιᾶσθο, (1.), ψ ἢ τοραγα ἴο ἴῃς τσογας οτηρίογοᾶ, οὐ (48 
10 ταῖρῃ! Ὀ6 ἰδτγιηθ64) ἰεσίεοσταρλιοαϊίψ ; (11.}» 18. ἴο (6 86 οὗἨ ἔοστωβ 
Δῃα οοῃδίγυοίίοηβ, σγαπιπιαξίοαζί ; πὰ (111.), 8. ἴο {πΠ6 ῬΒΓΑΒθοΪοσΥ, ἰη- 
οἰυάίηρ ἔοστηῃ οὐἁ βαπΐθῃςθϑ, απμα τηοθ8. οὗ δχρυθββίοῃ δ βίηρ ἴγοτῃ (ἢ 6 
οΠαγδοῖοσ οὗ {πουρΐ, οΥ ἔσο {π6 βυ δ] θοὗ τηδίῦου οἢ ΒΟ Ν (86 ἩΥΙΓΟΣ 
15 δησασθα, 

ΤΙὰΒ 8 ΟΣ ΤΩΔῪ 6 ττϊ θη ἴῃ 8 οογίδί πα Κηόνσῃ ἰδηρτιαρθ, --- [ῃ 6 
ὙΟΓΒ τῆΑΥῪ Ὀ6 Β0 ἢ} 848 Π0]]ν Ὀαϊοπρ ἴο 1 (ΟΥ {Π6γ6 τηδύ Ὀ6 οογίδϊ ἢ 
υγεῖρη δαταϊχίαγθβ); Ὀυῦ 811} [Π6 ᾳφισβίίοη τουὰ τοπιδὶη, μοί Γ 
{Ππ|ὸ τιι86 οὗ σγδιηπη [164] ΓΟΓΠῚΒ 18 Βα οἢ ὑπαῦ {Π6 ἰανν8 οὗ δογγϑοῖ ὑβαᾶσθ 1π 
1π6 Ἰαησιαρα ἴῃ αποβῦοπ ταὶρῦ ΟΥἩὨ τηρηῦ ποῦ αν ὕδθθῃ οὨβογυθα ; 
δηα Ὀοβι 468 1Π656 ὕτσγο μοϊηΐβ ουα Αἰτγᾶυβ σοιηδὶῃ ἰο θ6 οοπβιἀογοα 
{π6 νεῖ ῥα σ ̓Β Ῥῃγαβθοίορυ. ΕὟΓ 1Ὁ τηϊρῦ 80 Άρρθπ {μαῦ {Π6 ἸΟΧΙσορταρην 
Δα ρΥΔΙΏΤΊΔΥ Δα ποίμηρ' ΡΘΟΙΪ ΑΓ, 8116 1[Π6 δ γυοίαγα οὐἁ βθῃΐθμοθϑ 
806 ἔοστη οὗ δχργϑββίοι 6ΓΘ Βοιηθ ]πηρ ΟΥ̓ ΠΟ Τηθ8η8 ΟἸΒίΟΙΩΑΓΥ ; δηα 
1Π18 ταϊσῃῦ 6 {π6 οΆ886 δνϑὴ ἐπουρῇ ΠΟ ΟὈΒΟΌΓΙΓΥ ΟΥ ΘΙ ΣΟΥ τγὰβ 
οσσεβιοηρα ἴπ τοϑυϊς, ΤῊΒ ΓΟπιασῖς ὈΘΔΓΒ ΘΒρΘΟΙΑΙΥ οα 186 ΝΟΥ 
Ταεβίφηοδηΐ ; [ὉΥ {Π6 ΡΘΟΙ] ΑΓ [168 τυ διοἷι 0Π6 αἸΟΙΟῺ Ργθβθηΐβ ἤαυθ ΓᾺΓ 
ΤΊΟΓΘ ἴο ἦἄο 1 ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ δηα τλο668 οὗὨ ἜΧΡγοβϑίοῃ (ἤδη γι ἢ ΟἾΠΟΣ 
ἸΟΧΙ ΘΟΡΤΆΡΕΥ ΟΥ̓ ΒΙΏ}]6 ΡΥΘΙΠΙΠΊΒΓ. 

ΤΉ οΒ6 [ΓΘ α Βα ]θοίβ πλυϑῦ [Π6π Ὅ6 σΟμΒΙ ἀοΓθα 1ῃ {Π6}} οΥάοΥ. 
Ι. ΤΙΕΧΙΟΟΘΒΑΡΗΥ. --- ΤΠ ατοοῖς οὗ τἴ86 Νὸν Ταβίδτηθηΐ ἰβ ἰῃ 18 

σΘΠΘΓΑΙ ἔοστα {86 Οομμμθοη Ὠ)]αἸθοΐ, κοινὴ διάλεκτος, Μ᾿ ὨϊοΟἢ τγαδ οϑίδ- 
ὈΠΒΠ6α ἴῃ 84 Κιμᾶ οὗ ρϑῆθγαὶ 86 αὖ {Π6 ΟἸυΙβύδη οσὰ : [Π6 4518 οὗ 
ΠΟ Μγ͵ὰ8 (48 88 Ὀθθῃ 8814) (6 Αἰῶο, Ὀυΐ ψ ΗΠ ὈΥ͂ ΠΟ τυθϑηβ ἃ 
ἩΠποσουσῇ τοϊθηθοη οὗὨ 108 ρυτὶν ; ἀπά {πὰ8 ψὰ τσὴ οχροοΐ ἰο πῆ 
ὯΠ δὐιηϊχίατε οὗ πόοσὰβ ποὺ Αὐτὸ 1 ἔοστα, ὙΠΟ ΤΠῸΥ δὰ Ὀδθα 
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ἱπίτοάυορά ἔγοια ἐδ6 οἴποσ οἱ ἀϊαθοίβ, οὐ  ΒοΠΠοΥ ΤΟΥ͂ 6 γ οὗἉ πίον 
του. 
Τῆς ] ον σ᾽ μαννα ὈΘΘῃ ρῖνθη ἃ8 ΘΧϑΏρ]68 οὗ [16 ἸΟΧΙΘΟΡΤΆΡὮΥ οὔ 

[ἢ οοηπιοθ σοῖς 88 ἰουπά ἴῃ {6 Νὸνν Τοδβίαπιθηΐ, 88 ΘΟ ργΙ βιηρσ 
Ὑγοτγ 5 δηι ἔοσττοβ οὗ πογάβ ποι μαα Ὀα]οηροα ἴο 411 [86 ο]α ἀ!αἰοοία.' 

Αὐοΐδιαβ, δυο 88 ὕαλος, ὁ σκότος, ἀετός, φιάλη, ἀλήθω, πρύμνα, 
λεώς. Ἰοτγίοἰδτηβ πιάζω (ἴῸΣ πιέξζω), κλίβανος, ἡ λιμός, ἴο ν ΒΙοΣ 
ΒοΙη6 δαγα δἀἀοᾶ ποία, «4168 ἵν. 14., ἰΑΚίηρ {16 τοχὰ ποῖ ἔγοτῃ ποίος, 
Ῥυΐ 48 146 ΠῈ168] τι} πού) οὐ πόα. [Ιοπιοίβιηβ, γογγύξω, ῥήσσω, πρηνής, 
βαθμός, σκορπίζειν, ἄρσην. Το Ὀοίὰ {16 Ιοπϊο δπὰ Πουὶο Ὀθ]οησΒ φύω 
ἴῃ 8Π πίη 51 γ6 ΒΘη86. παρεμβολὴ δια ῥύμη μᾶγα Ὀδ6η ἀοβουϊ δὰ 
85 Μδοθαοῃϊβδη τ ΟΓαβ. 

Βοβιάθβ νοσάβ ψΒιο ἢ δα οὔθ 66 Δρρτγορτγιαίθα ἴο ρδυίοι αν 
αἸδ]θοῖβ, γγὸ πὰ ἴῃ ἰῃ6 Νὸνν Τ᾿ δϑίδιμθῦ ὁ] γογὰβ 1 ΠΟῪ ταθπληὶησθ 
ΟΥ̓ 58μαοβ. οὗ τῃθϑηϊηρ; Βυο ἢ 88 παρακαλέω, ἴο δεδεεοσῖ ; παιδεύω, ἰο 
ελαεέϊξε; εὐχαριστέω, ἰο σίυε ἐμαπε; ἀνακλίνω, ἀναπίπτω, ἀνακεῖμαι, ἐο 
ἰδ ΟΥ γϑοϊϊπο αὐ ἑαδίο; ἀποκρίνομαι, ἰο ἀπϑισεῦ; ἀντιλέγω, ἰο σαΐπδαψ ; 
ἀποτάσσομα:ε, ἐο τεποῖιποε ; συγκρίνω, ἐο σοπίραγε; δαίμων, δαιμόνιον 
ἴῃ ἴ.6 δθῆβα οὗ δὴ εὐἱΐ βρὶτῖῦ ΟΥ ἀιιοῃ; ξύλον, α ἴϊοίπο ἔτος; 
ἀναστροφή, πιοάε 07 ἰὔξε ; κεφαλίο, α υοἴμπιο, τοῖϊ 9. α δοοΐ ; εὐσχήμων, 
α »ετγεοπ ὁ αϊείϊποξίοπ ; ὀψώνιον, ἰισαφες ; ὀψάριον, Μεὴ ; ἐρεύγομαι, ἐο 
μέϊεν ; περισπάομαι, ἰο δὲ αἰείγαοίεα ιοἰξδ σαγος; πτῶμα, α “οΥΡ8ε; 
σχολή, α εεἰοοΐ. 

ΑΙἾθο ψογάβ οὐ ἔόστηβ οὔ πογάβ τ Βι ἢ ἴπ ἴπ6 οάοΣ ατοοῖκ μδα Ὀδθθὴ 
Οὗ ΓΆΓΘ ΟΥ ροβίϊοδὶ 86, θαὺ δα Ῥθθη δάἀορίθι 88 ραγί οἵ {86 ἰαηρυδρο 
οὗὨ δοσσαοι [τ ; βυοῖ 88 αὐθεντέω, μεσονύκτιον, ἀλάλητος, ἔσθησιο, 
βρέχω. 

ΜδΗΥ Μογβ τοοοιυθα ἃ μον, 8ηα ἴῃ σϑῃοσαῖ, ἃ Ἰδηρίβοποα ἔοστη ; 
ΒΌΟΘΝ 848 μετοικεσία, ἱκεσία, ἀνάθεμα (ἀνάθημα), γενέσια (γενέθλια), 
γλωσσόκομον (γλωσσοκομεῖον), ἔκπαλαι (πάλαι), ἔχθες (χθές), ἐξάπινα 
(ἐξαπίνης), αἴτημα (αἴτησις), ψεῦσμα (ψεῦδος), ἀπάντησι5 (ἀπάντημα), 
καύχησις (καύχημα), λυχνία (λυχνίον), ὀπτασία (ὄψι), ἡ ὀρκωμοσία, 
μισθαποδοσία (μισθοδοσία), καύχησις (καυχή), συγκυρία (συγκύρησις), 
δυσεντέριον (δυσεντερία), μελίσσιος (μελισσεῖοΞ), ἀποστασία (ἀπόστα- 
σι5), βασίλισσα ὑρασς λεια), ἐκχύνω (ἐκχέω), στήκω, ἀργός, ἀεοϊϊπεα 
858 8 δαγεσίνο οὗ ἐλγέε ᾿οΥΤΩΪ ὨΔΌΊΟΠΒ, νοσσοί, νοσσιά (νεοσσοί, νεοσσιάὶ), 
πετάομαι (πέτομαιν), οἰκοδομή (οἰκοδόμησις, οἰκοδόμημα), ὀνειδισμός, 
ἐξυπνίξω (ἀφυπνίξζω), ῥαντίζω (ῥαίνω), δεκατόω (δεκατεύω) ἀροτριάω 
(ἀρόων, βιβλαρίδιον ἀῶ νρ, βιβλιδάριον), ὠτάριον, ψιχίον (ψίξ), 
ταμεῖον (ταμιεῖον), νίκος (νίκη), νονθεσία (νουθέτησι5), καταποντίζω 
(καταποντόω), μοιχαλί9, ψιθυριστήφ ; 4180 γα ΥθᾺ] [Ουτὴβ 1ῃ ὦ ρᾷγα ἴπ- 
βίοϑα οὗ [6 ἰοιτηϊ δύο η ἴῃ --μὲ, βίο ὧ8 ὀμνύω ἔοτ ὄμνυμι; ξυράω 
(ξυρέω), βαρέω ἴογ βαρύνω, σαρόω ἴογ σαίρω, χολάω [ὉΥ χολόομαι. 

Ἰάθ8 ποϑ6 δηαὰ οἴμιοσ β᾽ 118 ΘΧΘΠΊΡ]68 {Π6γΘ ΠΊΔΥ 6 ποϊϊορα 8 
ῬΟΟΌΠ Γ 56 οὗὨ οογίδίπῃ ΨΟΓᾺΒ, δῃα δ Τη68 ἃ ρῥγοίθγοπμοθ [0Γ ἀϊτηϊ- 
Ὠα Ἐν 68 Ἰπδίοδα οὗὨ [Π6 ΘΟΙΏΤΩΟΙ ΤΘΓΠΊ. 

Νυῖ ἃ ἴδ ἡ πο ΟΤ 8 Ψ6ΓΘ [οστηθα, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ΟΥ̓ Θογμαροβιοι ς βυοῖι 

} ΤΉΡΒΘ δῖ ἴβκαη δἰπιοδὲ δηϊίγοῖν ἤτοπι Ἦ ποτ᾿ 8 Οτγαπιηδεῖκ ἀθ8 Νουξοβίαπηοπε θη 
ρα  ἀϊοπιβ, διὰ οὐ, 1844, μν. 20. δέ4. 
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Ἀ8 ἀλλοτριοεπισκοποϑ, ἀνθρωπάρεσκος, μονόφθαλμος, ἀγενεαλόγητος, 
αἱματεκχυσία, δικαιοκρισία, σιτομέτριον, καλοποιέω, αἰχμαλωτίζω, ἀν- 
τίλυτρον, ἐκμυκτηρίζω, ἀλεκτοροφωνία, ἀποκεφαλίζω, ἀνταποκρίνομαε, 
ἐξουθενέω, ἐκκακέω, εὐδοκέω, ὁμοιάξω, ἀγαθουργέω, ἀγαθωσύνη, δια- 
σκορπίζω, ἐγκρατεύομαι, οἰκοδεσπότης, οἰκοδεσποτέω, λιθοβολέω, προσ- 
φάγιον, λογία, κράββατος (οἵ 88 ἴῃ τηϑην ΜΘ. κράβαττοΞ), πεποίθησις, 
ῥαφίς, σπῖλος, μάμμη, ἀγριέλαιος, καμμύω, αἰσχρότης, ἀγνότης, ἁγιότης, 
ἐπενδύτης, ἐκτένεια, πελεκίζω, ἀπαράθατος. Τἢ6 δυϊϑίαπελνοβ ἴη --μα 
ἔοσια ἃ ὨυΠΊΘΤΟΙΒ Οἶαθθ οὗ ἴποβο δαάθα ἴο {π6 ἰδηριδρο; βυοἢ 88, 
κατάλυμα, ἀνταπόδομα, κατάρθωμα, ῥάπισμα, γέννημα, ἔκτρωμα, βά-- 
πτισμα; 80 8180 ἀο {πο86 οΘοιηρουηάοα τ] συν, δυο 848 συμμαθητής, 
84 συμπολίέτης ; 8η4 86] οὔν68 ἴῃ --ἰνος, ἃ8 ὄρθρινος, ὄψινος, πρώϊνος, 
καθημερινός, ὀστράκινοφ; 4130 ψΘΟΥΌΒ ἴῃ - οὦ ἃπά - ζω, 88 ἀνακαινόω, 
ἀφυπνόω, δολίόω, ἐξουδενόω σθενύω, ὀρθρίζω, δευγματίξω, θεατρίζω, 
φυλακίζω. Αἀνοτῦβ, βίο 88 παντότε (διαπαντός, ἑκάστοτε), παιδιόθεν, 
καθώς, πανοικί:ς. Το {8686 ἰαΐοσ τυοσὰβ 1ὖ ΤΥ 6 8464, ὑπαὺ δυο ἢ 
Ἰαΐδσ ὀοιῃρουπαβ ἃ8 καλοποιέω ἴοοῖκ {π6 Ρ]466 οὗἁὨ οἷ 6. Θχρυγθββίοῃβ (88 
1η {18 ο4886 καλὸν ποιέω) ᾿ ΠΙΟὮ Δα  ΟΓΙΠΟΙΥ 66 1ῃ 86. 

ΤΉΘΓΘ Ὑ6͵Θ 4150 [Ὀγοὶσἢ ΟΣα8 ᾿μἰσοαποοα αὖ {πλ68 ᾿πίο {πμ6 ἰαΐϑῦ 
Ἰδαπσιιᾶσο ; δηά οὗἉ {Ππ686 νγὲ τηϊσῃὺ οὗἩ σουγβα δχρϑοῦ ἴο ἤπά {ῃ6 ἤυθο Ὁ 
στθαίου ἴῃ ΒΗΥ͂ τι ηρΒ ὙΠΟ ΤΛΟΠῚ ΔΏΥ͂ ΟΘΔ 186 Ὠδα αὖ 4]1] ἃ ργουϊποεϊαῖ 
ομαγιοίοσ Τῆι, ᾿ὰ {86 ΝΟῊῪ Τοβίδιηθηῦ {πο γ τὸ ϑυσο- ΟΠ) δἱοὸ 
ἰσογά8, ΜὨΪΟΪ σΘΠΟΓΆΪΙΥ ΟΟΘΌΓ 1 ἃ ρΡἤΓΆΒ6 ΟΥ̓ 8 βϑθῃίθμοθ οἰἰθὰ οὐ ἴῃ- 
{τοἀιιορα ὈΥ͂ {πΠ6 εδογθα υυιῦθυβ, ΒΟ; 88 ταλιθὰ κουμί (οΥ κοῦμ); ἠλὶ 
ἡλί, λαμᾶ σαβαχθανεί; ἀπ Μαρὰν ἀθά. Τῃ οΟἴδΕΓ οα868 (ἢ68ὲ τυογάβ 
δᾶ Ὀδθη δἀορίοα ἴῃ 1π6 ἔτη οὗ {πΠ6 οογχθοη ατθοῖς ορ] ογοᾶ, ἀπά 
{π5 {ΠῸῪ ΟΓΘ τἰ88α 848 Ὀοιηρ᾽ Βισπ Ποαπῦ ἴο [8086 ἤο ννἤοιχ (6 ΝΟΥ 
'Γεβίασηθηϊ νγαὰβ ἢγβί λαἀαγθθβοα. ΤῸ {Π|8 Ἰαίί 6 οἶδββ οὗ Ὄχργβββίοῃϑβ 
Ὀοϊοηρ ἀββᾶ, μαμωνᾶ, ῥακώ. 
ΤΙ Ἰηΐθγοουγβα οὗ (86 ρῥγονίποῖαὶβ τα (ἢ Εἰαϑύ τὶ {ποῖ Βοιηδῃ 

Ρυ]οτβ μαᾶ βοηα οἴεοοῦ ἴῃ 1πἰσοάυοιηρ Ζαἰΐπ πΟΥαΒ; {Π|6886 Ψ6ΓΘ 
ΤΑΟΒΟΪΥ ἰθομηῖο8} ἰθγηβ, ΟΥὁΥ̓́(δ6 Ὡβϑιηθ8 οὗ βιιοῦ {πηρθ 88 [86 1.818 
παά ᾿ηἰτοάιιοοα τῖτἢ 861} ἀγτὴβ δπα ρονδεγημηθηί, ΤΠ6 Ὁ] ηρ πανθ 
θη βροςῆϑά:.--- ἀσσάριον (ἔγοτα ἴμ6 [μΔ[ ἀδϑαγῖμβ, ἃ οοἷπ 1688 ἴῃ 
γαΐϊαθ ἔμαη οπα γι ἱηρ), Με. χ. 29. ; [16 χι!. 6. κῆνσος (οεηδιιδ), 
Μαΐίι. χνυὶϊ. 26. κεντυρίων (εσοπέμτγῖο), Μίαν. χν. 39, 44, 46. κολωνία 
(τ υπ); Αοίβ. χυϊ. 12. κουστωδία (σιιδίοαϊα, 18 ἃ συλτὰ οὗἉ Βο] 1618), 

αἰϊ. χχυϊ. 6, 66., χχγἹ], 11. δηνάριος (ἀοπαγίμα, [68 Ποπιαπ 
ῬΘΏηΥ), [ψΚ6 νἱῖ. 41. φραγέλλιον (,αφοίϊμηι), “ οἢα 11. 15. ; Πδποθ 
ΘΟΙΏ68 {π6 νογῦ φραγελλόω, ἴο Βοοιγρα ψ ἢ τ ἢ] 08, Μαῖῖ. χχνῖϊ. 26. ; 
Μαῖκ χν. 16. ᾿Ιοῦστος (υμβένδ, ἃ 1,αἴλη οΓα τἰβρα 88 ἃ ΒυγηδπΊθ). 
λεγεών, ΟΥ̓́, 88 ἴῃ Βοηθ Μῶν. λεγιών (ἰοφίο), Μαῖ!. χχνὶ. 63. ; Μεγ 
γ. 9. κοδράντης (φιαάγαη8), Μαῖϊ. ν. 26. λιβέρτινος (ἰἰδογέϊπιιδ, ἃ. 
ἔγθοά τωδῆ, υρ αἰπιοϑῦ 88 ἃ ῬΓΌΡΟΙΓ πᾶΠ16), Δοίβ νἱ. 9. λέντιον 
[ἱπέοιιη),  ὁΠ χὶϊ!. 4, μάκελλον (πιαςεϊϊμηι), 1 ΟΟΥ. χ. 256. μεμϑράνα 
μέ 2 Τίμι.. ἰν. 138. μίλιον (πιϊϊίο, ἴπ6 Βοιηαπ ταϊϊα οὗ 8 
Ἐπουβαπ Ρβο68). ξεστὴς (ϑοτίαγίιδ, ἃ μοὶ οοῃίαϊπῖηρ ἃ οογίαϊῃ 
αυδηθγ), Μαυῖ.. νἱ]. 4. 8. πραιτώριον (ργαίογϊμηι), Μαῖιῖ, χχνΊϊ. 
27. ((818 πογὰ ψῇθῃ υδοα ἴῃ οοπηθοίίοη ν 1 {Π6 οἷ οὗ Βοπιθ μδὰ 
ΔΡΡΑΓΘΏΕΥ δηοῦμοῦ τηϑϑηΐϊηρ (ΡὨ]]. 1. 13.}, ΡΓΟΌΔΌΪΥ [16 φυλγίογϑ οὗ (λ 9 



Ολαγαείεγιδίϊος οΓ δίειο Τοδίαγηεπὲ ΟΥεεῖ. 1ὅ 

Ρτιοσίδη σιαγάβ). σιμικίνθιον (ξεπιϊοϊποίμηι), Αοἰδ χῖχ, 12, σικάριος 
(δἰσατέμδ), Αοίβ χχὶ. 38, σουδάριον (δα αγίμπι), ΤῳΚα χῖχ. 20, σπε- 
κουλάτωρ (5ρεσμίαίοῦ, ϑοα ΟΥ̓ 8. Β0] 16 Γ δια ρὶογθα 88 80 ὁζεομέϊοπον), 
Ματκ νἱ. 27. ταβερνά (ἰαδετπα), Αοἰβ χχυἹ. 16. τίτλος Τὐ ΜΔ 
οπη χῖχ, 19, 20. 

. ἼΒ686 ᾿δχισορταροαὶ ρῥΘΟΌ ΑΥΊ 168 ᾿ργθβθηΐ πὸ τοδὶ αἰ βου ; ΤΠ6Ὺ 
δ΄τὼ ΟὨΪΥ οὗ ᾿Προγίβῃοθ 88 Βῃον πεν εἶ »λαξε οὗ [6 δοπησηοι ἀϊδὶθοὶ 
οὔ τπ6 ὅτοοκ τυ ὨΊοῖ 16 Νὸνν Τοϑίδιηθην τυϊποβ Ἔχ! θ᾽, [ἢ ρθηθγαὶ 
{Π6 στο β ψ Βοἢ ἀγα Ὀτουρμῦ ἔργα γα 88 πεῖσ ΔγῸ 80 ὑβοσοι ΡὮ]Υ ἑοττηθὰ 
10. ποσοτάδῃσθα τ ΔΠΑΪΟΡΎ, {παὺ {ΠοΓα 18 ποὺ {π6 6 δϑὲ αἰ βη ου]γ 
ἃ 5 ἴο {Π6ὶν 1] βθῆβ πα τηθδηϊηρ. [Ὁ 18 ργοῦαθ]α ἐπαὺ ἸΠΘῪ ᾿γογο, 
ἴῃ ΘΘΠΘΙΆΙ, ΟΡ 8 ἴὰ 186 ἴῃ σοιημηοῃ ἰἰ6, τ ]οἢ {ἢ6 βαογθὰ τυσιῦογθ 
δϑαυρίοα. Το αβοογίαϊη {Π6 τηθϑηϊηρ οὗ ΔΗΥ͂ ΟΣ Β μοὶ Ργου]ΟυΒ]}Υ οὐ- 
συστίηρ ἴῃ ὐτϑοϊς, [Π9 Βα 6 ΤΏΘΆΏΒ ταμϑί 3 δ ρ ογ θα 88 τὸ δῃοι)] 
ὯΞ6 ὙΠ ταρσαγὰ ἴο ρχοΐίδηθ δυῦθου; [86 808] ρἢ}] 0] ορ σαὶ ᾿σὶποῖ ρ}68 
πηυβῖ Ὀ6 ΟΔΙΤΙΘα ουΐ, δπα {Π6 υϑυδὶ 41(.8 προ. εἰ, ΕἸ ΥΤΔΟΪΟσΎ, ἔοστῃ, 
8 η4 086 (48 σαϊπογοα ἔγοτα {Π6 οοηΐαχί) ἤδΥθ ἴῃ [Π6 Ν ν Ταεδίδιηθηΐ, 
88 Οἰβονῆογο, {ποῖὶγ ἀοίοστηϊηΐη να]ὰθ 88 [0 1Π6 δεηδὲ οὗ ἃ πνογὰ: 
ψ Βοίμον 10 6 επιρίογοά ἴῃ 84 ἀογιναίνα βρη βοδίίοη (δεσμπάα ἱπέθηἐϊο) 
τηιδῦ Ὀ6 Ἰδαγπθα ἔγομῃ [Π6 παίυταο οὗ [Π6 ὁ886, ἀπα {Π|6 ὨΙΒΊΟΥΥ 88 ΤᾺ ἃ8 
σδῃ 6 ἰτδοθα οὗ (86 ραγῦουϊας ποτά 1661 11 18 τ }} ἴο οὔβεσυα ἴῃ 
(μ18 μἷδοθ ἐμαὶ {μοῦ ἂῦὸ πογὰβ οἵ οἰδβϑῖοδαὶ πϑαᾶρσ 810} (86 Νὸν 
᾿αδβίδιμθηϊ ἢ858 δρργοργιαὐθα ἴο ΤλΘΘΔΏΪ ΡΒ ΥΘΥῪ αἰ δγοηΐ ἴο {Πο86 τ ἢ] ἢ 
ἔμον μδα ρῥγανιουβὶυ Ὀοτπθ: (Π6Ὺ πᾶν θ66η δἀορίοα 88 [86 Ὄχροπϑῃίϑ 
οὗ πεῖο ἑάδαβ οὐ οὗ βοὴ 88 ἢᾶνα γϑοοϊνθα ἃ ποὺ ἀδνοϊοριηθηῦ; δηά 
ἐπ {ποῦ ἔοσος δπὰ θδδυιρ του] 6 δἰ ορεῖμου ἱπηραϊγοα 15 (Π6 αρ- 
Ῥτορτίαξεά πιεαπίπφ σοῦ Ἔχοϊυάοὶ ἔγοσα οὐ {πουρἢ 8, δηα {Π6 ΤΌΓΤΩΘΓ 
Οἰ ΑΒΘ 8} δ ρ ΠοΔΌΟα Ἰσ6Γα αἰοπε τορατα θα, ἴ]βαρα Π88 ἴῃ Βυ  Ὦ ΟἰΒ68 8 
νάΐαο οὗ {π6 πἰσηοϑί Κιπά ἢ δῃὰ ἢ τοραγα ἴο βοΐ ὕθυτηβ 10 ψ}}} ὈΘ 
οα πα γ ΣῪ οἴθη (παὺ [πὸ ΝΥ Τοδίασηθηῦ 1086} ΒΌΡΡ]168 βιιοὴ 4 ἀοῆ- 
ΠΙΠΙΟῚ ΟΥ Θχρίδηδίϊοη 88 ἰθῶν 8 ΩΟ ΤΌΟΠῚ Ὁ ἀουδί. ϑυοῦ ἀρρτγορτγϊαιοᾷ 
ΟΣ. ΔΥῸ ΟΥΘῺ {πο86 ψ Ποῖ ἅγ6 οἰ ρ]ογοα ἰο ἀδθποῖθ βοὴθ ΠΟῪ 
1πουρδί, ἴον τ ον ΟἸΠΟΥ ἃ ΠΟΥ ἩΟΓΑῖ πηνϑύ πᾶν Ὀ66Π ἔογτη θα ΟΥ̓ 88 
οἷά οπθ δρρ] θὰ ἰο 8 ἀΠἴδγοπῦ ἀβ6. Αἶδβο ἴπ 6 Νον Ταβίαμπηθηΐ, 88 
ἴῃ ΟἾΒΟΙ ἩΓΠ ΡΒ, ΤΟΤΩΒ ΔΓ6 υδοα ἴῃ ἐφοληπίσαϊ ΒΘΏΒ6Β: δηα {}|8, ἴοο, 
18. {86 σ886 ψ 1 ΤῊ ὙὙΒΙΟ ΔΓῸ 4180 Θι ρ] γα ἴῃ ἃ ζὍ ποτα] δη Ποη- 
ΔΡΡτορτγιαἰδα βρη Ἐοδῦοι. 

ϑοῖλθ οὗ (86 ποσὰ ὙΠΟ ἤᾶνο Ὀθθὴ τηθηὐοηθα αθόνο που Ὀ6 
ΤΏΟΥΘ ΟΥ 685 εἰοοίοα ὈΥ̓͂ [86 οΥἸ]οἴθτα οὗἁὨ [86 ἐετέ οὗ [86 Νον Ταϑία- 
τηϑθηῦ; ἐπ σεπεγαΐ, ὨΟΎΟΥΟΙ, ΠΟΥ ἃ’Θ βυθοῖς 88 γοϑῦ οἢ ρτοιυηᾶβ οὗ 
Δρβοϊυΐα σανίδι ηὔγ. 

171. ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΡΕΟΌΠΙΑΕΙΤΙΕΒ. --- ΤΊ 686 ΤΑΥ͂ Ὀ6 σομβιἀοχοᾶ 
88 ταϊδίρ οἰΓΠ6Γ ἴο ἔογιηβ οὗ ψοχά, ΟΥ ῥταγητηδίϊοα] ΟὨδγδούθ : Β[108. 

Τῆς ΡΘΟΙ] ΙΔ Υ10168 88 ἴο Κ,ΥΔΙΔΠΊΔΙ1ΟΑ] ,ογπι8 ἈΛῸ Ὡοΐ ΤΊΔΗΥ ; Π6Γ6 ΔΓΘ 
σου ἱμΠΘΧΊΟηΒ οὗ ΠΟΙῺΒ δηα νΟΓΌ8, Ἡ ΠΙΟὮ ὙΘΥΘ ΓΆΓΘ ἴῃ {Π6 ΑΓ] ΘΓ 
ὅτεικ, θαΐ τυ Βιοἢ ἡγοῦ δαορίθα ἰπ {Π6 ἰδίου ἰδῆσυασο. ὍΤῇδ Ῥγθβαποθ 
ΟΥ ἀθδβθποθ οὗ βιιοἢ ἔοστβ μ88 11{{16 ΟΥ̓ ΠΟ ὈΘΑΓ Πρ ΟἹ ΔΗΥ͂ απ οϑίϊοη οὗ 
ΤΩΘΆΠΙΠρ' ΟΥ 1 ΟΥ̓ ΓΘ Δ ΟΣ : {π6 ζοἕ 185 π οΥίμγ οὐἉἨ οὐβαγνδίίϊοῃ, δῃα ἢᾺ8 
118 Ἰηΐαγοϑί 88 ἃ ροϊπί οὐ ρῇῃ]]οίοσν : 10 ἴθ αἶξο οὐ ναϊαθ 88 ρμαγῦ οὗ {Π6 
ἔογι απὰ οοϊουτιησ οἵ [6 Νϑιν Τοβταυγουῦ ἀϊοίίοθ, Ῥϑυθδρβ ἔονν, 1 
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16 Ζ7Ζοχίμαϊ Οτίξοΐκηι. 

ΔΕΥ, ΟὗἨ [Π6 896 (ὍΥΤῚΒ ἅγὸ δΔΌϑο αὔθ ρον ἤο {πΠ6 Νοην Τϑείδιοπῖ, 
δι δἱ Ἰθαβδὺ {6 Γ6 δ ΓΘ ΒΟΠ6, {116 ὉΠΙ ΘΥΒΑΙΠΟΥ ΟΥἩ ἔΥΘαΌΘΠΟΥ οὗ ψ ΒΟ ἴῃ 
{π6 1ῃπβρὶ θα ἩΥΊΌΟΥΒ 15 τ ΟΥὮΥ οἵὗὨ ποΐδ. 

Βυΐ Ὀεβιάθβ ρϑου δυ 168 οὗἁὨ ἔοστηβ δηα ἱπῆροίζομβ, [Π 6 ΓΘ ἀγα ἴῃ 186 
Νεν Ταβίαπχοηῦ τοῖς στοιμδυ δῦ] ἀοἔθοίβ ἴῃ (Π6 ποπ-οσσμγτόποο οὔ 
{Πο86 ἔοστηβ τ μἰοἢ ἀγα ὨΔΌϊ Δ] ἴῃ οἰαβδὶοαὶ (ασθοῖ ; δηὰ {{||8 ρΌ68 γ θυ 
ἔμσ Ὀογοπά τνῶδί ἴ8β τηϑὺ τ ιτῃ ἴῃ ΟΥΠΟΓ οσΚ8 Ὀθ]οηρίηρ ἴο {Π6 σοταησηοπ 
ἀϊα]οοῦ ἴῃ (μαῦ δσο. ὙΠ {118 18 Θοηποοίθα {ἢ 6 ΠΟΙ -ΟΟΟΌΣΓΘΠΟΘ οὗ 
οογίδιῃ ΟΓάΒ; ΤῸΓ {πο γα 18 ΒΑΓΑΪΥ ἃ βοηΐθῃοθ ἴῃ ΠΟΙ {Πα Γο 18 μοί 
ΠΟΘ ΟΥ 688 οὗἩἨ ἀἴδβυβα οὗἩ ὑπαῦ ΔΥΤΆΥ οὐὨ ρϑγί!9 168 το, ἴῃ {Π6 
τη 6]8 οὗ ροοα ατοοκ τυιηρ, μᾶγθ ἃ ἴυγοθ δῃὰ θαυ ἩΒΙΘὮ 18 
6] 0 τηοϑὲ ΟΥ̓ οοηίγαϑί ὙΠ6Πη 108 ΔΌΒΘηΘΘ 18 ἀοίοοίαά. Νοὲ {μδΐ 
ΟΥ̓ Ἰ8910η8 Οὗ {Π18 ΚΙπα δὺθ᾽ ὨΘΟΘΘΒΆΓΙΥ ΘΟπηθοίοα 1 ΔΙ ΡΥ οὗ 
Ἐπου σι ΟΥ̓ ἜΧΡΓΘΒβιυη ; [ῸΓ 80 ΔΓ 88 {Π6Ὺ δγὸ ποοραϑα [ὉΓ βι ιοἢ ρΓΡρΟΒΘ8, 
1πΠ6 Νὰν Τοβίαμπθηΐϊ ἢ88 {ποτὰ : ὉΠ6ῚΓ ῬΓΘΒΘΏΘΘ, ΠΟΤΘΥΘΓ, ἢ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ 
1.86, ρίναϑ ἃ βοχὶ 1] ὴΥ το (Π6 τπου]άϊηρ οὗὁὨ βοηΐθηοθϑ, ψ ὶοἢ ἃ σϑο ῦ 
ϑοσυδίοιηοα ἴο ἴΠ6 οἰδβαῖς ὑβασθθ οὗ 1ῃ6 ἰοηριιθ τηυδὺ τη 138 ἴῃ 800 ἢ 
Οτοοκ 88 76 ΔΓ ΠΟῪ ΘΟΠΒΙἀοσηρ : {Π18 ΘΟΙΩΡΑΡΑΟΌΘΙΥ ΓΆΓΘ ΟΟΟΌΣΤΘΠΘΘ 
οὗ οογίδϊῃ ραγίιοῖθθ 18 βία] 1π ΚΙπα ἴο {Π6 δΌβθῃοα οἱ ρδγίϊοι αν 
ἔογτηϑ8. 

ΤῊΘ ΠΟ] πρ; ἢανο ὈΘΘη σΊνΟἢ 88 ΒΡΘΟΙΠΊ6ΠΒ ΟΥ̓ {Π6 ΡΘΟΙ] Αγ [168 οὗὨἁ 
{86 Ἰαΐον ατοοκ ἔουπᾶ 1 ἴμ6 Νοὸν Τοαίαπιοηΐ, Ὀοΐἢ 48. ἴο {π6 ἔοστωηβ 
ΜΠΟὮ Ὁ Ῥγοβοηΐβ, πα {Ππο86 Μοῦ ἀὸ ποὺ οὐογ. δυο σοηϊναβ 
88 ᾿Αρέτα, σατανᾶ, (ἰπϑίοδα οὗὨ {Ππ6 ἰοΥτηϊπαύϊοη ἴῃ --ου) ; νοΐ ΤῸ νῷ ; 
τὸ πλοῦτος ᾿ηδίολα οὗ ὁ πλοῦτος ; δύο υδοὰ ἴῃ [Π6 ρσΘηϊνα 848 ᾿πάθ- 
ΟἸΠ8016: 6 αὔβοησα οὗ {ἴπ6 ἀτ8] ΠυμΟΓ ; σΟΠ ΥΔΟΙΟΠΒ Βυοἢ 88 
᾿Αρτεμᾶς ἴτοτῃ ᾿Αρτεμίδωρος, Δημᾶς ἴτγοτη Δημέτριος ΟΥ Δήμαρχος, ὅτα. 

. Τῆδ ᾿η ογοδημο οὗ (ἢ ἰουτηϊηδίοηβ οὗ (86 βοοοπα Αοτγὶδί σι ἢ {παΐ 
ΟΥ̓ {π6 ἔγδι Αοτγὶβῦ, βιιςἢ 88 εἶδαν, εὗραν (80 4180 ἴῃ {πὸ 1,.Χ Χ.). ἤλθατε, 
ἔπεσα, ἄνευραν, παρελθάίτω (848 ἴουπά ἴῃ {86 ΜΚ. οὗ {πὸ Νὸν 
Τοβίδιμθηί), ἔγνωκαν ἰηδίοδα οὗ ἐγνώκασι; ἐδολιοῦσαν ἴογ ἐδολίουν ; 
καυχᾶσαι ἴον καυχᾶ ; δώῃ ἴον δοίῃ; ἤμεθα ἴον ἦμεν. ὙΠ τα οὐ- 
ουτγοηοα οὗ ἴππ ορίδθνο ; {π6 σοπϑίγυοίίοη οὗ ἵνα ὙΠῸ (Π6 ργαβοηΐ ; 
16 νοδκοηθα ἔογοθ οὗ ἵνα 1ῃ ΡὮΓΑΒ68Β βοῇ ἃ8 θέλω ἵνα ; α͵8δο ρῥΓΘροβὶ- 
οπβ ψ Ὡ δάνογθβ Τὸ [8686 τδῪ Ὀ6 πἀήρα ἴογβ ἴο ψδοῖ Ὀαυΐ 
1:{{16 αὐτοπίϊοη μ88 Ὀθθῃ ραϊὶ δχοθρὶ ἴῃ οὐἹ 104} οἀἸοη8 οὗὨ [π6 τρεῖς 
Τοβίαιηθηϊ ; βυοἢ 848 186 ἀοκδίοα αἰιστηθηΐ οὗ δοιηροιπα γοῦῦ8, ὃ8 
ἀπεκατεστάθη, ΟΥ Ἔνο πη {το ] θα 48 ἠνεῴχθησαν ; ἴμ6 ἔιΐατα ἴσηβα ἴῃ 
186 δ] ποίῖνα τηοοά, 848 ἵνα δώσῃ, ἵνα καυθήσωμαι ; αἴδο [ογηηβ οὗ {116 
Ἰαίον τοὶ ἑουπά ἴῃ [86 ΜΆ55. οὗ ἴ1πΠ6 Νοινν Ταδβίδιηθηΐ, πα βἀιηἱ 64 
Οὗ Ἰαΐθ γϑᾶγβ ὈΥ͂ οὐ ο8] δ Ἰύογβ, βοἢ 88 06 σοϊθηοη οὐἁ μ Ὀοΐοτα 8 
ἸΔ 14] ἴῃ {16 ἤδοίου οὗ λαμβάνω, 6.5. λήμψεται ; [88 δ γοη  Παπίηρ οὗ 
8 ΒΥ}14016 ὈΥ͂ {π6 ᾿ΠΒΟΡΏΟη οὗἁὨ 8 ἰοἰΐου, 838 ἐκχυννόμενον, ἀποκτέννειν ; 
1η ΠΟ οη8 Βυο ἢ 88 μαχαίρῃ; δοουδβαίνοβ βοΐ 848 ἀστέραν. ΤΠοΓα 
816 880 ἤδχίοῃβ οἵ νϑυῦβ ἴο σι βιοὰ Ὀαΐ {16 αἰὐο πίη ἢδ8 Ὀθθθη ρμαϊά : 
ἴῃ ὙΠΊΟΝ {Π|086 Τοστϊηϑίηρ 1 τῶ ῬΌΓΘ Β66πὶ ἴο δαορὺ ΤὌγτηβ ἔλθῃ 
ἔγοσῃ βοῖῃηθ οἶοὺ οἶδββ οὗ ἴποβθ ν' ΒΙΟἢ. ἀγο οοπίγαοίθα, Τῆὰβ ἴῃ συοάᾶ 
Μ855. νικοῦντι οὐσυγ8 ἩγΠοσα ἴΠ6 σοιλσαομ ἰαχὺ Π88 [Π6 ΟΥ̓Δ ΠΑΓΥ ἴόστη 

δ Ῥε Ἴγοιϊο, Εἰπ]οίταης (διἢ οἀ, 8 6. ὁ.) 
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νικῶντι; Δα ἰδ8 10 Δρρθδτβ {πὶ νικάω δββιιτηθᾶ ἴῃ Ποχίοῃ, δὲ ᾿θδϑί, 
ἴοττϑ ἰϑΚϑὴ 848 11 ἴγοτη ἃ νοῦ νικέω. ὅο ἴοο ἴῃ Μαίί. νἱ. 28. τ ἤοτθ 
(86 οοιππηομ ἰοχὺ 88 κοπιᾷ, τεδθηΐ δαϊζουβ αν δάορίθα {π6 ρίμγαϊ 
ου φορά δηᾶ Ββιυδηοιθηῦ ρστοιπαβ; Ὀαὺ {ΠῸῪ Πᾶνα ρσίναη (818 ἴῃ 186 
τορι ΑΓ ἔοστη ἔγοτῃ κοπιάω, κοπιῶσιν ; Ὑ ΘΓΘΑΒ ᾿ Β. ((μ6 (ὑοάοχ Υὶ αἰὶ- 
68η.18) δα ΟἶΠ6Γ ΔΓ ΠΟΥ 168 οὗ ΒΊΡ Ἢ οπαγδούθσ, {Π6 δούμα!]ν ὁσοιγεὶηρ, 
ἴοττη 18 κοπιοῦσιν : δηα {Π18 10 18 ὙΠΙΟὮ οη {π6 ρτουπᾶ οὗὨ Δι ποτὶ ν 
ββου ἃ Ὀ6 δἀορίοάα (85 1 ἔτομι κοπιέω). ΤΠ δαορίϊοῃ οΥ γο͵]δοίίοη οὗ 
βυοςι ἔοστηβ πηϑὲ δἰ γα ἀθροπα οἡ {π6 π οἰσῃῦ οὗὨ δυϊ που! ἴῃ οδ ἢ 
οϑ6, ΤΉΘΥ 816 ΟΪγΥ οὗ ἱπιροτίδῃοθ ἴῃ {818 ρἷδοθ 88 θϑ]οηρίπρ ἴο {Π6 
ΘὨΘΠΊΘΓΑ ΓΟ. ΟὗὁὨ ῃο86 ῥδγιϊου Αγ ἴῃ τ ιοἢ (6 το οὗ 16 Νὸ 
Τορίαιηοηΐ ἀξ στ ἔσομι (πδὺ ΟΥΓΑΣΠΑΤΙΥ ἱῃ 186. 

ΤΕΘ 8016 βιι]θοῦ οἵ σγαπιπιαξίοαί οπαγαοίεγξἔϊοα ἰΒ οὗὨ ἴᾺΥ ΒΙΡΉΟΥ 
ἱππροτίδποθ ὑπαη ὑμπαῦ οὗ ΤΏ 6 Γ6 ἰΌγτβ οὗ ποσάβ; ἔοσ {18 Ἰνοϊνοβ (89 
αυρϑίοπ οί Ὁ 186 ἔΌγοΘ δῃὰ τπϑϑπὶηρ οὗὨ ἔθῃβθβ, χη οἶδ, οΆ868, ὅζο. 
88 ἤχοαἀ ὈΥ {Π|6 σοτηγηοη βυπηίαχ οὗ [π6 ατσϑοκ ἰδηρύαρο, Μ1}} ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴο (δὲ Νενν Ταβίδιμθηξ ; τ μοί 6Ρ, ἰῃ οἴ μοῦ πογάβ, νγ8 τηυδῦ ΒΌΡΡροβθ 
[θδὺ (86 Ερογθα τ] Γ6 γ8, ΘΙ ΟΥ Πρ’ ἃ ΓΘΙΔΆΓΚΑΌ]6 ἀοἤηϊία ἰοηρσαθ, Ρυΐ 
ΜΓ οογίϑ ἢ ΡΘΟΙ ΔΓ 168 οὗ αϊούϊοη, οαγγιθα {μον αἰ γθμοθθ ἔσοπὶ 
186 σοπιτθο 86 οὗ ἰδηστιδαρθ 80 ἴὰγ ὑπαὶ [Π6 Τυ]68 οὗ οοπδίσχυοίίοη ν7}}} 
ποῦ ΔΡΡΙΥ δὖ 811], οΥ πιυδβί Ὧ6 τηοα!ῇθα Θβϑθη τ 4}} 7, ἀπά ποῦ τη ΓΟ ]Υ ἴῃ 
οἰγουτηβίδ [184] ἀοἴα 1186, Οπ {π18 αυδδίϊοῃ τοῦ οὗὨ [6 ᾿π ογργοίδιοα 
οἵ 1186 Νὸνν Ταβίαιηθηϊ τηυδύ, 88 8 τηδίϊζοσ οὗ οουγβθ, ἀθρεπά. Τῇδ 
Τοαὶ οὐὈ]θοὺ οὗὁὨ 411 Νονν Τδβίδμπηθης τα ΔΓ (48 ἀϊβίϊηριδηθα ἔγοχα 
ἰδαὶ οὗ ἀστοῖς ἴῃ ἃ βδῃογαὶ 8686) 18 0 ΒΠΟΜ λοῖσ Κα ἴῃ 6 ΘΟΠΏΟἢ 
ἈΡρ]Ιοαίοη οὗ σι]68 οὗ βυπίαχ γραῦγοθ ἰοὸ 6 πιοά!ῆθα ψ Βδη {π6 Νανν 
Τεδίδιηοηῦ 18 {Π6 βρϑοῖδὶ βυθ]θοῖ οὐ οοπβιἀθσαίζοθ. Τ]16 ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗ 
ἰηνεϑύ σαι ησ (818 ροϊηῦ ἃσοβθ ουὺ οὗ [86 ργονθᾶ ρϑου αν οὗἹὨ [86 
Νεν Τοβίδσηθηΐ σαῖς 1ἢ ΤΩΔΏΥ ῬΑΥ ΟΌΪΑΓΒ, ΓῸΣ ΒΟΙῚΘ 8βϑοῖὰ ἴ0 ἤᾶνθ 
Οὐὐτιοα {818 Ἱπουραὺ 80 ἴὰν (μαύ {Π6 Ὺ Πᾶν πιαϊηἰδι θὰ {πᾶ [πὸ βδογϑά 
ΤΙ ΟΓΒ 6 Γ6 πού Ὀοππᾷ ὈΥ͂ ΒΥ ΡΥΘΟΙΒ6 ΤΑΙ [108] ἰασθ. [{{π18 μδά 
θεθῃ [86 6486, ΠΟΥ͂ ΒΟρ6 688 σου] Βανθ θθθη {6 ἰδεὶς οὗ Ὄχδπιπίηρ 
σλδὺ (ΠΟῪ πτοίθ τὴ ἢ [86 Θμἄθανοῦγ ἴο ὑπάογβίδηά τσλαΐ 10 δα 68. 
Ἀπά 1 να τϑοοῖνα ΗοΙΥ ϑουρίαγα 88 {Π6 ἐπδρίγοδ τϑοοσὰ οὗ ἐπδῖ 
(συ τ ΒΊοἢ 1Ὁ 88 πὐηρ ἰο {86 Ὠῖνιπα ὙἾ ἰϑάομῃ ἰο ἱπιραγῖ, δῃᾶ ἴτὰ- 
Ρογίϑηῦ ΟΥ δϑδθῃς1αἱ ὉΓ τῆδῃ ἴο ΚπΟΥν, 8η. ΒΥροίμϑϑδὶβ σου Ἱὰ 6 ἱπάθοά 
Βίγληρα μ ΒΙΟΒ ἸΘ  τηθ 1π βυοῇ ἃ βίδίθ 88 [0 νυ μαὶ μὰ θδθα ἰδυρβί, 
ἴδαῦ ὁδοὶ ὑγουἹὰ ποθ ἔῸσ Εἰμηβοὶ ἢ δὴ ορ]θοίλνο γονυοδίίοῃ οὐ ἀϊνὶηθ 
τηΐ, δ ηα ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ [86 βυδ᾽]οοῦνο Δρρ]!οδίϊοη οὗ νι μαΐ μ88 Ὀθθῃ 
Αἰ ΓΟΔΟῪ σϑοογάοα, 
Α βδιβίβοίοσυ δχϑιηϊπαίΐομ οὗ βυιοῖ 8 ροϊῃηῦ 88 {118 σὴ ΟἢΪγ ἘΘ 

ολυτίοα ουὐ ὈΥ τλθδη8 οὗ ἃ 11} ἱπνοβιιραίίου οὗ γαοίβ ; δπᾶ {π|8 88 
δεθη {Π6 τιοᾶάδ ἴῃ ψΒΙΟΒ ἐπα Ἰπαυΐτυ πα8. Ὀδθ οοηαἀυοίεα ἩΠῈ τοραγά 
ἰο 6 Νονν Τοείαπιθηῖ, Τῆο τοϑα]ῦ 18 (παΐ, τι οογίβιη οχοθρίϊομβ 
δεϊοησίηρσ ταῖμεσ ἴο {π6 μοδᾶ οὗ ρλγαβοοίοσψ ἔμπαπ {παὺ οὗ ρσταιηπιδίϊοαὶ 
(δαγδοίθσιβέϊοβ, {π6 βθύθυσβ τι ].8 οὗ Οστθοῖκ βυπίαχ τοϑὺ ὃδ 848 [Ὁ] 
Δρρ!16ἃ το {6 ΝοῪ Ταβίαπηθηῦ ἃ8 ἴο οἵἴῇοὺ ὙΥΟΓΒ οὗ δῃ ἄρα βι})- 
δεαιθηῦ ἴο {παὺ οἵ (Π6 οἰαβϑὶς τηοἄθ]8, ὙὉΤπ6 ρυγοδὺ Αἰ σι .Β 86 
ἰἌκθῃ 88 {πΠ6 βίαπάατά, δπα ἁἴγον [1]}1] ᾿ηνοβ σαϊοι 16 ΘοΟπο] αβίοη ὨΙΑΥ͂ 
δὲ ἴδ βἰαιοᾶ, Γαδ ρμϑου δγ 168 οὔ 186 Νὰ Τεβίβιμθηξ ἀϊοίάοη 0 

ΥΎ01, ΤΥ. : 
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ποὺ ᾿ηἰογίογο τὰ [6 σογτοσὲ δα :αἸοσηλς Ὧ86 οὗ {86 ατγίϊοϊθ, {6 
τηοοάβ δηα δῃβϑβ, ργθροβι το 8, Θοπ 6 ἃ ΘΟμβγ οἴ οη8, ὅτο., 80 ἐδαὲ 
{Π6 βιδάββ οὗ ἱβουρμῦ σ οι (στοαῖς ΘΧΡΓΘΒ868 τηοσα [ΠΥ {Π8ῃ δἰπιοϑὲ 
ΔΩΥ͂ ἰλησυλρο, 6 γα ἀοβηρα 88 δοουγαίοὶυ ὈΥ {86 ἐχργοβϑίομβ οὗ 186 
ΒαΟΓΘα ὙΥΟΓΒ, ἴῃ Δἰμηοβῦ ΘΥΘΣΥ 0886, 88 {ΠΟῪ ΘΟ] ἤᾶνα Ὀ6οη ὈΥ {86 
ἸΩΟἿ6 ΤαΗποα τυίογβ οὗ Αἴθθηθβ. Α ἔδνγ το! ηρ ΘΟΠΒΙ ΘΓ] ΟΠ. 5 
ΤΊΔΥ͂ 6 πού! οοα ὑπᾶογ ἴπ6 παχύ μοδᾶ. Οὗ οουγϑα [818 βιι)]θοὺ οδῃποΐ 
6 οηἰοσοά Ἰηΐο ἴῃ [818 ρἴδοθ ἴῃ 1(8 4681] ; [ῸΣ ἴο Ὀ6 Θομβιάογοα ει τῇ 
ψουὰ ἀοιμδηα ποῦ ἃ Ιγ6γ6 βθοίΐοῃ, Ὀαῦ 8ῃ οἰδθογαΐβ σχοσὶς οὰ {18 
Ῥδυυουϊαν Β 0] 6οῦ, 88 τὺ }} 88 ἃ {1}}} βία επλθηῦ οὗ [Π6 σθῃ ΓΑ] ὑγῖ ποῖ Ρ]68 
οὗ σοῖς σγδιητηδγ. 

111. ῬΗΒΑΒΕΟΙΟΟΘΥ͂. --- Α ποῦκ ΤΔΔΥ 6 ἴῃ ΕΠΟἾΙΒἢ 85 ἴο 1[8 
ψΟΓά8, 88 ἴο {ποὶν ᾿πῇβδούοηΒ, 48 ἴ0 {Π6 ργδιωγηβίιο8} ΘΟ ΒΓ οὕ ἢ8 6 ῃχ- 
ΡΙογοᾶ, απὰ γοῦ {86 ψἼΟ]6 ΠΙΔΥ ἤᾶΥΘ ἃ ὙΘΤῪ ρθου ΑΓ ΟΟἸουΓΊ πο, 80 
ῬΘΟΌΠ ΑΓ 48 ἴο ΒΟΥ {πδ΄ 1Ὁ Πα8 ποῦ βργιπρ' ἔγομι [86 ἴοηθ οὗ ᾿πουρῃξ 
Δηα ΓΘ οἰ ρ Θοτασλοη διηοησδὺ ΕἸΏΡ] ΒΏ ὙΥΙΓΟΓΒ; (ἢ18 ΡΘΟΟΠΙΑΓΙΓΥ͂ ΤΑΥ͂ 
Βρσγίηρ; ἔγοτῃ [6 ἸΔ]οβυ πογΆβυ οὗ ἐπα δυΐδμοῦ, οὐ ἴγοπλ 1Π6 ΟΠαγδοίοσ οὗ 
Π1Β βιιθ]οοῦ Ὀοὶηρ Βυοἢ ἃ8 ᾿88 ΤΆΓΟΙΥ ΟΥἩ ΠΘΤΟΥ ὈδΘη αἸβοιιβοά 1 Οὐ 
ΤΟΠΡΈΘ, ΟΥ̓ ΓΟΤ Βοῖηθ ᾿πῆμπχ οὗἉ ἔογοῖρτι βίγθαπηβ, ἡ ὨΙΟἢ ἱπηραγὺ σπαγδο- 
ἰογιβεϊοϑ οὐ Ὁμ6 ]ν οὐ ἴο 86 ἘρΊ8ἢ πογάβ οαρ]ογοά, δηα 8. ἔόσπι 
οὗὨἨ {Ποῦ οὐ 0 {π6 βοηΐθβποθθ Ὑδὺβ 1ὑ Π88 ὈΘΘη ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙγ ὙΠ Β 
[Πο86 γῆ Βανα τυϊυθη Ομ ῬὮ]]ΟΒΟΡὮ1604] δα ]οοίΒ; θη {ΠΟΥ παν 
Ἰοὺ {Π6 ἴοηα οὗἉ ἐλοὶγ" οἵσπ ταὶ ᾿ηἤποηοα ὑποὶγ ρῆγαβοβ, πα τ μθη ὑπο 
ἢαγα οἴ ]ΟΥ̓Θα ΠΟῪ ὕβυτῃβ, Οὐ δἶβα οἷα ὑθυτηβ 'ἢ ὩΘῪ Β6Ώ868 ; ἃπα παν 
8.130 Ῥούπαρβ ὑποοηβοϊοι β᾽ υ ̓η οστχϑὶ ποΐ αὶ Π{{16 οὗὨ {Π6 ἔοστη οὗ 6χ- 
ΡΓΘΒΒΙΟΠ ι1364 ὈΥ͂ ἔοΓοΙρῊ τγΙῦουΒ ἡγοῦ {Π6Υ͂ παγα [Ο]]ον δ. 

ΑἹ] τ1π686 ραγίου τ 1Ππδύγαϊο ὑπ 6 ΡὨταβθοΪ οΟῪ οὗ ἰῃ6 Ναιν Τοβία- 
τηοηῦ. ΤΠ βδογϑα νυ 8 ΜΈΓ εἶ 6 γΥ8 ὈΥ παύίοη (ἰτηοϑῦ 1 ποὺ ΘηΠγοὶΥ 
ψὶβοαῦ ΘΧοοΡΙ 0), δπα (ΠΟΥ͂ γα δοσυβίοτηθα [ο {86 δποϊοηΐ ΒΙὈ]1οδὶ 
ἩΘΡΥΙΘῊ 88 1Π6 ἰδηρσιιαρα ΟὗὁὨ ΘΧΡΥ ΒΟ. ἔῸΓ το] σίουβ ἱπουρῖθ ἀπα 
ἔδο]ηρΒ, δῃᾶ ἴο {π6 συγο- Ομδ] διὸ Ἰάϊοπὶ τ οι Βα Ὀθοοῖηθ ουγγθηΐ 
ϑιηοηρ ποπὶ 88 {Ππ6 ἰδησυδσα οὗ οοιμσλοη 16. ὙΤοτα ψγα8, ᾿πά 666, 
Βολθ Κποπ]θάρο οὗ ασθοκ ἴῃ Ῥα]οβϑίπα ἴῃ {Π6 Βτγεὺ σοπίυτυ ; (ϑαγθα, 
ὅαζΖα, (ὑδάαγα, δπα οἴμοσβ γα Ογεοὰ οἰἴ168: θαΐ 16 18 ρσόῦθδῦ]6 ἐμαὶ 
Θύ ἢ ἴῃ ἴΠπο86 οἶδοθβ {πΠ6 Η 6 ]]6ηῖο ἴοησπα Πα τοοοϊνρα ἃ σομβι ΘΓ Ὁ] 6 
σοἰουγηρ' Δπα τηοα!ῆοαδίίοη ἔγοτα {Π| ἀϊ!α]οοίβ οὗ {πΠ6 Αγαπηρδῃ, {μθη 
συγγοηῦ ἴῃ {Π6 ἰαπαὰ διμοηρδί, δ 1θδδί, [γθ6 Ῥθορίββ, {π6 678, 16 
ΘΑΙΊ ΓΙ ΔΏ8, Δ (Π6 5 γταη8. ΑἾΪδβο {π6 ΓΤ Χ Χ,, ὑγαπβίδοη ουρηῦ ΠΘΓΘ 
ἴο σομα Ἰηΐο σοηΒ ἀοσλ!Οὴ ; [ῸΓ ἴῃ πα νουβίοη {86 Γ6 τγ88 ἃ ἸΥΔΏ ΒΓ ΒΙ ΟῚ 
ἴγοιῃ [86 ΗΠ Ότον οὐἱσῖπαὶ ᾿πΐο {π6 (στοαῖς ; Ὀαΐ (48 νγαβ ποθ [Ὁ] ἔτοσῃ 
{1Π6 παίυγα οὗὁἨ {πΠ6 6486) ψ ἢ {Π6 τοϊοπίοη οὗ {πὸ Η Όταϊο τηου]ᾶ δπᾶ 
ἴοστη οὗ βοηΐθῃοθ Τῆι, 80 [ὯΣ ἴγοτῃ 118 Ὀϑηρ ἃ οδῦδα ῸΓ ΒΌΓΡΓΙΒΘ 
[παῖ {π6 ἔοστῃ οὗὨ ῬὨγαβοΟΪ οΟῪ ῥσθβοιίβ ὑγϑοθϑ οὗ ΗἩθΌγαίβιῃ, 1 που]ὰ 
ΤαῖμοΣ παν Ὀδθη σοι γα] 6 16 {18 πρα πο Ὀθθὴ ἴΠ6 ο.86δ.0 Απᾶ 

᾿ Κὅθ6 Ὑ ἸποΥΒ ΟΥ̓ σ ΕΚ ἀθβ Νοῦς βίδτ ΠῚ οἤ πη Ξρυδο Ι ἀἰοση8, δἷ8 βίομογο αταμάϊαρα 
ἄογ Νουϊοβίδπιθπ !οἤθη Εχοροβθ. (51} οἀ. 1,οἰροεῖς, 1844.) ΑἾἸδο, Α Τυολῖῖϑο οὐ [86 
Οτδιαπιαγ οὗ ἴπ0 Νονν Τοδβίδιηθης Ὠ᾽δθοῖ, Ὁγ 186 ον. Τὶ 5. ἀτοοη, Μ.Α. (1 οπάοη, 1842.) 
Τὰ οδ]οοῖ οΥἁ [16 ἰδίῖοῦ νοῦ ἰ8 τὶ οὐὗὁἨ ἀεοἤη ον σοπιραγίηρ [Π6 θεδὲ ατοεῖκ οοπδῖσγιο- 
[ἴοηβ, 88 ἰουπᾶ ἴῃ οἰαδδὶς τ ὑογ8, ἢ (Πο86 οὗ [6 Νον Ταβίδιηθηῖ, ἴο βῆον ἴΐ6 Θβϑϑηῖαὶ 
ὙΠῸ οὗἨ [10 δγηίδοιίς Ῥυϊποίρ]θ8, 88 δχἰβιϊηρ οὐθὴ ἴῃ [86 τηΐϊάδὲ οἵ εἰγομπεείαπειαὶ 

ὉΤΟΠΟΘδ. 
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18 ΗΘ ταιβεῖο ομαυδοίου 18 Οῃ6 γϑᾶδοῃ ὈΥ ΜΓ ΕΙΘΝ τὺ 6 Θχρ δϊηθᾶ 
{Π6 ΘΟΙΩΡΑΓΔΟΥΘ ἈΡΒΘΠ6Θ οὗ {πο86 ραγί]0 168 ὙΠ ΒΙΟΒ ΓΘ 80 ΘΟΠΒΡΙΟΟΙΙΒ 
ἴῃ ΘΟΥ̓́ΟΤΥ ΡῬᾶρθ οἵὗἉ οἰαββὶοϑὶ ἀστοῖς. 
ΤῊ ΠΟΙ -ῬΘΙΙΟΙΙΟ ἴοστα οὗ βθηΐθηοοβ (οΐζθη, ἱπαθοᾶ, τοβοι}] ηρ [86 

ΟΙά Τεδβίαυμθπῦ ἴῃ (Π6 ὰ86 οὗ ραγαϊϊοϊ δηι8) τΑλῪ Ὀ6 ΟὐὈβογνυϑα ἴῃ οΥΟΥΥ 
ρατί οὗ [ὃς Νὸνν Τεβίδιηθηῦ, Ὅλα ἔδοῦ 18 ορυϊοῦβ δηᾶ ραϊθηΐ ἰο 8]], 

Βυῦ Ὀοβίάθβ {Π18 οαϑί οὗ βϑηΐθῃησοθ, 6.6 86 οσάθ δηα ῬἤγΑβοδ 
ΜΉΟΝ ΒΠΟῪ δέϊί πιοτὸ οὗ ἃ ἨἩΘΌΓΘΟΥ οἤμδγβοίοσ. Ὑμοβο Βᾶνα Ὀδδη 
ἀϊνἀ6α ἱπύο »εγγεοί ἀπαὰ ἐπιρεγγεοὶ ἩΘΌΓΑἰβιη8, {Π|6 ἔοσταοῦ πο] πα] ηρ' 
{8086 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙΒ 8η4 ι1ι868 οὗὁ ψογάβ ὙΒΙΟΒ Βᾶνο ΠΟ Ρ8γ8}16] ἴῃ ασοοκ 
ΤΙ ΙΟΓΒ 10 ΘΘΠΘΓΆΙ ; {Π6 ἰαὐῦου σοι σι βίηρ' ἔμο86 ἴο ἡ] Οἢ βοτηθίῃηρ 
((Βουρὰ οὗ νΟΥῪ ΤαΓα ΟΟΟΌΓΓΘΙΘΘ) 888 ὈδΘη ροϊηΐθα οὔ ἴῃ ΘΟΙΏΙΏΟΙ 
ἄτοοκ, θαῦ τ μιο, ἴῃ (86 Νονν Τοβίαμηθηΐ, μβδα ᾿γορὈ]Υ δῃ οὐἹρίῃ 
ΤΉ ΓΟΙΥ ἔγσοσα Ηθῦγον οοημποοίίΐοῃ, Α Κπον]θᾶρα οὗὨ 16 οἰδιηθηΐβ οὗ 
{π6 ἔοστηβ οὐ δομπβίσι σοι ἴθ ΗΓ βυ οθβ ἴὸ θη ]6 8 ΤΟ οσ ἴο 
ἀοίδοῦ ΏΔΩΥ ὕσαοθβ οὗ {Π6 Κιπά ἴῃ 16 Νὸν Τοβίδιηθηί. ὙὍΤῃδ ὑβαρθ 
οὗ ιοοτάς ἴἰὰὴ ἩΘΌΓΘΥ ΘΑΠΔΙΥ δῃον8 πρὶ ΗθΌγαϊσηβ ἴθ ἰδ ΝΟΥ 
Τεβίδιηθηῦ ὈΘΙοηρ ἴο {πᾶ οἶαθθι. ΤΠ6 [Ὁ] σιηρ, ἤν Ὀθθη βροοϊοά 
838 ἨΘΌΓΑΙΒΙ,Β : ---- ὀφείλημα, ἀεδέ, ἀϑοὰ ἴῃ [86 Βοῃβο οὗ δπ (Κα 21Π); 
νύμφη, ὑγίάε, ἀθοὰ (ΠἸΚΟ6 ΠΡ9 18 βουλοιϊπηθ8) ἕοῦ ἀκιιφἠΐοτ-ἐποίαιο; εἷς, 
Ὡθ6α ἴοσ ,ῶἔγδέ, 88 ἽΠΙΣ αἷβὸ 18; ἐξομολογοῦμαί τινι, ἃ8 ΔΠΒΥΤΟΙΙΩρ ἴο 

ἡ ΠῚ Π, ἴο Ῥγϑῖβθ Οὐ ρῖνο [84 ηΚ8 ἴο Βοηθ ομθ; εὐλογέω, 88 ΔΠΒΥΟΥΙηρ ἴο 
ΤῺ ; ἐρωτάω ἴο ὑκῳῷ, ὙΉΘΓΘ 8.6 ΤΊΔΗΥ ἢριυγαῦνα ἀβᾶροβ οὗ (μ18 Κιπά, 
δ οἢ 48 ποτήριον, 8.8 8} αἰϊοέπιετιί, ΔΒ ΘΥΙΗρ ἴο 5; σκάνδαλον, δορὰ 
Ἰῃὴ ἃ ἸὩΟΤᾺΪ Β6η86 Κα οὴϑὉ ; γλῶσσα, ᾿ἰἷκα ον, υϑοᾶ ῸΣ παίέΐϊοπ ; 
χεῖλος, ἴΚα πϑ, ἔοσ βρεεοεὴή. ὅϑοπιθ οὗ ἴποβ ἩθΌγαϊβιηβ 6γ6 ἰγΥ8}8- 
[υβοα πο (86 ἀτοοκ ΌΥ τηϑγὸ νοῦῦα] ὑση βίο, 848 Βθοῖηβ ἴο 6 {δ6 
6886 ὙΠ (Π6 ἜΧΡΓΘΒΒΊΟἢΒ πρόσωπον λαμβάνω, Ὁ" ἐξ); ξητέω ψυχήν, 
δηλ ΡΞ; ποιέω ἔλεος (χάριν) μετά τινος, Ὁ ἽΦΕ ΠΝ ; ἀνουγέω 
(ὀφθαλμούς, στόμα), ΠΏ. παν ἩΌγΑβτηβ δγῖΒ6 ἔγοιαῃ (ἀσοοκ ἀοσῖνα- 
ἄγα8 μανϊηρ θ66η ἔοστηθα δέου [Π6 δηδίορυ οὗ βοιῃθίμιηρ σι βηρ ἱπ 
Ηοῦτον ; (λυ, σπλωγχνίζομαι ἴγοτη σπλάγχνα, ᾿1κ6 ὉΠῚ οοπηροίοα 
ψ ἢ ὉΠ; σκανδαλίζω, σκανδαλίζομαι, 116 2) δ 31." 

Βοβι4θϑ {π6 υ86 οὗ σψόογαὰβ δηα ἴθστηβ οὗ βο ἀθοι ἀθάϊν δῷ Ἡθργαὶο 
Ομλγδοίοσ, ΗΘΌΓΘΥ οομδί ΠΟ ]0.8 δπα τηοάθβ οὗ ἐβουρῃύ ἅγὸ οἵ ἔἴτος- 
αυθηῦ ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘΘ: {Π6Υ Ὀγοβαηΐῦ Ὡ0 ΡΘΟΌΪ ΑΓ ΑἸ ΘΌΪΓΥ, ἔοσ τοδὶ οὗ {86 
ἰυπηοῦ Κιηα 8.Γ6 Ἔχ ΓΘΒΒΙΟΠ8 Βοἢ 88 οἰκόνομος τῆς ἀδικίαϑ, ὮΘΤΘ δύο ἢ 
8 86 οὗἉἨ [86 σοηϊνο 18 ἩΌγαϊο, ν᾽ 8116 1Π6 Ἰαύο μδ8 θ6θη 1] δ ταϊθα 
Ὁγ οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου. (ὕὑΔγ6 τηυδί, Βονγονοσ, Ὀ6 Δ κθη ποῖ ἴὸ 
δὲ ἴοο Βαβίυ ἴῃ βούηρ ἀο ἢ ρΘΠΙΥΕΘ ΔΙΌΣ ΘΒ ΔΠΕΥ ΘΒ, 88 Ὀοϊηρ᾽ 
ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΥ 864 Δ] ΘΟ. 14}}Υ, δοοογαϊηρ ἰο {86 ΗΘΌΓΟΥ ὑδᾶρα; [ὉΓ 
[818 πσου]ὰ ἄδην ἰο {πὸ Νὸνν Τοβίαηοης ἰμαὺ ᾿Ἰπαοροπάθηῦ σπαυβοῦογ 
τ ΒΙοΝ ἴῃ ἃ στοαί ΤυΘΑΒΌΓΟ 1 4068 ρΟββ688, 8Ππ4 τοἱρσῆΐ οἴΐοη τάμα 1 
ἴο ΒΟΙΏΘ ΤῈ Γ6 Ασϑζηδῖὶς τσιηρ ἰγαμβίπδβοα ᾿ηΐο ἀστοὶ. 
Ομ οἵ {86 τοοτο τωασκοὰ ΗθὈτγαϊδιηβ οὗ δοπείσυιοῦου 18 {π6 ρ]θο 

ὨλδΕο Ἰηβουίοη ΟὗἨ 8 Ῥγοόμοῦῃ Αἰ ἃ βυρλείδπηνο, ργοοθαθα ὮΥ ἃ 
τεϊδγο, τιϊὰ νν ΙΟΣ ὦ Ρτομοῖη 18 ἴῃ Δρροδιουῃ. Τΐβ ΔΗΒΎΤΟΣΒ 

1 ὅ.0 ὙΠΟ 5 ΟὙΑΠΙ ΤΏΔΕ, ΡΡ. 22, 38. 
8 δρρ τόθ ΒΒ ΤΊοβῦδα, [ρϊγοά, Υἱῖ, ποίφ. 
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20 Τοχίιαὶ Ογ οἴδηα," 

ῬΓΘοΐβοῖν ἰο {π6 υὑ86 οὗ ὮἝἝ πὰ Ηρῦτον, τ [86 Ῥγοποιηϊπαὶ 
ΒΕ χ 7ο] π6α ο {86 Ὁ]]οννρ ποῦη, ΧΑ ρ]68 οὗ {π18 Ηοῦγον οοη- 
βίγυοῦοη ἀγῦὸ ουπά ἴῃ Ματσκ 1. 7., οὗ οὔκ εἰμι ἱκανὸς . . . λῦσαε τὸν 
ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ; νΥἱὶ, 27., ἦν εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς. 
Ῥλον. 111. 8., θύραν .. . ἣν οὐδεὶν δύναται κλεῖσαι αὐτήν (8ο [86 Ὀαδὲ 
ΒΌΓΠΟΥΙ168) ; Χχ. 8., ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν. 

ΤΠδδ6 γϑιηδγκα οἡ Ηρ γαΐβηβ πᾶνα το δοη ἴο ἕτοο οὗ {πὸ βυ )θοίθβ 
Ῥτοροβοα ὑπο (18 μ6 86], πδπιο]ν, {πΠ6 ἴοπα οὗ {βουρπὺ οπαγδοίογιβίην 
1Π6 ψτιῦογβ, πα [86 ᾿πἤμθησα οἵὗἉ ἃ ἔογοιρῃ 1ἀϊοη. [{ ποϑα οὔἱὺ μοῦα 
θὲ δἀάοά {ἐΠπδὺ ἴῃ αἸβογοηΐ τ υιΐοσβ οὗ {6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ, Η ΟὈΓΑ βηλθ 
οὗ Ἔχργϑββίοῃ, δομβί σοι, δηα ἴομα οὗ ἱπουρΐ, ἀγα ἰουπα 1ῃ γ ΥῪ οἰ - 
ἴογαηῦ ἄθρτθεβ οὗ [ΓθαῦθῃοΥ, δπα ΘΔ Οἢ 88 ἴο ἴΠ686 [Π]ΏρΡΒ 866 118 [0 αν 
818 ΟὟ ῬΘΙΓΒΟΏΔΙ σΠαγοί ΥἸβίϊ 08, 

Οπα ρϑοι ϑγγ οὗ [86 Ναονγ Τεβίαμηθηῦ ασὐϑοὶς αὐῖβοβ ἴγοια (6 
ϑεδ)οοίς οα Ὑ ΠΙΟΝ [6 δυΐίδμοῦβ τστοίθ, δπὰ {π6 ὕθυπϑ 8 Πα Ἔχ ρυ βϑ: 0 η8 
Ὑ ΠΊΘἢ (ΠΟΥ Πδα ἴο 86 48 Ἔχργδβϑϑῖνα οἱ (πγιβίδη Ἰάθαβ, ὙΒῸ ΠΧ Χ, 
τηῖρῦ ΠΓΠΙΒ8 ΤΒ6ῖὰ τ Π} 84 ρογίϊοη οὗὨ {μον {ποο]ορίοαὶ νοσαθυίαγν : 
Ὀυῦ ἴῃ 1ἢ6 σοτημαιπιοδίοη οὗὨ Π6Ὺ ἰγχυῖῦδ8 {Π6Υ σου] ποῖ ᾿ἰταϊξ {Π6η}- 
ΒΟΙνθβ ἴο ἰμαΐ νϑύϑίοῃ 88 8 8818 οὗ ὑθοιμηΐοαὶ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ; δπᾺ {ΠΟΥ͂ 
ἢδα ἴο υ86 Π6 ΨῪ ψογάδβ, ΟΥὁ οἶδα οἱὰ τογὰβ 1 Β6 868 80 ΠΟῪ {Π8ὺ {Π01Γ 
ἀοδημ οι μ8α ἴο Ὀ6 ἰραγηοᾶ ἔγοτα {Π6 παίασο οὐ (86 βυδ]ϑοὶ ἴο στ ῖςἢ 
ΠΟΥ 6,6 ΔΡρ᾽16 ἃ. [πῃ {π18 ργοσθάμγα πο γα τγᾶ8 ποίῃίηρ ΒΕΔ ρ 6 ΟΥ̓ 
ΟΡΡοΒοα {0 ἔμ οσυδίοτῃ οὗ {μα (τροὶς ἴοηριο: δθδαβ οἵ γ}}}]ΟΒΟρ 6 
Βοοίβ μα ουπαὰ 1Ὁ ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ [0 δοῦ ἴῃ {}}}8 ΔΉΠΟΥ ; τυοῇ τοσο {ΒΘ 
ὙγΑ8 1 ΠΟΘΑΡῚΪ ἔῸΓ πο86 ὙΠῸ 6ΓῈ ἴον 86 ἤγϑὺ {1π|6 αμέῤογίἑαἰ νεῖν 
ἀφαϊηρ ψ ἢ 1π6 Οτοοκ Τοηριθ, απ οοηδοογαίηρ 11 88 {Π| ομδηπαοὶ οὗ 
ΘΟΙΙΓΔ πΙοδίϊηρ [π6 συ ἢ τονθδὶθα Ὁ ἀοα. Τἢυδβ ἀγοβα {86 86 ἴῃ 
186 Νεὲν Τοβίδμηθηϊ οὗὨ βιιοἢ [θυη8 848 πίστις, πιστεύω εἰς χριστόν, 
δικαιοσύνη, διακαιοῦμαι, ἔργα διὰ ἐργάζομαι ἴῃ {ποὶΓ αρρτορτίαίεά 
ΒΘΏΒ68, {Π6 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟἢ8 ἅγιοι, κλητοί, ἐκλεκτοί, Βα οσαὶ δἰ]οαὶ (θυ, 
δα ποχάβ Ἡμιοΐ τοϊαίθα τὸ ( τιβῦδη οὔθ οσὐὁἨ οὔβογσνβησοδβ, βδυοῇ 88 
ἀπόστολος, βάπτισμα, εὐωγγελίστης, πὰ Θνοῃ (6 Πᾶηηθ ἐκκλησία 
1861. ϑυοἢ τγογὰβ δηα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8 τηυδὺ πού Ὀ6 ΙηἰοΓργοίθα Ὁ ἃ 
σοιηραγίβοη δἰἐμοῦ τ ἢ οἰαβϑίοαὶ σοὶ οὐ ΒΒ ΕΗ ΟΌγον ἀβαρδ: ΓῸΓ 
ΤΠ 6 Υ τΘΔΙΠΥ Ὀοδίοπρ; ἴο {μ6 ἰθοῇπ]ο8ὶ ὑθσταϊποίορυ οὗ [Π6 Νὸνν Τδβίαπηθηϊ. 
ΗἩδὰ ποί {18 ὑδυτιϊ ΠΟΪΟΡΎ Ὀδοα ἱπίσοάμοοα {Π6 Νονν ἸΤαβίδιηθης 
οομΐά ποῖ μᾶνα Ὀθθῃ ὙΓ ΘΙ ; βῖποο ἴπ6 γα ῃβ τ βιοἢ ἀροβίϊθβ δπά 
οὐδηρο  δί8 ΓΘ ΘΟΠΊ ΒΒ ομΘα ὈγῚ (ἀρὰ πὰ διοά ὈγΥ ἰῃ6 Ηοὶγ 
(μιοεὺ ἰο ὑβδοῖ, σϑβιι θα 8ὸ ὑμογουρὮ !Υ ἴγοιῃ γϑἀθιαρίοη ΟΥ̓ «6508 
ΟἸιγϊδῦ, δα [86 ομασδοίον οὗἨ {Π|8 βδοῦ!ῆοο. Νοῦν [Πποβὲ [δῖηρσα ᾿ ΒΙΟΝ 
πΠ6 ἰανν δ αἰ] βῃδάονοὰ σποσ (ἌἸΪΥ πηδηθδίθα, δηαὰ {πι8 
γεά(οπιρέϊοπ, τὶρλέφοιιδβηοε5, ργοριταΐξίυπ, ἰὼ 18 [Ὁ}] δηὰ εοβἴδβοϊινα βΒ6η86, 
δ Πα 411 {μδὺ βῆονγβ (6 810 οὗ ἤδη, δπὰ {π6 τηοάς 1 οἢ Οοά 
ΤΔΘΓΟΙ ΠΥ 6418 1π ἰδκιηρ ΔΥΔΥ Βη δηα Ὀοβίονιηρ [86 οἷν οὗ 
τὶ ρσῃθουδηθββ, οου]Ἱαὰ δὲ ,ογηιαϊίψ ἀπα ὀαρτγοσϑδῖψ ἰδυριῖ. ὙΤἸπὰβ {6 
Πρρά οἵ 8 ΠΟῪ [ΟΣ ΠΟΪΟΡῪ 18 τηοϑὲ τηδηϊ οί, Ἀπά ἴγοπι (8 ΠΟῪ 
(τα ΠΟΪΟΡῪ βρυγίπρ Οἴου ομδγδοίογϑίϊοβ ΟὐὁἨ ῬἈγΑΒΘΟΪΟΡῪ δηα Ἔχρτϑβ- 
ΒΟ; ; ἴὉΓ {86 ἰδηριδρα οὗ {Π6 βδογθα ὑυυιῦθυβ 18 'ἢ ἃ ργθαῖ ΤΔΘΑΒΌΓΣΘ 
του 6 Ὧν {πὸ βυδ)]θοίβ οὗἩ σμιοῦ ὑπο τοαί. ΤΉΘΙΓ οὐ)οοξ 4180 
δἰπηοδὲ ρσουθηίθ {89 δΔαορίίϊοῃ οὗ [86 ρογιοάϊο ἔογηι, τ ἰοῖ, ἴῃ σοοά 
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οἰαβδῖς σι [6 ΥΒ, 18 80 οἴδβοίνα ἔοσ ὑπ 6} ῬΌΓΡΟΒΘΒ: (πον Πα ἴο τηδκο 
ἔογοῖθ]6 βίδίθιλθηϊδβ ἴῃ 8: πιρ16 ογάθβ, δηα [118, τυ δαὶ ΠΟΥ σοῖο, δἰ ποδί 
τοαυϊγοα δὴ υπϑαογηξα τηο46 δηἀ δίγ]6. 

Ἠονονονῦ υυοἷ [86 οΟἰαΒδῖο 4] (ἀασθοὶς βοἤ οἱ αῦ ΤΑΥ͂ 866 ἴῃ (Π6 ατροῖ οὗ 
(86 Νενν Τοδβίαπιοηΐ {μα 15 ρθου αν, [86 στοδῦου ρασῦ ὈΥ [ᾺΓ ἜρυΐηρΒ 
ἔγοιι [86 παίισα οὗ [π6 80] οἵδ, δαμαὰ (6 τηοάδ ἴῃ ψ ΒΙΟἢ 1 88 ὩΘΘα Ὁ] 
ἴ0 ρργοβεπα {Βϑι : {πα αἰ ΠΟ. 168 ἈγΙβιηρ ἔγομι ὑπ 6 Ροϊη 8 οὗ Ἰοχῖοο- 
ΘΥΔΡΩΥ 8Ππ4 Ο,ἼΆΓΩΠΙΑΓ 816 οὗ [|16 ηρογίδησθ ΘΠ ΟΟΙΩρΡΑΓοα ψ1ῸΠ 
(λοθα βρτιπρὶπρ ἔγοιη [Π6 δ] 6 8 οἡ ἡ ΒΙοἢ [16 δυύποῦβ πτοίρ, δηὰ 
δα πιοάθ οἵ ἐβουρῃῦ δπὰ (86 ἴδσπιδ ἡ ιοἢ γογ ποοαϑα ἴο ΘΟΏνΟΥ μ686 
δι ]θοίβ σὶρ ῦ, 

10 ΠΟῪ Βθϑιὰβ ἴο δ6 βέγβηρϑ {μδῦ 10 Ἔνοὸῦ οου]ὰ Βανα θ6 θη ἃ βυδ]θοί 
οὗ ἀἰδουβδίοπ Ὑ Βοῖμου {Π16 ατοοῖκ οὗ {μὲ Νὸνν Τοβίδιηθην 18 ϑμγό ΟΥ 
ποῖ, Το ἕθυτα "ποἰϊοπϊδίϊο τὰ8 ἈρΡ] δα ὈΥ «οβορῃ ϑοδ σοῦ ἴοὸ {6 
στε οὗ [86 ϑΘορίπαρτηὐ ἀπὰ {π6 Νονν Τοβίδιηθηϊ ; [π6 οτὶρίη οὗ {Π6 
Πδιη6 Ὀαησ ΔΡΡΑΓΘΗΓΪΥ [Π6 ἔδοὺ {παΐ {πΠ6 6 γ78 γοὸ υβοὰ (6 ατοοκ 
ἰδησιαρθ ἃγ οδἹ]Ἱθα ἴῃ (6 Νονν Ταβίαηθηῦ ᾿Ελληνισταί, εϊϊεπὶδἐ8 
( ΟἿΓ γ υβῖοι “ τὐθοῖδη8) ὙΤἢδ πδηλ6 18, ΒΟΤΘΥΟΥ, [1116 Β.} 4 ]6 ; 
ὉΓ (ΠΟ ΡὮ ἃ «767 βροακίηρ ατσϑοκ ταῖρηῦ θ6 Μ16}} ἰουτηθα ἃ Ηε]]θηϊδέ, 
80 ἴᾺγ ἴγοϊῃ 118 ἐ]ονὶπρ ὑπαὶ {π6 ὅτοει ἰαησυαρο ΠΩ υδεὰ ὈγῪ 
δεν βου] σχϑοοῖνα ἃ δι ΠΥ ΠΔΠ16, [6 ὙΘΓΥ͂ Ορροβιίβ 18 [6 δοηῃ- 
αἰπϑίοη τοὶ βῃου ἃ να θθοη ἔογηθα. «εὐ οδ᾽ θὰ οὐΐοσ Φον8 
Ὑἴ0 υϑοὰ ατοοκ 27εἰϊοηῖοίβ, Ὀδοδιιβα ἴΠ6Ὺ 40 αν αἰ γοα ἔσο Η6- 
ὕγετσβ: Ὀαΐ ὕἤο υ86 {818 ἔδττα ὙΠ τοραγὰ ἴο Οτεεὰλ ἤθη τηδγκοὰ ὈΥῪ 
ΔΗ͂ ῬΡΑΓΠΟΌΪΑΥ Ἰάΐοτη, 18 ΠΟῪ ἱπαρί: 1 ἃ παιηθ οἵ αἰδιεϊποίίοη 6 
1866. 11 Βῃοι ἃ 6 οπ6 ἴο Ἔχργθϑβ συ πογοῖη {18 Κιπᾶ οὗ ατσϑεκ 18 ποέ 
Ἠς]]οπῖο, δια τι μδὶ {Π6 ἀξ γθηξ σο]ουσπρ᾽ δΥ θ6 {παῦ [1 88 γοοοϊνοά, 
Απάὰ ἴδυβ ηεῦταϊς Ογτοολ ταὶρὺ (1 πο }} Ὀ6 δἀορίοα ἰο ἀφεῖρπαῖθ 
ὕτοοῖκς πο [68 ἴλιι8 τοοοϊνοὰ ἃ {προ οὗ Ηδθῦτγεν ἰἀϊομπλδ; Ὑγ8116 
(λγίδέϊαπ Οτεεὰ πουϊὰ Ὀ6 ποοαρά 1 ννὸ ψἱβμθα ἰο ἱποϊυάθ {Π6 πηοβὶ 
ὁμαγδοίδσιβες οὗἉ [μ6 ρθουν 68 οἵ (86 Νονν Τοβίδιηθμς ρἢγαβθοϊορυ. 

Τὴ6 πα Ηο]]οπίβς σϑεὶς νν}}}, Βουγονοσ, γοίδιη ἃ οἶδοθ 'π σγογκ8 
ἴὴ ψ ΒΊΟΝ (86 ἀϊοῦοη οὗ ἴπΠ6 Νὸνν Τοβίδπιθηςξ 18 ἀϊβοιιββθα - θυΐ {18 Β 
ΒΙΠΏΡΙΥ ἴτοτι 118 βανϊηρ θ6Θἢ 80 ΒΑὈΙΌΔΙΥ υ86α ἴῃ {Π|Δ ΘΟ ΤΟΥ ΥΒΙΘΒ 
ἡ ΠἸΟἢ ΤΟΓΘ ΟΠΘ6 οατγτϊ ἃ οη, ΠΘΩ 10 τγγὰ8 ἃ βιδ]εοί οὗἩ ἀοθαΐα Ψ]ΘίμοΥ 
ἴδε Ντν Τ δδίδιηθης νγὰβ τυ 6ῃ ἴῃ 8 βίγ]6 οὗ Αἰδ ΡυΓΥ͂, οσ οὗ τυὰθ 
ἈΠ που] τυγοα Ὀαγθαγῖθα. Αἱ Ὀτίοῦ οὐ ]}π6 οὗὁὨ {1818 ΟΠ ΓΟΥΘΥΒΥ 18 
ΠΟΘ] 88. ἃ σϑοοσὰ οὐ ραβὺ ἀϊβουββίοῃβ, νυ ῃ]οῖ, ἐμοιιρ ἢ τ θα υἸβοίηθ ἴῃ 
ἰβοιηβαῖνθβ, δηἃ οαγτῖθα οἢ ὙΠῸ} σ ΥῪ ἀοξεοινα δηα οπθ- 8:46 ἃ νἱθ 8, 
δᾶγα σϑϑ θα ἴῃ ροοᾶ, ἀπ Βανα ρίνθῃ ἀθβηϊίθπθββ ἴο ΟἿΣ ζτϑβρ οὗ 
ἴδε γαείς οὗ [86 ο8886..0 θη οὔποθ (86 ζγοές 6 γ6 δρργθῃοηαοᾶ δπᾶ 
Δατη64, (86 ἔγαϊ! οὗ [86 Θοπίγουθσδυ νγαὰ8 ραὶπθᾶ, ΜοδηνὮ1]6 πικολ 
ἰαὰ Ὀδθῃ ἀομθ ἴο 1]]υβίταία (86 οσὰβ δῃᾶᾷ ρῆγαβεβ οὗ (Π6 αὐσθοκ 
Νεν Τοβίαπιθηῦ ἔγομι [86 Βουχοθϑ Οὗ σου ρδυίβου ἴὸ ἩΙΟΝ ΘΔΟ 8146 
Τεδρθοῦ γον ρροδ] θα. 

[μδυτοηθιιβ 4114 (1η (86 ΠΘομὮ οαμΐυγυ) μα8 Ὀθθ οἰϊοα 88 δὰ 
ὀαυΪγ ὀρροποπῦ οὗ 186 ποϊοῃ ἐμαὶ {86 τοῖς οὗ τῃ6 Νὸνν Τοβίδπιθηὶ 
ΜΒ ρυγο; 118 ΗἩ ΘΌΓΑΙΟ {ρα 88 ἀοβπιῖοὶν ροϊηΐοα ουὐ Ὀγ Εἰγαβιίμηιιϑ 
ἴῃ [Π6 ΘΑΥΪΥ ραγί οὗ (μ6 ποχῦ οδπίαυσυ. Β6ζΖὰ (οῃη ᾿οίβ χ. 46.), τηδϊη- 
ἰαἰποὰ ποΐ ομ]υ [μ6 οχἰβίθηοα οὔ {818 Ηθγαίδια, δαῦ μ6 Ἄνθη ἀοίβη δὰ 

ο ὃ 
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1.18 180 ὈΥ͂ (πΠ6 βδοιθα ττιύουθ 248 Ὀϑϊηρ ἃ Κὶπα οὗ οἷθρβῃοο, δᾶ Ὧ8 
(Ὑμδὶ ΤΥ ταῖρηῦ ΠΟῪ γ76}] τηαἱίδὶ Π) δὴ δανδηΐαρο 88 ἴο ἔόσοθ δηᾶ 
ΟΧΡΥ ββίυθηθθθ. ΗΘΗΣΥ͂ ίθρμθη8, ΒΟ ΟΣ, ἴῃ 186 ργοΐίλοθ ἴο 8 
οἀϊδοι οὗ [6 ατροῖς Ταβίαπιοπί, ἰῃ 1676, ἀοἰεηαοά (Π6 ρυσν οὗἩ {Πμ6 
ΒίΥ]6, 88 0 ἸΏΒΩΥ ῬΑΓ ΟΌΪαΓΒ ἴῃ ΒΊΟΝ δοῖηθ δα ἀδσοιηρά 10 ἴο θ6 
ὈΑγρασουδ. ΑΑ Τρ ΓΟΙΥ οὨΘ- 8146 α νἱον οὗὨ (86 βΒι] θοῦ ἀρῬθδσβ ἰο αν 
ΘΟΙΩΠΙΘ ΠΟΘ Ὑὑ0ἢὰ Θαὐδαβῦδη Ῥίοομθη, σμοθα “δ αϊγίιδεο ἂς ἴπσμα 
Οταοα ᾿Νουὶ ΤεΞρίαπιοηξὶ ριιγϊέαΐε, Δρροθατοὰ δ Απηβίοσάδλμῃ ἴπ 1029: 
ἴῃ [818 ΤΟΣ Κ Ὧ6 ὑπάογίοοκ ἴο ΒῃΟῪ ἐῤλαΐ »γοΐζαπε απέλογβ δαά μδεά 
ἐλε ϑαπι ρήγαδεβ απά τσογαβ α5 {ἢ ιογίξογ8 οΥὙἹ ἐλ6 Νειο Τεβίαπιεπέ παῦε᾽ 
επιρίογεά. Α ὙΘΡΙΥ ἰο (818 βοοῦ δρρθᾶγοὶ ἔγοταῃ “ δοβέτη ππρὸ οὗ 
Ηδιθυρἢ, ὙΠῸ τηδϊπίδϊ πο 186 ΗΘΌταΙδΕ. οδϑί οὗ [86 Νὸνν Τοβία- 
τηϑηΐ, θυΐ μα ἀδηϊοα, Κα Βα6Ζα, [π8ὲ [Π18 νγδβ ἃ θασαγίδιωΩ. Βυΐ (818 
Ροϊηῦ νγὰ8 συϑϑοϊ θυ ἀθηϊοὰ ὈΥ (ἀτοββθ, αἷδο οὗ ΗἩδιρυγρὰ (1640), 
ὝΠΟ ΟΔΥΓΙΘα ΟΠ ἃ ἰοῃρ᾽ ΡΔΡΟΥ ΑΓ ΟΠ {86 Βιδ]οοῖ, Ὀσϊπρίπρ ποῖ 84 ἔδν 
Ἰστοϊ ονδηῦ αὐ ΘΒ ΟΠΒ ἰηΐο {86 ἀἸδοιδδβίοη ; ῸΣ Β6 ὄνθῃ τι86α Ὦ18 Ορ' ΠΊΟἢ8 
ΟὨ ᾿ΠΒΡΙΓΑΙΟΠ 88 80 ἈΓριπΘηΐ, τηλϊηἰδιηΐηρ (Πδὺ {818 ἀοοίγιπο οου]Ἱὰ 
ποῦ 6 γεν ὉρΠοΙα Ὀγ τμο86 γ8οὸ σογὸ πού ρεγὶβί8.} ΜοϑδηνὮ16 ἵτο 
ΒοΒοΐασβ, Πδη16] Η οἰ πβῖυβ ἴῃ Ηο]] πα (1643), δηα ὙΠοτηδβ (ἀδίαϊκου ἱπ 
{818 οουμίτυ (1648), αἰβυ ποῖ] ορροβοᾶ ἴπ6 ρεγίβηι οὗ Ῥίοομοη, δηὰ 
τηδι ἰδ η6α Πδὺ 88 ΠΟῪ ἰοττηθα “οϊϊοη ϑἐἰοῖδηι. ΑΥ̓ΘΥ τῆλὴν σου κ8 
δα Δρρθαγβά, βοῖηβ οὗ υἱοῦ σγογα ἀἰβυπρυ δηοα Ὀγ [π{|1|6 ὀχοορμῖ 
ὈοΪπ688 οὗ δϑϑογίζοῃ, δῃαὰ οὗ ψῃῖοὴ ΟἴμοΥΒ σοσο υβϑίαϊ ἴῃ ΘΟ] θοῦ πρ' 
186 δοίμα] ἸΔ]οπι8 οὗ ἴπ6 Νὸυν Τοβίδιηθηΐξ, δμα οἰ ββι ἔγπρ᾽ Δηα ΔΥτληρ’- 
ἴπρ' {Β6ῖὰ, ε΄. Η. ΜΊΟΠΔ6118 ρα Π8η6α ἴῃ 1707 Βὶθ ᾿ϑἐϑογίαξιο ἀὸ Τεχέι 
ἸΝουὶὲ Τεβίαπιοπϊ, ἴθ 1. Π6 ἴοοϊκ ἃ ὙΘΥῪ ΒιγἶΓ στουμα ἰὸ {παῖ 
ὙΠΟ Β6Ζα δα τη πα ηθα: (Π6 οχἰβίθηοα οὗ ΗἩθΌγαϊϑιηβ τγ)ἃ8 αἷβοὸ 
ὈΥΥΘΠΙΥ͂ ΥΘΑΓΒ ἰδίου οοποθάθα Ὀγ Β]δοίςνγ6}} 1ῃ ἢ18 ““ ϑδογοα (Ἰδββίοβ 
"]Πυβίγα θα δπὰ ἀοίεπαοα ;᾽ Δ Πουρἢ πα ἴοοῖς οα [86 ψγῃ016 ὕἴοο τυ 
[16 βἰ46 οὗ 16 ρηγίδί8.. Α1} [86 βίμαϊθβ οἵ τ δῦ σδηζυσυ ᾿ἰββυθα ἴῃ 
ΤΟΒΌΪ οα {Π6 8:46 οὗἩ {86 Η6]]Θηϊβίθ, ἐποιιρἢ {Π6γ6 Το γα ποὺ γα πίηρ᾽ 
ἀοίδμαοσβ οὐ ταὶ ὉΠΟῪ σοπβιἀογοα ἴο Ὀδ ΟἸοΒΟΙΥ οοπμθοίθα ττὰ {Π6 
Βοποῦῦ οὗ {Π6 βαβογθα ὙυΙΘΓΒ. 

ΤῊΘ ῥγόοθδβ οὗ δυρυσμηθηίβοη ἴο ὙΠΙΟΒ {86 Ὀοίίογ βοτὶ οὗ ριειγέβίς 
τοβογίθα νγὰβ ἐμαῦ οἵ οοἸ]θοίδπσ ἔγτοπι οἰδβϑίοαὶ σι ίοσβ 41] [86 τογάϑ 
8δη ρῇγαβοϑ ἩΠΙΟΝ Δρρθαγοα ἰὸ οοσσεβροπα ψ τ} δῦ μΔα Ὀδ6θὴ Το] ο 
Ἡδ]]δηϊβέιο. [Ιῃ ἀοϊπρ' {18 ΤΠ 6Υ οι Ὀι1688 1] δ γαῦθα Βοσὰθ ῬΡαββαρῸΒ ; 
Ὀυΐ {Π6Υ οοηξιβοα (16 ρΡορίοεϊὶ οσ βρυγαῦνα ἰδησταρα οὗὨ [Π6 οἰαββῖο8 

1 Ἡοὴτηδπη γγ6]} τοιπαγκοαὰ οἡ {Π18 ποίίοῃ : ---- “ ΕΥΥΟΪῈ ἀΌΘΤΙαΥ, σαγ 8. ϑρ 8 Αρο- 
δῖ0118 ποῦ ἰάθη απο ΙΒοογϑιὶ οὐ 1)θπλ βίπθηΐ δ] δα αὐσὐδοςὶβ βου ρίοσι υὰ18 Γι] ἴαγα δαὶ 
ἀϊοθηἀϊ σοπαβ ἱπϑρίγανοσι ἢ Ῥοϊπΐδδο δ. δρὶτίαπη, ἀπθίαπι ποὴ αδβῦ, οἰδὶ σαϊΐο φιοψῦθ 
ἀοίαγ, οΌΣ Τηγβίοτία βἀοἱ ΠΟΠ ὨΪδὶ 4118 αυδῃ Πϑιμοβί 18 γ ΓΒ ἜἘΧΡγ τοὶ ροϊποτῖπὶ, ΝΟ] 1856 
ϑυΐθηλ 8. δρί γα, ἴῃ Ῥγορδίαϊο οδὺ; δοουγ νϑῦοῦ 1. 8, δὶ Αροβίο!ὶ ἴδπὶ ρυγο, πεὶ 
Ῥοσηοϑίμοηο8, ἀϊσοηαϊ ρὍΌΠΟσΟ οϑϑοηὶ 8], 6 Π10 ἴδ 6116 ογεογοῖ ο᾽ αβιχοά!ὶ ᾿ἰΌγΟ5 Ὁ Ὠοχηϊηΐθι8 
Ψυάεεῖὶβ σοηβουρίοβ. Ναας δυΐοιῃ ᾿ρδιπὶ ΒΟΥ ΡῦΓθ σΌΠΌ.Β ᾿ΠΟΓΘἀ]08 ΘΟΠΥΪΠΟΟΤΟ ροϊοξῖ, 
Ἰῦσοβ γουοσα δ 1118, φυυθαβ ὑσὶ θαππίαγ, δυσίοσ 8 σΟΙηροδίοβ θεβο. 2. Ουἱα δρίσγιιιιδ ὅδ. 
ΑΣΩΔΗΠΘΗΒΙ 8 8.18 ι.8118 6ϑῖ, ΠΟ υὖ ΤΘΟΒίη8 ἰπδηΐπιδ, ἤθα6 τηϑηϊθι8 δογπιπάοῖα κι 
ἱπδηΐτηΐβ σϑ᾽δπγΐβ; 60 υϑ40} 6 ΠΟΙΏΟ ΒΔΠ08 θεοονεύστιαν οχίοηάοῖ, οἰϑὶ ἰη ταάϊ Ρ]Εθοουϊα 
50 46 οὐιιβηγοῖ! ΟΡΙΠΙΟΏ68 ΟὈΒΟΥΥΘΏΪΕΓ : δ6ἃ ῬΟΥ συγκατάβασιν οὐ] οι 5. νἶτο γοστμϊεϊς, 
τὶ δ0 αἀϊοοπαάϊ ζοηθγο αἱαγαῖιγ, 86 ΓΟ Πδίιγο ἀοίι.ι8 ἱπροπιίααθ νἱγ 8 θεόπνευστα 
οἰοφιογοῖασ. . . . - Ὠἰνίπα δυΐοιη θεοπνεύστια δἰηρυ} 8 δά ιν, ἢ 4088 Δ]1λ8 νόύσοϑ, 
ηυδπὶ 4125 ΓΟΌΠΒ Δρ ββί π]δ6 οἱ νυ ββὶ Πηθὸ τηθηῦο σΟποὶροτγοηΐ, ΠΠογασασλαθ τρομυ στ θ18 
τιδοσοηὶ."--- [ηἴσοά. ὑΡ. 819, 8320. (οἀ, 1787). 
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αἰ {86 ῥἰαῖη δπα Βουλοὶν ἀϊοοη οὗἩ (Π6 Νονν Τοϑίαλπγοπϑ; ΠΟΥ αἶθὸ 
οἴδῃ Βγουρβμέ ὑορϑίθοῦ ν ογὰβ πα ρἤσαβοα τ οἢ, ἱποῦσῃ ἴο [Π6 δγϑ 
ἔα βΒΆπη6 88 ΤΟΥ ἰουπά ἴῃ (Π6 Νονν Τοβίασηθηῦ, ὑγ σα ΘΑ ΠΥ τἰ86α ἱῃ 
ΒΘΏ868 8Π6 ΘΟΠΏΘΟΙΣΟΙΒ ὙΒΟΪΥ ἀἰθοσγοηῖ; βὸ μα πὸ τϑϑιὶῦὺ οὗ ἰγυτἢ 
ΟΓ ῥγοῖς οου]α βρσεῖπηρ ἔγοτῃ [Π6 δοϊηρασίβϑοη. ἊΑΪδβδὸ {Π6Υ ὄνθὴ υδοά 
πΌΓΚΒ Βα ρβοαθπρθηΐ ἴῃ ἀδίο ἴο {Π6 Νὸ τυ Γϑϑίδιηθηΐ, ἴῃ τ ΒΙΟἢ [Π6 ΡἤΓΑΒΘΒ 
Δπ ΘΧΡΓΘΒΘΊΟΏΒ ὉΠΟΥ͂ αἰβουβϑίοη μβδα ηο ἀοιδύ θθθη Ὀοστον θα ἔγοιιη 
ἢ ΌΥ ἩΤΙΘΓΒ ἡ ΒΟΒ6 τα Π68 τυ 6γΓ ἱπδαθα 1 δουρίασο ρἢγΆβθο συ. 
5.1 {ποτ ΤΟΥ τὴν Η ΘὈΓΑΙδιὴθ οὗ [6 Νον Τοβίαπχοηὐ οὗ τ ΒΙοἢ 
686 Ὑσιίοσβ βαιά ποίδηρ, Ὀδοβα86 ὑπ ὺ Πα ποίησ ἰο βαὺ. ΤΒ6 
Ἰπαρίῃθδ8 οὗ βοσῶδ οἵ (16 Θοταραγίβομϑ οὗ {π6 υδθ0 οὗἩ τγογβ τ ιοἢ Το γΘ 
Ὀτουσαῦ ἔοσνναγὰ ΓΘ ΠΑΓΑΪΥ͂ ΘΟΠΟΘΙνΔ0]6: 6.5. [89 Νὸνν Τοβίατηθης 
36 οὗ χορτάξω, ἴο 584ἰ8(γ, οΥ 1] (οπ6 ὙὴΟ 18 ὨΠΏρΡΤΥ), τγ88 ρυῦ ἱπίο 
δοαμ θη ὙΓΠῈ [Π6 086 οὗ (86 βαπη6 πγογαὰ 1η Ρ]δίο (1ἐθρῃ}}. 11. 872.) 
ΠΟΥ Ὁ 18 υδοα οὗ γεεαΐπο βιυῖπε. Μαῖί. χ. 27., κηρύξατε ἐπὶ τῶν 
δωμάτων, ᾿τ88 δοΙηραΓοα τ10 ΖΕ ΒορΡ, ἔριφον ἐπί τινος δώματος ἕστως: 
ἃη β0 ἴο0 88 ἴο ΤΏΒ}Υ ΟΥΒΟΡ οὗ [86 1] υδ γα οη8 οι  ] οΥ Θά. 
Το δρρ σίου οὗ δογγαοὺ ρὨ]]ΟΙ]ορίοαὶ ὈΥΙΠΟΙΡΪοΒ ἢ88 βοε! ]οα {ἢ 

υοβοης διηοηχβέ βοπο ΓΒ ΤΥ ΔΙΟἢ ΤΕΓΘ ΟΠῸ6 80 ΜΆττΩΪΥ ἀθὈδίδα ; δπά 
ΠΟῪ ἴῃ 8 6 ΜΟΓΩΒ 1Ὁ ΤῊΔῪ δδ Βαὶα, {πᾶ ὑπΠ6 ἀτοοκ οὗ 6 Ναὸν 
Τεδίατιθηξ 158 Θβϑθ 17 ΠΡ Θοτημοῃ αἰ] οοῦ οὗὨἨ [86 Ἰαΐθσ. τυλίογα, 
ὙΠ} ἃ σογίδλη ἱπῆυχ οἵ ΗΘΌΓΘΙΥ ΘΟΠΒ ΓΤ ΟΙΟηΒ 8Δη4 ῬὨγαβθοϊορυ, δηά 
πὰ (μας σο]ουτίηρ, ψ ΒΙΟΝ {86 βιιΐήθοι ἴο τ βίοῦ Οὐκ 88 ΠΟῪ 
ΔΡΡΙ16α ---- το υθα θα (γιϑύϊαη ὕγα (ἢ -- το πάθγθα ΠΘΟΘββασΥ. 
Τὸ βοῖῃθ ἰύ ΠΙΔΥ͂ ΒΘΘΙῺ δίγαησα {Πᾶὺ {818 αυθϑοη Μ8 80 Ἰοηρ 

ἀεραίρά; Ὀυὰῦ Ομ6 ΤΘΆΒΟΩ δρΡΡΘΑΓΒ (0 Ὀ6 {Π8ὲ την {ΠΘΟ]ορίδ 8 Τ6ΤῸ 
ἔγ τόσα δοαυδιηϊθα τ] {π6 τοοὶς Ν ον Τοβίδιηθης {πδη ἢ [ἢ 6 
αἰΆββιοα] τυ 8 οὗ δηθαυ τυ : {Ππ6 ψογάβ, ρἤγαβοδ, δηα οομπδίσι οί! οη8 
πϑρα ὈΥ {6 βδοσοὰ νυ θυ 6 ΓΘ, ὑΠΘΤΟΙΌΓΘ, 80 ἔΆΓΙΠΔΓ ὕο ΠΟ ῚΓ τη 8 
δα 6478, {πδὺ [ΠΟΥ αἸα ποὺ τοραγὰ ποῖ 88 δηυ Ωρ δ 4}} βίσϑηρα : 
δΔη4 {ππ8 ΠΟῪ “ΤΟ Γ6 δἰτηοδί (1 ποΐ αυλ 6) ̓ πσαρδῦϊα οὗἁἨ ρογοθινιηρ [Π6 
ἴοτος οὗ 106 δγσυμπιθηίβ ρ] 16 Ὀγ [86 Ηδ]]οηϊθίβΊιυ Απά .ἢ}]8, ἴοο, 18 
8.11 ἃ ΒΙΠαΘΥΆΠΟΘ ἴο ἸΩΔΗΥ͂ ΤΠ ΘΟ]ουΔη8Β θοβα (ὑσθοὶς δυο ἤᾶνθ 
ὕεθη Φρεοίαϊἧφ ἀϊτοοίοα ἴο 186 Νὸνν Τοβιδιηθηΐ, εο {μαὲ {Π6 ὺ οδῃ 
ΒΆΓΑΙΥ ἀρργθοϊδία {π6 ἔοσοθ οὗ οὐἹἝοαὶ γολδ 8. τυ ἈἸΟἢ ΤΘΑΌΪΤΘ 8 ΤΏΟΓΘ 
ΘΟ ργ θη βῖνα ὙἹΘῪ οὗἨ {π6 (τοοῖὶς Ἰδηρταρο. [Ὁ σδῃ ΠΑΙαΪγ θ6 ἴοο 
ΘΔΓΠΘΒΕΥ Ῥγοβϑοα οἡ ΒΙΌ]16 4] βιπαοηίβ {[Π6 ᾿προγίδῃοο οὗ τη κὶηρ; ΓΠΟῚΤ 
(τϑοῖὶς βίπϊθβ 1ᾺῚ σπλοσγα σοηρσθῃθηβῖνο {πᾶπ (818; δπὰ 1 {πὸ ν Βανθ 
δορὰ ψ ἢ (86 ατροκ Τεδβίδιημθπϊ, δπαὰ ονϑη 1} [Π6Ὺ γα Ἀπ} γ 1 Ὰ 
τ, δηά 11 Δἴοῃθ, 10 18 πεοώζμὶ ἴογ [θὰ ἴο πον ἴῃ δααϊοι αὐσθαῖκ 8 
ἰυυπᾷ ἴὰ Αὐῦο πυϊίογθ οὐ 86 ρυγοδβί ἄλυβ, ἀπὰ ἴο μ6 ἔϑμ τ τ 1Ὲ 
ΠΈΜΠΝΕ 88 ἰαϊὰ ἀοσῃ ὈΥ ροοά δΔιϊπογιεθ. Τῆυβ ποτα «1}} 6 
οη Ὑδδῦ (Π6 βίδμασγα οὐ οι ραγῖβοι ἴδ Ὁ Ὑ ΠΠΟἢ 186 ἀτροῖκ οὗ 

[6 Νονν Ταβίδιηθηϊ τηυϑὺ δὲ Ἰυάροᾶ, ἀπα ὈΥ ΜΒ ῖο {Ππ6 βμδάθβ οὗ 
(δουρῶι, ἀΘ ΕἸ 6] Ἐχργθββοα ὈΥ {86 βδογϑᾶ ᾿ΥΙΓΟΓΒ 88 νΥ6}} 88 Οἴθουβ, 
ὙΠ Ὅ6. ῬΓΟΡΘΟΣΪΥ ἀἰβογι πη ηδῖθα δηα Ἀρργομοπάθα. Α Κποσπ]θᾶρο οὗ 
{με ἀτθοῖ οὗ 6 Νὸνν Τ᾿ δϑίαιηθηϊ οἷν Μ}}}} θ6 ἃ τῇθσα νϑύραὶ Κπον- 
ἰδάσε: θαΐ 4 ἐλογομσὰ δοαυκϊηΐδποο ἢ ἃ ἴον σοοὰ ατοοῖκ τυ οτθ 
ἴῃ ΔΙ οΏ, νν}}} ρῖνο [Ὁ ἃ νϑῦὺ ἀϊθβογοπί οαϑί, ὙΒΘΟΪορίοαὶ θέμα 68 
ἅΓ8 ποΐ ἴο Ὀ6 οοπίγαδίοα ψαὰ ΡὮ]]ο]ορίςαὶ, ὧδ (ποὰσἢ (ΠΘΓΘ ννα8 ϑ0Π}6 

ο 4 
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ΟΡΡοβιἴοπ θούσθθῃ ἰμθηι:; Ὀυῦ 848 ἩΟΙΥ δουιρίασα πα8 σοηθ ἔο τ8 
ΘΧρΓγοββοᾶ (48 ἴδ ΟἹΪΥ οουὰ θ6 ΘΧργθββθα) ἴῃ ἴαπσιασο, βουπᾶὰ δηὰ 
τποσουσῇ ΡΒΠΟΪοΡῪ Ὀοοοπιθ8 ἃ ραγῦ οὗἉ [πε ἐπ ΘΟ] ΟρΊοΔ] Ἀγ ΟΌΓΣΥ οἵ Ηϊπὶ 
ὍἼΠῸ σπου]α 86 [86 γγ͵γοτὰ οἵ αοἂ δηὰ υπαἀογβίδῃα 1.8 σομίθηςδ ἀεὶ ΣΕ. 

Ὺ 

ΟΗΑΡ, ΤΥ. 

ΟΝ ΤΗῊΒΞ ΤΕΈΧΤ ΟΕ ΤῊ ΝΕΥ͂ ΤΕΒΤΑΜΕΝΎ, ΙΝ 1185 ἘΧΤΕΉΝΑΙ, ἙΟῈΜ, 

ὈΙΨΙΒΙΟΝΒ, ΜΑΒΕΙΒ ΟΕ ὈΙΒΤΙΝΟΤΙΟΝ, ΚτΤτο. 

Ιν ρὶνίηρ' 8η δοοουπηῦ οὗ {86 Ταχὺ οὗὨ ΔΠΥ δποϊθηΐ ΟΣ 88 πηρτὶηΐοά, 
{ἢ όγα ἴ8 1016 ᾿π σαπογαὶ {(μαῦ οαη 6 ἄοπα διγίπ ον (μδη ἴο οο]] οὶ [86 
ἔδνγ πούϊοθβ Ἐ]ΟὮ ΤΉΔΥ͂ ὈΘΔΓ οἢ {86 Βυ]οοῦ, ἔγοπι {πΠ6 ἴϊπιθ 'ῃ ὙΠΟ ἢ 
1Π6 δυΐμπονῦ ἴπ αὐ ΒΕ0 1.) ΤΉΔΥ Πᾶνα ᾿ινϑὰ ἀπὰ οηνγασά, [1π ἀἰβουββιηρ' 
ὙΠαὺ τοϊαΐθβ ἴο {818 ἢ684, 1 18 ᾿Ἰἰομαθα ἴο ἰχϑαύ, βγϑὺ, οὗ πα οσέογηιαῖ 
ῶγπι οὗ ἴμ6 ατεοκ Νὸν Τοβίαπηιοθπῦ ἴῃ δηοϊοηῦ {ἰπ|68, δηαᾶ οἵ {6 
αἰυϊδίοπδ, ὅτε.  ΙΟΝ ΘΓ ἔγοσπχ {1π|6 ἴο ἔπη ἰπἰγοἀμοοά, δπα οὗ μοβα 
Ῥοϊηΐδ ψὩΟΒ ΔΓ6 σοπηροίθα τὴ (8686 δι ]οοῖθ. [1ἢ {818 ΠΠΒΠΠΘΡ 
ἴθογο Μ1Π1 ὈΘ6 84 σ',ΘΏΘΙΑΙ ΟΥΠ]Π6 ἀγάσῃ οὗ νδὺ 186 Κηόνη οὗ 1Π6 
ΟΧίαΓΠΔ] ΠΙϑίουυ οὗ 86 ἰασχΊ. ὙΤῃθ ᾿πύαγ8] ΠΙΒΙΟΥΥ, Βυἢ 88 1 18, νυ} 
[86η Ὀ6 Θοῃϑιογοά. 

ΤΠη6 ὑνθηΐγ τθθυθη ὙΥΙΠΏΡΒ ὙΠΟ ὁ ῬΟΒΒ688 ΘΟΒ]ΟΙΏΤΥ ἴῃ {ἢ 
Νεον Τοβίδιμθηῦ, 6ΤΘ ΟΥΡΊΠΑΙ]Υ͂, ἃ8 [π6 τηοβῦ ΟΌΓΒΟΣΥ ΤΘΘΟΥ ΠΊΔΥ 866, 
Βοραγαΐθ δπὰ αἀιβποῦ; (Π6Υ͂ ΘΓ ΟΟΙΏΡΟΒΟα ὈΥ̓͂ νΑΣΙΟ.Β ΡΘΙΒΟΠΒ 8πά 
δῦ ᾿πίογνδὶβ ἀυσίηρ ἃ ρογιοα οὗ ρβδυύθαρβ δι χ ῦ γϑασβ.Ό0 Τμα ογίσέπαϊ 
ὙΠ Πρ τηδίθ τ] Ἐἢ είν τὰ 8 ῬχΟΌΔΟΙΥ {π6 Εργρὥδῃ Ῥδρυσιιβ 
(χάρτης 18 ΤτηΘὨ[]ἸΟΠΘΑ ΘΧΡΙΌΒΒΙΥ 2 «“οἢπ 12.)., 6 ἀο ποὺ πὰ {86 
Ἰοαϑὲ ἴγαθθ ἴῃ ϑηοϊθηῦ ὙΥΙΟΙΒ οὗἨ {Π6 αἀμέοσταρλε οὗἨ ΔΗ οὗὨ 686 
στ Ὡρ8 ([ῸΓ {Π6 ΡῬαββαρθ8 ψΠΊΟἢ ἤανα Ὀ6Θη οἱ οα 848 τοίογγιηρ ἴο {Π6Πὴ 
Ὑ71}} ποῦ βίδηα {ἢΠ6 δβί οὗ οΥἹ 0168] ΘΧΑΠΙΪΠΑΓ]ΟΠ) ; 80 {παῖ 1 18 ρσόρ80]6 
{παὺ [Π6 Δ ποιθηΐβ ΚΗΘ 848 11{{|}6 οὗ τῆδΐ μαᾶὰ Ὀδοοπις οὗἉ {Π6Π| 88 106 
ἀο. ΤΟΥ 6 ΓΘ ἴῃ 411 ργοθδὈΣ]1ν ἀπποιοοα ἔγομ {86 ἐἴταθ ἐμαὶ {Π 6 Ὺ 
ΥΟΓΘ ΘΟρΡΙΘα δηᾶ αἰβίσιθυϊοα ( »εδίϊἠθά, ἴῃ 16 δποϊθηξ βθη86 οὗ {Ππ6 
(ΘΓ); ἔογ {86 {ΒΥ σου] Ὀ6 88 11{|16 ᾿]Κ ον ἴο αὐἰταοῦ ραγ 1 ΟΌ ΑΓ 
αὐ 88 ἄοοβ {8ὲ ΜΆ. οὗἁὨ ΔΗΥ πηοάδσῃ ψόοσκ. ΟΥ̓ ἴδνν ᾿νουκβ 
Ργϊηϊοα ΒΗ͂Υ ὙΘΑΣΒ ΔΡῸ ΟΠ Ὑ6 ΠΟῪ ΒΑΥ͂ ὙΠΟΙΘ 18 186 δυίμοτ Β Δί. 
ἼΠ6 ΘΟρῖθβ ὙΠ] γγ γ6 τι} 1016 ἴῃ δποϊθηΐ ἐϊπι68 ὈΥ͂ [Π|6 ὑγβηβουῖθ 6 8 
Ὀγ ῥγοΐθεβιοι, ὑπάογ ἰἢς αἀϊγθούίοη οἱὐἉἩ [86 διυῦμοῦ οὐ 18ο86 δοίϊπρ' [ῸΓ 
μῖπὶ, ἴοο Κα [86 ρ͵δοα δηὰ αἀϊὰ μ8 σοσῖκ οὐ οτἱρίμαῖβ. [Ὁ οδπ μαγάϊν Β6 
ἀουδίεα {μαὺ {86 Φ έβέϊεα αἱ Ἰοαβί σσθγα σι τ6 ἢ δ ἢγβὲ ὁπ ῬΔΡΥΤΊΙΒ, 
ἩΔδίονον 06 ἱπουρμύ οὗὨἍ {π6 Εἰβύογι 4] ὈΟΟΚΒ; πὰ {παΐ ΠΠῸΥ νγ6Γ6 αἷβο 
Β0 τ ὕΘη 18 ΡΓΟΌΔΌΪΘ τὰ ἴπ6 Πἰσῃαδὲ ἄοστθθ [0 τηυϑὺ αν Ὀθϑῃ, 
ΒΟΥΤΘΥΟΙ, δῦ ἃ ΨΟΓΥ ΘΑΓΪΥ ρογὶοα ἰμαῦ [86 τηοτα ἀγα ]θ τηδίουϊαὶ [ῸΓ 
ὯΒ6, ῬΘΙΟΠηγθηὗ ΟΥἹ γ6]] 1 Π|, νγᾺ8 Θπιρ] οΥθα ἔογ {{π6 σΟΡ 68 ῸΓ οἰγοι]δὔϊοι, 
δη 1ὖ 18 οἡ {Π18 τηδίοσί αἱ ὑμαῦὺ ἐμ οἰἄδδὺ οοάϊοθβ τ μοὶ τα μᾶγ 816 
ΤΙ Ί6Ώ. 

ΤὨ6 ΒΙβίοσυ οὗ [π6 σοι ηδοη οὗ {μὲ Νονν Ταβίδιθηΐ θοοΪκβ ἰηΐο 
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ὁπ ψοϊυπλο Ὀόϊομσβ Ταῖμοῦ ἰο [86 ΒΙΒίΟΤΥ οὗὨ {Π6 ὁβθοι ἐδδη ἴο {88 
Ηἶδοα ; 1ἴ ἸΩΔΥῪ βυοα ἤθσα ἴο βὲγ {δμδαύ ἴῃ {πΠ6 τοῖσῃ οὗ Ὑτα δη, ἑ. ἐ. 
Δἰπιοβῖ ἱτωιηθαϊδίοΥ αἴλοσ (μ6 ἀοϑίῃ οὗὨἨ δέ. “οι, [6 ᾿δδὺ δνδῃρθὶ δὲ 
84 {86 ἰαϑῦ βυγνυϊνηρ ϑροβῦΐα, (ῃ6 ἔουγ (ἀοβρϑὶβ σογα Ἴο]]οοίοα 
δηὰ οἰγουϊαίοα ἴῃ ομ6 ψοϊυη6 : δηα 88 ἃ υηϊίοα νοϊαπλθ ΤΠΘΥ͂ Ὑ6ΓΘ 
864 ἴῃ [Π6 ΤΌΥΤΩΟΙ ρμᾶτγί οὗὨ [ῃ6 βοοοῃά δϑῃίυσΥ ὈΥ {π6 ΟΠ υγο6 8 ἴῃ 
δομογαὶ. δὲ. Ῥδὺ ΒΒ ΕἸ βί16β "σοῦ αἷ8ὸ ἴῃ [6 βδπ]6 ἀρθ αἰγουϊαίοα 
ππιύρα]γ : ΤΟΥ͂Θ ἸΠΔΥ͂ μᾶΥΘ ὈΘΘῺ 8ηοΠ 6. ΘΟ] θοίοη ἴῃ 186 ΟΠΙΓΙηρ; 
βοῖῃα οὗ (ποθῖὰ, Ὀυῦ {818 ἀυ ΘΒ. 0}, 88 γγ1}} 88 ποῖον ἴΠ6 ΕΡ 8016 ἴὸ 
186 ΗδΡγονα θοΙοηρσοα ἴο {818 υηϊ! θα νοϊυταθ, ἀοθβ ποῖ σϑάθιγα ἴο ὃ 
Βοσθ ἀιβουββοα. Οὗ {16 οἰμοῦ Ῥοοκθ οὗ 6 Νὸν ἸΤοβίδπηοηΐ, {Π6 
στοδίοσ ραγί ΟΤΘ 1ἢ 186 848 Βαραγαῖθ ὈθΟΚΒ:; δι ἴῃ {86 πιχὰ σΘΏΓΌΥΥ 
ΒΟΥ ΔΡΡΘΑΥ ἴο Βανα Ὀ66Ὴ 81} οοτῃ πο 1ῃ ὁη6 γοΪαπια; δηα (818 ἃΓ- 
ταηρσοιηδηΐ τγα8 ΒΑ 8] ἔγοστα [Π6 ἔουσ ἢ σου δηᾶ οηπαγά ; βου ρἢ 
Ἔυθη ΤΠ 6 ἢ ἃ. ΘΟΡΥῪ τιϊσῃΐ οοπίαϊη θυ ἃ ρατγῦ οὗ {πΠ6 ΘΟ] ]δοίϊοη. 
Ὗς ἀο πο μά δὴν ἔγϑοα οἵ οομρὶθβ οὗ ([8εῈ Νοὺν Τοβίδιμθηΐ οσ οὔ 

118 βαραταίβ υϊησδ 1 {π6 ἔοστῃ οὗ τοῸ}]8:; 411 {πᾶῦ νγα ἤᾶγθ ἃσγὰ 1η 
Βαυλγα δοοῖς οὗ {6 τηοάογῃ ἔοσω. ΑΓ ἃ ρεοσϊοα οοϊηρδγαίί νον Ἰαΐο, 
να Πηα ραρεῦ διωρίουθα 88 8 πιϑίθγα!; οοίΐοῃ ῬΡΑΡΟΥ πη κο8 118. δ0- 
Ῥθᾶγδησθ βι θβοα θη ]ν ἴο {Π6 πη ΘΘηΐιΤΥ, δηα ἰδαῦ οὗὨ ᾿Ι 6 ἢ νγλ8 
ιδοε δον {π6 ὑνν ἢ. 
Το υυτῖηρ οὗὨ ἴΠ6 οἹάἀοδβῦ οορῖθϑ 18 παὶ μδ8 Ῥθθη [οττηθα μποίαΐ ; 

ὈῪ {818 νοχὰ 11 18 Ἰη θη θα {μα΄ {π6 ]ἸοἰῦοσΒ ἈΓΘ 811 σαριῖα]8, νυσι θη 
ὙΠΠΟΟΐ ΒΥ ΘΟ ΠΘΟΙΟΙ Ὑ1ΓῈ ΟΠ6 Δποίμοσ. Οἰμγϑῖυε πτιτηρσ, ἴῃ ΠΟ 
1π6 ἸούίοσΒ σὰ ΟἹ ΘΟΠΕΠΠΟΙΙΒΙγ, Ὀοϊηρ Οἰθη Ἰοϊπθα, δῃὰ σῖτ πὸ 
ΘΆΡ11418 ἀχοορὺ 848 1} 1014] Ἰούΐθσβ, Ὀθ]οηρΒ ἴο ἃ ἰαίθσ αρ; Μοπιήαιιοοη! 
Ὡβογῖθ68 1Ὁ 1η ββαοσθα ἀοουπηοηΐβθ το (π6 ἰδ οαπίυσγ. ὍΠα ὑποϊαὶ] 
ὙΠ ῺΡ γγ͵ὰβ ποῖ, Πού ΟυΟ, δῇ οὔσα ἀἸβοοηπιθα ; 1 88 ΘΙΩρΡΙογοα [ῸΣ 
ΒΟΙ.6 068 αἰνοσ (818 [ὉΓ οοσίδίη ομαγοῖ ὈΟΟΪΚΒ. 

ΤΙ νΘΥῪ δποϊοης ΜΆ. Ἰμογο 18. πὸ αν βῖοη οὗ ὑγοσὰβ τ Πδίθυου, ἢῸ 
Δοσοηΐβϑ, Ω0 ὈΓΘΔΙΒΙΏΡΒ, πὸ ἰοΐα ρῬοβίβοσι θα (88 80 βογι δοα [0 Ὀο]οηρΒ 
ἴο ΙΏΟΓΘ τοοθηῦ {1π|6}, ΠῸ ᾿ῃίουρυηούίοῃ, 88 ΓΘΡΊΪΆΣ ΟΣ βυβίιηδίϊο. 
ΤΒ6 σοπθπιοιβ υιησ ἰΘα ἴο ΘΥΥΌΤΒ οὗ ᾿πίογργοίδίϊοη ; ῸΣ ΒΟΠ6 
ΓΕΔ ΜΟΓΩΒ ὙΓΟΠΡῚΥ ὈΥ̓͂ 80 αἸναἴηρ (Π6 Ἰοϊοτϑ 828 ἴὸ ψίνθ {π6πὶ 
ΔηΟΐΠΟΥ ΤΑΘΘΒΙΏρ᾽ ; 8Π4 ΒΟΙῺ6 ΓΟδα ὙγΟΓᾺΒ 1η ἃ [ΌΤΙ δοηΐθησα ΜΥ ΒΊΟἢ 
ΟἾΠΟΓΒ ἴοοῖκ 48 δοταῃλδποῖησ ὑπαὶ Ἡ ΒΊΟΝ βιιοοθθάθα,. ΤΠαγα ἀγο, δον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ΥΨΘΓΥ͂ ΘΑΙΪΥ δοηιθ ἴγϑσοβ οὗ ᾿πἰογραποίίοη, ἃ ἀοΐ πραῖκοϑ 103 8ρ- 
Ῥϑάσϑησοα δαΐνοη ὕνο ψοσαβ8, δῃα 10 18 ουιϊάθης ἰῃαῦ [86 σοργὶβῦ τνὰ8 
δοσυδίοτηοα ἴο αἰνι 46 {86 βοηΐθηοο αὖ ϑο ἢ ἃ ρίαοοΒυ ὙΠ η ϑυοὴ ἃ 
ΤΆ 18 σοπηπιοπ ἴο ΒΟΥΘΓΑΙ δποϊθηί ΜΌΘ., γ7α 88.4}} τάγοὶν Βπα {Πδΐ 1 
18 ποῦ ὈΟΙΒ ἴῃ δοοογάβποο τὶ [Π6 86η86 οὗὨ [86 ρδββασθ, δηὰ 4]80 
ὌΡΠ6]α ὈΥ̓͂ Βοπηθ οὗ {πΠ6 δποϊθηΐ ὙΘΓΒΊΟΠΒ. 

Αἢ ᾿πβίδποο οὗ {18 ναγιδίϊοη οὗ ᾿πἰογρυποίίοη 18 ἰουπά ἴῃ 0 ἢ 1. 
8, 4.; ψῇογα (ἢ6 Βαδιίυδὶ αἰνίβιοη ἴῃ ἰπ6 οαγ οδὺ {ἰπ|68 γγἃ8 Β Οἢ 88 
ἴο δεραταΐε Ὀεΐν Θ6ῃ οὐδὲ ἕν πὰ {π6 ἔΟΠονΊησ οἰαιβα ὃ γέγονεν. Ηον- 
ΟΥ̓́Θ ΟΡΡΟΒΘΩ͂ {818 18 ἴο {86 πιοάεγη τηοάθ οἵ ἰγοδίηρ {[Ππ6 Ῥάββαρο, 119 
ΓΟΥΆΪΘΠΟ6 μεῖον ἴο {86 ΜαἼοθάοπίδῃ ΘΟ ΤΟΥ ΘΥΒΥ οδπποῦ Ὀ6 ἀουδίαά, 
Βα ποΐοῃ οὗ Μαοβάοῃηϊιβ πᾶ [18 ἔθ] οσγοσα γὰ8 (μαὺ 186 ΗΟΙΪΥ͂ 

1 Ῥαϊφορτγδρῆῖα τεςα, 110. ἱν. ῥ. 202. 
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ΑἸ] ποὺ 16 ἱποϊυἀοα ἰπ ἴμ6 Ἔχργαββίσῃ πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, 48 [που ἢ 
ἴπ6 {πγὰ ρδσβοη οὗ ἰδ Ὑγμῖν μδὰ Ὀδοη ἃ ογθδίαγο, δα της δωὶ 
Ομγιθθ. Τὸ Ἰἰπιῖϊῦ ἴλ6 πάντα πὰ οὐδὲ ὅν, ὃ γόγονεν νγχἃ8 ἴδίκοῃ ἔγοιν 
(Π6 [Ὁ] ον ίησ ϑομύθηοα ἴῃ οὐδ ἰο ϑχοίαάθ (86 Μίαοθἀοπίϊδη ἰηὔοι- 
Ργοίδιου. Τβόγθ νγᾶβ ΠῸ ΕἸ ΟΠΟΙΥ ΒΕΓΙΟΟΥ ϑρθακίηρ ἴῃ {818 ργο- 
σοἄυγρα, ἴῸΓ τηλην ΜΆ. Βδα πῸ0 τρᾶγκβ οὗ αἰβιποίοη, δηα τὖ σδηποῦ 
6 ββονχῃ {μδὺ βυιο ἢ αἰνβϑοη8 6.6 γαραγα θα 848 ακέλογξαξϊυε." 

10 βϑϑρῆϑ ρυόρδῦϊ {παὺ ὈΥ (86 ὑόδες τὰ οὗ {π6 ΒΒ οοπέαγΎ 
(ονθη 1 ποὺ Ἰοηρ Ὀοίοσθ) [Π6 υδ86 οὗ 8 ἀοῖ ἴο ἀϊν!46 βοηΐθποοβ μδὰ 
ΒΘΟΟΠΒ ΥΘΓΥ͂ ρόΠοΓΑὶ, δηα {μα {6 γ ψγ88 ἃ Κιπα οἵ γϑοοϊνϑρα ρυποίυα- 
(Ἰ0η 1μΠ08 δΔαορίοα; ἡ ΒΙΟΝ, ΔΙ ΠπουρῈ 1ὖ αἸα ποὺ βοῦν ἴο ἀιβυ συ 88 
16 ῥβυβθ8 88 ΟἿΓ βυβίϑιῃ 4οϑϑ, βιποθα ἴὸ βου ἔπ6. Τοϑᾶου Βοη ΒΘ 
τηὶρ εὐ ἄταν Ὀγϑαί πχιϊμουῦ σοηξιδίηρ [Π086 0 Μ6Γ ᾿ἰδύθηϊηρ. Απάᾶ 
{Π|8 ἈρΡρθδσβ ἴο {86 Ὑυοῦ ἴὸ πᾶν Ὀδθη αἰπιοδὺ οὐ αυϊθ Ἰἀοπίοαὶ 
νι {πὸ οὐἹρὶῃ οὗ δέϊολοπιοίγῃ. 
ἘΠ ΒΑ 8, ἄθδοο οὗ ΑἸοχβπαγῖδ, δηα δου τ γα 8 Ὀδθορ οὗἨ ϑ'0].8, 

»εδιϊἠοά απ οαϊξίοπ (ἴῃ {16 ἀποῖοπὲ βθῆβο οὗὨ 186 ἰθγω) οὗ δῖ, Ῥδυ}Β 
Ἐρ β6168 βιοβοιηθίγιοα ιν αἰνιαθα, ΤῊ1Β ᾿88 Ὀδθη Βυρροβθα ψλ} 
ϑοοά γτϑαϑοὴ ἴο ἢᾶῦθ οδιβοα β!ομοιιθίσυ, στιχομετρία, ἴο Ὀ6 νΟΓΥ͂ 
ΦΘΠΘΓΆΪΥ δαορίοα ; Μ᾿ Ὦ1]16 οὐδοσβ πανα δβϑυπηθα (ἴ00 ΠΑΒΕ]Υ͂ 88 10 Μ}}} 
δ6 Βῃονγῃ) ἐπαῦ {Π18 τηυϑύ πανο ογσίπαΐοα χα ΕΠ} 18 Ἀϊπ1861[, ΤῊΘ 
ἀαΐα οὗ {π6 ΕΣ ΠΑ] Δ ΘΟΡΥ οὗὨ [86 Ῥαυ]πα ΕἸ ρ᾿βι168 {ππὰ8 αἀἰν] 66 νγᾶ8 
Α.Ὁ. 458., 8818 Κποῃ ἴγοια ἴΠ6 σθοκοπὶηρ οὗ 1! 8 }118 ΒΙμηβ6 ἢ, ὈῪ 
Μ81ΟΙ. Πα οΑγτὶθα οα ἴΠ6 οοπηρυϊαίίοη οὗὅὨ {16 ρογιοα ἔτοπι δ. Ῥϑι]Β 
τηλτίγτάοπι, ἔγσοπιη (ἢ 6 ἰουγίῃ οομδα ῃῖρ οὔ Ατοδάϊαθ δπὰ {π|γτᾷ οὗ 
Ἡοποσΐυβ ({π6 ροϊπῦ ἴο νἈ]1οἷ ἃ τυ ἔσοπη ἤοπὶ μα οορὶοα Πα 
Ὀτουρμῦύ 18 δοπιραίξι! ὁ} ἴο μῖ8 οὐαὶ ἔἶπη6. ΤῊϊ8 ἢ6 δϑιϊτηαίθα ργθ ιν 
ΔΟΟΌΓΑΙΘΙΥ ἰο θ6 462 γρδγβ αἴΐογ {π6 Ὀιγίδ οὗὨ οὐγ Ἰψμογὰ, θη 6 Βοπ6 
ἴανθ σίνθῃ 4.}. 462 848 {μ6 ἀδίβ οὗ {86 οοιημηθησοιηθηῦ οὗ βίϊομο- 
ΙΩΟΙΓΥ.2 

[πὰ τ818 τηοάδ οὗ τυϊπρ [6 τοχύ νγᾶ8 αἰνι6α τηἴο ἐΐπε8, στίχοι, [ὉΥ 
(8δ6 σΘομνθηῖθηορ οΟὗἨὨ τοδάργβ, θὰ ἢ οὗ νῇῃ]Οἢ γαβ Ἰηἰθημοα ἴο ουπίδϊ!η 88 

1 ΤΝΟ ττῖῖοῦ Πα8 οἴου. Γ0 ΓΟ Κοὰ ῬΓΟΓῪ ΓΠΥ οἡ {Ππ6 ουὐϊάοηοο πο Ὀοατβ οὐ [ἢ6 
ἱπιογργοίδιίοη οὗ {Π18 Ῥαββαᾶρθ. ὅθο “ Αη Αοοουηΐ οὗ τῆς Ῥυϊηϊοὰ Τοχὶ οὗ τ106 ατοοῖκ Νοὺ 
Τεβιίδπιοηῖ," Ὁ 5. Ῥ. Ὑτορο} 165, 1,1,. Ὁ... ΡΡ. 218, 314. 

3 80 Ηιι δηὰ Ὡς Ὑεί6. Τῆδ ροΐηϊ 18 ὙΕΥΥ ὈΠΙπηροτίδηϊ ἐπὶ ἐΐδοῖ; ΟἸΪΥ ΤῸΓ ΓΟΔΒΟΠΒ 
ὙΥ ΒΙΟὮ Ὑ0111 ΡΓΟΒΘΠΕΥ 6 ΟΧρ] δηθὰ, ἰδ 18 ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ ἴ0 ἰηγοβι ραῖο ΘΥΘΤΥ ραγίίσι τ τοϊ να ἴο 
186 οἀϊτοτγία! ΙΔθοιγβ οὐ ἘπιΠ 4] 8, πα ἴο 866 ψνδὲ ἢ οοἸ]]οοἰοἃ ἀπὰ οορίοά ἔτοται οἴ οΓΒ. 

Τῆς ν τοῦ ἴγοιῃ πὶ ἘΠ 4118 ἴΟΟΚ τπ6 οοιηρυίδιίίοη οὗἨ [Π6 ρεογοὰ ἴτοπι ὅ8:. δὰ} Β 
ΤηΔΥΓΎγάοπ), Ρ]Δ 68 {πδὴ Θνοπὶ ἰπ ἴ}16 ΒΙΧΙΥ-ΠΙΠΙΝ ΥΟΔΓ ΔΙ͂ΟΣ 1Π6 ὈϊΓΙ οὗἩ οὐτ Τογὰ, τπὸ 
ἘΠ ΓΙ -δίχἢ ἴον ἢἷἰβ οσυοϊχίοη. ὙΤὴὸ ἀαὺ 8 ἀοῆπεὰ ἴο ὕ6 “86 ΗΝ ΟΥ̓ Πα τποητῃ 
ΤῬΡαπεπιοβ, οδἹεὰ ὈΥ 116 Βοπιδῃβ {Π6 {μπἰγά οὗἩ τ6 Οδ]οπὰβ οὔ Ψα]γ" (ἰ. 6. απο 239.); δπὰ 
τόπο [86 σοπιρυϊαίίοη 18 σΑΓτΪ ἃ Οἡ 88 Ὀεΐηρ 3830 γοδγβ ἴο ἴπ6 ἴὈαττῃ σομδυ]Ἕ Πρ οὗ 
Ατολάϊαβ ἀπά τΠἰνὰ οἵ ΗἩοπογῖι8. (ΤῊ Ϊ8 ποῖῖοο ἐπὶ ἐλ  ύνπι τᾶν θὰ οππὰ ἰπ Μοπιίδασοη᾽ 8 
ΒΙΡΠ Ομ οσα Οοἰδ᾽ πἴδπα, Ρ. 77.) Ευτδα] 5, ἰπ δάοριίηρ 1819 δοοοὰπὶ οὗἩ 81. δι} πιᾶγ- 
᾿γγάοπι, ργοῆχοθ κατὰ Συρομακεδόνας ἴο ἰὴ6 παηθ οὗἩ [Π6 πιοηίῃ, δπαὰ 8180 βιιθ)οΐῃϑ παρ᾽ 
Αἰγυπτίοις ἐπιφὶ ΄. ἨΗδ τΠθῃ δίδίοβ ἢον ἢ6 ΟδΥσΙο8. ΟἹ δὶβ σοιηραϊδιίοη “το ἴπ]5 ῥγοβοπὶ 
ΠφΟπβι] 810. ἀπὸ τῆς ὑπκατίας τετάρτης μὲν ᾿Αρκαδίου, τρίτης δὲ '᾽Ονωρίου μεχρὶ τῆς παρούσης 
ταύτης ὑπατίας, πρώτης Λέοντος Αὐγούστου, ἰνδικτιῶνος δωδεκάτης, ἐπιφὶ ε΄. Διοκλετιανοῦ ροδ'. 
ἔτη ξγ΄. ὡς εἶναι τὰ πάντα ἀπὸ τῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν παρουσίας μεχρὶ τοῦ προκειμένου ἔτους 
ἔτη τετρακόσια ἑξήκοντα δύο. (Ζδοαχηὶ ΟΟἸ]οοίδποα Μοιιιπιοπίογαπι νοΐογιπι, Ρ. 587. 
οτηο, 1698.) ΤῊΪΐ8 ἀοδβογιριίοπ οὐἨ 1π6 γϑῶῦ ΔΗΒΊΥΟΓΒ ἰπ μᾶτὶ ἰο 458, δηᾶ ἰη ματί ἴο 459, 
ἘΡΡΑΎΜΗΥ ἴτουι [6 ἀϊογοης Ὀορι πίη οὗὨ [80 ΥὙΟΑΣ ἴῃ ἴθ0 Εογμλδλη δηὰ Εμγρθδη τποάοδ οἱ 
το ΚΟ Κ,. 
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ἸΩΟἾ 48 τσ Ὀ6 Δ η ρ ὈΥ [86 ΣοϑάοΥ αὖ οὔσθ, σι ποιῦ τηλστῖηρ; 
16 βθῆβθὸ. Αἴοῦ {Π6 γϑᾶγ 490 Πα ρυΐ ἔτ ἃ δι 1] γ οαϊέϊοπ οὗ (Π6 
Ασίϑ δὰ Οβίμο]ο Εριβι].8. ΤῊ πο βαϊα νγὰβ στειχηδὸν γράψαι, δηὰ 
ἴτομι [86 πᾶτηθ ἰμ8 σίνθη ἴο {Π6 αἰνΊΒιοη8Β ἐμ 6 ὭδιλΘ ΒϊοΒΟΙ ΘΊΓΥ ᾿δ8 
ΔΓΊΒΘΏ. 

ΤΏΘσο 88 θ6 ΘῈ 8 ὙΘΓΥ͂ ρβΈΠΟΓΑΪΙ ΒΡΡΟΒΙ ο {μδὲ (86 β0ἰοῃοπιοίγιοαὶ 
αἀἰνιβίο γγὰ8 (ῃὴ6 ποῦκ οὗ ΕΠ 4}18 ὨΙτη86 1}, απὰ ἰππ8 ᾽ἢ 848 Ὀδθη ᾿ 
αἰἰθυϊοα ἴο 186 Ἰαἰΐον ραγί οὗ [86 ἔουγία οϑηΐασγ. Βαϊ (Ἀ18 σδῃ 
ΒΔΤάΪΥ δ δἀορίοα 88 εεγέαϊπ, ᾿ξ ΘΥΕΥῪ Πῖηρ᾽ 18 ἴδθη ᾿πῦο Θομβι θσα- 
ἄοῃ. ΕῸΣ Ευϊ]1ὰ8 τγα8 Ὀγοΐδββοα!υ ἃ οοἰεοίον, δηθὰ ἢ βθϑιηβ (ο 
Βαανα αἰ] ΠΕΥ ἀνδ!] θα 1861} οἵ {86 Ἰαδουτβ οὗ οἰμοσβ. ὙὍὙῃῈ ψ ἢ 6 
οὗὁἨ [6 ἔκθεσιο κεφαλαίων τῶν πράξεων τῶν ἀποστόλων (ἴῃ ΖϑεἼαρηὶ 
ΟοἸ]οοίδηθβ, ΡΡ. 428--36) 18 ἰδίζκθοῃ ἔγοτῃ ἃ σοῦκ οὗ δαπιρλϊίμς τἰ6 
Μασίγυυ, 88 ἸΔῪ ὃ βοὴ ἴῃ Μοπίιυσοπ᾽ Β ΒΙὈ]]οίμθοα (Οἱ δ] ηΐδηα, 
ΡΡ. 78---82., Ὦοσα {Π18 βᾷτηθ ΘΗΝ ΘΥΆΓΟ 18 ΘΠ ]6α ὄκθεσις κεφα- 
λαίων τῶν πράξεων τοῦ Παμφίλον. Ἠδποα 1ζ 18 ΜΟΓΠΥ οὗὨ τηογα 
ἸΠΔΘΪΤΥ δη ἰῃ6 δβυδ]οοῦ 88 γϑοοϊγϑα, ΠΟῪ τπυοὶ οὗ νι μαὶ νγὰβ μιιΐ 
ἔτ ἴῃ 4 οοἸ]οοίοα ἔστη ὈὉγῪ Ευ Π4}18 ταϊσῃῦ πᾶν Ὀθθη ἕακϑθὴ ἔγομι 
Ῥδηρῃῖ]5 6 Μαγίγσυ. [Ὁ 48 θθθῃ δἰγθϑαυ βἤονῃ τμαὺ ΕἸ ΠΑ] 18 
ὨΔΩ6 τι56 οὗ ἃ ΓΙΟΥ͂ 0 ὈΘΙοηροα [0 {Π6 γοαῦ 396; 80 δαὶ ἴῃ 
ΘΟΡΥΙΡ ἔστοια Ῥδιρἢι8 ἢ6 δοίθα οὐ [6 βᾶπιθ ρδῃ. [Ὁ δρρθδγβθ 
ΡῬγοῦδΌϊο ὑμαῇῷ Β6 Ἰπίο πάρα {ΠΥ ὕο ἀνονν ἢ18 οὐ] σα οι, [ῸΓ δῦ ὑπὸ δηὰ 
οὗ 818 δπυσηθγαίοη οὗ {πΠ6 κεφάλαια, ὅτο. οὗὨ {π6 Αοίϑ ἀπὰ (ὑίΒο]1ο 
ἘΡΊΒ1168 6 δ(ά8, ἀντεβλήθη δὲ τῶν πράξεων καὶ καθολικῶν ἐπιστολῶν 
τὸ βιβλίον πρὸς τὰ ἀκριβῆ ἀντύγραφα τῆς ἐν Καισαρείᾳ βιβλιοθήκης 
Εὐσεβίον τοῦ Παμφίλου (ζδοαρηι!, Ρ. 613.) ἩΗδνίησ (μ08 οορὶοα {ἢ 6 
κεφάλαια ἴτοτα {π6 ΜΑ. οὗ Ῥδρ 8 ἴπ 1Π6 (ὑπβασγθαη 1 ΤΑΓΥ, 10 18 
αἱ Ἰοαβϑύ ποί Ἰτηργο δ Ὁ]6 ὑπαῦ ἢ6 ΤΩΔΥ ΠδΥΘ ἰδίζθη πΊΟγα ἔγοπλ {Π6 βΆΠιθ 
Βοιγοθ. Νον {16 (1811: ἐγαστηθηΐβ οὐ δι. δι} 8 Τρ 181168 Η (ἔγοπι 
ὙΓΒΙΟΝ ἃ Βρδομθ οὗ Β.]ΟΠΟΠΊΘΊΓΥ Ὑ11 ῬΓΘΒΟΠΟΥ 6 ρῖνοπ) σοηΐελι 
ἃ ΒΕ ΒΟΓΙΡΌΟΩ βίαίϊηρ, 18, (πα0 {818 ΘΟΡΥῪ οὗ δι. ῬαᾺ] 8 Εριβ6168 μδά 
Ὀδοη νυ ἴθ στευχηρόν (8:6), ἀηαὰ {παὺ (818 ψγα8 πρὸς ἐγγραμμὸν καὶ 
εὐκαταλημπτὸν ἀνάγνωσιν τῶν καθ ἡμᾶς ἀδελφῶν, ἀηὰ 2πα, ἀντε- 
βλήθη δὲ ἡ βίβλος πρὸς τὸ ἐν Καισαρείᾳ ἀντίγραφον τῆς βιβλιοθήκην 
τοῦ ἁγίου ἸΙαμφιλου χειρὶ γεγραμμένον αὐτοῦ. Φ 
τ μαβ Ὀδθθὴ βιιρροβίθα ὑπαῦ {Π18 β Ὀϑου ρίιοη ἰ8 {πα οὗἩ ΤΠ 41188, 

τείϊδιποα ὈΥ {π6 Ὠογ γοοθηῦ βοῦῖθα 80 ψγοΐθ {16 (ὐοἸβ1η ΜΟ, ; διῖ 
αΥύθα 11 {818 Ὀ6 (ἢ6 δα86,10 ρσίγοβ ἀποῖπου ροϊηῦ οὗ σοππθοίοη Ὀδίνγθοη 
δῖ8 ἰδ θουγΒ πηά ἴποβ6 οὗἩ ῬαδιῃρὮ]ὰβ ; ἔῸΓΣ 10 Βἤονν8 ἃ σοι ραγΊΒοη Μ10} 
τεραγά [0 δ, Ῥαυ] 8 ΕἸ 8168, ϑιο 88 6 88 Πιτ861 θη ΠΟ δα αὐ (Π6 
6πα οὔ πὸ Αοίβ δὰ (ὐδίμο!ο ΤΕ ρ  8}168. 
ϑύ, (Π6Ώ, 88 1 18 σογίδιη τη δῇ βοπηα οὗἩ {π6 Ἐπ ΠᾺ]Π1Δἢ ΟΠαρίοῦβ δθᾶ 

αἰν!βίοηβ ἀγὸ [6 πουὶς οὗ ῬδιρἈ}} 8, 80 1Ὁ 18 δὖ ᾿δαϑύ πού πργοῦδ]ο, 
ἔτοπι ἐμ )οϊηΐ ὑδβϑυϊπηοηῦ οὗὁἨ ἴπ6 (ὑο1811η διαστηθηΐβ πα ΕΓ} 188 
ΟὟ Β0 ὈΒοσιρίίοπ, ὑπαὶ π6 δ Που σι ο8] ἀγτδηρθιηθηΐῦ νγ88 ἃ ραγῦ οὗ 
16 ΒΙΌΙΙοΑὶ Ἰαθουτβ οὗ Ῥδρμλυ8 [86 Μαγίυτ ὕἤο ᾿ ΒΙΟΝ 4] δῖοι τν 88 
τηϑδάδ ὈΥ “6 γοπηα. 
ΤῊ δοοουπί ψ  οἢ γα παγα οὗὨ {Π6 βιἰοποπιοίγιοαὶ ἀγταησαπιθηΐ 18 

οοπίαποα ἴῃ {(Π6 Ῥτγο]οραδ ἴο ἔμθ Αοἴδβ, δἀ ἀγοαϑοά το Αὐαιαβῖιβ τ8 0 
γουῃρσοῦ, ὈϊΒμορ οὔ ΑἸοχδμάγίβ (δηά, ποτοίογο, αὐτοῦ 0.6. γοὰῦ 490). 
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1η {818 ΕΣ ΒΑ] 18, οσ [86 τΥϊίοῦ ἔγοπι τ οσ 6 αποῖθβ, βαυ8 {πα 6 
ΠΟῪ Ββοίβϑ ἔἕοσῖῃ (π6 Αοἴβ απὰ (ὐδίμοϊς Εριβί]6β στοιχηδόν, 886 Πα 86 
“ογηιοτῖψ ἄομα ἔποβα οὗ δι, Ῥδιυὶ, 8ο {πα {π6 Πο]6 οὗ [Π18 τουδὶ αν 
Ῥτοςθθαρα ἴγοτη [86 βαίηθ ρούβοῃ, ὙΒοῖμον ΕΣ ΒΆ] 108, ῬΑΙΡΠ 8, ΟΥ 
ΔΩΥ͂ οἶμογ. Ηδ 1Π6ῃ ΒρΡΘΑΚΒ Β᾽ ΠΏ 1] ΑΥ]Ὺ οὗ τρλ ΚΊηρ' Βυταμδιῖοβ (ἀνακεῴφα- 
λαιώσασθαιλ) οὗ 6 Αοίδ, σοὶ γα ΚΠΟΥ ῥγοοθοάρα ἔγοτῃ ῬδρὮ111ιι8 

- ΒιμηΒΉ ΙΕ} 
ΤῊΐδ δοοουπῦ οὗὨ {86 οτἱρίη οὗ στέχοι, ἱβουρῇ νΘΥΥ͂ πποογίϑιῃ 85 ἴο 

116 ἀαΐα, βθοιὴβ ἴο Ὀ6 {πὸ Ὀθ8ὲ ὙΒΊΟἢ οΔΠ ΠΟῪ δ ρίνθῃ. 
ΤΒΟΓα γὙὰ8 8180 ἃ αἰν βίοι ἰθυιηθα ῥήματα, ὙὨΪΟΒ τα ὈγΟΡΑΌΪΥ 

Δ ΠΟΙ ΠΟΥ τηοάθ Οὗ Βορδγδίοη ᾿πῦο 1168, ΡΟΥΠΔΡΒ ποῦ 80 Ἰοπρσ 85 6 
στίχοι. Μδην Μ55. οοπίδιη δὖ ἴΠ6 οπᾶ οὗ {π6 θοΟΚ8 δῇ Θηυγ 0 
οὔ {86 στίχοι ἀπά ῥήματα ; Ὀυϊ ᾿π {Π686 {Π6 γα 18 Θομ5: ἀθγ0}]6 δοῃ!ιβίοῃ. 
Το Ο]]ο πρὶ Μ0}}] ΒΕΓ 6 88 Βρθοϊ πη θη8 οὗ ΒϊοΠποιμθίτσι δὶ Ὑυτ  Ἴ ηρ᾽ : ---- 

ΠΡΕΣΒΥΤΑΣΝΗΦΑΛΙΟΥΣΕΙΝΑΙ 
ΣΕΜΝΟΥΣ 
ΣΏΦΡΟΝΑΣ 

ὙΓΙΔΙΝΟΝΤΑΣΤΗΠΙΣΤΕῚ 
ΤΗΑΓΑΠΗ 

ΤΗΥΠΟΜΕΝΗ 
ΠΡΕΣΒΥΤΙΔΑΣΩΣΑΥΤΩΣ 

ΕΝΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙΙΕΡΟΠΡΕΠΕΙ͂Σ 
ΜΗΔΙΑΒΟΛΟΥ͂Σ 

ΜΗΟΙΝΩΠΟΛΛΔΩΔΕΔΟΥΛΏΩΜΕΝΑΣ 
ΚΑΛΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ͂Σ 

Τιυ ἢ. 2, 8., ἔτοτλ {π6 Οὐοάοχ (οἰ Β᾽ 1 πάπα, ἀοβοσι θα ὈῪ Μοπίΐαιοοι 
(ΒΙΌΙ. Οοἰβὶ. Ρ. 259. 

ΤΟΝΜΕΝΠΡΩΤΟΝΛΟΓΟΝΕΠΟΙΗΣΑΜΗΝ 
ΠΕΡΙΠΑΝΤΩΝΩΘΕΟΦΙΛΕ 
ὨὩΝΗΡΞΑΤΟΪΉΣΠΟΙΕΙΝΤΕ, 
ΚΑΙΔΙΔΑΣΚΕΙΝΑΧΡΙΗΣΗΜΈΡΑΣ 
ΑΝΕΛΗΜΦΘΗΒΝΤΕΙΛΑΜΕΝΟΣΤΟΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΙΣ 
ΔΙΑΠΝΣΑΓΙΟΥΟΥΣΕΞΕΛΕΞΑΤΟΚΑΙΕΚΈΛΕΥΣΕ, 
ΚΗΡΥΣΣΕΙΝΤΟΕΒΥΑΓΤΈΛΙΟΝ. 

Ασοίβ.1. 1. ἕο. ἔγοιῃ 6 (οάοχ ΒοΖῷ. 

1 ΤΓ νὸ οουἹὰ ὃ0 σεγίαϊπ Ὑθη ἴμδὲ ΗρΒγοἨαΒ οὗ Ψογαβαίοπι ᾿ἰνοὰ πτῆο ἀϊνἀοα (9 
σηΐποῦ ργορεῖϑ στιχηρόν, γα Βῃου]ὰ Κηον νυν ἢ τοῦτο ῥγοο βίου ὙΠΟΙΠΟΥ ἐπ686 ἴῃ ἴΠ6 ΝΘ 
ΤορίΑπιθηϊ ἀσὸ (π6 σόοῦκ οὗὁἨ ΕΠ Π Δ} 18 ; ἴῸΓ Ἡοογο μι Βαγ8, πλὴν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποστολικὴν 
βίβλυν οὕτω τινὶ σνγγραφεῖσαν εὑρών. ΤῊΪΒ ΤῊΔΚΚΟΒ ἰΐ αἱ Ἰοαβὶ »γοδαδῖε ἰμαὲ {πὸ γ ἀϊά ποῖ 
ογ ἰδία 1π [ἢ 6 Νὲνν Ταεβίδιηθηΐῦ ἴῃ ἴπὸ Ἰαίτον Π 4} οὗἩ τὴ6 ΗΠ οαηΐατγ. 

Ζεραρηῖ, γ8ο οαἰτοὰ {Π6 ἸΔθΟΌΣΒ οὗἩἨ ΕΠ 4115 ((ο]]οοίδποα Μοπυτχηοπίοτιπι ' οἰθγάτη : 
οπιο, 1698,) ἔΤῸΠὶ Βουογαὶ Υ᾽ δἰΐσδη Μ58., Τουπὰ 8 ἀἱ ΒΊ ΠΥ ἰπ τοσοποῖ]πρ βοότηθ ραγίβ οὔ 
861 σοηίοηῖδ τυῖτἢ τ[π6 ἀδῦθ8 οὐἉἨ ἴπ6 [Πἴ οὗὁἩ ἴῃ Ἐργριίαῃ ὈΙΒΠΟΡ, δβρθοΐδ!γ (Ρτοῖ, ᾿. 1χ1}.) 
1Παῖ ΔΠΥ͂ Οὴθ ὙΠῸ ϑὰ ὕδθὰ σοπηροίοα τῖτἢ τ6 Οοιης!} οὐ ΟΠαϊσοάοῃ (451) Βῃου]ὰ οΔ}} 
Εἰπιβο 7 ϑῦγίν γοδῦβ αἴ νέον χρόνων καὶ μαθημάτων. ΤῊΪΒ αἰ σΠ Υ που]ὰ μᾶνα Ὀδθη 
τοτηουϑα οἡ ἴΠ6 ρυὈ]]οδίίοη οὗὁὨ τὴς ΒΙΌ]1ΟΙ]ΠΙΘ α ΟΟἱ παπᾶ (1715), ΧΥ 16 δὰ Ὀ66η ΟὈδοσνοά 
1πῖ ΓΠ18 ἜΧΡΥΟββίοῃ 18 ἐδίκοη ἴγοπι ῬΑ ἢ 8, δηὰ 88 ποίησ ἴο ἀο ὙΠῸ [ἢ6 ὙοδΓΒ ἴπαὶ 
ἘΠ ]π8 μιὰ ᾿νοὰ, Α βοπχθν παῖ β᾽ τ 2. ΘΧΡγοβδίομ, ἴῃ ἰοῦ [Π6 ὙΨΊΘΥ σΟΙΏΡΑΓΟΒ ἢΐπι- 
ΒΟ] Γ το νέος ἀμαθὴς ἐρήμην ὁδὸν καὶ ἀτριβῆ ἱέναι προστάγμενος, ΟσσυΓ8 ἴπ ἴΠῸ ραπογαὶ Ρχοϊουσιια 
δἀάγεβδβοα ἴο Βίβιορ Αἰμδηδβίιβ; διὰ 11 σΟΥ ΔΙ ΠΥ βόοτηβ ὑῸ σοΙηροῦΐ τποσο τ ὁπ6 ΜῈ} 
Ὑ 88 γοῦη, Δη ΠῚ ΕΠ Π411:8, νμοθο ὡς] βίαβὲῖο] δίδπαϊηρσ ἢδα Ὀδοη βὰσἢ [ῸΓ ΤΟΡΙ͂ 
ΥΌΔΙΒ., [ζ ΙΏΔΥ ΥΕΓΥ νγ6}} Ὀ6 ἴΠ0 ΘΧΡΓΟΒΕΊΟΣ τιδ6ἀ ὈΥ ΒοπλῸ ὙΓΙΓΟΣ ἦν Πο86 νογὰβ ΕΓ }}8]18 πιϑὲἀὰ, 
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[0 μὰ θδθθῃ τοιμαγκοὰ ἐπα 7 παῦθ ἼῸ ἱπίοσωδίοηυ ὯἋ8 0 ΒΗΥ͂ 
ΒΓΔ πΤΟΥΪς Ραγίοττηθα ὈΥ̓ Εἰ Π4]Π1ὰ8 ΟΥ ΔΕ ΟΠ6 6Ϊ86 ΜΠ τορσαγά 
ἴὸ 186 (ἀοεροεῖβ ; ἀπά {π6 ἀϊνιδίοη οὗἉ ὑμοβα ὈὴοΟΚΒ ᾿πΐο στέχοι 88 Ὀδδη 
οοπ͵δαϊυγοα ἴο Βαανα θδ6θὴ ροσυξζογῃθα ὈΥ ἢϊπὶ δἱ ἃ Ἰἰδίοσ ροσϊοα ; Ὀαΐ 18 
10 ποῦ τρόσα ργόρδῦ]6 ὕο Βιιρροβα ἰδὲ 10 δὰ δὴ ργδυϊουδὶν ὄχοουοα 
ΌΥ βοσῆβα οἵμορ ᾿δηά, δπὰ ἦναι ἰῦ τγαϑ ἴῃ ΘΟΙΙΠΊΟΩ 86, 8η4 {Πδὲ {Π6 
ἀἸνιβίου οὔ {πὸ 1 ρ᾿81168, τυ μοί Υ οὐἹριπαῦπρ 1 ἘΠ 4118, ΟΥ̓ ΟὨΪΥ 
οἰγοι ]δἰθα Ὀγν δἰπη, τγαϑ ἱῃ ᾿ἱπιιϑθοη οὗ ναί δα Ὀ6Θἢ ῥγαν οι 
οι ρ]ογοά ἴῃ (Π6 (ο8ρ6152ῶ2 Αὖὐ 4]}] ονυθηΐβ {π6 (ἀοβροὶβ χεφιγεά ᾿ὰ 186 
πιοϑί, Ὀθολιιβ ΠΟΥ ογα {86 τηοϑὺ ὨδὈι ΑΙ τοδα ἴῃ (86 σμυτοθοβ, 
Δηἃ 10 νγαβ ἴο τηθοῦ ἃ οἱ ποϑᾶ {πὲ {818 τηοάς οὗὨ ττιηρ' γα8 δἀορίοά, 

ΤΒυΒ 10 ἈΡΡΘΔΓΙΒ 88 11 Ελι μα ]}18, οὐ (ἢ 6 δι Ποῦ ἡ μοπὶ ἢ 10] ον θά, 
σοτηρ]οίβα ἃ νγοσῖκ ῬΥΘΥΙΟΙΙΒΙΥ Ὀδαιη ; δηα {Ππᾶὺ (6 ννῆο] 6 ρδη οὗ 
Β.ΙΟΒΟΙΩΘΙΤῪ γΥῦ88 ἴ0 ὙΓΙῚΘ ἴῃ ϑαρασζαίθ 11π08, ἴὉΓ (16 βΒακα οὗ ρυβδίοσς 
ἀἸβι πούποβϑ, {μο86 σθι 6 18 οὗ 8 βθηΐθῃοθ ὙΈΟΩ ταὶρξ πᾶν θοθπ 
Βαραγαίθα Ὀγ ἀοίϑ. 

ἼΠΟΓΘ ἀγα αἷδὸ ἰπβίβηοαθ οὗ ἃ ΜΆ. Ὀοϊηρ ψυϊζίθη πΚὸ {86. Οοάοχ 
1, Δυάϊδηιϑ (ΕΠ) οὗὅὨ ἐμ6 Αοίβ, ἴῃ ψ Βῖο. ΟὨΪΥ ἃ σψογὰ οὐ ὕνο βίαπαβ ἴῃ 
ΘΆΟΒ ᾿ἴπὸ ; {118 88 6 θὴ δβοῃιθίπηθβ βίυ]6α βιϊοποιηοῖγυ, Ὀυΐ 1 88 ΠῸ 
ΠΡΟΣ ὙΠδίρυο ἰο {Π6 Ῥτοροῦ στίχοι. 10 ΟΠ]Υ ταβθι Ὁ 168. ὑμοῖὰ ἴο 

6 δγε. 
Εὸγ ἃ ὕπηδ {π6 δαορίοῃη οὗ βιϊοοτηθίσυ βθοῖὴβ ἤο ἴανα ῥγανα]οϑᾶ, 

Ρυΐῦ πον ἔδγ [Ὁ ττδϑ σθῆθγαὶ πΔ8 ΠΘΥΥ Ὀ6Θἢ ΒΟΥ ; 1 τηυδὺ ἢανα ἀϊ8- 
ΔΡΡΟοΔγοα δου ἃ ἴδ οδθηζυσθθ, ἐμβουσῃ βοια ΜΚ. Δρρθαῦ ἴο δα μιῦι 
ἴγᾶςσοβ οὗ πανϊησ Ὀ66η οΟρ᾿Θα ἔγοπῃ οχθι ρ αγΒ 80 ἀϊν! θα ; (δὰ ἴῃ (ἢ6 
Οοάεχ Βοργποσίδηυϑ οὗ δι, Ῥαὺ] ΒΒ Ερίβι168 ((), ἃ ἰαγρα Ἰοξοσ οἴῃ 
βίδπαβ δ 186 ασιπηϊηρ οὗὁἨ δὴ δηοϊθηΐ στίχος, ἱβουρὶι {818 ΜΆ. ἰδ 
1861 ττι 6 ἢ ἴῃ 11π68 οομ ϊηυθα βογοβϑ ἴΠ6 ρᾶσθ. [{ δδ8 αἷδο Ὀθθῃ 
πουρὺ {πὶ (86 ἀού οὗ ̓ πἰοχρυποίίζοη ζουπᾶ ἴῃ ἄς Οοάεχ Ογρτῖν (Κ) 
οὗ {86 (ἀοΒβρε]8, πράσα [Π6 6πα οὗ ἃ στέχοϑ; Ὀμυΐ {118 Β6θηι8 ἴο Ὀ6 ΟὨΪΥ 
186. βϑῖὴθ τηοᾶθ οὗ ἱπίογρυποῦοη ὙγΠ οὶ γ8 ὈΥΟΌΘΌΪΥ ἴῃ ὑ86 ὈΘέΟΓΘ 
ΒΌΟΒοΙη ΣῪ δά ὕδϑη ἱπίγοάυορα, δηἃ οογία! ]Υ 88 80 ὈαΌΓΘ 10 ν΄ 88 
ΘΟΙΏΙΏΟΏ. 

Ετοῦλ {π6 οἸσ ἢ ΟΥ̓ πη οομΐυτΥ ραποίπαϊίοη πῃ ΜΆ. ὈΘοαΠ6 
ΤΉΟΓΘ ἰγοαυθηῦ δηἃ ΤΟΥ͂Θ ΓΟρΡΊΪΑΓ; δηὰ δἰοσ {86 Τοηΐϊῃ οΘηζΓΥ 1Ὁ 18 
ΨΟΓῪ ΘΟΙΠΙΏΟΙ ἴο Ηπά Ὁ οαΥτιθα οἷ νοΓῪ ὑπογοιὮΪΥ ; δηα ἴδι8 10 18 
ΟΙΒΓΟΓΤΩΆΓΥ ἴῃ συγθῖνα ΜΙ 5. Βΐ ΠΟΥ νγᾶδ ΠῸ δϑβοϊι6 γορ Αγ, 
Δα οογίδι ]Ὺ ποίμιηρ {παῖ οοιὰ Ὀ6 σΑ]]οα ἃ ϑυϑέοπι, ὈΥΙΟΓ ἴο 1ῃ6 
᾿Ἰηνθπίοη οὗ ρυϊπίϊηρ. νθη θη {Π6 βᾶπιθ δα οΣ νᾶγιθα ἔγΌσ {1Π}6 
ἴο ἔπιθ. Οτἡ 1818 βυῤ]οοὺ Σὺ 18 ππρογίδηϊ ἴο οὔβογνα ἐπαὶ τβουρ]ι 
Ρυποίμδεομ 18 ΠΟΟΟΒΒΑΣΥ, γα {Ππ6ῚῸ 18 ΠΟΩΘ {πὶ 18 δυιπογιβοά 
ΦΌΒΟΙ] υὐοὶν ὈΥ ἀποϊθηῦ 86, ΟΥ̓ ἔμαῖ Ῥοόββθββθβ 8ηΥ͂ ργθβογρίϊνα τῖρῖ. 
ΤὮο βϑηΐθῃοοϑ Ὑ ΠΙΟἢ ΓΘ Δ ὈΙρίιοιΒ ἴῃ {86} ΘΟ πΘοίοΙ ἃσα δυΐ ἔον ; 
ἴογ τυϊίοσβ 60 ποΐ οἴϊθη 80 δοῖηα ἐμ 61Ρ πνογάβ {παΐ ΠΟΥ ἀγα ΘἈΡΔ0]6 
οὗ Βοῖῃσ Ραυπούυαίοα ἴῃ 8 ΜΑΥ͂ ἴῃ ΜΓ ΠΙΟΒ {πον αἸαὰ ποῦ ᾿ηὐθηᾶ ; ἀπα {818 
18 1Ππ6 φᾶ86 δυϑθῇ τηογὰ τῃϑΡΚΟαΪΥ ἴῃ τοῖς ἐπα ἴῃ Πρ] δῃ. [1}π 
ΤΟ Υ ἀου.π|] σ4868 {86 οοηίοχῦ δηᾶ ρᾶγα οὶ Ῥαδββαραδ ἸΏ ΔῪ ἀθοϊήο ; 
ΔΠΑα 1 ἴῃ βυοῇ οδβθδ {ποθ 18 ἃ. ὈΓΘΙΤΥ ΡΌΠΟΓΔΙ ΘΆΓΪῪ ἐθβί ον ἴῃ 
ἔλνουτ οὗ δοπιθ ραγίϊου δῦ ραποίιδίοη, 1 τπηιδύ ποῦ θ6 ΘΟΠΒΙ ἀδΓθα γα8}- 
Ὧ688 ἴῃ ΔΠΥῪ 0 ἤΌΠον 10, ουθη ἐβουσᾷ 411 ποθ ΓῺ 8806 ΤΩΔΥ ΟΡΡΟΒΘ. 
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Τῆδ δῦβθηοο οὗ τοογὰ αἰυΐδίοηβ 88 ἃ [ᾺΥ στοῦίον αἰ ον ἰο0 ες 
ΤΟΔΟΥ ἴῃ ἀποϊθηΐ {Ἰπη68 ; [ῸΓ 1 του Γοα 8. ΘΟΠΒΙἀΘΥ 6 δοαυδ᾽πίδποθ 
ΜΠ ἃ οσκ Ὀεΐογο 10 οουἹὰ 6 τοϑδᾶ αἱουιὰ σι ΔΩΥ͂ οοτγίδϊπέν οὗ 
δυο ΔΙ πρ' ταϊϑία θα ΤὨ18 ὈΑγΌΔΓΟοΙΒ τηοάθ οὗ τυ ηρ ν'88 οοπϊπυρα 
ἴῃ ατοκ [ὯΓ ἸοΩρΡΟΥ ἰμδη ἴῃ [δίῃ ; [ῸΓ {186 (Δοίδ!ο συ ]οτβ οὗ [{8]γ, 
ἴῃ {Π6 οἷἶοβα οὗ {86 δέ οδοπίυγγ, ᾿ηἰγοάυοοά τσογὰ αἰυϊδίυηα ἴῃ 1,αὔτῃ 
ἀοουπιθηΐ8. 6 πᾶν ποῦ πιΔ}Υ δχιβύϊηρ' ΡΓΟΟΙΐΒ οὗ δοῃίπβίοη Βανΐηρ, 
ΑΥΓΊΒ6η ἔγοιῃ {86 Ὁπαϊν] 64 τιοάδ οὗ τυϊάηρ : 1. ον. νἱ. 20., Βουσϑυοσ, 
Δογβ ομ6 ᾿ἰπβίδῃοα ; ΘΓ δἴδοῦ δοξάσατε ΒοΙη8 σΟΡ᾿ 68 γϑϑα ἴῃ δαγὶν 
Οτ68, 88 (ΠΟΥ͂ 60 5.}}1, ἄρα τε. ΤῊ 18 Βοηίθηοο ΤΠ 6 βίοοα ἴῃ υπάϊν!ἀ ρα 
να της ΔΟΞΑΣΑΤΕΑΡΑΤΕΤΟΝΘΝ, δᾶ {Π18 νψγὰ8 γοδὰ ὈΥ ϑοῖηθ 88 
1 (Π6 ἸΔο. νγοσὰβ γοσα ἄρατε τὸν θεόν ; ἀπά 80 ἰὴ {π6 1,διπ γυϊραία 
{16 ραββᾶσθ ΠΟΥ͂ βίμηβ “ ρ]οσιβοδίθ εἰ ροτγίαίε Ἰουμι ἴῃ ΘΟΥΙΡΟΓΘ 
ναβύτγο.ἢ 

ΑΝΟΙΕΝῚΤ ΠΙΨΙΒΙΟΝΒ. ---- ΤΠ6 οπαρίουβ πα γουβθ8 ΒΊΟΝ 6 ΠΟῪ 
Ὧ86 ΔΓΘ ἱΠΥΘΏΘΊΟΣΒ Οὗ ΘοΟΙρΑΓΑ νον τοοθηῦ {ἰγη68; ποθ6 ΒΊΟΝ ἸἼΘΓΘ 
ΔΏΟΘΙΘΠΕΙΥ οηρί οΥοά, πα ἴο ν ]οἢ ΓΟογθηοα 18 τηδ 6 ΟΥ̓ ΘΑΣΪΥ ἩΓΙΓΘΓΒ, 
ΔΓ 80}}} [Ὁυπα ἴῃ ΜΗ. 88. ψ6}} δ θοϊηρ τοϊδι ποα ἴῃ βοπλα ῃγιηΐθα 
οἀϊτοηβ. ὙΠ ΠΟΙΡ πξιϊψ 18 ΘΟηΒΙ ἀογὉ]6 ἴῃ τιοάθγῃ ΟΟΡ168, Ὀθοδι86 [ΒΟΥ 
[λο ΠΠΔ6 τοΐοσοποα ἰο ΜΆ ., δα {86 ν᾽ ὀχρίδιη δηοϊθηῦ 8]} 8] 018. 

ΟΠΒαρίοτβ, κεφάλαια, ΤῸ ΘΑΥΪΥ ΒροΪζοη οὗ; Ὀαῦ ρϑυθαρ8 ἴῃ βοπια οὗ 
6 τῶοσα δῃοίθηΐ τ ΓΒ ὙΠῸ 86 [ὴ6 ΜΟΙ, Ὁ 'ννγὰ8 ΘΙ μου οα 1π46- 
δηϊίον 88 ἀδποίϊηρ ρατέ ΟΥ̓ δεοέΐοη. ΟΥ̓ {π6 τιϊγοἀποίϊοι οὗ βοιηδ οὔ 
(π6 εχ βεηρ αἰ ν βϑοηβ 6 Ῥοβέθβϑθ Βοη]6 ἰδίου 8] Ἰηϊοσγιηδίίοη; οὗ 
οὔπογβ ΒΊΟΝ ἈΡΡΘΑΓ 'ἰπ ΜΟΘ. γα ΚΟΥ ποι {86 ΟΥ̓ΡΊΠ ΠΟΥ 116 
ἀαῖϊο. Τῃὰβ [ῃ6 (οάαχ γαϊϊοδπυβ ΒΒ, οοπίαϊηβ ἃ ἀἰβίσι συ οη ᾿ηΐο 
ΒΟσΙΟΩΒ ὙΠΟΪΥ ρου δγ; οὗ {Ππ6086 δῖ. ΜαμοΝ ὁοοηίαϊηβ 170, δέ. 
Μᾷδκ 61, ο. Τῇδ Ἰοηρσίῃ οὗὁὨ {π686 ΑἸ 8108 18 ΨΘΥΥ͂ ἀΠΘα 04] ; {Π6 
86η86 ὈδΙησ' [Π6 ΓΟΆΒΟΩ οὗ (Π6 ὈΓΘΑΆΪς8 Οσουγτησ ΏΘΓΟ ἰποῪ ἄο. [ἢ 
[π6 (ἀοβρεἶδβ, αὖ Ἰδαβί, {Π6 ΒΟ ΟἢΒ ἃγΘ ραῦπαρβ {πὸ Ὀδδὺ {παὺ ἡγοῦ αν ον 
ἀονίβοα ; δῃα {μ18 βυβίθιη οὗὨ οδριϊα αν αἰ ν βίου 18 ῬγοῦδΌ]ν {6 
Θαγ] τοδὶ οὗ ψ μοἢ γα πᾶν {Π6 τηθδη8 οὗ Κποντηρ; ΔΩΥ͂ {πιηρ.] 

Ιη {Π6 βϑοομᾷὰ οϑηίυσυ Ταΐϊδη, [π6 ἀἸδβοῖρ]α οὗ “υδίη Μασγίυυ δπὰ 
Αἰου ασβ (Π6 ποιὰ οὗ ἃ ὈΟΑῪ οὗ δβοϑίϊς Ὠθγθίϊοβ, δα ἔογτιηθα 4 
λαγπιοηψ ΟΥ̓ ῺΘΟΠΙ :Π6α Ὠἰβίουυ ἔτοπη {π6 ἔουγ (ἀοβρϑὶβ: δηὰ ἴῃ {ῃ6 
ΤΟ]]ονν πο σοηύυγΥ {Π]18 ρίδῃ ἈΡΡΘΑΙΒ 0 πᾶν Ὀδθη σδιτὶοα ουΐῪ 811] 
ἔαγ μοῦ Ὁ Αἰηπηοηῖαϑ οὗ ΑἸοχαπασγία, ἡ πο αἰνιἀοα {π6 (ὑο8ρ6}5 ἱπίο 
ΒΊΟΝ ΒΘΟΙΟΏΒ 48 γου ἃ ΔΏΒΥΘΙ ἴο ον ἕδη ΟἴΠΟΥ ραγῖβ 'ἢ ΟΠ6 ΟΥἉ ΤΏΟΓΟ Οἶ 
1.6 οἴμον ὐοδβροῖϊβ. Τῇ ἸοηρτΝ οὗὨ {8686 αἰ ν]ΒΊ0 8 τνα8 ἡ ΠΟΠῪ ἀοραπηά- 
δηὐ οἡ {86 ρογίίοη νυ] ἢ ταϊρσ ῦ θ6 ΡῬάγΆ}]6] ἴῃ ἀποίποσ (ἀοβροὶ. Τῆοβα 
αἰνΊβ! 08 ΤΩΔΥ ΥΟΓΥ͂ ΘΟΠΙΠΟΙΪΥ 6 ἔουπά ἴῃ ΜΆ5.; {παν ἴα ἴγοπι 
[86 ῖν ̓ἱπνθηίου {Π6 ἤϑπη6 οὗ “4πιπιοπίαπ δβοοίΐοπϑ. [πὶ ἴπ6 ΘΑΥΪΥ ρατγὺ οὗ 
τῆ6 ἔουγἢ σοπίυγΥ ΕΒ τα8, [Ππ6 οοἸο ταϊθα ὈΊΒΒΟΡ οὗὁἁ Οἰαρβαγθα, τηδάβ 
1Π6 αἰ νΊΒ:0η8 οὗ ἀπ ἰὐλ ας {π6 θαβ8 οἵ ἢ18 ΠδυταοἸβηρ' (8068; Π6 
Ἰοὺ ϑδοῖρβ: (ἀοβϑρε6ὶ τοιηϑῖη ὑπαιβίυγθοα 88 ἴο 115 ογᾶδγ, θὰ  ἀπᾶον (86 

1 Τῆηῖϊς Οδρίτυ]αιῖο Ὑ διΐσδπδ 18 ἰηβογίθα ἴῃ [86 “ ΕΤηρἤαίίο Νονν Τοδβίδτηοης," οἀϊϊεὰ δηὰ 
διταηρμοᾶ Ὁγ Φοῖη Τδυ οσ, ἔβα. [ἢ τηἷβ νοὶ 8. ΥΟΓῪ σΟΠΙΠι 806 Ῥγοχηΐθθηοθ 8 σίνεη 
ἴο [86 τοδάϊηρβ οἵ {πἰ|8 τηοβὶ δποίοηϊ δηὰ ἱπιροτίδης: ΜΆ. ὙΠοβα ἀϊνὶ βίοηβ, τνῖὉ ἘΠΟΙΡ 
ΠΌΠΩΌΟΓΙΒ, ΔΥῸ οἶδὸ ρίνεη δηὰ τηϑάθ ἴπ6 Ὀαδβὶ5 οὗἩ [0 ἀἰδιϊποίΐοπ ἰηΐο ραγαργαρῆβ ἴῃ 1)Γ. 
ΤἸτορο ]ο8᾽ 8 “ ατοοκ Τοδιδηιοιῖ, οαὐϊνοα ἔγοιῃ δηοίοηῦ δι μοΥυ 168,} ΠΟΥ (1855) πῃ [Π6 ῥ᾿ΓΟΒ8. 
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πεπιδεν οὗ [6 Αὐπτηοηϊλῃ ΒΘ 008 ΠΟΙ 6. γ48 ὈΪΔοοα γοίδυυϊηρ ἴο 9Π6 
οὗ ἐεπ Ἰιϑῖβ ἴῃ ΒΊΘΙ ΠΘῪ ὙΟΓΘ 80 διγδηρσβα 88 [0 βῆον τολαΐ δηβνογρα 
1ὴ 76 οἴμοσ (ἀοβρε]β ἰο ἐπαὺ συ ἱοἢ τγᾶ8 ἔουπα ἴῃ δὲ, Μαίον, οὐ 16 10 
ΕΓ 8 ΡΟΓΓΙΟῚ ὙΠΙΟΣ δα ΠΟ ΡΑΓΆ]16] ἰη δι, Μαίίμον, [μη ομ6 οὗ [Π6 
οἶμον (ἀοαροὶβ ἰοοῖκ {πα 1684, Τηδβο ἔθη (068 οοῃίδ θά, ἤγβί, (86 
Ῥαβϑᾶσϑθ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴο 4}] ἔυΥ Εσδῃρ 188; Βοὴ (ἢ [Πγθ6 [40]68) ψ ἢδὲ 
ἴπγοθ αν ἴῃ σοιησηοῃ ; {Π6ὴ (1η ἔοι τ), γμδὺ ὕνο Εὐνδηρο] δίθ ἤανθ 
ἴῃ ῬΔΓΆ]]6] βἰδίθιηθηίβ; δηᾶ ἴῃ {86 ᾿αϑὺ τ γο μ]δοθα [ῃοθ6 ρβαββαρθβθ 
οἷ ἀγα ρεσμίζατ' ἴο Θβοῦ οὗ ἴπ6 ἔουγ. ΤῊ  ἰμδεδίαπ (αποπβ, 88 
{πό86 [4 0]68 ἅτ οἂδἹ]Ἱαδᾶ, σοσθ δἀορίβθα δἰπιοδῦ 88 βΘΏΘΓΆΙΥ 88 16 
ΑἸτΟὨἾ8} ΒΘΟΙΟΙΒ, : 

ἼΠαβα ἀν ιβιοηβ ἡ γα ΘὨΙΘΗ͂ν [Ὸγ {Π6 αἰὰ οὗἩ {πο86 ψῆὸ τιβῃθᾶ ἴο 
βίθπαγ ἐπ Νενν Τοβίασηθηῦ τ} 6} Υ, πα ἴο σοιραγο {π6 (ἀοβρο]β ν τ ἢ 
ΟἿΘ6 δηοίδμοσ. ϑϑοίιομβ οὗ ἃ ἀ"Πἴογοηΐ Κιπα ογθ δἷβο ἔοσπγρα, ὑἐπουρἢ 
ὉΠπ6ῖν ἀδίθ δηα οὐἹσῖη ἃγΓ6 ΜΈΒΟΙΥ υὑποργίδιη : [8686 οσο [Π6 ῬοΟΥΓΟἢΒ 
ΔΙ]ουϊοα ἔοσ ρυ}}1ς τοδάϊηρ. 
ΤΠ αἰνιβιοὴβ οὗ {86 (ἀοβροὶβ,  ῃ οὶ παν ὈΘ6η β Ὑ]οα τίτλοι, ρτο- 

ΒΘΌΪΥ οτριπαίθα ἴῃ {Π18 τη ηηοῦ; οὗ {μ6866 Μαίπον σοηίδιηβ 68, 
Ματκ 48, [λ0Κὸ 88, Φοῃη 18. ΤῊΘ αἰ ν βίο ηΒ ἈΡΡΘΑΓ (0 αν θθθῃ 
Ἑοστηθα ἴτοπι {ποῦ βυ )]θοῦ πιλίῦθσ, 80 88 ἴο 6 δ Κιπᾶ οἵ οδβαρίοσζβ ἴῃ 
1Π6 τπηοάογῃ βθη8α οὗ [ἢ6 ἰοσα. Εδοῦ οὗ [π686 ΑΙ ν]ΒΊΟΏ8Β Γεοοϊνρα 8 
ἐτέΐε ἔγοτα οπα οὗ {π6 ἢγβί οσ ὑσϊποῖραὶ βυι)θοίβ τηθη ]οηθα ἴῃ 10; {πὰ 
106 61} οὗὨ {π6θ6 βοσοηβ οὗ δι. Μαίίῃοδν, νΒ]οἢ ΒΔΡΡΘΩΒ ἰο Ὀδρίη δἵ 
Ὧμ6 βαῖὴθ ῥἷδοθ 88 οὔγ ΜΠ οπαρίογ, 18 θηθ]6α περὶ τῶν μακαρισμῶν, 
εοποεγηπφ ἐδε δεαζίίμαε8, ἔτοτα π6 "“ιγϑέ βι δ] 6οὐ 'π {1.6 ΒΟΥ Οἡ {116 
τπιουπηῦ, ὑπουσῇ {Π18 Βᾶτη6 τίτλος οοτργθηθηαβ (86 σι οἷα ἴο (86 6ηἀ οὗ 
σΠΆΡ. νἱ, πα ἰ᾿αϑύ βϑοίϊοῃ ἴῃ δὲ, Μαδιεμον, (ἢ6 681}, 16 ο4]]6α περὶ 
τὴῆξ αἰτήσεως τοῦ σώματος τοῦ ᾿Ιησοῦ, σοποογπῖπφ ἔδο γτεηιιοϑέ Κ00᾽Υ {6 
δοάν ὁ ὕεεις; 1818 θαϊῃσ 186 ,γδὲ {πϊπρ σοὶ 10 σοηΐδίηβ, Γμουρἢ 
[6 Ῥυϊποῖραὶ ρατύ οὗ 10 ὑγοαΐβ οὗ (πμ6 τοϑυστθοίϊοη οὗ οὐῦ μοσὰ. 686 
ἐξέϊες τὸ ἴουπα ἴῃ ΜΆ. ρ]αοοά αὖ [π6 Ποδα οὔ ὑπε ραρα ου ψ ΠΟΣᾺ {1 Ὺ 
Ὀορίη, ἢ [Π6 ππηιογαὶ Ῥγοῆχοϑα, τυ μ] ἢ 480 δίαιμβ 'π {Ππ6 πιλγρίῃ 
οΟΡροβῖίβ ἐμ ᾿ἴπ6 ἴθ σοὶ 86) ΘΟΠΙΠΊΘΏ668Β: δπα ργεῆχοα ἴο δεοῖ 
(ἀοβρα6ὶ 18 δῇ ἱπάοχ οὗ (ἢ6 βϑοίϊοηβ, ψ τ (ΠῚ Πα θ6ΥΒ δηα {{0|68. 
ἼΠ6τα 88 Δ.ΊΒ6 βοὴθ δοῃξαβίοη ἴσοι 86 ἴοσω κεφώλαιον Πανϊηρ' 
θη υδοα ἴο ἀρδιγπδίο [πΠ6 τίτλοι, ἃ8 γν 611 δἂβ {π6 Ατωηπιοηΐδῃ ΒΘΟΙΟΏΒ, 
ἴο ὙΠΙΟΝ ἐπαῦ ἔθυσα 788 ΠΟΤ ΟΟΙΩΙΟΗΪΥ ΔΡΡΙΟρτιδίο, Ηδηςο, ν ἢ 6η- 
δυο ῦ κεφάλαια 16 τηρη(]οπ6α 1ξ 18 παρϑαίαὶ! ἰο οὔδβεγνς τολέοὐ Κιπα οὗ 
αι νΊ5Ί0η8 ἅγα {8.6 Ο68 1π’ 6 η666, 

Ιὴ {1Π6 (ἀο5ρ6]8, δπὰ ἴῃ βοιηδ οὗ [86 οὐμασ ὈοΟΚΚΒ, (Π6 ἢγϑὺ βϑοϊϊοη 
ΟΥ τίτλοβ, ποίϑα ἴῃ [86 πηλγρὶη, ἀο68 ποῖ βίδα αὖ {πὸ Ὀθριπηϊηρ οὗ 
{16 Ὀοοϊκ 1861; 8οὸ ὑδαΐ ἔπογα 185 ὁμο βοοίϊοῃ τόσο ἔθη πο86 ΘΠ 1Π)6- 
γαϊοα τὼ. [86 ᾿πάοχῚ (ἀτ] βΌδος ᾿ οχρίαιπβ {818 ῬΘΟΌ ΑΓ ἀγσδηροιηθηῦ 
ἐδ : “1 41} Μ52, σψῃῖσὴ σοχηρτῖδ ἐπ ποίατοη οὗ {Π6 κεφάλαια, 
Δηἀ δανα ἰδ τίτλοι τηδγκοα, {86 ἢγαί οὗ ῃοβο ἰὴ Μαίνον, τηασκοα 
Δ, 15 Ἰῃβοσιθοα περὶ τῶν μώγων, ἀπὰ θορὶηΒ οἷ. 11. 1. διμλ] τυ [86 
βγϑί οὐὗὨ ἰμο86 αἰνιβίοηβ ἴῃ Μδυὶκ 18 δ ]6α μερὶ τοῦ δαιμονιζομένου, 
δ σοξησθο68 Οἔ, 1, 29.0. Το ἢγεὶ ἴῃ [ὺΚ6 ͵8 περὶ τῇ ἀπογραφὴς, 

Σ (οιιχηοηϊαχίυδ Οτιΐουδ, 11, 49. 
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ἀη Ὀορὶπδ οἷ. 1!. 1. ὙΠῸ ἢγβὺ ἴῃ Φόομη 15 περὶ τοῦ ἐν Ἰζανᾷ γάμου, 
οοπμηθμοίησ ΟὮ, 11. 1. ΑἾδο ἴῃ ΒΟ ΓᾺΙ οὔ {110 ΕἸ ρί81168 {886 ἀγγδησο- 
πηρηὺ 18 {Π6 βαῖωθ.0 Τὰ ἤγϑβί βοοϊζοῃ ἴῃ {π6 Εριβύ]6 ἰο {16 Βοιηδῃβ 
Ῥασίηβ οἷ. 1. 18. 10 τηᾶὺ Ὀ6 ψογίμβ 116 ἴο Ἔχρίαϊῃ 80 βίπρηϊαῦ 8 
τηοἊα οὗ δηυπηογαίηρ (86 κεφάλαια, ὈΥ τεΐδγθποθ ἴο ἐμοῖσ οὔσῃ. 
Αὐ ἢγβῦ, (86 ἀγρυμπιοηῦ οὗ ΘΥΟΥΥ͂ ἰΔΥΡῸΓ ΒΘΟύΟΠ γ88 ἴῃ ἃ ἔδνν ΟΣ 5 
ΡΓοῆχοα!, οὐ 6]86 ρ]δοθα ἴῃ [86 ὈΡΡΘΓ οὐ {π6 ΟὟΤΟΣ τηλγρίη; δου 
ΑΓΒ ἸΠΟΥ Το γο ἀγανῃ οὐ Ἰηἴο 8 11δῦ, ἀπ ΠυΙΏΘΙΆΪΒ 6 ΓΤ ργοῆχοα, 

Βαυΐ 1ῃ6 δεφίππίπφ οὗἨ βδοῖῦ Ὀοοῖ μαᾶ ΔΙγο αν ἃ σοηθγαὶ ἰπσ 
ΒουΡο (485 ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, οὐ ΠΡΟΣ 
ῬΡΩΜΑΙΟΥ͂Σ ΕΠΙΣΤΟΛῊ) Ἠρμπου 1ὖ ψγὰ8 {πουρὰῦ {Παὐὺ μ6γὸ τγαϑ 
ΒΑγαΪγ ἃ ρΪασα ἔὉΓ 8 Βρϑοῖδὶ ποδάϊηρ δὖ {86 Ῥαριπηΐηρ οὗὨ [86 βτϑὲ 
ρᾶρσα οὗ δ Ὀοοῖ. Ἂἀμπὰ {818 1ῦ οδπιθ ἴο ρᾳ88 {παΐ ἴῃ [88 ἐπμηιεγα- 
ἐΐοπ οἵ κεφάλαια ἴΠπ6Γ6 18 ὨΟ τιθη θη ὙΠ δίθνοσ οὗ (86 ἢγϑῦ ρογίοη οὗὨ 
Θδοἢ Ὀοοϊκ.ἢ 
Α οἰἶθαν δρργεπθηβίοη οὗ {πΠ6 τέίτλοι 18 ποῖ ΟὨ]Υ οὗὨἩ ᾿ιβίογι αὶ ̓ ρογ- 

ἴδηοα, θαΐ ἰζ 18 προ α [Ὁ] ἔτοπι {ποῖ Ὀδθῖησ' ἔου πα 80 ρΘΠΘΓΑΙΥ ἴῃ ατθοκ 
ΜΈ98., απὰ α͵80 ἴῃ {Ππ6 80 6816 ἔλο-8:τ}1]6 δα! Ἰοη8, τ 1 ἢανο τοη- 
ἀογθα πιδηῦ οὗ {88 τοῦ νϑ 8 }]6 οὗὨ {π686 ἀοοσιμηθηΐβθ δοοθββὶθ]6 ἕο 
{πὸ ὈΙ10]16Α] δἰυἀοηῦ, τι πουῦ 18 Ὠαυϊηρ [0 ρῸὸ Ὀογοπὰ {86 νν8118 οὗ δῖ8 
βίυσγ. 
Ἢ ΤΩΔΥ ΒΘΘΙῺ Βίηρηίαν (μαὶ ΜΘ. βῃουὰ οοπίδϊη (π6 ὑποίοϊά 

αϊν! βίοι οὗὨἨ Απιτηοηϊδῃ βρθούϊομβ, 8η4 [6886 ἰΑΓΘῸΣ τίτλοι; ῬγΟΌΔΟΙΪΥ͂ 
186 Ἰαϊίου οτρι παῖδα ἴῃ μυχοῖς ἀϑῆρα; δηα ψθθη ομσθα Π6Υ δαά 
θδθὴ τᾶασκοὰ τὸ Μϑ., σοργιδίο, ΏΟΒ6 δἰ ουὐθοσ 8 ποΐ ἰο οπιξξ 
αηγε)ίπφ, Ἰπβοτύθα οί βυβύθιηβ οὗ αἱ ν:βΊοη. 
ΤῊ ἀϊνιϑίομβ οὐ {μ6 οἴμεὺ ραγίβ οὗ {πὸ Νὸυνν Τοβίδιηθηΐ αν 

θδθη ἱπουρῦ ἴο Ὀ6 οὗὨ Ἰαίθσγ οτἱσῖη. ΕΒ] υ8, ἢοβα ΒΕ οποιὴθ- 
{71608] ττδησοιηθηῦ οὗὨ βοῃλθ οὗ [π6 ὈΟΟΚΒ [88 αἰγοδαυ θθοὴ τῃθη!οηοά, 
Ἰηἰγοάιοοα 1ηἴο ἃ ΘΟΡΥῪ Ποῖ 6 βϑηῦ ἴο Αἰμδηδβιυβ [Π6 γουῇροῦ, 
ὈΙΒῆορ οἵ ΑἸδχαμασγία, ἃ αἰνιβίοη οὐ {86 Αοίβ δπὰ (δίμοϊ!ς Εἰ 131}68 
Ιηΐο κεφάλαια, σὶνιηρ, 4180 Β᾽ Π}] ΑΓ ΑἸ ν]Β:0η8 ψΒΙΟἢ Πα Ὀδοη ῥγὸ- 
ψ᾽ουθὶν ᾿ἱπἰγοάυοοά ᾿ηΐο δὲ, Ῥαὺ] 8 ΕρΙΒ0168 ὈΥ βοΐῶθ. οὔθ ὙΒοπὶ ἢ6 
ἄοοβ ποὲ πϑῆχθ, θὰΐ βοΐ 6 ἀδβοσῖθ685 88, ἑνὶ τῶν σοφωτάτων τινὶ καὶ 
φιλοχρίστων πατέρων ἡμῶν, οπθ 07 ἐδι6 ιοϊϑοδὲ ΟΥΓἹ ομγ Οἠὐτγιεἐ-ἰουΐπσ 
7αΐίλογβ, ἃ ἴοατπι ΕΥ̓͂ ὙΒΙΟΝ 10 Ππα8 θθθῃ ΒρΡρΟΒΘα {παὺ πα Ἰηἰθηαοα 
ΤΠοοάοτγυϑβ οὗ Μορϑιιρδβίϊαβ. ΕΗ αἷβο σᾷνα Πποδαϊπρβ ο ἐπ σμαρίθγϑ, 
ἀοβογιρεῖνα οὗἨ {Π6ῚΓ οοπύοηίϑ; {π686, ὨΟΥΤΘΥΘΙ, ΑΥ6 ποῦ 185 οὐ, δυξ 
ΠΟΥ ψγαγο οο]]θούθα ὈΥ Πὶπὶ ἔτοπι ἃ ργθυϊουβ]Υ οχὶβίλησ' ΒΥ μορβὶβ οὗ 
βιεαογθα δογιρίυτο, δῃα ἔγοτῃ οὐμοῦ βοισοθβ. ΕΠ] 8 ἢ88 θ6θη 800- 
Ροβϑά ἴο βανα ἰοστηθα {Π6 αἰ νιβίοηβ οὗ {86 Αοίβ δπὰ (ὐδίμοϊ]ο Εἰ ρ᾽51168 
᾿πππβο  ὅ; θὰῦ 0Π18 βθοπηβ ἀου δύ} 88 ὑο {86 ἰδίΐθσ, δπα οϑγίδιη ] ῦΥ ἴῃ- 
οογγθοῦ 88 γσϑβρθοίβ ὕΠ6 ἔοσταοσ, νυ" διοἢ ττ88 (88 ἢ88 Ὀθθη βίδίθα δον) 
{η6 ποτὶ οὗ Ῥαιρμ β [86 ΤΑΓΟΥΤ, ΠΘΑΡΪΥ ὑνγο σθηΐατῖθϑ ὈΓΘΥ]ΟΙΒ. 
10 15 τῆοῦα οογίδιη ὑμαὺ ἢ6 βυρ)]οϊποὰ ἴο {16 Εἰ β6168Β. βὰ Ὀβοσ: ρ[]0Ώ8, 
ἀοποίϊησ [π6 ρ͵αοθβ ἔγοιη ψΒΙΟἢ ἢ6 Βυρροββα ἱμπιῦ {πὸ Ὺ μδὰ ὕθοπ 
πτιτθη ; ἴῃ {8686 ραγζουϊασβ 6 ϑοιῃθίτηθβ σοῃίγβα οί {Π6 βυπηι- 
ἸΠΔΥ168 οὗἨἉ ἰδ6 ομαρίοσβ ψβῖοὴ Ὠ6 Πδα Ιηἰτοάμοοθα, ΕΣ Βα] 8 αἶθὸ 

ι ΤῊ Ϊ8 ἰ5 ἴῃ οα86 ἴῃ ἴπ6 Οοἄοχ ϑ'δη ρα] οπβὶβ Δ οὗ ἴπ6 οβροῖβ Τῆθ ἐἰΐδς διὰ ἰῃοχῈ 
ἰηϊσοάιποοὰ ἰῃ ὁ ἀϊδγοηι ἴογηι οὗ τυγίηςς ἰαῖο ἴδς ἰοχὶ ᾿ὑ56] 
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γηβογίρα τογίξέεη Ἀοοθηῖβδ ἰῇ 18 ΟΟΡΥ͂,--- ἃ στοδῦ δια [0 {π6 τϑϑᾶοῃ οὗ 
Ὁπανοἀ αὐτοοκ; δηᾶ την οὗἁἨ [686 ῬΑ Ιου γ8Β 6 γα ἰγαηβογθοᾶ 
ὈΥ οἰ γβ ἔγοτῃ 18 Εὐχθσαρίασ ὙΠ ἸΑθοΟυΓ οὗ Εὔὐυβοῦτϊυβ ἴῃ Αστδηρ- 
ἰησ [86 ΑἸΩμοπίβη βοοίιοηβ οὗ ἰπ6 (ἀο8ρ6]8, δπᾶ {μαὺ οὗὁἨ ΕΣ ΠΑ 18. 1ῃ 
ΘΟὨΘΟΌοΣ Μιὰ (86 Αοἴβ δὰ ΕἸ δι168, γαβοι ]6 ὩΣ πόσο δὶ ἴθ 
ὑπ οσίβκϑῃ ΟΥ̓ ἃ τηοάθγῃ δϊίοσ οὗ {86 Νὸν Ταοβίδιηθηΐ, δὴ δηγ- 
ἐπϊπρ 6186 στ Βοἢ γ6 Ηπα ἴῃ δποϊθηῦ ἐϊπλ68. 

ΤὨ6 ΑΡοΟΟΔΙΥΡβα γγὰ8 αἰνϊ 6 ᾿ηὐοὸ ἐνγοηΐγ-ἔου" ρουγίΐομβ, ἰο ΒΊΟΣ 
[86 πϑιη οἵ λόγοι ψγἃ8 ρίνθη, δπα ἰῃΐο Βευθηΐυ-ῦνγο ΒΙΏΔ } 1} 6 Υ κεφά- 
λαια:; Ὀοΐἢ οὗὁὨ {π686 αἰ ]ΒΙ0ηΒ ἈΓΘ αὐἰγι υϊοα το Απάγοαβ οὐ (βββᾶγθα 
ἴῃ (ὐδρρδάοοῖϊα: 1 10 6 σοττϑοῦ ὑδμαῦ [118 ὑνγοῦο ἃ αἰ ν᾽ βίου νγαϑ τηδ4 6 
ὈΥ οὔθ ΡΘΓΒΟΩ, ὁ 18 ῬγΌ δ ΌΪο ὑπαὶ 1Ὁ νγᾶ8 ἴῃ ἱτϊίδίοη οὗ νυνί νγα8 
ἴουμπα 1π {86 ἀσοεροῖθ, ἡ μογὸ Ὀοίι κεφάλαια δπὰ τίτλοι 6ΓΘ τηλγκοαᾶ 
ἱη ἴμ6 βαῖιβθ ΜΆ. 

ὙΠο ασϑοῖκβ οοπίπυθδα ἴο 86 {Π6 ἀῃοϊθηὺ αἰ γΊΒΊΟηΒ ππ0}} δὗοσ {ἢ 6 
τακίηρ οὗὁἨ Οοπεοίδπ ἄπορα Ὀγ {86 ΤυγΣΚΒ ἴῃ 1468 ; δοπια οὗἁ {π6 ἔυρὶ- 
Ὦνεβ, γγᾶο βουρηῦ ἴο οδίδϊῃ  ᾿ἰνίηρ ἴῃ ΥΥ δβϑίεσπ ἘΌτΟρΘ ΕΥ̓͂ Θοργὶηρ 
ατοοκ Μ55., (δα, ἢ ϑοσηθ δχϑιηρίαγθ, ἰηἰσοάπορά (Π6 πὴ σπαρίογα, 
ΤΉΘΘΘ ΤΌΤ τοοθηΐ αἰ ἸΒΊΟη8, δπα ἰδ 801}} τόσα το θ σῇ νΘΓΒΘΒ, ΤΥ 
6 Ἀγ Ηγ ταθη!]οηθα ΠΕΓΘ 88 Θομῃρ] δἔηρ {μ6 οὐ] πη οἵ {π6 λίϑέονγ οὗ 
{πὸ αἰ γἸβίο 8 δπα τηϑγκβ οἵ αἰδιϊηοίοη ἴπ [86 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ. 
Το 1.580} δά υϑοα {6 Ατηποηΐδη βοοίϊϊοηβ δηα ΕἸ 18) ΟΠΟΊΑ, 

δηὰ ὄχευεϑ γοβοι Ὁ] 1ηρ' (Π6 τορος τίτλο. ὙΥ̓ΒΟίμοσ ἰμ686 Πα ἔδ! θη 
1ηἴο σἸδι86, ΟΓΥἠ ἩΠΘΊΒΟΣ ΠΟΥ͂ Βθοηθα ὉΠ501 4016 ἴῸΓ ἴΠ6 Ῥυγροβο 1η- 

ΔΕ 18 ΤΕΥ ὉΠΟΟΙΏΙΩΟΙ [ῸΓ ἃ σἤΔηρο ΟΥ̓ δοροηίδ ἰ0 δϊοοϊ [Π6 δθῆβο δὶ 8]}. Μοῦ σηΐρῆϊ 
θα δεϊὰ 85 ἰο [πὸ ἀϊβδγεηςο οἵ ὀγεαίλίπο αἱ εἰὸ Ὀδαϊπηΐϊηρς οὗὁἨ οοτγίδίϊη ᾿'σογὰβ; αὐτοῦ δηὰ 
αὑτοῦ, ἴοΟΥ ᾿πβίδηοαθ. [Ια ὨΔΡΡΘΏΒ, ΒΟΎΘΥΟΙ, ἱμαὲ ἴῃ ἴη6 Νοῦν Τοδιδιηθης ἴἤογο δῖὸ (ἢ6 
δἰγοηροβὲ ἡὑΤΟΌ 8 [ὉΓ Ἔἐχοϊυἀϊηρ αὑτοῦ δηὰ ἰΐ8 σορηδίοβ δ ο μεσ, δηὰ [Ὁ δἰ υδὶπα 
αὐτοῦ. Ἰη ΟἿΓ ΘσοΙτηοη ῥγίηϊοα ΠΟρί65, ΒΟΙῚΘ ΡῬαδϑαροδ ΒΑυθ ὈΘΘἢ ΠΟ ἢ πιϊδοοποοϊγοά ἴσοϊῃ 1ἢ 9 
ΔΒΡΊΓΑΣΊΟΏ ΟὨ [18 ψογά, αὐτοῦ, ὅς. Βανίης ὈδΘη ᾿Ἰπδοσχίεα ἴῃ ἃ ΤΩ ΔΉΠΟΥ Ἐ ΒΙΟἢ 18 ὙΤΟΏΔ ΟἿ ΔΩ͂ 
ῬΠΏΓΡΙΟ δηὰ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΤΏ ΔΏΏΘΓ. 
ΤΏα, ᾿ἱπ Οὐ]. 11. 15., θριαμβεύσας α᾽ τοὺς ἐν αὑτῷ ΟσουΒ ἱπ τηοδὶ οὗ ἰῃ6 ατεοῖκ Τοδβίδ- 

ἸηδΏϊ6 [ἴῃ ΘΟΙΏΙΏΟΩ 1186 ἰῃ [ΠῚ8 ΠΟΌΠΠΥ. ΤὨΪΐδ ἢδ8, οὗὐἨ οοῦγβο, Ὀθοη ἰδίκθῃ ἴο τηθδῇ 
“ {ἘΠ ΟΤΩΡὮἢρ᾽ ΟΥ̓ΣΓ [Π6 πὰ ἰπῃ ἰτηβο] ;᾽) δηὰ [ἢ8 δα Ὀθεὴ δρρ]ιοὰ ἴο ΟἸγίδὶ 88 [86 ΟἿ]Υ͂ 
Ῥεσϑοῦ οἵ βου 1ἢϊ5 οου]ὰ ὃ6 βΒαίά, ΟἾγὶβὲ 885 ἐμ8 Ὀδθη δδβυσηθα ἴὸ δα 186 διό)εοί οὗἉ ἴῃ 9 
δεῃΐδηςο, δηὰ 811 88 θθθη δρρ]οὰ [0 τη, Απὰά ἰδυ8, ἱπ ([Π6 βατηθ γυϑσβο, ἀπεκδυσάμενος 
δε Ὀδοη δουρὶ, οὗ ἑσοῦγδο, ἴὸ Ὀδ]οηρ ἴο ΟὟ Ἰμογὰ ; δηὰ νυν πδίουου ἰὖ ΤΏΔΥ τΏθ8Πη, ἰδ ἢΔ3 
θοδη Ἰδουρῆςξ ἴο θῈ λὲς δεοιίίΐοῃ. ΟΥ̓ ἰδίθ δὴ οπάθδνοισ ἢα8 ὕθθῃ τηδὰθ ἴο ἐγδηδίδίο ἰδ 
“ Βδυΐηρ γμὰὶϊ οΥ̓,᾿ ΟΥ̓ “Βανηρ δἰ ρροα Εἰτηβοὶ οὐ το ἀρχαὶ δἀπὰ ἐξουσίαι, τι εἷς ἢ ἀγῸ 
πτ ΟΊ ΔΙΟΙΥ πιοπίϊοποᾶ ; δηὰ ἴξ μδ8 ούθῇ Ὀδϑὴ σῃδιηἰδηθα (Πδὲ τῆ 686 ῬΡουΟΓ 8 οὗὁὨ δου} "ΤῸ ΓΘ 
μδὶ οχὶ πιο ἰῃ [Π6 ΒΌΙΔΗΠΥ οὗ οὐγ Τωογὰ ([ 3), δῃὰ ἴηδὲ Ης ρυϊΐϊ ᾿ἴδοτὴ ο΄ δὲ 186 οτγοβᾶ. 
ΤῊ ἀοσίγίπο ἰ8 δυο ἱ ΠΕ αἰ γεπὶ ἔγοηι τ᾽ δὲ 18 ΘΟΤΏΤΊΟΠΪΥ πο ἴο Ὀ6 ἵστα οἵ οὔυγ 1 ογὰ Β 
ῬΟΙΒΟΏ, 85 ἴο ΠΊΒΚΟ ΟἿ6 δδὶς ἩὙΠΟΙΠΟΥ [ὴ6 ψΟγὰβ οὗἩ [6 νϑῦβο σομίά ὯὈ6 τπ8 ἸΓΔΗΒΙαἴοι, 
Ἀρρἱοά, δηὰ ᾿ηϊοσρτοίοὰ, ΑΚ ἴο [δ 18, ἰοὲ ἰδ 6 Οὐϑογυβᾶ τῃδὲ [86 ποιίΐοῃ ἐδδὶ Οἢγίβὲ 8 188 
δοὐ)οςὶ οὗ ἴ[Π0 δεηΐδῃσο [ΤΏ ΘΏΓΓΟΙΥ ΟἹ ὅ|6 Ὀτοδί μη ρ ἐν αὑτῷ, ἀπὰ οἡ ἃ Κἰὶπὰ οἵ ἱγαάϊΐ- 
ὨΟΏΔΙ Δρργοβεηϑοη ἰδκϑη ἤγοτῃ ἰδδὶ ἔοστη οὐ [86 νογὰ. Βαϊ ᾿ἰοΐ τἴ6 στ ἢοἷθ οοπίοχι 6 
ἐχοχηϊηθά, δπὰ τ ΜὙ1}} Ὅ6 δοοὴ (δὲ ἐν αὑτῷ ἰδ ἴῃ οηίγο ἀἰϑοογάδησο ὙΠ 1. ΓΒ 12. 
Βρεδ 5 οὐὗὁ “πὸ (Δ1ἢ ΟΥ̓ τ16 ορεγδίοῃ οὐ (ΣΟ]) νῦο ταϊϑοὰ Ηΐπὶ (Ὁ τἰδβὲ, δ.) ἴγοτῃ 1ῃ6 
ἀεδὰ, (γεσ. 18.) Απᾶὰ γοὰ. ... με Ηδ [6ἀοἀ] ααπἱεκεοηοά ἰορεῖδμοσ τ Ηΐπὶ [Ὑ1} 
ΟΒτῖοι], Ὠανίηρ ἰογρίνθη γοῦ 81} ἴγοθραβϑ68; (νσ. 14.) παυΐπρ δοθα οἂὖδ ἴὸ Ὠδηὰ- 
πτκηρ. ... Ηὸ [ἀσοά δ5|11}} ἱοοῖ ἰξ οὔῖ οὗἁὨ [6 ὙΔΥ, ΠΑ] ηρ ἰδ ἴο {0 οΥῸΒδ ; (ΥΕΓ. 15.) 
Βαυϊης ἀδερο δὰ τ6 ῬΥ πο ρ 08 δηὰ [πὸ ρόνεσβ, Ηὸ [Οοἀ] τηλὰθ ἃ δῇ οἵ [μοῦ 
ΟΡΘΏΪΥ, ᾿Γἑασα ΡΠ ΟΥ̓́ΣΣ ἴμο πὰ ἱπ ἱν ἢ ᾿ ε. ἷπ 1Π6 οτοϑ8 οἵ ΟἸγῖ8ι}. ὙΠπ8 τοὶρἢϊ δοπα ἢδνα 
Ὀεοπ Κερὲ ἴγοπι ΟΠ 80 δυ δϑίγδαυ, {ΠΟῪ δὰ ποῖ Ὀδ6π τη δ] οὰ Ὁ ἐν αὐτῷ πανίηρ Ὀδοη 
Ῥπι ν} 86 Ῥγοδίδίης νηοῦ σοι ποὶ θοϊοης ἴο . ἘΝ δίουοσ Ὀ6 186 τηθδῃΐης οἵ ἀπεκδυ-» 
σάμενος, ΠΟ 8686 Τηυδὲ Ὀ6 δδοίχηθὰ ἴὸ ἐξ ΒΟ 15 ἱποοιῃραιθ]ο τ [86 δι Ρ᾽οοῖ θεῖ ΟΟὺ 
δ ΡΥ. 

ΥΟΙ,. ΤΥ͂. ") 



34 Τοχέιαϊ Ογἰξοΐδ)π, 

ἰοπᾶοα, {π6 τηοάθγῃ οἰαρίοσβ ογο ᾿ἱηνθηίοα πὶ {86 τα Ἶ6 οὗἉὨ ἐπ6 
τλισύθθη ἢ ΘΘΏΓΙΤΥ ΟΥ̓ ΟΑγάϊηα] Ησυροὸ ἀ6 85. ὕαγτο (Ηυριεβ ἄς 81. 
ὍΜΒο.), γῇο δα ρῥγοϊδοία 4 1μδὐη (ὐοποογάδποο οὗ (6 βὸκα ΒΙΡΙ6. 
Ἧς Ββυδάινιἀοα οδοῖὶ ομαρίος ἱπίο α"ἴδσθηῦ ρογοηβ ὈΥ υδῖηρ Α. Β. 
Ο. 1)., ρ]αςρα ἴῃ [16 τπαγρὶῃ οὖ Ἰηίοσναϊβ ΤὮΪΒ 6 ποίϑοη Ββρτγοδά 
διηοηρδῦ {π6 [,αἴῃ ΘΟρΙ68, δῃηᾶ 1 τγᾶϑ δέν ψαγὰβ ᾿ἰτοάποοα ἱπΐο {86 
Ῥτιπίθα οαἀϊομβ οὗ {π6ὸ ατοοῖς Νὸνν Τοβίδιηθηΐ, 1.δῇ 848 βου μά 
δἀορίοα ἰμ6 1,μαὐη Ομαρύίοσβ ὈΧΟΥΙΟΌΒΙΥ ἴῃ τοῖν (ἀτθοῖ ὑγαπβουιρίδ. 
Ἄοσβο ἀν βίοηβ οὗ δὴγ Κἰπά, δπα πυτθοσίηρδ, βθολ ἢγϑὺ ἴο ἤν 8ρ- 

δ͵ρα ἴῃ Γ[,αὐϊη ἴῃ {86 Ῥραϊτζοσίυση Ὁ ποῦρ]οχ οὗ {π6 6] ον ΗΘΩΣΥ 
[ΟΡ Βθη8 (Ραγίβ, 1609), πῃ ψ ΒΙΟὮ οδοῦ οὗἩ ὑμ6 ΗἩΘΌγονν σοσβα8 (88 α18- 

{ἰπρυβμ6α Ὀγ [86 Ῥυποίιδι!οη) νγ88 τοδυκοα δηα πυμῃθογοα ἴῃ [,(1η. 
ΤἼΙΒ γα8 τορϑδίθα!υ ἐπὶ αἰ θα ἴῃ ῥγϊηίθα δαἀϊοηβ οὗ {86 Ῥβαϊΐοσ. [ἢ 
1628 Ῥαρῃϊηυθ ΡΠ Βῃ6α 8 πον 1,δη ὑγαπδαὐϊομ οὗἨ {π6 στ Βο]6 
ΒΊΡ]6, ἴῃ ψ πο Π6 πυμρογοα [Π6 σοσβθϑ τὼ {π6 ΟἹα Τοβίδιηθηί, (6 
ιν βοὴ οὗ Ἡ ΒΊΟὮ 16 τυ ϊϑα ἴῃ {π6 Ηῦτον ἰοχί ; ἢ6 αἷβο Ἰἱἰτοἀπορά 
σου περιδογοα υογ8ο8 ἰῃΐο 186 Νονν Τοοίδιηθηΐ : {πῃ686 ΟΓΟ Πον- 
ΘΥῸΓ γεμοῖ ἰοησοῦ ἴλη ΟὔΣΒ, ΒΟ Το γα βυσροθίθα ὈΥ ἴθ. Αἰογ 
Ἐοδογὶ ϑύθρμθῃβ νγαϑ τηο]ϑίθα δηα δἰπιοδὺ ροσβοουϊδα Ὀγ {π6 ΤΒοο- 
Ἰορίοδὶ δου υ οὗ ἐπθ ϑογθοηπθ, ᾿π ΘΟμΒΘάιθη66 οὗὨ ἷ8 ἰαῦρα ατσϑοκ 
Τοβίδιηθηΐ, ἴῃ 1660, μα ἔουπα 10 πορα Ὁ] ἴο δε ἴο (ἀοπονα, δπα ἐμ οσθ 
ἴῃ {86 ἔΟ]]οντ Πρ γΘᾺῚ πα ῬΌὈΠ8Ππ6α {86 ἢγβὶ ἀτθοκ Τοβίαπιθηῦ ἢ 
ΟἿΣ ΤΔΟοσ σοσθθθ. Ηδ τηραϊαίοα {π6 ἔογτηδίίοι οὗ 4 Οὐποογάβδηοθ 
ἴο 186 ατοοκ Νεον Ταεβίαιηθηΐ, δηα ἀυγίηρ ΠῚ8Β τἱὰθ ἔγοτη ῬΑσΙΒ ἴο 
Τγοηβ', ἢ6 οἰ ΠΟΥ Ὀ]δηποα οὐ οἶδα δχϑουΐθα {Π18 σϑῦβα αἰ ]ΒΊ0Ὼ : 1Ὁ γ᾽ 88 
1ηἰτοἀυοοα ἴηΐο ἐπ6 δαϊοη ΒΙΟὮ 6 ρα] Βῃμ6α αὐ (ἀθηθνα3 ἰὴ 1658], 
1η το {1Π6 αὙΤοο κα ἰοχὺ βίβηαβ ἴῃ ἃ σϑηίγα] οοἸ πη Ὀθύνγοοῃ {μ6 Ὑὺ]- 
δαΐα δπὰ {π6 1,δη νογβίοη οὗ Επτσδαβτβ. [}ἢ {818 δα! ὔοη ὑπο ΓΘ Το Θ 
ποΐ ΟἿΪΥ {86 ποριδογίπφ οὗὐ [86 ΠΟΥ ᾿πνθηίθα σοσβοθ ᾿πβογίρα 
(τ Βο 18 411 (μαὺ σου] αν θθθῃ πϑοὰθα ἴοὸσ 4 (ὐομοοσαδῃσθ), θυΐ 
8ἰ8ο {π6 νϑσβθθ τῇ αἰνϊἀδὰ ὈΥ βϑραγαΐβ Ὀγθᾶῖβ, ϑοοοσάϊπρ ἤο {π6 
ΠΟΘ ρ͵αη. ΕῸΣ {818 Βοροσί ίθρμθηβ δα ἃ σϑᾶβοῃ, Ἰγγθβρεοῦνθ 
οὗ νμαῦ μα ]οα ἰο 818 μβανϊηρ ᾿Ἰηἰγοατϊιορα {μοὶ αἱ 8}. Ηδθ βαυβ ἴῃ 
8185 ρῥγοίδοθ ὑμαῦ δα ἀϊα {818 ἴο τηδῖκθ οἴου θυ Οἢ8 ΟΟΥΥΘΒΡΟΠα ἴῃ 
Ἰοσαίϊίδοῃ ἰο 86 ἀτοοκ ἰοχί. Ετο (86 ἔτηο οὗ ἐποῖὶν ᾿πἰτοαποίου, 
Ὀυῦ ἃ βῃογί ροσιοα οἰαρβοαὰ Ὀϑίοσο {ποῖ 86 μδὰ Ὀθοοῖηθ β',ΘΏΘΙΆ : 
{86 Ὺ στ τ δαἀορίθα Αἰ Ὀγν Ἑλοσαδῃ Οὐδίμο]οβ δᾶ ὈΥ Ῥγχοίοβίδῃηίβ, ἴῃ 
Θαἀϊδοβ οὗ {π6 οΥὐἹρῖηδὶ, μα ἴῃ ποθ ΨΘΓΒΊΟΠΒ. ὧς Ἰαΐθ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, 
ΓΊΔΩΥ ΘΙ ΠΟη8 παν Ὀθθη ρυϊηϊθα πιπουῦ ὈΤΘΑΙΚΒ, ἴῃ  ΒΙΟῺ ΘΟ ΠῈΣ 116 
ψ ῦβ6 ποίδίϊοῃ 18 ρ]δοθα ἴῃ [6 τραγρὶῃ, ΟΥ̓ αἶ8δ6 ᾿ηἰτοδαοσρα ἴῃ [86 11Π6 
1861 δὖ [86 Θοτημηθηοθιηθηῦ οὗ Θδ ἢ γθγβ6. 

1 ΤῊῺΘ δοοουῃὶ ἱβ ρσίνϑῃ ΌΥ ἷβ δοη, ΗΘΩΣΥ ϑβίΘΡΒΘΏΒ, ἰῃ ἴ6 Ῥ͵οΐδοθ ἴο εὶβ ΝΟῊῪ Τοβία- 
τηθηΐ, 1576. 

3 Ὧγ, γγίριϊ βαγα, ἱπ Ὧν. ΚΙιο᾿Β Ογοϊοραρὰϊα οὗ Β:}]1οα] Τὐϊογαΐατο (Ασὲ. Ῥΐεγδε, ἰἰΐ, 
Ῥ. 910.) οἵ 118 οἀϊίοη, “ τι (Π6 ἀδίδ ἱπ τι6 116 ΜΌΤ,ΧΊ., δὴ ονυϊάθης οστὸσ ἴοσ ΜΏ],1. 
ΤῊο Χ 868 ὈΘΘΏ ἱπ ΘΟΠΒΘΟΌΘΗΘΘ Θγαδοᾶὰ 1 ὨΘΘΥΪΥ 8}} [Π6 σΟΡἑ68." [0 8 αυἱΐ6 ἴσο ἰδὲ 16 
Π] 6 Ραρο ὦν ἰδ 8 ἰουπὰ ἰῃ Βοπηθ ΘΟΡἱ68; Ὀηξ ἱΐ 18 ἃ τη ϑίδ Κ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΕ {πδὺ [ΠΘΓῸ ΔΙῸ ὩΟΏΘ 
Ὑ 0} 1706 ΡΓΌΡΟΣ ἀδῖθ. ἸΠΟΥΟ ΔΥῸ οορίοβ ἢ Μ.Ὸ11 τὶ ποῦ ΔΏΥ ΘΥΓΔΒΏΓΟ ΟΥ Ϊ806 ἴῸΓ 81 
ΘΙΓΑΒΌΓΟ, Ὀούνγοοη ἴΠ6 1, δηὰ 1, διιοῖ ἃ ΠΟΡΥ, [ΟΣ ΠΊΟΥΪΥ ἴῃ [86 ΠΙΡΓΑΣΥ οὗ (Π6 Παΐϊο οὗ βυδδοχ, 
ἐβ ἰῃ (δ τί θου᾽ 8 ροββοβδίοπυ, ὙἸθοδβο ὙΒοἢ μανο ΜΊΙ,ΧΙ δθοσὰ ἴο ὃθ οορίθδ ἰῃ ὙΔΙΟΝ 8 
γερτί πίε ἐἰϊε Ἀδὰ Ὀ66η ἰηδβοσίϑα, 



Οηἡ ἰδε Τοχί ὁ ἐδε ει Τεδίαπιοηί. Ε» 

ΜδηΥ οοταρ]αἰπὶβ αν ὕθθη πλ866 οὗ (μ6 νυδηὺ οὗ 8Κ1}} Βῆοττῃ ἴῃ [868 
ἀἰνιβίοπβ οὗ βοηΐβμοθθβ. ϑὕἥοιημβ οὗ {μ6β6, μονονοσ, οὐρηΐῦ ποὺ ἴο θ6 
ὁμαγροᾶ ὕροη Βοῦδογὺ ΘύθρΡμΘΠΒ : {ππ8 ΟἹ]. 1. 21. 648 1ῃ ΟἿΥ ΘΟΠλτηΟη 
οὐ οη8 τ ἢ {π6 τοσαβ νυνὲ δὲ ἀποκατήλλαξεν, διέ ποι λαίλ ὧδ το- 
εὐποϊίοά ; ἀῃα [Ὦ6η νϑσβο 22. ροϑϑ οῃ ὃν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ 
διὰ τοῦ θανάτου, ἔπ ἐδε δοάν 9.7 λὲδ ἥεεῖ ἐῤλτοισὴ ἀεαΐλ ; ΑἰἐπουσΝ ποῖ 
{6 δ }]6ϑὺ ρϑῦδβθ οδῃ Ὀ6 ̓ πύογροβϑα μούνη [δ6 τογάβ. 1}. Θίθρῃθηβ, 
βοσανοσ, Ραΐ {86 τολοῖς οὗ 1818 αὖ ἴ6 Ὀαριηπίηρ οὗὨ νοσβο 22. ; 8ὸ {μιδῖ, 
μογα δ 1Ἰϑαβδί, [6 686 νγῶ8 ηοῦ ᾿Τῃηδγσοᾶ, 
1 δα8 Ὀθθὴ οὔἵϊϑη βαια ἐπαῦ (86 Ἰηἰγοἀυσξοη οὗ ψοσβα ἀἰν ϑίομθ 88 

μα δὴ 1) σοι οἴἶΐεοι ; ἔοὸσ 10 Ὀδοδτμο (10 18 8414) αἰτηοδὲ 8 ῃδὈϊ [ῸΓ 
ΘΔ0} γοσβ ἴο 6 ἐαΚοὴ 48 8 αἰβίποῦ Ῥγοροβιτοη, δῃα Ὁ {88 νῦδδ 
ἰτοαίοα 1η ΡΓΘΘΟΒΙ Πρ ΟΥ ΘΧΡΟΒΙοη δρασχὺ ἔγομι τἢ6 οοηΐοχί, [0 τηυδί, 
βοτονοσ, θ6 σγοιῃθιθογοα, οἡ δ6 οἶμαῦ δηα, ΠΟῪ τυοἢ {86 τ186 οὗ 
γΈΓΘ68 ἢ848 λοι αιοα (Π6 ΤΟίγομοα ἴο Ῥαββαρθβ ἴῷθ {πὸ Νὸνν Τοβία- 

, ᾿ιθαῦ; [8086 ΟὨΪΥ, ἱπάθοα, σγ8οὸ Βαανα δὰ ἔγθαιθηΐ ὀοσδβίοη ὅο 186 
ἐμοβθ ΘΟ ὴΒ (βαοῖ 88 {π6 ΟὈΟΙρ] υὐδηδίδη δηα ἰμοβο οὗ ΕΣ γαβσῃμ8), 
ὙΠΙΟΝ ΤΟΥ͂Θ ΒΕΤΘΙΊΟΥ ἴ0 ΨΘΓΒ6 αἰ ν]ΒΊ0., σδἢ Δρργθοΐϊαΐθ [86 ῥγδοίϊοαὶ 
ἸΒΟΟΠΥΘΏΙΘΏΟΘ οὗ {πΠ6 υπαϊνιἀ6α ομαρίθσβΌ 10 τυ, Ββονανοσ, 6 
στάνοὶυ ἀουδίοα τ Ποίμον [86 ᾿Ἰπ τοἀποῦοη οὗὨ νοῦβο αἰν βίου 88 σα βοα 
186 Ἰησοῦ οἴδοίβ τ 1 οἢ Βανο Ὀθοη δἰ υϊοα ἰοῦ ἘΕῸΓ 1 6 δσομ- 
ῬΆΓΘ {86 πηοᾶθ8 οὗἁὨ Ῥγϑδοδιηρ δηα οὗ βογιρίυσο δχροβι 0 ΠΙΟΝ γ6ΓΘ 
ῬγοναἸθῦ ἀσγίπρ (ἢ6 τ] 4]6 ΔρῸ8 ψΠ ἰμοβο οὗ {μα ἰαϑὺ ἰῃσθο οϑῃ- 
ἴα ΓΊ68, γγ6 888}} πὰ ἴῃ {86 ἔοστοοσ ρογιοα [μαῦ {6 γὸ νγᾶβ αυϊΐθ 88 τη οἢ 
οὔ [πὸ βγβίθια οὗ ἰδκῖηρ ἃ ἔδθνν σογὰβ ὉΓ ἃ τοοῦζο ιδουὺ τοραγὰ ἴο ἐπ 
οοηίαχὺ, ΔΒ 838 θη {δ6 ο886 βίῃοθ. ΤῈ δν]} 1168 [ΔΓ ἄθοροσ ἔμδη 
ΔΗΥ͂ ἰπησ οοῃποοίθα σι ἰγ ΡΒ1οΑὶ ἀστδηρθιηθηῦ; δῃα 10 18 Ὁ 
ΠΟΤῈ ἀοροπαθηῦ Ρο᾿ {μοδ6 τὴν οὗ Ἰπουρῃῦ τ Β]οἢ σαῦδα {Π6 ὅ5011}.- 
ἴυγα ἴο Ὀ6 ΥΤΟρΆΓαΘα ΓΑίθοΓ 88 ἰθδοίηρ' ΒΡ] ον ον {μη οὈ]δοῦνοϊν. 
ΤΗΙδ Ἰοδαβ ἴο {86 ποπ-οοηίοχίμδὶ βο] Θσοη ΟΥ̓ ΡΟΥΓΟΏΒ ΤῸΣ ΘΧΡΟΒ ΠΟῊ : 
[86 ΤΕΙΔΘΟΥ͂ τηδῦ θ6 Βουρηῦ ἴῃ ἃ ΤΙΏΟΓΘ 111] Δρρσγθῃθηβίοη οὗ δ ουὶρ- 
6, Δα ἴῃ ἴ[Π6 παρογίδποο Ὀαϊηρ [6]} οὗὁἩ ἔχῃ δὰ ὑπογουρῇ ὁχροδίξοΉ. 
ΤΊ ἠδ άΘ ΠΟΥ͂ 888 θθθη ἴὯγ ἴοο οἴγδβη ἔουπα ἴο τπηαῖκο {86 ϑογιρίυγο ὑδχίὺ 
[Π6 Βαβὶϑ ἔῸΣ οὐγ οσσῃ ἐπουρ δ, γαῖποῦ ἰμδη ἴο 1οὐ {π6 ϑογιρίυσα βρϑαὶς 
ἴον 1186] 1π {Π6 ἔοττω δῃᾷ τοϑηηοῦ ἴῃ Μ Ιοἢ 10 ργοϑθηΐβ 18 ἐγ 8. 
το {86 ἔπη6 οἵ ΒΘΏρΘΙ] ΙΑΔΩΥ ΘαϊομΒ οὗ (86 ατθοῖκ ΝῸΥ 

Τεβίδιμηθηΐξ μάν δρροαγοὰ αἰν! θα 1ηὔο ργαρταρ 8, {6 ΘΠΥ͂ ΟΥἾΠΘΥ 
βοοῖ, ὙΪ8 τδῪ Ὀ6 σομβΙἀογρά 88 8 βυ ήοιθηΐ σϑι αΥ ἴοσ {π6 6ν]}] οὗ 
σι Οἢ. Θοταρἰαἰηὐ μᾶ8 Ὀ6θῃ σηδάδ : ἴον [δ οοπυεπέϊοπαϊ αἀἰυϊδίοης Ὑ ΔΟΝ 
ϑμρβημα ὯΟ ΔΌΪΒΟΥΣΙΠΥ ΔΓ6 οαϑὺ 8816. ΤῈ ποίδίϊοη οὗ {Π86 νϑσβθθ 

Ἰησ ταϊδ θα ΓΘΠΘΓΒ ΒΟἢ ΘΔΠΠ]ΟΏΒ 88 σΟμγοπθηῦ 88 Οἰμοὺβ [ῸΓ 
Τοίθογσθμοθ δπα 086. Νο δυδέοπι οὗ ραγασταρῇ αἰ ν᾽βίοη μα8 Ὀ6Θ ἢ ὩΠΙνοσ- 
ΒΥ δἀορίοα, ἐπουρσῇ (μα΄ οὗ Βοηροὶ μα8 Ὀθθὴ [Ὁ]]ονγοα ὈΥ βϑύθσαὶ, 
Δηἀ ὯῸ ΠΟ οτῖηρ οὗὁἨὨ [ἢ6 ΡΑΓΑρΡΎΑΡὮΒ 88 θθοη ᾿πἰγοάυοοα, ΟἿ ἰαίο, 
ΒΟΎΘΥΟΥ, 80 δἰοιηρὺ 88 θθθὴ τηϑἄδ ἴο Ὀγίησ ἰηΐο ὑ86 ἴμ6 ο]ἀεβὲ 
δγδίθῃ οὗ αἱνίβίομβ οὗ σὩϊοῦ τ ΚΠΟῪ δηγίπιπρ, ὈΥ δαἀορίϊηρ 88 
ΡΑταστρ αἰ ν]ΒΊοηΒ ἴΠ6 ΒοοῦοηΒ ἔουπα ἴῃ {π6 Ν᾽ ίοαη ΜΆ. τοροίμοῦ 
σ] ἢ [Π6 ΠυΙΊΘΓΑΪΒ ΟΥ̓ ὙΒΙΟΩ (ΠΟΥ͂ ἀγα ἀθεϊσιείθα, Βυΐ ἔογ γϑξβγθῃοθ 
ποίμ!ηρ πον ἀλη γοαποοα οουἹα μανο {Π6 βιβ]]οδὺ ργοραὈ }Υ οὗἉ ἰαἰκίην 
ἴδο ρἰδοθ οὗ [86 πιοάδγῃ ομαρίθσβ δῃὰ γϑσβθβ' ὙΤδοῖν δαἀμἰεα ἀοἴθοίθ 
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86 Τοχίιαϊ (γι οΐθηι. 

8.6 Ὑγὁ6}] Κηονη, δηᾷ 10 18 ΘΆΒΥ [ῸΣ ΘΥΘΙΥ βίυἀοηΐ οὗἁὨ ἴδ6 Β1}16 ἴο Ἰοατη 
ἔγομι ΟΠ] ἀΠοοα ἐμαῦ Ὀοὶμ (Π686 τηοά68 οὗ ἀν] ΒΊ0η. Δ. ῬΌΓΣΘΙΥ ΤῸΓ σοπ 
ψϑη(ϊ οὶ] 86, ΙΓ Βοὰῦ ΔΩΥ Ρῥγαίθη ομβ ἴο Δα ΠΟΣΊΥ. 

Βεβιάδβϑ {868 ἀποϊϑηῦ ομβαρύίοσγβ δηα οἵβοσ αἰ ν: 8108, {Πα ὑχ τα ΡΟΤΈΪΟΙ ΚΝ 
ΔΡΡτορτίαῦθα αὐ ἃ ΘΟΙ  ρΑΥ ΕΓ ΘΙΥ ΘΑΥΪῪ ΡΘΙΙΟα [ὉΓ οἤ τοῦ τοδάϊηρ δὲ 
ΡΑτου] ΑΓ ἔδϑίνναβ. δυο ἢ αἰν βιοηβ οὗ 186 Αοἴβ δῃὰ Ερ 8.168 1π 186 
Ἰαύζοῦ ραγὺ οὗ {π6 Β ἢ σοηυΓΥ ογα σίνθη Ὀγ ΕΣ ΒΑ]. ; π6 ΡΥΓΟΌΔΌΪ 
ΒροοΙΠοα {π6 ρογίοηϑ ἡ Βιοἢ 86 μΔα Ὀαοίογο [18 πιο ὑμπ8 Δρρτοργιαίθά 
ἴο [86 δυπᾶδγπ δπά οἴμοσ ἔδβναϊβι Βυῦ 88 ἀδυ8 οὗ βρθοὶδ] ὀῦβθσνϑῃοθ 
ὍΘΓΘ ΠΤ} 016, ΔρΡτοργίαίθα ρογίΐομβ οὗ {πὲ Νὸνυν Ταβίδιηθηΐ ἰη- 
ογθαβϑα ἴῃ ὨυΩΌΟΣ ᾿ἸΚΟνγ 186, 8Π4 Ἰδγ ΜΌΝ. ΔΓΘ χηλγκοα 1 {δ 
ΤΩΔΥΡΊΏΒ ΜΓ] ὑπ6 οΟρίοιΒ 1188 οὗὨ ομυγοῖν ἰΘΒΒΟῺΒ δηα 1 ἸΠἀΙσΑ ΟΠ5 
ὙΠΟΥΘ {Π6 ΤΟΔΟΓ 88 [0 Ὀαρπ, ὙΠΟΤΘ Ὠ6 τγδβ ὅο θῃᾶ, δπᾶ τπ|ῶδί 
6 88 δὖ σοσίϑιη {ΠΠ168 ἤο ρ888 Ὁγ. 

Βυΐ 48 ἴπ6 δογιρίαγο οθαβθα ἰο θ6 8 θοοῖ οὗ ἀοτηδϑίο δπὰ ρῥγίναϊδ 
86 8π4 βίυαγ, [Ὁ Ὀοολτηθ γα] θα Α]πλοϑύ οχο  αβν ον ΤῸΣ Θοο] θβιδβίοαὶ 
ΒΟΥ ΘΘΒ; {δ 7,.εοἰϊοπαγίε8 ἭὝΘΤΘ  οτχτηθῆ, ἴῃ ΒΟ [86 ρογίομβ Γὸ- 
αυϊγοα ἔον {π6 αἀἸδογθηΐ ἔθβαναὶβ σοσο αὐταηρϑα ἴῃ {Π6 ΟΥάογ ἴῃ τυ οὶ 
ΠΟΥ ΜΟΓΘ νγδηίθα ἴῃ {Π6 ΘΟΌΓΒ6 οὗ {86 γεϑαῦ. [0 18 βαια {μαῦ ἱπουσῆ 
186 [,αὐπη8 Βαα βιιοῖ ὈΟΟΚΒ 88 ΘΑΥΪΥ 88 [86 ΕΥ̓ ΘΟὨΓΌΣΥ, [ΠΟΥ ποτα ποῖ 
Ἰηἰχοἀιοοα διηοηρ ἴμ6 (ἀσθθῖκβ θοΐοσα 86 οἱρῃτη, ὙΠΟ οοππαρά 
ἴο Ὀ6 ὑγδηβουθοα ἴῃ ΠΟΙΆ] Ἰοίύοσβ Ἰοηρ δἱο ουγβῖσα υτιηρ δά 
Ὀδθθη δἀορίοα ἴον Β10]1ο4] ΜΌ58. ἴῃ σοηογαὶ: {Π18 τγαβ, 1ὖ Β6Θῃ18, ἱπ 
Ρᾶγί στ {Π6 οὈ͵δοῦ οὗὨ τοίδι πῖπρ' ἃ Ομ ατ ἢ βάρ, Δπα ρΑΓΓΎ Ὀδοδαδο 
ἴΠ6 δἴζο ΟΥΓ ἐδε ἰοέΐογ8 88 ἀθοιηθα τποτα βυϊθα ἴο 86 τϑϑ θ᾿ Β δυα. 
ΤΠ6Β6 [ωΘΟΙΟΠΑΤΊ6Β μαναὰ γοοοινϑα νἈΓ]ΟΌ 8 ΠΑΠ168Β ἔγοτῃ {Ππ6 ρατίβ οὗ {Π 6 
Νεον ἸΤοβίαιηθηξ ἔγοτη βίοι ΠΥ ἃγὸ ἰακθη. Τῆυ8 ομδ ἔγοῃ (86 
(ἀοδρ6}]8 ἢα8 θβθὴ βἰυ]εα Ἐναπφοϊίαγίμηι (ὈΥ Οτοβθδοι Ενβηρ ] βί8- 
τ. πλ), Οη6 ἤτοι ἰδ 1ὑρ᾽βύ]6β, Ἐρίβέοίατο; πἈ1}|6 186 ατϑοκ δγηι 
πραξαπόστολος δροΙὴ8Β ἴο 6 {μ6 ΟὨΪΥ͂ πᾶπιθ ρθη [0 ὁπ6 ἔτοτῃ {86 
θοοῖ οὗ Αοίβ. διπλοῦ ἴο [π686 πδηθ8 18 ἀποστόλος, ΜΈΏΪΙΟΝ ΔΡ 
ἴο Βανα θη ογίφίπαϊἶψ ἃ. γο]απγ6 οοπίαϊηϊηρ {86 ΕΡΙ811685 οὗ δι. δι), 
Μ8116 1ὖ ργδάιια } } } ὈδοδηΘ ἃ ἀθϑισηδίοη ἴον [Π6 νοϊστηθ οὗ {π6 βο]ϑεὶ 
Ἰ6ββοὴϑ ἔγοπη 811 {86 ΕΙβ0168; ἀπὰ (18 Δρρθατβ ἰο Ὀ6 [86 ρῥγαβϑηΐ 
τοθδηϊηρ Οὗ (86 παῖηο ἰη {π6 ατοοῖς ΟΠ ΙΓ ἢ. 

Βοβ1:468 {π6 ᾿ῳΘο.!]Ο Δ Γ168 {ποιλβ 68 {6 ΓΟ ὝΤΟΓΟ 8180 1818 οὐ ἸΘΒΒΟἢ 8 
ο811.ὁ6ἃ ϑυπαξατία, ἀτιιὰ Μοποίοσία, τὰ νν ἈἸοἢ Το γα βρθοιῆοα [μ6 ρογ ΟΠ 
ἴο 6 τοδᾶ οκ [86 αἰξδγθηΐ ἀαγβ. 0 Π01Ζ ἢδ8 ργιηΐθα 8. ϑψπαζαγίμπηι 
δηαἃ ΜΈεποίοσίμηι ἔσοτη βουθῦαὶ Ῥαγῖβ Μϑ 5. ἴῃ 18 ατϑοῖκ Τοβίδιαθηϊ; 
86 το ἰβ Βαγαϊγ ἃ ἀν οὗ ἴΠὸ ὙΘΑΓ [ὉΓ ΜΙΟΩ ὑῃ6 ᾿ΘΒΘΟΩΒ 8.6 ποῖ 
Βροοϊῆθά. Α Κπηον]εᾶρο οὗἩ {π6 οοππθοίίϊοῃ, {86 Ὀοριπηϊηρ,, ὅζα. οὗ 
[686 ῬΟΓΈΟΙΒ 18 Βοιηϑύλιηρθ οὗὁ γαϊὰθ ΒΘ Ὼ νϑγΊ Οὔ ΓΘΔΟΙΠΡΒ ΔΥῸ ὉΠΟΘΥ 
αἸβουιββί οι, 



Οἡ ἐδε Ηϊδίονν οΥΓ ἐλε Τεχὶ ἐξδεῖς, 97 

ΟΗΑΡ. Υ. 

ΟΝἩἨ ΤῊΞ ἩΙΒΤΟΗΝΥ ΟΕ ΤῊΣ ΤΕΧΤ ἸΤΒΕΙΕ, ἘΒΡΕΓΙΑΙΙΥ ΤῸ ΤῊΕΞ ΕἸΕΤΗ ΟΕΝΤΌΝΗΥ. 

ΤΕ ρῥγοοράϊηρσ ομαρίοσ πδ8 σοηίδι θα γΑΓΙΟῸΒ ποίϊοϑϑ οὗ [Π6 ἰοχί ἴῃ 
ἴδ ΘΑΥΥ ἃσ68, Β0 [ᾺΓ 88 118 δχύβθγῃδὶ ἔστη 18 ΘοποΘΓΩΕα; 8δη4 ψ1}0 
ὈοοῖκΒ σοσα ποῦ τυ ρ]16α ΟΥ̓ ΠΛ68Π8 οὗ ἴΠ|6 ὕΓ688, 1ὖ οὔθ ἤλΡΡΘηΒ {Ππ|ιὶ 
οὐθα 1688 σου Ὀ6 βαϊὰ οὗἁὨ {ποὶγ Βἰβίοσυ ἰβδὴ ὑπαΐ τ βοὴ Ὀ6Θῃ 
ΔΙγοδαυ δἰδϊοὰ σἱτἢ τορασγὰ ἴο {86 Νὸνν Τοδίδιηθηί, 

ΤΏΘΓΟ γα, Ββοννοῖ, δογίμ!η ροϊηΐδ οὗ πηροτγίδποο ὙΠΟ ρσῖνο ἃ8 
᾿ἰδίο 081 πο οΘ8 σοβρϑοίηρ ἴΠ6 ἰοχὺ 1086] ἴῃ 118 Ἰηΐοσηαὶ οομα! Π]οη. 
ΤΉοθα ΤΩΔΥ 6 σαϊδμογοα πη γραγῦ ἔτοιμῃ {Π6 οἰζαύϊοπβ οὐὁἨἁ ὠδοο  θβ᾽ βίο 8] 
πϊΐουβ, δῃα ἴῃ ρατὺ ἔτοιλθΒ ψπδὺ ὑΠ6Ὺ ΟΟΘΟΒΕΙΟΠΆΙΙΥ ΒΑΥ͂ τοβρϑοίϊηῃ 
τοδηρθ ὙΒΙΟ. Πα Ὀδθη δπρίογεοα ὈΥ̓͂ οἴμετβΌ Ϊῃ {π6 ἘΠῚ 
ΘΕΠΙΌΤΥ Μψ͵ὰ πα [δαῦ ΟἿΤΓ οΔποηΐοδὶ ὈΟΟΚΒ ἴῃ ζΘΠΟΤΑΙ ὙΟΥῈ ἴῃ (86 
᾿ιλπ 8 ποΐ ΟΠΪΥ οὗ [86 (ΠΥ ϑ(ἴδη ΟΒΌΓΟΝ, βίγ ΟΠ Υ 80 ο8]164, θα 4͵8ο οὗ 
γαυοῦβ ὈοάΙ68, Μαγοϊοηϊθβ, Υ δ᾽ 1188, βοὴ οὗ ν Ποῦ πδοα οογίϑ! ἢ 
βΟΟΪΚΚΒ, δπα βοῖὴθ δι ρ] οΥθα οἴμοτθ, ΕἼΟΙ [Π6 πιοτηθηῦ ἰῃαῦ {[Π6 βαογοάᾶ 
θοΟ ΚΒ οτα ἴῃ (86 Βαπα5 οὗἉ ὑβοϑθ ὙΠῸ ὑγοσα ΠΟΒΌΪΘΙΥ Ορροβϑᾶ ἴο δδοῇ 
οἶα σ, ἔπογα 48 δοῖὴθ οἤθοκ οἡ (81εἰ σαί οΥ 1η θη οηΑ] δἰ ογδίϊοῃ. 
Νοὲ Ῥαΐ {πὶ δοουββίϊομβ ποσα τηδάδ οὗ βυοῃ ομδηροθ παυϊηρ Ὀδοπ 
Ἰηἰτοδυσοά, πα βοχηθί!π)θ8 ΟἹ. ΨΘΓῪ δι ἘΠ ο]θηΐ στουπαβ; Ὀαῦ 1π6 ἴδοϊ 
οὗ βυοῃ οἰαγραβ πανὶηρ Ὀ6θὴ Ὀτουρηῦ βθονϑ ὑπαὶ δἰϊθῃί θη τῦ88 
ἀϊγοοϊβα ἴο ἴδ6 βυθ]οςοῦ. 

ΘΟΡΡοδίηρ {παῦ Χ᾿ὖ Βα Ὀδθὴ Ῥοββι0]6 ἴῸΓ δὴ δηποϊθηΐ τ οσκ ἰο Πᾶνθ 
ὈΘΘΠ 80 ἐγαῃβοῦ 6α 88 ἴο Ὀ6 ὑγαπβγαι θα 1 4}} γτθερθοίθ τ  ΘΟΓΌΓΔΟΥ, 
80 ἰδὲ ἴθόγο που]Ἱα Ὀ6 Ὧο γαγδίοη οὗ δὴν Κιπὰ 1ῃ {μ6 οορὶθβ υι8οἀ 
8 ἰμβουδβαπα γοᾶσβ ἰοῦ [86 διυϊμουβ ὑϊτὴ6 ἴγοτῃ 18. οὔσῃ δυϊορταρῇ, 
το ἐεχίμαϊ ογἰἐοῖδτι Του ἃ μδνθ ΠΟ ρΪδοα; {π6 βιιδ᾽]οοὺῦ οουἱὰ ποΐ 
Βαᾶνθ Ὀ66Ὼ ἃ τηδίζου οὗ βίυαγ, δῇ ἴμογὸ που] θ6 πο βυιοἢ {πὶηρ᾽ 88 ἃ 
λιδίογψ οἵ {π6 ππρτϊηοα ἰοχῦ, πη]6 88 1Ὁὺ ραν ἃ ἀοίδιὶ οὗ τρϑδὴβ {παῖ 
ΨΌΓΟ υὑδοα ἴο ῥγϑβοσνα 1ὖ ἔστοση τ 11] Δηα ἀοδισηθα σοστυρίίοη. [0 18 
ΡγΟῦΌΔ0]6 {παΐ, Ἄἐχοορί 88 [ο ἔδνν δηα σαῦὸ ρδββασδθθ, [ῃ6 δδυν ΟἾγτὶδ- 
ὕδῃ ἔλίμοσβ ὑπουριῦ Ὀαὺ [1116 οὗ ΔΠΥ οἴδησοθ οχοθρὺ {ἰοβ6 ψ ΒΟ ἢ 
ΓΙ  ΑΓ18Β6 ἔτγοπι ἀθβιρη ΟΥ̓ 61] ΡΌΓΡΟΒΕ: αὖ 811 δυθηΐβ, {π6ὺ τονθ- 
τοῃοοα {δ6 νογάβ δηα ρῆγαβοβ οὗ {π6 δουιρύυγαβ, 80 88 ἰο {δὶπκ ἰμδὲ 
πύθῃ [108] δἰϊογαύοη ου]α Ὀ6 ἃ βδ᾽η. ὙΠυΒ Ισοηϑυβ (Ὁ. Η. ν. 80. 1.) 
ἀιβουββοθ (π6 ἔσο τοδάϊηρ οὗὨ {πὸ πασαρον οὗ (Π6 Ὀοδδὲ ἴῃ Βρον. χὶϊ!. 
18., Ὑ Βϑίμον 10 νγα8 666 (χξε)) οΥ 616 (χι5,), 88 8{}}} ἔουπά ἴπ βοπὶθ 
ΘΟ ΠΟΥΊ[168 ; Π6 ἀοίοτιτηῖπϑα {πα΄ {π6 ἔοστηοσ 18 [Ππ6 ἴσια τϑδάϊηρ (88 ΜὙ}6 
ΠΟῪ δια 10) Οἡ 186 δυίπουΥ οὗὨ {86 οἷα οορ!δθβ, καὶ μαρτυρούντων 
αὐτῶν ἐκείνων τῶν κατ᾽ ὄψιν τὸν ᾿Ιωάννην ἑωρακότων, απά οπ {ὖῪι6 ἐεείϊ-- 
ῬΙΟΗΝ 977 ἐλοδὸ τοῖο παά δεοπ “οΐπ ἤασε ἰο ἔαοθο. Ἠδ αἰἰτιθυΐοβ {16 
ΟἾΠΟΥ ἰο [86 ΟΥΤΟΓΙ ΟΥ̓ ϑ οοργ δθίβ ποὺ Πα τΧΟΏΡῚΥ ὑγδηβου θα {{π6 
ΠΌΤ ΘΓΒ, ΘΧΡΓΘΘΒΟα ἴῃ {6 δοουβίομηθα ΤΔΠΏΘΓ ᾿ Ἰοίΐεσβ, ἀπα {πδΐ 
18. Ἰοΐα, ἔεπ, Δα Ὀδθη βυρβε δα ἔον ἕ σιν. ΤΠϊ8, μ6 Ἐπουρῆϊ, 
Δα ]6α ΙΏΔΏΥ ἰηΐο ΟΥΤῸΣ ΜὲΠΠῸ ΒΔ ἱρπογαπίὶν [0] ον οα ταύ ὑπον 
ἰουμα ἰπ ᾿ποοστθοὺ οορθθ. Ηδθ 861445, ““ δεα 18 χυϊάδθπη 411 Β᾽ πιρ]}- 
ΟἸΙΟΣ οἱ βίηθ τ 8} 1{1 ἤοο ἔδοοταπί, ΔΥ Ὶ ΓΑΙ. αΥ νομί ἀδΥὶ ἃ Πθο ̓Ἶ 
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38 ᾿ Τεχέμαϊ ΟΥτεοΐδπι. 

Βμΐ ἰο ἔλοξο τιοῦο ἦαυο ἄοπο ἐ]ιὲ8 οἰπιρῖψ ἀπά τοἰξξοιὲ εουἱΐ ἱπίεπέϊοη, εὔα 
διΡΡοϑε ρατάοῃ ἴο ὅς σγαπίεα ὃν Οοά, ὙΒΟΙΒΟΡ 6 ΔΡΡΙ168 {818 ἰο 
186 ἱπδοουγαῖθ βοῦῖθα8 οὐ 0 ἐμοβα ἰμαὺ [Ὁ] ονγοᾶ τπθηὰ, 15 ποὺ αυϊΐθ 
Οἷδαγ; Ὀυΐ 10 18 ΥΟΥῪ οογίδίη {μαῦὺ μα Ἰυάροά (ἀπά ἴῃ {18 πο ἀουδὲ 
μυΐ (μαῦ Βα υἱἱεγεα [6 ΕΟ τβίδη βϑηξιπχθηῦ οὗἁἨ δ18 δρ6) ἐμαὶ ΔῃῪ 
σἤδηρο ἰῃ ΗΟΙΪΥ δϑουιρίαγθ, ουθι ὙΠΘῈ ΟἾ]Υ ἔχοι Τονοσβῖρσῃΐ δ οαγο- 
Ι6ββῃ 688, γγ88 8 ΨΘΙΎ ΒΟΙΊΟΙΒ ὑπηρ. Οἱ Μαιπον 1. 18. [σϑηεθοὺβ βαυβ 
(Ὁ. Η. 111. 16. 2.) “ Οεἴοσγαπι ροϊποτγαί ἀϊοοσο Μαίύδϑυδβ, υδεδιι ὑετο 
φοπετγαίϊο δῖ. ἐγαΐ; Β6αἃ ργῳνάθηβ ϑριγιίαθ ϑαποίτιβ ἀορσγαναΐογεβ, οἱ 
ῬΥΘΙΩΌΠΙΘΩΒ δοηίσα ἔγαυυ]θηδη ΘΟ, ΡῈ. Μαίιφυπ, αἱ; 
Οἠτιβἐϊ αμΐεπι σοπογαΐζίο δὲς εγαΐ." ΤὍΒ18 Ρουθ οὔ] Ἰοριπιαίθ ἀΥρτι- 
ταθηΐδίϊοη οἢ ἐπα 80 οὗ ἃ ποζὰ 18 οὗ ὑμνοίο] ἃ Ἱτηρογίβποο; ἔοσ ἴὲ 
ὈΘΑΥΒ ΟὨ ἴδ ΘΑΥΙΪΥ ΓΟΥΘΓΘΠΟΘ ἔν {π6 απέλογίέν οἵ ϑοτιρίυγα ᾿ῃ 41] 
1.18. ραγίβ, δηα 1ὖ 180 18. ἃ ρἰϑίῃ ῥτοοῦ δ ἴ0 ψμδῦ {Ππ6 ῬΒσαβθο ορῪ 
Ὑγ88 οὗἨ {818 ρϑββαρθ ἴῃ (ἢ Βθοοπα οθηίυτσυ ; (Π18 τοδαϊηρ,, χριστοῦ 
πιυβουὺ ᾿Ιησοῦ (οὗὨ [86 Θοτημαοῃ ἰδχῦ) 18 αἰϑὸ ὑρῃ6]14 ὈΥ οἴμοῦ ροοά 
δυο 168, ΒΟ (μδὲ 1Ὁ ἢ88, ᾿Ἰγτϑβρθοίδνα οὗ {86 δνιάθῃηοο οὗ ᾿σθθθῦυβ, ὨῸ 
ΒΠ141} οἰαῖτα οἡ {86 αἰὐδηθοη οὗὨ οὐἱθϊοβ; 186 ἰοϑυπηοηΥ οὗ ἐμαὶ δύ μ 6 Γ 
ΤΑΥ͂ 06 ΘΟΠΒΙ ΟΓΘα 88 ρΊνὶπρ' ἃ ἀδοϊβῖνο ργοροπάθγδβηοο. ὙΥ̓ΒΟΙΠΟΥ ΟΥ 
ποῦ ΘΥΤΟΥΒ Οὗ ἰγβῃβοσι ρθη μὰ Ὀ66ῃ ΟΥ̓́Θ ΟΥ̓ ἴο 8}Υ στοδὶ οχίθπὶ 1ῃ- 
ἰτοαποροα ἴπ {π6 βοοομα οὁδηςυσΥ πο ὑπ6 βδογοὰ ἰοχί, ἐὺ 18 αὖ 1ϑδϑί 
οογίδϊπ ἰδαῦ ἐπ6 ΟἸγΙβυϊδη ἔθ ρ 88 βίγοηρν ἀϊτθοίθα ᾿ἴο Ὁρβο]ὰ 
ΒΩ πλαϊπίδίῃ {Π 6 τ δ] ηρ8 ΒΊΟΝ ὑγογο Ὀ6]ονθα ἴο Ὀ6 ὑγαθ. 

ΤΈΘ δούϊομβ δηα ἀοοίσιποβ οὗ Μαγοίοῃ οὗ Ῥομῃίυβ θοοησ ἴο ΟΒΌΓΟΙ 
᾿βίοτυ, θὰ Ὧ18 οογταρίίοη οὗ {86 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ 8 οὗ ᾿πιρογίβποθ 
ἴῃ {818 Ρῖδοθ. Αβ ἰὸ {16 ρστουπᾶ οὗἩ ἢῚ8 ργοσοδάυγε 1 τωυβὲ ἤθγθ 
ΒΌΪΠΟΘ ἴο ΒΥ, {πὶ Μαγχγοΐοῃ μανϊηρ γοὐοοίοα [86 ΟἹ Τοδίδιηθπέ αἰτο- 
ροίδογ, αμα ἀθηγὶπρ ἐμαῦ ἴΠ6 (οα οὗὨ {μ6 “68 οου]Ἱὰ μ6 {π6 ΕΔΊΒΟΥ 
οὗ οὔὖῦ Ἰωμογχὰ «6808 ΟἸτιβῦ, Βα ἑοσιηθα ουῦ οΥὈ βοιιὸ οἵ [86 ΕἸ βι168 οὗ 
δὲ, δὶ] (6 ΟὨΪΥῪ δροβῦϊα ψγὰοὸ πὰ ᾿ΐβ ΟΡΙΠΙΟΩ ΤΟΥ πηἀογβίοοά 
ΟἸ τ βδηγ) 8 βογύ οὗ Ὅὁδῃῇοι, ΟΠ ὈΥΙ ΠΟΙ Ρ]68 οὗ βοϊβδοζοη δπὰ τοὐθοίίοῃ ; 
δηα 88 μα τορυδϊδίθα {π6 ἀοοίσιπο οὗἩ (86 πὸ ἱποαγηδίοη οὗ {86 1,οτά 
6818, Β6 ἰουιηθα 4 Οὐ 3ροῖ ἔου Β:πη86 1; οὐὗἩ {818 {86 δῃοϊθῃΐβ στ ΠῸ 
Βρδδῖ οἡ {86 βυθδ᾽]οοῦ 411 βαῪ παῦὺ {Π6 Ὀα5818 γγ7ἷα8 ΟἿΓ σδῃηοηῖοδὶ δ. 
1Κ6; ἔγομλ τοι, μόνγονοσ, [86 τροσθ Ὀσομπηθηΐ ἔοαίυτοθ {παῖ 
ΜΟΙ] τη]! αΐθ δραϊπδὺ ἢ18 βυβύθιῃ Ὑ6ΓῈ ΓΘ οΥΘα ; Ὀαῦ ΘΠΟῸΡὮ 8}}}} 
Γοιηϑ 6 πιπουῦ οἤδηρο ({πγουρ ονθσβιρ αῦ ργο 8 01γ) ἴο τοξαϊθ 
ῬΜδγοοη ϑη) οη Μασγοΐοη ΒΒ οὐ στουμπά. 
Ὗγ 6 Ιϑᾶσγῃ ἴῃ ρῥαγ ἔγοπλ [τθηϑοιι8, Πα 88. [0 ΤΏΟΤΘ ραγίϊου ]αγβ ἔΣΌσα 

Τογί ] Δπ ἀπά ΕΡῚΡΠδῃῖα8, μον Μαγοΐοη δοίθα, Απά μ8 γα Βαανα 
ἴῃ {86 ὕνγο Ἰαίνεν οἵ {π686 ἔἈΓΠΘΥΒ ΨΕΙΥ͂ ΤΩΔΩΥ ΒρθοϊμλθηΒ οἵ {86 τεδά- 
Ἰηρ8 ΨΒΙΟΝ {Π 6} ΔΡρσουθα, Ὀυὺ ψΒῖοἢ Μαγοῖοη δᾶ (848 [Β6Υ 4]]6ροά) 
ΔΙύοσθα, [ἢ {π6 1 σ,ΘΏΘΓΆΙ] δοουβαίοηβ ΠΟῪ Το τα Ἀπαουδύβα!υ σὶρ; 
{πουρὰ τ τισδὺ θ6 8614 ὑμπαΐ 1ῃ ΒΘνΟγα] ρδββασοθ Τογί 8 δοουβοὰ 
Μαγοίοῃ οὗ ἐ]β: βού τ ΠθῺ λὲξ οἵστ σορΨ ΟΥ Τ,αἴλῃ νϑυβίοῃ γγ88 4} 
{παΐ τῦᾶβ ἴῃ ἔλυϊς. Βυΐ ]οὺ 411 ἀδἀιυοίίζοηβ Ὀ6 τηΔά6, [86 ρζόπογαὶ δος 
ΤΟΙΏΔΙΏΒ, 8ηἃ Ὑγ͵ἢὲαὰ Δ σῸ {Πγουρἢ δὲ, ΓυΚοΒ Οὐδροὶ, ραββαρα ὉγΣ 
Ρδβϑβαρθ, ροιπύϊηρ οαὖ ψὶιαὺ Μαγοϊοη οδῃςο 1164, δηὰ τι μαὺ δ6 αἰἰονοά 
ἴο Τοιηδὶη ὑπαὶ οσοά. Τἢυβ Θαγὶγ 414 {86 οογχιρίϊοη οὗ [6 βαογεὰ 
ὈΟΟΙ8 οοημηθηοθ; ἔοσ 1Ὁ Δρρθδῖβ ἐμαὺ ἴῃ ΑΟΡ. 127 Μαγοίοῃ ψϑηὲ 



Οη ἐδλε Ἡϊρίοτψ ὁ ἐδιὲ Τεχὲ ἐέεοῖν, " 39 

ἔτοτῃη Ῥομῃῖυϑ ἴο ΒοΟΙ6, ΟΔΥΥγἱηρ 818 τα 6]] 6 οο]]δούίοη οὗἩ {π6ὸ Νονν 
Τεβίδιμθηΐ Θουιρίαγοβ, δηα Βργθϑάϊηρ ᾿ἷ8 ρΘΟυ ΔΓ Ορὶ ποθ. ΑἸΓΒοΙΡἢῈ 
{π6 ταοϑῦ σοι υ ΚΑ ]6 ἔδοὺ ἴῃ (86 ΠΙΒίΟΥΥ οὗ ἴπ6 ἰαχὺ ἀυτίηρ [86 βοοοῃά 
ΘΟΏΓΕΙΓΣΥ σΟμποοίθ (8617 11} {μαὺ Πογϑίϊοαὶ Ἰθδάθσ, μ6 8 ἢοΐ δ]οῃθ 
1η Β18 ἀοβίριοα αἰζογαίουθ. ιοηυϑῖυβ οὐ Οὐτιπίι (ΕβοῦιυΒ, Εἶοα. 
Ηϊδὲ. 'ν. 23.) σουιρ αῖμβ οὗ [80 πῆδῆποῦ ἴὰ ΠΟΙ ἐλε αροϑδίΐε5 9 ἐλε 
ἀευὲϊ Βαὰ ἀκτοᾶ ἰο δαυϊογαίο [89 ββοσγοὰ τσὶ ηρβ ὈΥ ΒΟ Ωρ ὕλγαθ 
φιοησπύ ἰμθτὰ, 

ΤῈ ΒΘΕΠῚΒ 88 16 (818 μα Ὀθθη ῬΑΓΕΥ ἀοπθ ὈΥ͂ πιθδῃ8 οὗ ἔα ]86 γβϑάϊηρβ 
Ἰηἰσοἀυοοα ἰηΐο {π6 ᾿οχί, δπὰ Υ ὉΥ τδ6 δβϑβυχηρίίοῃ οὗ οϑγίδιῃ 
Ἰοββθθ 88 Ὀαΐῃρ ἴμ6 δχρ᾽δπδίιοῃ οἵ πῖδῦ 186 σὰς ἰαχὺ δοηίδιηβ. 

ἡβκαβο (Ο. Η, ἴν. 6. 1.) ρῖνθθ ἃ βρϑοωθῃ οὗ (86 ρσγοοθϑάϊησε οὗ 
Ἴμοδα σῦο ἰδ ῥχγοΐθ ἴο ὈΘ το γ6 8.6 {Πδὴ {π6 Δροβί]θβ ἴῃ 
ΘΠ ΠΟΙ Πρ πα ΘΧρΡοΟυΠαϊηρ ἃ ἰαχί. “Ἅ“ Ποιαῖμυβ δηΐπὶ οβίθ 618 86- 
το Ρϑυμα αἸ801}Ρ0.}18, αυομ δηλ 1086 οδύ νοσθυτα, αυἱ ἀρτ  ]οπθ ῬΔΙΤΙΒ 
[δοϊί, οὐ Ἔχργοῦγαηβ ἐυἀφ]86 Ρυϊαπ δ 86 ἤδῦθγο 1 θυ, αυαυτὰ οἱ 
[τυδίγοηῖαῦ σογθυτῃ 6}.8, ΡῈ ἀπθπὶ οορποβοῖτας θυ8, ἀϊοοραί, Λίσπιο 
εοσποδοὶῖξ πίμπι πὶδὶ αΐον, πεφιο αίτεπι φιὶς σοσποδοὶξ πὶδὶ ΕἸΣ, εἶ 
ομὲ υοἰκετὶἐ ΕἸ τουεῖίαγο. ὅὃιο οὐ Μαίίφιβ ροβυϊ οὐ 1688 δβἰταὶ- 
᾿ππὸσ οὐ Μάδγουϑ ἰάϑτι ᾿ρϑυμ : οαμη6 8. θη πὶ ργρύδσιις Ἰοσὰπλ ΒΟ, 
ΗΙ δυΐθῃῃ αυἱϊ ρεγίξίογος ἀαροδέοϊἑ8β γο]ιιΐδ 6886 δῖο ἀθβογσ δυιηΐῦ: δίεμιο 
εοφπουϊέ  αΐτοπι πὶδὶὲ ΕἸ μ5 πες ΕἸϊπι πὶδὶ αΐεν, οὐ σμὶ υοἱμετὶξ ΕἸ 
γευείαγε;: οἵ Ἰπίογργοίδηῦ, α01881 ἃ Π0}10 οορηλιβ βἱῦ σοσὺβ Ποὺδ 
δΔηΐθ [ουηϊηὶ ΠΟΒΙΣΙ δαἀνθηΐυπι; οὐ οὑπὶ Πϑουλ αἱ 8. ΡΓΌΡΒΟΙΙδ διῦ 
ΔΗ Πδίι8, ἀἸοσυσηΐ ποι 6686 Ῥαΐγοηι (Ἰτδι}. 

ΟἸοποπὶ οὗἨ ΑἸοχαμάτγια, αἴϊοσ οἰππρ αὶ ραββαρθ ἔγοτα [86 (ἀοβρϑὶβ 
(ΛἼαδι. ν. 10.), Το πομΒ ΒΟ Ὁ μα Ὀδθη πιεέαρλγαδεαά ὈΥ ΒοΟΙΩ6: 
μακάριοι, φησίν, οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ 
κληθήσονται" ἤ, ὥς τινες τῶν μετατιθέντων τὰ Εὐαωγγέλμια, Μακάριοι, 
φησίν, οἱ δεδιωγμένοι ὑπὸ τῆς δικαιοσύνης, ὅτι αὐτοὶ ἔσονται τέλειοι" 
καί, μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκα ἐμοῦ, ὅτι ἕξουσι τόπον ὅπου οὐ 
διωχθήσονται (δίτομι. ᾿ν. 6. οα, ῬοΐίεΓ, Ρ. ὅ82.). [ΤΙ {πιῖ8, πονγονου, 
10 16. ὈΥ͂ ΩΟ 6818 ΟΘΔΓ {πεΐ ΟἸομλθηῦ ΒρΘΔ ΚΒ οὗ 8 ὀδησα ᾿πἰγοαπορα 
Ἰηΐο {δα ἰαχὺ: 10 Β6ϑιὴβ σαίποῦ {1Κ6 ἃ ΡΪΔΥ οἡ {π6 ὑνγοίο]α πιθαηΐηρ οὗ 
δεδιωγμένοι : ““1ᾷοδα ρεγϑβεομέοα ἴοΥ τὶρ ὐδουιβη βδ᾽ βακο ἢ δγὰ “" )οἰϊοισεά 
αἴεν ὈΥ τὶρμύθουδβποββ. Βυΐ 581}}1 [86 δοίυαὶ ἰδχύ ἴπ 118 Ἀποβδηρθᾶ 
γγοΓ 8 σοοοινοα αἰὐδηςοη. 3 

Τὴ 1818 ΤδηποΥ, δὲ 81} ουθηΐβ, [86 ὙΑΥ͂ 88 Ῥγθρδαγθα ἴοσ ἱπίτο- 
ἀυσῖπρ' οοτταρίίομ ἱπίο {π6 ἐστέ ἐέδοὶῦ; δια [8ο88 ἔβίμουβ σγῆὸ ἀγθνγ. 
δἰζθ 0. ἴο (18 ταὶ ῦ πᾶν Ὀ6ΘῺ Δ ΤΔΓΘ οὗ [06 ΘΠ ΘΠΟΥ͂ οὗὁὨ οΟΡγΥἹδίβ 
ΟΥ̓ 8411 σοῦ κβ ἴο στλᾶῖζο ᾿ ΒΟΥ ΟΏΒ. 

Ὁ 1 Ίδο νοτὰβ “ οἱ Μαγοῦβ ἰάθη 'ρϑαπι᾽ 8.6 ΤΟΘΙγ [Πο86 οὗὨ ΓΟ ΌΒ, δηὰ ποὶ οὗὨ ΠΪ8 1,αἰΐη 
᾿ δἰδῖοῦ, ΟΥἩ οὗ ϑοῖὴθ σορυ δι, Βα τηυδὶ ἤν ὨΪΏΔ617 Γηδ6 ἃ ΣΟΙ ΔΙ 80] πι 8- ϑἰδιθηοηῖ, 

Σ ΤῈ 15 συγ]οῦδ ἴο οὔθοσυο [δὲ (Ἰ]ετηοπὶ Ὠἰπιβοὶ ἢ ἤοτο 8 Ὁ)οἷ 8 1π6 ο1086 οὗἨ Μαῖϊ. νυ. 9. ἴο 
ἴθ6 ὈαρΊ Πηἷπς οὗὨ γογϑο 10. [{ ἰδ ἀἰ σα]: ἴο Βαρροθϑο {πὲ ἢθ οου]ὰ δίαπια [6 πιοῖδρηγαδιδ 
ὙΠ ΘῺ λὲθ οἱσπ πδῈ οὗ βου ρίαγο πὰ 8 τπιοὰδ οὗἉὨ αποίϊφιίίοη 8 80 οἴδῃ οἵ Ῥγοοίβθοι Υ [89 
βαῖλα Κίη ἃ. [πάθοὰ, 186 ποϊίοη οὗ ἃ μετάθεσις τηιβῦ οἴδη 6 οἸηρΙογεὰ 88 Ἔχρ δἰ πὶπρ' λοῖο 
Οἰειηθης ἐβῃ οἶϊθ 88 Βὸ ἀοεβ, Ὑπυβ, ἢ6 δ8γ8 (βδίγοῃι. ἰϊ. 5. ; Ῥοιΐογ, ὑ. 440.), πιστέον οὖν 
πολλῷ μᾶλλον τῇ γραφῇ, λεγούσῃ, Θάττον κάμηλον διὰ τρυπήματος βελόνης διελεύσεσθαι, 
ἢ πλούσιον φιλοσοφεῖν : ἃ ΒυΓρτ βίης δηὰ ρογνογίϑα πδὸ ἴο ὃὉ6 πηδὰθ οὗ οὔὖῦ 1γὰ 
τε ΐηρ ἰη Μδιὶ. χίχ. [Ὁ Βοθιη8 ἴὸ βδββύσηθ, [μδῖ ἴο 6 8 ὑ μι ]δοροσ, διὰ ἴῸ ΘΏ ΟΣ ἰηΐο 106 
κἰηχάοτῃ οἵ ἤδάνοπ, ἃσὲ ΘΟΏνΟΓ Ὁ] 6 ̓ς ΓΠΊΔ. 
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40 Τοχίμαϊὶ ΟΥἰξοΐβηι. 

Τῆι πὶ (86 Ἰαίογ ρατὺ οὗἩὨ [π6 βαοοηα οοπίσΥ {π6 ΟΊ βυδη τα  ὕο τ 
ὙΟΓΘ ὙΘΥΥ ἴα ]]ν Αἰϊνα ἴο 186 ἀαηβοτ ΒΟ ἢν {ΠΟΘ νγα8 οὗ [86 8.1 Πγ158ῖ 0 
οὗ ἀοδισηθα]ν [4186 τοδάϊηρθ. Ἀπ 1 Τ,ΔΥ 6 βαΐϑὶυ οσοποϊυάοά, ἐμαὶ 
ὙΓΠΔΙΘΥΘΥ ΙΩΔΥ ἤδν Ὀ6ΘῺ [Π6 γΑΓΙΔΊΠΟΏΒ δυθη ἔλθη Ἰηἰγοἀυοοά τηἴο {86 
ἰοχύὺ ἔγομλ δοοιἀθηίβ οὗ ὑπδηβουρίοπ, {86 ἰοχὺ γ͵ὰβ ἔγθβθ ἔγοπι ΔΩΥ͂ 
ΒΘΠΘΓΆΪ ΟΟΥΤΌΡ ΟΉ ΟΣ ἀσδβιρηθᾶ [Ἀ]81} Δ Ὁ 0Ὴ. 

ΤἼΘ Βοοοηα ΘΘὨΓΌΓΣΥ 78 8180 {π6 ροσὶοα οὗ {π6 ὁχθου οι οὗ ἃ σσοσῖ, 
τ 1Οἢ ΠΔα τλορο οἴδοι Ἀρραγθῃυ οα {δα ἰαχὺ οὗἉ {86 (ἀοβρο]β 'π 186 
{πγτουρβουΐ [16 ΟἸΒυτοῖ [ἤδη 4}} (μ6 ἀοϑιρηοα ἐἈ]8: ποδί οβ οὗ Μαγοῖοπ 
Δηα ΘΥΘΥΥῪ δΒοίοῃ οὗ {86 αποβῦο Ὀγοοά, Ταϊίδη ἔοστηθα ἢ18 7)έα 7::- 
ϑαγδη ἴτοσα [86 παγγδίνϑα οὗ (86 ἔουσ Εὐνδηρο]18[8 ΘΟ ὈΙΠ6α ; ἀηὰ [818 
ἈΡΡΘΑΓΒ [0 δδνα θα ἴο ἃ Θοῃ βίου δηα πη οσιϊηρ]ησ οἡ {μα ραγὶ οὗ 
ΤΓΔΏΒΟΣΊΌΘΙΒ οὗ {πΠ6 ψογὰβ δηαἃ ΘΧρΥ ΒΒ οἢ8 οὗὁἨ Ο;ῃ6 (οερε νὴ δα 
ψΒΟΒ τγαϑ ἔουπά ἢ βοιμθ οἰογ. 
οι! ηρ᾽ ΤΑΥ͂ 6 ἰοαγηθα οὗὨ [86 βίαίβ οὗ {π6 ἰαχὺ ὈΥ δχδιιπιησ' 

τ 6 αυοίδι!οη8 ἔουπα 1η {μ6 τεϊηρδ οὗ δδοῖ ἔἈΓΒ6Γ Βοραγαίοὶυ ; [Ὸ., 
ΔΙ Βουρῖ {818 πιαν ΡοββΊ Ὀ]Υ ΟὨΪΥ βου μὲ νγ88 ἴῃ ΒΟΠ6 ΟἹ6 Ὀχῖγαΐβ 
ΟΟΡΥ͂, 8παὰ {δοιρῇ ὑπ δποϊθπίβ (}υδὺ 1ὸ {86 τηοάθγη8) οἴδη αυοίοα 
ἸΟΟΒΘΙΥ δηὰ (88 10 18 041164) ἔγοτὰ ΤΑΘΙΏΟΣΥ, δηἃ ἐπουρἢ ὑγαηβοῦ θα 
ΤΩΔῪ ἤαΥΘ δηδρίοα ἰῃ6 ρῬαββᾶσθθ ἴῃ 8 ἔλίμον ἴο {πδὺ ἴο ψΒ1Οἢ (Β6Ὺ 
ὍὍ͵ΓΘ {ὑμοιηβοῖγαβ δοσυβίοιηθα :;.---γοῖ, ὙΠΘη 6 ἢπα ἴῃ 8 ἰδίμοῦ ἃ 
ἀοβηϊίθ οἰϊαίοη οὗ ἃ ραββαρα ἢ ἃ ἴοσια (ΑἸ οσῖ προ ρου} ἴσο {86 
ΘΟΙΏΠΊΟῈ ἰ6Χῦ), ΒΌΟὮ 88 18 8130 ἔου πα 1η ΟἾΒΘΥ ΥΘΥῪ δηοιθηΐ δας μου 168, 
ψγ6 6 ποροα ποὺ ἀουδὺ ἰμδὺ νγο μανο 1π6 δοΐυλ] γοδαϊηρ οὗ [6 ἀγροῖς 
ἰαχὺ 88 σϑδα ὉΥ βιοῖ ἃ ἰδίμοσ. Απα 7π80 88 γὸ βπὰ, 8 ΔῸΣ οου- 
βἰϑύθηῦ 1π Ὠ18 ΟἸ ΔΌΟΏΒ τοΐοπ ἐχρτεβ8, θσυθὴ ἱμβουρἢ ἴῃ τοσγο αἰϊιιδίοπς 
108 ΟΓὰΒ ΓῸ ρἼνΘἢ ΨΟΓῪ ἸΟΟΒΟΙΥ, 80 ἄο γα ἰθᾶσῃ ἴο δανθ ᾿ῃογεαβοά 
ΘΟμἤάθποθ ἴῃ [86 ρσϑῆθγαὶ οπαγδοῦου οὗ {86 αυοίϑιοηβ ἴῃ 8 ΟΥΚΒ 88 
{Π6Υ ᾶνο οομθ ἄονσῃ ἴο ὰ8. ᾿Απᾶ ψΒθη [Π6 ατιοίδίϊομβ ἅτ δ ιίαδ] 
Δ ποῖ τρργοὶν οὗ ἀοίδομοα βοηΐθῃοθβ, Ὀυΐ οὗἉ ἰγρα ραβϑβαρβϑ, νγο ἔδε]ϊ 

186 τοοτὸ ἀοβηλύθηθββ οὗ ὑπουρῃῦ 88 ἴο (86 .)86 ὙΠΙΟΝ νγ6 τλλκα ο 
1ΠΘΙΩ. 

ΤὮ6 ΘΑΥΪΥ ΨΟΓΒΊΟΏΒ ΜΨΟΙΪΑ ΒΌΡΡΙΥ υ8 ψ| 8 ροοᾶ ουϊάθποθ οἱ {{ὶ8 
ὈγΘΠΟὮ οὗ ἰμ6 βυρ)θοῦ, 1’ 6 ΘΓ ΓΘΆΠΥ σεγίαίπ οὗ ἴΠ6 ἀαίο οὗἨ δῆν 
Ρτῖοσ ἰο {86 ἀοίβιο οὔ ὈΠ]Ρ11486δ. Βυΐ 48 10 18, ἐβοιιρὴ {πα γ ἀο ποῖ 
ΓΩΓΠΙΒἢ 18 1} ΔΩΥ ῥγθοῖβα ροϊηῦ οὗὨἨ ΘὨΤΟΠΟΪΟΡῪ, ὑΠμ6 Ὺ αν ΒΟ ῚΓ υ86 
ΘΥ ἢ ΘΓ; ἔργ ἴπϑὺ βῃον {86 οπαγαςίεον 90 ἐεσὲ ἔγτοτα ψ μϊοῖ (ΠΘΥ 6 ΓΘ 
ΤΕ ΒΡΘΟῦγ Ιν [ΚΘ η, ἀπ ἴῃ Βοηθ ο8868 Ἧ1ἷΔ ΤῊΔῪ ἔδ6] ργοίυ βιγα ἱμδῖ 
Ὑ6 δἃγ6 ηἠοὺ (Υ ὙΓΟΠΡ ἴῃ ΟἿΓ Θβιτηαίο οὗὨ {ΠΕΡ δοίιδ] ἀδλίθβ. [10 18 
ποῦ ἴοο τηυοΐι ἴο 4ββιτηθ ἴῃ {818 ρ͵δοα ἐμαῦ [Π6 οἰ 1,αὐϊη δηὰ ἃ ϑὅυσίδο 
ψουβοη οὐ {86 (ἀοβρο]β, ἐμαῦ τ Β1Ο ἢ νγαϑ Ὀσουρῃῦ ἰο Ἰσμῦ Ὀγ (86 Βν. 
ὟΝ. Ουτγοϊοπ᾽', 6.6 ργοάποίϑ οὗ [86 Βοοοηά ὁδηΐασγ. [0 {Π61γ γοδάϊηρβ 
ΔΓΘ ΘΧΔΙΔΪΠ64, ἰΠ6Υ Μ1}} Ὀ6 ἔουπα ἴο Ἔχῃ! 1 οογίδίη ροϊηΐβ οὗ τϑβοια- 
ὈΊαποθ, δηἀ 4180 βοπηθ οὗ αἰνθυβιγ. ὙΒΟΓΟ 18 ΘῃΟΌΡὮ ἴο ΒΠ0Υ {πδὲ 
Υ̓́ΘΓΥ͂ στοαὺ ψγοῖρσῃΐ αὐίδοθθθ ὑο ὉΠ 61Ὶ γοδδϊηρβ ((μαῇ 18, ἴο {Π6 ατοοκ 
ἰαχὺ ἔγοα ὙΒΙΟΒ ΠΟΥ ΤΈΓῸ σοϑρθοϊυθυ [α]ζθὴ) ἤθη (ΒΘΥ δοοοσά. 

Σ Τη οὔο οἴ ἐμ6 ΜΒΝ, ἔγοτῃ ἴΠ6 ΝΙτίδη τηοηδϑίουίοθ, Ποὺ ἰπ ἴμ6 Βγ οἰ Μαδβουη. [ἱ ἰ8 
Ἅ6]1 [ὉῸΓ βδογοὰ οὔ  ἱοΐβτι [Παὲ [Π6 ἀ! δσγοποθ θοΐνγθθη [Π18 τοχὶ ἀπά τῃδΐ ΠΟΙ ΟὨΪΥ ῥσϊηνοὰ 
88 80 Β00η ἀἰδοονογοὰ Ὁγ Μτ. Οπγοίοη, ἢῸ νγὰδ πο ἱῃ (86 ΜΆ. ἀοραχίσωρηϊ οὗ το 
ἩΜαδοῦμα [ἰδὲ 5ΓΥ. ᾿ 
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ὙΉΟΙΥ ἀἰνοσβὶ 68 ΔΓ ἃ βρη οδηὺ δἰηῦ οὗ {86 αἰ νουζθηοαβ οὗ ἰοχί οὗ 
εὐ ὁ ψς 80 ΒΕρΡβσαίθα δ (86 Εἰδϑὺ δηὰ ΥΥ̓ οδί. : 

6 ΕΥΡΏδη σογβῖοι --- ΜΘ ρὨΙ16 δα ΤἬΉΘΌΔΙΟ --- ΛΘ 680 οὗ 
ΒΌΓΘΝ δη 1, (μαὺ {Π6ῚΣ ΓΟΒαΙΠΡΒ ΔΓΘ ΟὗὨἨ πηρογίδποθ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΠΑ Ό ΤΥ 
1ηἴο 186 δβίδίβ οὗ ἴπ6 ἰοχὺ ἴῃ Θαυΐν {ἰπλ68; δηα 1 τὸ ἢηα ἰῃ686 νϑὺ- 
δἰ ουϑ ρτϑοϑῖηρ Ὑ1ΓᾺ {Π086 Δἰσοδαν ϑρθοϊῆρα, ἵΠ6γὰ 16 ἃ ϑίγοηρ οδδ6 ἴῃ 
ἔανυοῦσ οὗ δβυοὺ ἀοουμιοηΐβ 88 οοηίδίη ἐπ6 βϑιὴθ σοϑάϊηρθΌ Βυΐ 1ζ 18 
Ὑ{} σεν ες ἰμΠαὺ ΤῸ Ὦᾶνθ ΠΟῪ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΙΥ ἴο ἀο; δπα αἰγογβι 1168 
πο σα δὲ σ ϊο ψου]α Ὀ6 βυ Π οἸ θη Υ αἰζθαύθα ὈΥ {Π6 δῃποϊθηῦ υεδγδίοηϑ, 
ΘΥ̓ΘῺ 1 41} οχιβησ ΜϑΦ. οὗ [86 ἄγϑοκ Νεν Τοβίδπηοπῦ θοϊοηροά 
(88 18 86 σαβ6 ψιτ 86 ΗΘΌΓΘΥ οορῖοθ οὗ Ο]ὰ ΤεβίαδσαθηἝ) ἴο ὁπ6 
ΒΘΠΟΊΆΪ οἷαδε ΟΥ ΓΆΠΆ]Υ. 

ΤΏαΟ Βιβίοτυ, ἔπη, οὗἩ (86 ἰαχὲ τηυδί, [ἢ Ρυγϑυαθα τηϊπυΐοϊγ, ΓοβοΪν 
11861} ᾿ηἴο βίδίθιλθηΐβ γοϊδίπρ' ἴο [Π6 ΘΟΡΙ68Β 1π 86 ἴη ἀἰδγθηΐ σοσϊοηβ; 
ἴου ἴπ ϑδοῖὶ αἰβιίϊποὺ οουπίσυ [86 σαυβαβ οὗ ναγϊδίϊΐοῃ του] ορογδΐθ 
ἀἰβπουγ; δηά [ἢπ18, ἅΠ]1688 ἴΠ6ΓΘ ὙγΕΓΘ Βοηλ6 ογέξέοαϊ τευΐδίοπ (ΒΆΘὮ 88 
{πεῖ οὗ [86 ΠΧ, υπάογίακοη ὃν Οτρθη), ἔπ γ σσου]ὰ θ6 0 σϑιαηῖοῃ 
οὗ τϑβαϊηρθ, Ὀὰΐ ἀἰνογζοποθθ ψουἹὰ 6 δἰ γαγ8 ΠΡ Ϊ6 ἴο ἱποόγϑδββ. 
Ἡρησα [86 ᾿πιροτίϑηοθ οἵ υδβίηρ βιοἢ ἐδβεϊτλοηθ8 88 ἰαΚα 8 θδοῖς ἴο 
ἴῃς πηθ οὗ {86 Θαυίοσ αἰνουρθῃσοβ; ἔῸς ἔγοτι {8686 (π6 Ἰδίδι πηι 
ΔΙ ΤΑΥΒ βάν ϑργιηρ, δηα [86 ΠΟΑΤῸΣ ΜὙὙῪῸ ἅτ6 Ὀγουρσῃῦ ἴο {86 βοίυδὶ 
ΘΟ ΟΡΥΒΡ᾿8, [Π6 ΤΩΟΓΕ ΒΌΓΟΙΥ͂ ο8Π 76 ΕΔῪ {δπαΐ 186 1Ἰπιϊῖ8 οὗ ἀουδί ἀπὰ 
ὨΠΟΘΙΙΔΙΠΤΥ τηυϑὺ 6 ψ] 1 βυοῖ ἀπα βοῦ ἀσἤηϊίο ὈουΠπαλτΊθβ. 

ατοδῦ 848 γα {86 σοΙμμ]βιηΐθ τηδ46 οὗ [Π6 αἰ ζϑγαίοη οὗ οορίθβ, {π6 
οἷά νϑυβίοῃβ Ἔχϑουΐθα 1π ἀἴνοσβθ ΓΟΟΊΟΏΒ ΒΕΟΥ υὙγ} Δ1ὴ τυ αὖ ᾿Ἰνη18 (818 
ταυβὺ αν Ὀθθη ΘΟ η6α ; δηα {86 Δ] ΘΥΔΙΟΠΒ, ἴοο, ἀχοθρύ Ὑ μθὴ ΠΥ 
δα ἃ Νασοιομϊία ομδγδοῖθσ, ΌΣΘ πὸ ἀουδύ [ΔΓ οὗὔδθηοσ ἴΠ6 σϑβϑυ] οὗ 
Ἰῃδαγνογίθμοθ ἔμδῃ οὐὗἨ ἀθδεῖσῃ.κ Ὑβοθθ ὙΠῸ τιθητ!οη [86 ψαγιῦ] 08 
ΘΙ ὑποιηβοῖνοβ, 1ὖ 18 ργοῦδθ]6, Ὀὰΐ 1160 ἀτσαγα οὗὁἩ (86 οδυβθθ οἵ 
ΘΙΓΤῸΓ ὙὮΙΟὮ ἃσγὸ παέμγαϊ ἴο ΘΟΡΥ 8.8. 

Τη {86 ἔοστηον 84] οὗ [6 {π|γὰ ΘΟ ΓΌΓΥ ἃ ὙΤΙΟΥ ΔΡΡΟΔΥΘα διμοηρδί 
πο ΟΠ Ιβίδηβ τ Πο86 ΤΟΥ ΚΒ ΓΘ οί ΤᾺΣ ΤΌΤ οχίθηβινο, 8η4 1ἢ ΒΟΠῚΘ 
ΤΟΒΡΘοίβ ΠΟΥ ρογίδηϊ, (Βδῃ {Π086 οὗὨ ΔΩΥ π0 δα ργθοθάθα ῃϊτη. ἴῃ 
1818 ρΪδοθ, Βούσουοσ, ΟΕΙΘῈΝ ἄἀδβοσνθθ ΘΒρΘΟΙ8] τιθητοη ἔγοσα ὑπ6 1}- 
ἐοστωδ οη συ Βιοἢ 6 ρῖναϑ 88 ἴο [86 βίδίβ οὗ 1π6 ατθοκ ἰοχὺ ἴῃ ἢ]8 
ἋΑΥ ; δηα αἷἶδο [Ὸγ [16 τηδύθυ8}8 συ ιοἢ 818 ὙΓΙΠΡΒ αοσα ἴῃ ον! άθποθ 
88 ἴο ἴα Κιηά οὗ ΜΚ. πδιοῦ Βα υβοὰ, Ηδ ἰαπχθπίβ [Π6 αἸνθγβι [168 
οὗ [86 οορίθ8 ψ οἢ ποῦ (βοὴ ἴῃ οἰγου δύο, πα μα ἴσγβοθβ (θ80 
ΨΑΥΙΔΌΟΠΒ ἰο Θογίδιη οδι8θ8. Νυνὶ δὲ δηλονότι πολλὴ γόγονεν ἡ τῶν 
ἀντυγράφων διαφορά, εἴτε ἀπὸ ῥᾳθυμίας τινῶν γραφέων, εἴτε ἀπὸ τόλμης 
τινων μοχθηρᾶς τῆς διορθώσεως τῶν γραφομένων, εἴτε καὶ ἀπὸ τῶν τὰ 
ἑαυτοῖς δοκοῦντα ἐν τῇ διορθώσει προστιθέντων ἢ ἀφαιρούντων. (Ἴοπι. 
1π Μαϊϊξ, ἴοι. χυ. (Ε4, 1)6 Ἰὰ Βθ 111. 671.) “410 15 πον τηδηλοϑυ {μα 
186 αἰ ΥΒΙΥ οὗὁἨ {Π6 ΘΟρίδ8 μ88 Ὀθοοιηθ στοαί, μοῖμοσ ἔσομαι {μ86 οδλΓ6- 
Ιθββηθδδ οὗ οογίδϊ ἢ βου ῦ68θ, ΟΥΓ ἔτοια [86 γϑβϑῇηθ88 οὗ βοὴ ψ0 Τη81Κ6 
οΟΥτρῦ Θ᾽ ΒΔ ΟΏΒ, ΟΥ 4180 ἔγοτῃ ἱποβα γῆο ἴῃ διβομάδίοη δα οὗ 
ἐλ κο δΥΑῪ δὶ ΠΟῪ {δ ὴκ Εἰ.) Τα Ἰαίο οσὰβ βθθὴὶ ἰ0 γϑΐοσ ἴο 
ἴῃ6 οδουρδθοῃ οὗ ἰδοβα τ μοβα Ὀυβίηθββ 1Ὁ γγ788 ἴο γευΐδο ἃ ᾿γϑηβοσιρῦ 
ΜἸ 118 ἜΧΘΡΑΣ (λυ 88 18 ἄομο ΟΥ̓ 8 ΤηΟάἀθ ΓῺ ΡΓΘΒΒ- ΘΟΥΓθοίου), 
δηὰ Βα ΒΡρθᾶγβ ἴο ΒαῪ ἐμαὺ (ΠΘΥ ΓΟΥΝ1Β6 ϑοοοσάϊηο, ἴο [Π61Ὁ ΟὟ }υρ- 
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τηϑηΐ ἰηπδβίομα οὗἨ βπρὶν [Ὁ]ονηρ ποῦ σορν ἰπτουρθοῦῖ. Τῆοβο 
οοττοοΐοσ του [6 ὙΘΓΥ 1140]0 ἴο αἰΐασ 4 ἰγδηβοσιρὺ θοΐογα ἔπ 6ῃὶ 80 
88 ἴο δάἀαρί 10 ἰο τι βαΐ 88 ἴῃ {86}. ταὶ β δῃα τημθπλου68 ; δπα (88 ἴῃ 
ῬΑγΆ116] ῥαβδβαρββ {ποὺ σπου]ὰ Ὀ6 δρὺ ἴο Ὀτιηρ [Π6τ ᾿πΐο υεγδαΐ ἀρστθθ- 
τηθηΐ ὮΥ͂ 186 Δ! οη ΟΣ ΟἸΙΒβίο οὗ ψογὰβ; δῃὰ 80 ἴοο, 1 δηΥ͂ 
οΥ̓άοῃ οὗ 8 παιγαϊϊνε 6σὸ ρμαβ8εαά ὃψ ἴῃ ΘΠυΓΟΙ τοϑαϊηρ, {πο Ὺ σου]ὰ 
Ἂ ἸἸΚον ὕο οδοῖἑχο ᾿ῦ ἴπ 8. ὑγδηβοσιρὺ Ὀθίογθ ἔδμϑια, 1 ΤΠΟΥ ὙΤ6ΓΘ οοΥ- 
τϑούϊηρ πὶ πουῦ ΘΟηΒυ ηρ' {Π6 1] ΘΟΡΥ͂ : 8η4 1 μάᾶββαρθβ ἴηὴ ἀἰἔργοπς 
Ραγίβ ὙΒΙΟΒ τ σα ΡΟ 1ΟΙΥ τοδα ἰοροίμοσ, {ΠΟῪ σσου]α θ6] πὸ 8118}} 
Ἱπο]]ηϑίϊοιῃ ἴο ααά, ΘῈ Γ ἴῃ [ἢ 6 ΤΔΓΡΊΩ οὐ (88 ἰαχὺ, ΒΟ ΡοσοΠ 8 845 
σοῦ ἃ 6 ἰδυ8 Ὀτοιρδύ ἈΠ] ΠΑ Ϊγ Ὀοίογθ {μοὶν ταϊμάβ. ὙΠοδθ γῃοθ6 
γαϑβῆπεδε 18 ΥΘργΘ ΘΠ ἀ66, Βοοῖχ 0 Ὀ6 8:10 ἢ Βουῖρ68 88 δοίβα {86 οσο 
{Ππϑιλβοῖνϑϑ, δῃα ᾿πἰγοάποοα βυοῖ ΘΔ 0.}8 88 716 Κπονν αἰα δούμ 
Βμα {πο ῖὶγ ΜΑΥ δὖ δὴ ΘΑΥΪΥ ραοτγοα ᾿πΐο {π6 ἰδαχῦ; βυοῦ ποιὰ θ6 
ΡΘΟΌΪΙΑΥΪν 1140]6 ἴο τολονο ἀπ υ [168 ἀπα [0 αἰΐοσ τ λδῦ ὑπο Υ οουὰ 
ποὺ υπαἀογβίδπα: ψ 8116 (π6 Εγϑὺ οἷ888 ἴο ψοἢ ΟΥσθη τοΐοσα που]Ἱὰ 
06 [8οβ6 ὮΟΒ6 ᾿πϑδανοσίθησθ ἢ88 δἰ σαγδ ρΧΟΔΟΘα 80 ΤΩΔΗΥ͂ νατϊδίϊοιβ 
1η [86 ΟΟΡ᾿68Β οὗ ΘΑΣῪ ὙΓΠΏΡΒ. 

Βυὺ Ονίρθη ἀϊὰ ποῖ δομβιάοσ ἐμαῦ [μ6 ἰαχί ἐπ σοπογαΐ δὰ Ὀθθῃ 
τοηογρα υὑποογίδϊη : ἴῃ βυσῆ οὗ Π1Β ΠυΠΊΘΙΌΙΒ ὙΓΙΠΠΡΒ 88 8.γΘ 88}}}} 
δχίδηῦ ἴῃ ἀσϑοκ, 6 αἀυούαβ δηα ᾽.868 ἃ ΨΘΓΥῪ ἰαγρα ρογάοῃ οἵ ἴ[Π6 Νοὸνν 
Τορίαμχοηῦ ; δηα δ6 (118 ΒῚΡΡΙ16Β ΤΏΟΓΘ ᾿τηρογίδης θυ 6 πο 6 [ῃδη ΔΗ͂ 
ΟἾΒΟΓ δυσὶν ἐἈ ΠΟΥ δϑ ἴο ὑπ 6 τϑϑϊηρβ τ ΠΙΟἢ οσο ουγγοηῦ 10 Ϊ8. ΟὟΤᾺ 
ἄλγ. [Ὁ 18 σὰ ἐμαὺ 86 βοιηθίϊπιθβ οἱΐθα ρᾶββαρϑδ ΟΠ ΓΘΏΓΥ, πὰ 
{παῦ Βα πυδὲ αὖ αἰ δγθηὺ Εἰπλ68 αν υϑοα οορίθθ τσ μοἢ αἸὰ ποῖ τοδά 
ΔΕ κα ; Βυὺ (818 ἀο68 ποὺ αἴΐδοῦ {π6 ρσθιηθγαὶ ὑδθβίιπλοηυ οὗἁ 818 οἱ ἰδ ο8 
Αγαγ ὑπδὴ ἴο ΒΟΥ ἰπδῦὺ δυο νυ οῦ68 οχὶδίθα ἴῃ [86 ΘΟρΊθΒ νοὶ 
{18 οὐ [164] τσειῦου δηα σοϑοσ ἐδοιιρἧῦ ΟΥΙΠΥ οὗἩ υ86β. Ηδ πιδὺ ποῖ 
ἈΣγαβ6 1 ἤανο ὈΘΘῺ ἀναγ οὗὁἨ (Π6 γΑ ΘΕ  οὗὨ τϑδάϊηρ ἴῃ 818 ΟἸΔΓΙΟΠΒ; 
ἔοῦ 18 ψουκβ ογ τσ θη ΔΌΣ] ηρ' ἃ στοαῦ ΠΌΤΟΥ Οὗ γ68 8, 8 Πα ΒΟΙῚΘ 
οὗἩ {μοὶ ἴῃ Ῥα]οϑῦηα δηᾶ βοὴθ ἴῃ Εἰσγρῦ; 80 ἱμαΐ τῦ σι ΠΑΓΑΪΥ δ 
{Ἐπουρ ῦ ϑυγργιδίηρ 1Γ ΠΒ ΤΩΘΙΏΟΤΥ δα αὐἰθηϊίοη αἰ ποΐ βοῦνα ἴο 
ἀοίοοί νοῦθαὶ νασιϑίϊοπβϑὶ: Βϑβιθοβ {π6 μια ἱ τι] αποίαίϊοηβ ἔσο ἴδ 6 
Νεν Τοδβίαμπιθηῦ ποῖ Οτὐροη ᾿ηἰτοάυοοθ, ἢ6 4180 δὖὺ ὕλπιθβ οχργεβϑῖν 
βίαϊβθ [μδῦ Β 6} 8. γθδηρ' γγ88 ὑμαῦ ἔοι πα πῃ δυο ἃ ρἷδοθ. Τῇυδ οα 
Μαίῦ. χυ. 83ὅ., ἢθ βαγ8 ἐνθάδε οὐ κελεύει, ἀλλὰ παραγγέλλει : δον, 
ἰμαῦ ΗΒ ΘΟΡΙ68 Γϑδά, ποΐ καὶ ἐκέλευσεν, Ὀυΐ παρωγγεΐλας, ὙΠΟ 18 80- 
υ}}}Υ ἔουπα ἴῃ ϑοιηθ οὗ ουῦ Ὀοϑὺ οορῖοβ. Ηδ βαυβ ου Μαί(. χυ. 8. {μὲ 
186 Εὐνδηροὶδὺ ραν (86 οἰἰαύϊοη ἔγοτα 1βϑῖϑη, ποῦ ἴὰ {Π6 ὙΘΣΥ͂ ΟΣ, 
οὐκ αὐταῖς λέξεσιν, ἀπα ἣἢς οἱΐοδΒ 1 ἔτοτη δὲ. Μαειον ιοἱξλοιΐέ ἀγγίζει μοι 
δα ἐν τῶ στόματι αὐτῶν, ἀπὰ ἴῃ {818 ἴσια 186 Ῥαββαρο βίϑηαϑ ἴῃ {86 
τηοβὺ δῃοϊθηῦ ΜΟΝΚ. δηα σϑυβίοηβ. (Ὁ ΟΑΒΙ ΟΏΔΠ]Υ 6 βαγ8 δμδΐ 68 
ΔΓ τοδὶ αΠἤοΥ ΠΥ τη αἰἴδσγοηῦ ΟΟρΊ68:; 88 δὴ :ηβίϑῃοθ οὗ 1818 
Μαίι. χνὶ. 20. τοδῦ Ὀ6 ἰβθη, γἤογα ᾿ξ ΒΕΥ͂Β ἰδδύ Βοῦηθ οΟρ 168 μδᾶ 
διεστείλατο, ἃ οἴμεῖΒ ἐπετίμησεν. Οτΐρδῃ 15 18 (ὐοσωπιθηίασῖθβ 
ΒΟΙΊΘ 68 ΘΧΡΓΘΒΒΘα Δ} ΟΡΙΠΙΟΏ ΟἹ 8 ΤΟ ηρ, βυρσροβίληρ ψμδῦ ἢθ 
Τπουρῃῦ βμου α 6 ἴῃ {86 ἰοχί, (πουρῆ, ρεσθαρ8, τ βουῦ ΟὩρ᾽ ΒΥ 

1 ΤΏοΒβο ΤΟΙΠΔΙΚΒ ΓΘ ΠΟΙ ἱγτοβρθοῖδνο οὗ 106 ΤΏΔΠΠΘΓ ἰῃ Ἡ ΙΟ ἢ ὈΥΔΉΏΒΟΥ ΌΘΥΒ ΤΩΔῪ ἮὮΔΥ͂Θ 
Τοπ] Δ εἸ]οὰ 1[ῃ6 δεγρίατο ρϑββαροβ ἱπ 186 ἰδίμοθι ὙΠΟΓο ἴδ δηοαρὶι, Ἡ οἷ 18 ἔγθο [ΣῸΠ| 
81 βιιϑρίοἴοπ, ἴο πηϑοὶ {86 ργοδοηὶ δυζυϊηθης ΔΙΏΡΙΥ δηὰ {01]γ. 
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ΘΟΡΥ͂ ἔογ 8 βυιρροβι του. [Ιἢ δυο 4568 10 68 ὕ6θῃ {πουρθὺ ὑπαὲ {ἢ 
ἰηθποποθ οὗ μἷβ δ! δου Υ͂ 88 ἃ οὐ το 16 ΓΥΒΏΒΟΣΊΒΟΥΒ [0 ᾿Ἰπβοσὲ δῦ 
6 Βαὰ ἀρργονθά. Α οδδα ἴῃ ροϊηῦ 18 ἐουπὰ ἴῃ {86 τοδαϊηρ ἐν 
Βηθαβαρᾷ, ΦοΒη 1. 28., θοῦ [ἢ6 πηοδὺ δῃοιθηὗ δΟρΡΙ 68 ἢᾶνα 1 ζΘΏΘΤΑΙ 
ἐν Βηθανίᾳ, ἃ τοδαϊηρ ψ αἱοῖ Οτίσϑη ἀϊα ποὺ Βδ]ῖθυθ ἕο 6 ρεπυΐηθ. 

ΤῊΣ συιπρβ οὗ ΟΥρσϑη τὸ (μὰ οὗ στοαῦ ᾿τπροτίδποθ συ} 
ἰο 186 λϊδέογψ οὗ 86 ἰαχί : ἔτοτη {ποτὰ γγχὸ ἰδΆσῃ τυοἢ 88 [0 {Π6 {πἰγὰ 
ΘΠ ΌΓΥ, 8πα νγ6 ἃ.6 8016 ἴο δϑδοοσίδϊη {π6 ἴβοῦ, τ Β]οἢ 18 οἵ στοδῦ ναὶ ὰθ 
ἴογ ΟὟ ρῥγεβθηΐῦ ρΌγροβο, ἐλαΐ ἐλε οἰάεεί Μ55. ἀπά υεγδίοης τολίοϊ, τοα 
λαυε, εοπίαϊπ 7ιδὲ ἐδιδ δαπιε υαγὶεΐν 0 ἐεχέ ας οτιείεα ἐπ ἐΐε ἐγ σεηίμτψ. 
ον [ἊΣ γγὸ Ῥοϑβθ88 οὐ άθηθθ [ὉΓ ἔουταϊηρ ΠΥ Οἰδϑϑιοδίίοη οὗὨ (ἢ9 

ἸΏΒ Ουχτοηΐῦ ἴῃ ἀοουμηοηΐβ οὗ ὑπδὺ ὕϊπι6 ν}}} Ὀ6 σοπβιἀδγοα ἴῃ 
Δηοῖ ρἶδοθ. ΑἹ] ῃαῦ ν71}}} πον Ὀ6 ἰα1]4 ἄονσιι 18 {παῦ 186 ρσαῇοστγαὶ 
ἴοπθ οὗ ἴα οἰ αίϊοηβ οὗ Οτίροη, (86 πιοβὺ δῃοϊθηΐ γϑυβίοηϑ, δα οογίδϊῃ 
ΜϑΆ. (οὗ τηοσθ σϑοθηῦ ἀδίθ {βμϑπιβο]γ 68) ργθϑθηΐ [86 σοδάϊηρθ τ ΒΊΟΝ 
Ῥεϊοηρ ἰο 8 ὑαχὶ οὐ ἰαχίβ ἀδιηοηβίγα Ὁ. {ππ8 δποϊθηΐ, 

ἴῃ 86 ἔουσγίς οοηΐυσυ ΕἸ Βο ἱυ8 οὗἩ (ἰββαγοα γγ88 {π6 τηοβὺ οὐ τοδὶ 
οὗ 6 αστθακ ἐἈΓΠΟΥΒ: ἢΐ8 ἸΔθΟῸΓ ἐπ οομποδοῦίοη τ } (Π6 ἰοχὺ οὗἁὨ {Π6 
ἀοθρεῖβ, πὶ ᾿ἰσοάυοίηρ Η͵8 ἰΑθΌ ΑΓ ΘΔΠΟΏΒ, ᾿88 Ὀ6Θἢ δἰγοδαγ ποίλορά: 
1 18 ρΡγοῦ8 16 ἰδαῦ Θορ 68 ἱπύο νιοὶ Π6 Ἰηἰσοάπορα {Πμ|686 ΓΟἕδγΘΠΟΘΕ, 
ΘΧΘΓΟΙΒΟα 80 ΠΗ Πο6 ΟΥ̓ΘΥ ὑΠπ6 ΠΊΒΩΥ ΘΧΘΙΏΡΙΑΥΒ ἴῃ ὙΠ1ΟΒ (86 Ββὴθ 
αἰ βοὴΒ δηα (8068 ὑγ γο δα ρίογοα. ΕἸ αΒΘΌΙ18 γγχ88 ΘΟΠΠ δϑοπθα ὈΥ͂ 
(86 ΘΙΏΡΟΙΟΣ ΟὈμδίδηϊιπα 0 ῥγοουγα οορὶθθ οὗ [86 (ὐοβροὶβ᾽ [ὉῸΣ 
ΡΟ] Ο α86 ἴῃ ἰῃ6 Θμυγομοδ οὗ (ὐοηβίδ  ΏΟ0]6 : {818 βῃονγβ (πὲ ἔθ το 
ἯΔ8 ὯὨ0 ΟΡροδιοη ἴο {86 τϑοθρίϊομ οὗ οορὶθδ πο σαπλθ ἔγοτα ἐμπαῦ 
ΔΟΆΓΙΟΙ, 86] {μαῦ {πο γ νγὰβ 8δϑ γαῖ, αὖ ἰδεδϑί, ὕὸ ἐποιρῦ οὐ βυρροεῖ- 
ὕοη (μαῦ ΘΗΥ͂ ραΥ Δ ΟΌΪΑΡ ΘΟΌΒΙΓΥ οὐ ἀἰβίσιος ροβθϑθβϑθθα α οἷαδε οΓ ἐετί 
ΡΘΟΌΠΑΥΙΥ 105 οὐ. [ὑ Β6θπ18 ὕἤο παῦθ Ὀδθῃ δϑϑυμηθα ὈΥ βοὴ (δαὶ 
ἘαΒοθῖυ8 νγ88 αἰγθοίθα ἴο ρσόουγα {{686 ΘΟΡΙ6Β ἔτοτλ ΑἸαχδπατσια, τ Πῖο ἢ 
Ὑ48 (6 ρστοαὺ σϑηΐγο 'ῃ ἰδαὺ αν οὗ ἀγροῖς ᾿Πογαΐασθ. Βυῦ 10 15 
Ργο ἐὺ σογίαϊῃ ὑμαῦ [ῸΓ Βοπλθ γϑασβ (οδαγοα πδα βθθῃ ἃ ρΪἶδοβ οὗ 1π|- 
Ρογίαποθ ἴῃ οοηπϑοίϊοη τ (86 ὑγδηβου ρου δηα οἰγουϊαίίοη οὔ 
Ὁ γιβίϊδη τυ! ηρβ; δηα {μπ8 ἔγοτα (οβασοα 1861} 10 18 ργόῦδθ]θ ὑπαΐ 
Επβο 8 τγαβ ᾿πίθηαθα ἴο ορίαϊῃ ἰπ686 ΒΗ͂Υ ΟΟΡ᾽68. [1}ἢ οἰ Υ 6886 
μοῖγ ἰαχὺ σουὰ ἴπ 411 ργοῦρδθ}ν δ ͵πδὺ [86 Βατη6 ; πϑιηοὶυ, [Πα 
πῇ οἢ ΒΘ 15 Πἰπηβ6 ] Γ᾽ ἀπο, πα τ ΠΊΟΝ γᾶ 10 σΘΏΘΓΑΪΙ ΔΟΟΟΓάΆΠΟΘ 
πιὰ (παι οἵἨ Οτίρθῃ ἴῃ {86 ργϑνίοιβ οθηΐυσυ. Απά ἴἢὰ8, κἴον (6 
οὐϊοῖ οὗἍ μ6 διρϑυοσ δα θθθῃ ΘΟ ρ]16α νυ ῖ0}, 18 18 ργοίυ αν ἀϑηΐ {πα 
Οὐπδίδ πορ]α ταιδῦ {μ6ὴ αἱ Ἰϑαϑὺ παν δοοοσγαθα ψ 1 ΑἸοχαπαγία ἴῃ 
118 ἰαχί οὗ [86 (ἀοβροΐβ, ἐπουρὰ ἴῃ δου ἀρθβ [Π6 ἔν ο οἱθβ ἢανθ 668 

οα 88 [86 Βροαλδὶ βοαίβ οὗ ὕγχο σῖναὶ Δ }}11168 οὗ ἰοχί. 
ὁ ἴδ Ἰαἰΐον ρετύ οὗ [86 ἐουσίμ σοὨΓΥ Ὀοϊοηρ [86 οΥΙ0164] ἸΔΟΌΓΒ 

οὗ Φεγσοζιθ. ὙΤθοδα ΟἿΪῪ τυ] οἢ τοϊαύα ἴο {Π6 ἰδχί οὗ [86 Νονν Ταβίδ- 
τρρηΐ ποοα οὈβοσυδαίίΐου ἤθσθ.Ό ἸΒΘΩ Φογοῦιθ τγαϑ δὲ Εόιηθ, 1 {Π6 

1 Πρέπον γὰρ κατεφάνη τὸ δηλῶσαι τῇ σῇ συνέσει, ὅπως ἂν πεντήκοντα σωμάτια (ἱ. 6. ΕΧΕΙῊ- 
Ρἰατῖδ, οοάϊοο8,) ἐν διφθέραις ἐγκατασκεύοις, εὐανάγνωστά τε καὶ πρὸς τὴν χρῆσιν εὑμετακό- 
ὠστα, ὑπὺ τεχνιτῶν καλλιγράφων καὶ ἀκριβῶς τὴν τέχνην ἐπισταμένων, γραφῆναι κελεύσειας, 
τῶν θείων δηλαδὴ γράφων, ὧν μάλιστα τήν τ᾽ ἐπισκευὴν καὶ τὴν χρῆσιν, τῷ τῆς ἐκκλησίας 
λόγῳ ἀναγκαίαν εἶναι γινώσκεις. (Ευ8. ἀ6 Ὑ Δ Οοπβιὶ. ἵν. 36., οά. Ηοἰπίοοη, Ρ. 387.) [8 
ἴδ θερίηπίης οὗ {πὸ οάϊοῖ τ86 Ἐπροσον δὰ βαϊὰ ὑπαὶ [ἢ6 'γδηΐ οὗἩ (86 συγ Β68 βου Ὀ6 
τιρρ οὰ κατὰ τὴν ἐπτώννιιον ἡμῖν πόλιν. 



44 Τεχίμαϊ (γί ἰοΐβηι. 

{πιο οὗἨἁ Παιηδβυβ, Ὀῖβμορ οὗ {μαΐ οἷἵγ, αὖ 818 τοαποδὺ δ υπάογίοοκ 
{Π6 τουϊβίοη οὗ {π6 1, (ἀοβροβ ψ ΒΙΟἢ 6 86 οἰστοηί, ΤΉ 
Ραγί οὗ {16 Νονν Τοβίδιμθηῦ μα δα οομιρ]εοἰθα Α. ἢ. 384 ; δπᾶ ἴῃ [9 
Ἰη ΓΟ ΟΙΟΥΥ͂ Θρ 816, ἢ6 δῆονγβ τ μαῦ 18 Ἰυαρτηοηὺ τγὰ8 οὗ {86 (ἤθη 
οομάϊ! οη οὗ ἰΠ6 Μ53., ποῦ τλϑγοὶν {86 1,δἴη, θὰ αἷβο [86 ατϑεκ. 
Ηδ ἀρφοπιοά 10 ποϑαΐξα] ἴο 86 ἃ οι ραγβοη οὗ δηοϊθηὺ ΜΙ 55. ἴῃ {παῖ 
Ἰδησυδσα 848 ἴπ6 στουηα ῸΓ δ18 1,α[π γουιϑίοη. [}ἢ {Π18 πα βῃονγθά 
τ8δὺ Βα ἰβουσμῦ {πα΄ τοδὴν οὗ ἰ8ὸ ΜΘ. σμιοῖ σοῦ {πθὴ [86 τροτα 
τΤοσϑηῦ 66 ποῦ [0 6 ἰγυδίοα 848 ΔἌΠΥ 88 {86 οἷάθσ. [10 ββου!ὰ Ὀ6 
οὐβεγνϑὰ ἐμαΐ {πὸ Μ 55. ψ ]οἢ μ6 ΘΠ ρ]ΟΥΘα 6.6 ΘΥἹΔΘΏΠΥ ΒΌ ἢ 88 
Ὑ6Γ6 ἴῃ 86 ἴῃ ἴδ »7γεδέ, Βυοἢ 88 6 βυρροβοά τηϊρῃῦ μᾶν Ὀθοη {Π6 
ΘΧΘΙΏΡΪ ΑΓΒ ἔγομη ἡ Βιοῖ [Παΐ γογβίου δα αὖ ἢσϑὺ ὕθθη τηδάβ, νυ ιοῖ 6 
δα οσουρὶοα Βιμ)86] ἴῃ τονϊδίησ. ΜδϑηΥ οὗ δῖ8 οομραϊηΐβ που] 
ΔΡΡΙΥ Αἰἴκε ἴο ατβεὶς δπὰ ἰο 1μαὔϊῃ οορὶθ8. Άγ8]]68] ραββαρϑβθ μεά 
Ὀ6οη Ὀτουρῦ ᾿ηῖο νουῦα! ΘΟΠΙΟΥΤΩΣΥ͂ ἴο δδοῖὶ ΟἴΠΟΥ ἢ ρογύϊομβ Β ἢ 
δοϊοπσοα ἴο οηθ (ἀοβροὶ μπαὰ θθθῃ ἱπβογίθα ἴῃ οὔποτ: δηὰ ἴἢπ8 {86 
ΘΟ βίοη ἴο Ὀ6 ΓΟ Ια νγα8 ποί βρης, βδόοπιθ 8]]Οσγαποα τχπδί Ὀ6 
τη8 6, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ἴῃ 8}} [8.686 ΤΟΙΊΑΓΚΒ ἔῸΥ {π6 δέγοπσ οοίομγίπφ Ἡ ὨΙΟΣ 
ΦΘΥΌΠῚΘ νγαϑ δοοιιβίοτηϑα ἴο 186 1ῃ ἜΧΡΥ ΒΒ Πρ Ὦ18 ΟΡΙΠΊΟΠΒ. 

Βαυΐ, Ὀαβι468 ἐπ 1,αὐϊη Ὑυϊσαῖθ ἀκτὴν ἐῃ8 ρῥτγοσοοᾶρα ἔσγοιῃ 
“) γοιηθ 8 οὐ σα] βίυαϊθθ, γα πα ἴῃ [818 σΘὨΓΌΓΥ τηοηυπηθηΐδ οὗ 8 
ἀἰβεγοηῦ Κῖπά. Τῆς (ἀοίμῖς νογβίοι οὗ {Π]0Ρ}1188 νϑῦὶ88 ΘΟ ΒΙ ἀΟΓΔΌΪΥ 
ἴπ 18 ἰοχύ ἔγοταῃ {86 ΘΑ Ύ]ΟΓ οὗἩ {Π6 ἀποιϊθηΐ ὑγϑ 8] Δ ὕΔΟΠΒ ; ΤΔΉΥ ὈΒΒΒΑρ6Β 
ἅτ 1η ἃ ἀἸΠἴθγθηΐ ἔόσιῃ, δηα ἰπ6 ἔοπὸ οὗ {π6 ἰοχί ἤθη πηϊηπΐθ οοτη- 
ῬΑΓΊΒΟΩ 18 ᾿πβοϊυ ρα 18 ἀἰβοσοραπῦ. γε πα, 4180, {παῦ 16 ζδὕπ 
ψουϑίο ὙΠΟ δα Ὀδθὴ ΡΥΘΥΙΟΌΒΙΥ ἴῃ ὑ86 ψ)αὸ8 ἴῃ (818 ὁθηΐασν βυὺ- 
)6οὐρα ἴο ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟ Ἰβίοη8. Οπὸ οὗὨ ἴΠ686,  ΏΙΟἢ ΤηΔΥῪ μάνα οΥΙριπαίθα 
ἴῃ {Π|8 ρασιοά, 18 απ ἴῃ 186 Οοάοχ Βυϊχιδηιβ, αἰ ΠΥ ρ' ΘΟΠΒΙΔΘΓΥΔΌΪ 
ἔτομη [818 οΪα ὙΘΥΒΊΟ 89 ἘΠΓΘΥΪΒΟα ; 1Ὁ ἌρΊΤΘ68 δυθὴ θ88 τ (Π6 
γυϊραΐο οὗ Φοζοῖωθ. [{ 18 σογίδιη {Ππδὖ, ἴῃ 506 ΤΩΔΠΠΘΓ, Π6 ΓΘ Ἧ͵Α88 ἃ 
ΘΟΠΒΙΔΟΙΔΌΪ6 ἱπῆποησο Ὀσουσῃῦ ἴο Ὀθαγ οἡ {Π6 ἰοχὺ οὗ [6 Νὸιν δίας 
Ιηθηῦ ἴῃ {π6 ἔουσί οοπίασυ. Απάὰ γεὺ ΕὐυβοὈϊυΒ, το οὗ 411} {86 
ατοοὶς ἐλ θουβ οὗ μαὺ ἂσὸ νγα8 {86 τηοϑῦ ἰδασηθὰ δηὰ οὐ τοδὶ, πὰ 
ὙγΠΟΒ6 ὙΓΓΙΓΙΠΡΒ ΔΓ ΨΟΓΥ͂ ΟΟΡΙΟΙ 8, ἀἰα ποῖ, ἴῃ [86 σαῆθγαὶ ομαγδοίου οὗ 
ἢ18 οἸ Δ ΓΙΟΏ 5, ΑἸΠΘΓ δ 4}1 τηδίθυῖ 1 ἔγοτα Οτίροη. Βαΐ Εδοῦιαβ Ὀ6- 
Ἰοηροα ἴο 186 ,ογπιεῦ ρατέ οὗ ἴμ6 ἰουσίμ οοπίυγΥ, δηα {π6 ἰοχύ, ἴῃ 8 
ΤΥδηΒ: 10 δίδῦθ, ῬοΥΔ1 8 τύπον ἴο {86 τ] 46]6 οὗὨἉ (παῦ ἀρὰ δπα οηνναγα, 
ΤΠ αὐἰϊοταρύ ἴο δοοοιῃῦ ὉΣ ΡΠ: Ποιάθῃδ ἀρᾶχί ἐπσαι ἀν κεῖ Βιϑίογιοδὶ 

ἰΘΒΕΪΠΊΟΠΥ͂, Ο8ἢ ὩΘΥ͂ΘΓ ρῸ Ὀαγοπᾶ 84. βίδίοιχθηῦ οὗἁἨ Ὀγοῦ0}1{168:; δηά 
{8 νγὸ βῃου]ὰ Ὀ6 σϑαϊοιβ ἴῃ πού ἱηνοηδηρ ΓΑΒ (Πϑοσῖθθ. [Γ τηδν, 
Βονονογ, θ6 Τοιηαυκοα (πα΄, ἴῃ {πὸ ἔοατίῃ οοηΐαγΥ, ποτα σοῦ οογίδιῃ 
Θδ11868 ἴῃ ΟΡΟΓΑΓΟ ὙΠ Οὗ τηϊρὰΐ δἴεοῦ (ῃ6 ἰοχί, Αἰοῦ [π6 ρογβθου- 
(ἰοπ, ἴῃ {π6 τοῖρῃ οὐὁἨ Ὠιοοϊοιίδη, ἀυτίησ ΠΟ} [Πα οορῖθβ οὗ {πὸ ΝΟΥ 
Τοβίδιηθηΐ ὈοΟΐΒ ΤΟΓΘῈ 80 Το] ΘΠ] 6 ΕΘ ἀσδβίτογοα, 1Ὁ τνα8 σϑηυϊδιίθ (Ὸ 
[Αῖκο βίθρβ ἴο γσϑρδὶσ {Π6 1088 ἴῸσ {86 86 οὗ [86 σπυτοῆοθ. ΤᾺΪΒ τηυϑὺ 
ἢδγ6 σίνθη ἴο ἴπ6 ρεδίξδλιογα οἵ [Πο86 ἀδΥ8 ἃ ὩΘῪ ἱπηροίι8β ἴο ΒΟΡΡΙΥ͂ 
[π6 ἀθιμθηα. ὅοοῃ δου {{18, (86 δἀορίίζοη οὐ {μ6 ρῥτγοίοββίου οὗ 
ΟΣ ΙΒΌΙ ΔΗ ὈΥ Οὐπδίδηθηθ οδυβοα 8. ναϑὺ οχίθηβίοη ἴῃ {Π6 ἀοιηδη 
ἴον {86 ΟἸιτίβυαπ δοτρίασοθ. Νοῖ ΟὨΪΥ αὖ {πὶ πι6 νγὰ8 ΟΣ ΒΔ ΠΥ 
ἴγοορα ἔγοιη δοιαὶ βυουϊπρ δηαὰ Ῥϑηδὶυ, θυΐ 10 τγ88 8ο ἐοβίοσοα ὉΥ͂ 



Οη δε Π βίον 9. ἰλε Τοτί ἐΐδοῖ. 4δ 

(16 Βοπιδη τυ] ηρ ΡΟ ΘΣ, ὑπδὺ 118 ᾿γοξοδδίοῃ Ὀθοϑτηθ γοβρθοίδ Ὁ ]6 ἴῃ 
86 Θγ68 οὗ τηϑῃ, δηὰ 10 Ἰηνοϊνϑα ἴῃ 1186] πο ΧΘΡΙΟΔΟΣ ; δπα ἰπυ8 {ἢ 
6 οὗ ποπιῖπαὶ ΟΠ γιβδηβ δπὰ οὐ (Ἰυιβίϊδῃῃ Ἀβϑου Ὁ]168 ὈΘΟΆΣΩΘ, 
ψ λ] 8. ΥΟΥῪ Βῃοτγὶ Βρβοθ οὗ {ἰπ6, ὙΘΓῪ τυ οἢ στοαΐοσ. Απᾶα βἷμα]- 
ἰδ ΟΌΑΙΥ͂ 1 (818 οχίθπβίοη οὗ [86 πδῖηθ οὗ (γι βυ δηιῦυ, [Π6 ΠΟῪ 
[ολΐαγοϑ πὰ {π6 δαογοά ἐετί ἐξεεί  Ὀαρδη ἴο 6 τηδη 8. 18. δἰτηοβί 
βυσροδίδ ἐπαῦ [Π6γῸ νγαβ ἃ Θοῃηθοῦομ Ὀοίνθοῃ (Π6 ὕτο δοίβι ἔδοῦ 
οὗ ἐδοπι, ἀραγὶ ἔγοτα 81} [βϑόσυ, 18 ἃ πονῇ συ. [Ὁ μα8 Ὀθθὴ {βουσὶ 
ἐδαὶ {86 ᾿ηθυθποο οὗ (ὐοπβίδῃ ἤπορ]θ, [86 ΠΟῪ ἱτωροῦῖαὶ ΟἷΥ οὗὨ {89 
Βαβι, Βδα ἰο ἀο σι (πὸ αἰ διδίοη οὗ ἃ ἰοχύ ὑγθΥ ΘΑΥΪΥ δαορίορα 
{βοτο, δῃα αἰ στρ ταῦ ἔσοτα ἴπαὶ ἡν 10] Βα ῥγθν!ουβ] Υ οιημαπαίοα 
ἴτοιι ΑἸ]οχαπάσια, [πὸ σθηΐσα, ᾿ῃ ἰμοβα ἄδγβ, οὗ ασθοκ ἸἸογαΐυσγα ἰὴ ἃ 
ἸΩΘΤΌΔΙΏ]6 ροϊηΐ οὗ νίαν. Βυΐ (μ6 ἀἸ ΠΟΥ ἩΒΙΟΝ [168 πῃ {86 νᾶ 
οὗ {818 (ΠΘΟΥΥ 18 [86 ἔδοῦ (ἴο ψ ΙΟΒ ποῦδο μα8 θθ θη δἰτοδαν ἀἰλοσδίοῦ) 
(αὐ Οὐπδίδ πο οδυδοᾶ [86 οορίοθβ οὗ {86 οερο]β ὙΙΟἢ 6.6 1η- 
ἰοπἀοά ἕογ ομυτοῖι ὑδ6 ἴῃ {π6 ΠΟ] γ-ουπάθα οαβύθσῃ σδρὶίαὶ, ἴο Ὀ6 
ῥτοουγεα Ὀγ ΕΣΒοἷα8; δηα ἰμὺβ 1Ὁ 18 ἴῃ νϑίῃ ἴο Ἰοοῖς (ο Οομβίδη- 
Ππορδ ἴῃ εἶς ἴουγί ἢ ΘΟ ΌΓΥ 88 {16 βουσοθ οὗ ἃ ποῃ- Επιβο ίβη, απ 
(μογθίοστα 80 ἐλ ποη- ΑἸοχαμάσιδη ἰαχί, [Ὁ ταὶρῦ Ὀ6 ΤΔΟΓΘ ἴῃ δοουχά- 
8π06 ὙΠ ἰδοίβ 1 “πέοοῖ ΤΟΥ βυρροβίθα, δηᾶ τῇ 10 6.6 βιρροβοά 
δα. (86 Κιπα οὗ ἰαχὺ ψΠΙΟΝ αἵ Ἰοηρίῃ, τὰ {80 Εἰδβί, 80 ταυσοῖ δι ροῖ- 
δε (δὶ διηρ]ογοα ὉΥ Οτίρθη, μδα θθθὰ ἀἰἔυβοα ἔτοπι {π6ηοθ. 
ΤῊ 18 ὈῬΓΟΡΟΒΘα 88 ἃ βιιθ᾽ϑοϊ ἴῸΓ ἸΠΑΌΪΓΥ : ΘΥ]ἄάθμ 6 ΤΩΔΥ 6 ἄγανῃ 
ἴτοια [86 αυοίδιοπβ ἴῃ {μ6 ττιηρβ οὗ Φόοἢη Ομγγβοβίοσῃ, σῆο θ6- 
ἰοησοά ἴο Απἴοοῖ ὈΥ δἱτίμ, οἀποδίιοη, δπα σϑβίάθμοθ, ἅρ ἴο (86 ἔδτηθ 
οὗ ἢ18 ο]ονϑίίοη ἴο (86 Ἰῃβθοῦσγα μοῖρ οὗὨ {π6 ραϊδγοῃαίο οὗ (οη- 
βίδη Πορ]6. [1 σπουἹὰ ποῖ 6 ἀἰουῦ ἴο δον μα 6 τοροδίθα! Υ 
568 {π6 ΘογιρίαΓΘ 1ἢ ΒΌΟΒ ΓΟΣΤΩΒ 88 ΘΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βίδίθα ὃν Οτίσθῃ 
πού ἴο Ὀ6 ἔουπα, ἰδ 18, ἴῃ [Π6 ΘΟΡ168 ἐΐοπ ουγτοπῦ ; δῃηα 1 ΤὩΔΥῪ 4130 Ὀ6 
ῥγοτϑᾶ [μαῖ {86 ροϊηΐδβ πῃ τ Β1Ο} {Π6 1,δἰῖη Οοάοχ Βυισίδηιβ δα (68 
(οίμ!ο νοσγϑίου αἸἶἾΟΣ ἔγομη [86 οἱ ἀδὺ δι! ου 168, ἀγὸ ᾿αβὺ βυςῆ 88 
που] θ6 βυρροτγίοα Ὀγ ΟΜ γγβοβθίοιηΩ. [10 [818 ἐγαπδίξίομπ ἐοσέ ἀϊὰ οΥἹ- 
ξἰθαίθ δ Απθοος ἴῃ {π6 ἐθαγίῃ οοηΐατγυ, 1Ὁ τσ Ὀθοοῖμθ θϑβὶ νυ 
ἀἰυδοα {Ὠτουρη {Π6 Εἰαϑὲ, σβοσα {π6 ἀδιμιδια ἴον [86 ὈΟΟΚΒ οὗ {Π6 
Νὸν Ταβίδιηθηῖ, κπὰ ἐμ (ἀοΒρ6}]8β ἰπ ριγ συ ]αῦ, νγὰβ ὩΟῪ 80 ρτοδί, 
Απὰ (δπ18 186 ᾿πῆπϑηοα οὗἩ {π6 ΟἸΠυγο.. οΟρίθθ βοΐ ὈΥ Ειβοθϊὰ8 ἴο 
(οπδίδ ΟΡ ]6 πὰρ θ6 τλοτο {π8ῃ οουπίογασίοα, Θβρθοΐα!]ν ἀυγίην; 
[86 Ἰοπσ Ροσϊοά ἴθ συ βῖο (Π6 Ἰδαίου ΟἿ ψ͵ϑ ἰὴ {π6 Παπαβ οὗ (86 
ΑΥδη8, ΨΥ δβϑοοιίθα Ἔν συ [πϊηρ ΑἸοχαπάγίδη (848 [ΒΘΥ ταϊρῦ Βα ἢ 
6001685) τ ΑἸΒδμδβῖυβ, δηα νὰ (6 ΝΊΟΘΏΘ Βυταθὸ] ποῖ ἸΠ6Υ 80 
υἱϊουῖγ τορυαϊαίθα, , 

1μοὐ [686 {Βϑογῖεβ Ὀ6 ἰβκθῃ Ὁ τ μαῦ [ΠΟῪ ὅτ σοσίδ ({Π6Υ͂ ΤΩΔῪ αὐ 
Ἰεαϑὺ ΒῈΕυῪ 6 88 8 ομδοῖς ἴἰο (86 σϑοθρίϊοη οὐ ὑπύθηβ Ὁ] ΧΡ] ΠΔ ]ΟΠΒ), 
διὰ (Π6η 1ὑ 18 ποὶ ἀπῆου]δ ἴο Θχρ δῖπ μον {818 ἐγαηδίἑοπ ἐστέ ταὶρ ἢ 
οΥρίπαίθ. [Ὁ ῥγούζυ {βογουρ!! Υ τηθοῖβ [86 ἀοβογιρίίΐοη οίνθῃ ὮΥῪ 
δοτγοτλθ, δα Ὀοίοσθ Ὠϊπὶ ὈΥ Οτσθῃ, οὗ ἴ[π6 ῥγοοθάυγα οὗἉ ἴΒοβα δοργυἱδίβ 
ἯὮΟ ΘΟ 8664 {Π6 ἰοχί ὈΥ Ὀ]οπαϊησ {Ππ6 ῬΒγδΒοοΪορῪ οὗ {86 ἀϊεγοπὶ 
Οοεροὶβ ᾿ορϑίμογ, δα ὉΥ͂ πιαϊκίησ Ἰηβουίοπβ ἀπα δἰ ογαϊϊομβ. [1 δᾶ- "Ὁ 
ἀρ α Υ 68}} {818 ἃ ἐγαπδίξίοη εχ, ἀθὰ ἰΔκ6 88 ργουῦς ἀραϊπβί 11 [6 β8 πλθ 
ΘΟ 168 ὙἘ)Οἢ ΟΓΘ υδοὰ ὈΥ «θιοτηθ ἔυγ β.1}}14 7 ΡΌΓΡΟΒΘΒ: 86 
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Δρρϑαϊϑὰ ἰο {86 ἰγϑῃβδι: 0 8 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ταϑθ 'ἢ ἸΏΔΗΥ ᾿Δησιιαροδ, 88 
ΘΙ η668 δραϊηβὺ δῦ μ6 οϑίθοιηθα ἰο ὈΘ ἱπΠΟΥΔΙΙΟΠΒ ; 80 ΙΏΔῪ Ὑ6; 
Δ ΒΌΓΟΙΥ {μ6 οἷά 1,δἴπ, {86 Οὐυγοίοηϊαπ ὔγγίασ, δῃά (86 ἔνο 
Ερσυρὕδῃ ὙΘΥΒΙΟΩΒ ἈΓΘ 8ΙΏΡΙΥ βυ Ποϊοηΐ ἴο ῥσγονθ {818 ροϊηΐ. 

Βυῦ {86 οἷάδι ἰοχίβ γοσθ πού γοῦ βιρογβθαθα: {86 ὺ οοπεπυρα ἴῃ 
Ὧ86 ἰοησ ΔΙΟΙ, 88 ΤΩΔῪ Ὀ6 Β66ὴ ὉΥ {π6 οἰζαίοη οὗ ΑἸοχδηαγίδῃ ἔδίμοσε, 
δηα ὈΥ {Π6 γϑβίοηβ δἰογνσαγάβ δχϑουΐθα, βυο ἢ 838. {86 Αὐγγθπῖδη δπάᾶ 
ὐιίοριο;; ἴῃ ὈοΐΒ οὗ σοὶ ὑπ γϑϑαϊηρβ ΒΟ ΒΒ. μάνα θθθῃ οδ]]οά 
ΑἸοχαηάγίδῃ ἃστὸ οὐ βυοῖ ἐγεαπθηΐ ὁσοΌγΘηοΘ {μαῦὺ (ΒΟΥ ταϊρσῃΐ ἴῃ ἃ 
ΒΘΠΘΓΑΙ 8Β6η86 6 8814 ο Ὀ6]ομρ; ἴο ἐμεῦ οἶα8556. ᾿πάροα, νυ} τορασχὰ ἰο 
ΨΘΙΒΙΟΏΒ, 1 18 ποῖ {1} γὰ σοῦ ἰο {μ6 Ἰἰαΐοσ ὥὄυσγιδο, δχϑουΐθα τὰ {86 
Βερίπηΐηρ οὗἁἨ [π0 βιχίῃ σοηΐασυ, θυΐ ΜΒΙΟΝ 1 ΟὨΪῪ μᾶνθ 88 ασαΐγ 
γευϊδεά αὖ (86 Ὀοριπηϊηρ οὗ [π6 δουεηίδ, [μα΄ γα Ηπα ἴῃ {818 ἔοστω 
ΤΟΔαΙΠΡΒ ἡ ΑΙΟΝ πλὶγ 6 ρῥἰδοοα Ὀγ {Π6 5146 οὗἉ [86 ἐγαπείξοπ ἑετὲ οὗ 18 
ἔουγ οοηΐασγ. Βυΐ δρδϊηβί εἰρϑα {π΄ γεσϊδίοπ οἵ ἴμ6 Ἰαΐοσ ϑυσῖδς 
ΒΟ ὙΠ Ώ68868; [ῸΓ 1Ὁ ΘΟὨΐΔ1ΠΒ Το! ηρΒ ἔγοια τεὸς ΜΘ. Βοοηρίηρ 
ἴο {δα οἶλ88 οὗ ἰαχὺ τ μοβα δηίθσῖοῦ οχιβίθῃοθ 888 Ὀ6Θὴ ΔΙΤΟΘΑΥ βίδίθα. 

Ιὴ {π6 Θουγβο οὗ σϑῃξασθβ, [Π6 σΘΠΘΓΑΙ 86 οὗ 4 ἰαχύ οοπίδιηϊηρ; 
ΤΟΔαΙΏρΒ στον αἴ γῖπρ' ἔγοσα [8086 οὗὨ [86 ΘΑΥΪΥ γ γΒΙοηΒ δηα Οτίσθῃ, 
Βυ ΠΟΘ ΠΥ δ ΠΟΥΒ68. ΟἿ τοργάϊηρ ἰμαῦ οὗἨ νυ] ο ἢ ψγὸ μαννα Ὀδθῃ 
ΒΡΘΑ Κρ 88 ἀθβουυῖπρ [ἢΠ6 πδπιθ ΒΟ. 1 μαναὰ δβουϊοα ἰο 1, οὗ ἃ 
ἐγαπδίδοη ἐεσί. Ὅη 6 Ἐπὰ πὸ δνιάθῃοθ οὗ σουϊβίοηβ οἵ (86 ἐετέ Βανϊησ 
(Δ Κθη ΗοΪδοθ: ἴπογθ 18 ἼῸ ἔγϑοθ {παΐ 41} γγχὰβ πού Ἰϑὲν ο [86 φοργ βίβ 
ὝΠΟ ΒΙΠΡΙΥ 6Ἰα {86 ποῦς {μα νγαβ Ἀβδῖσῃοα {βο. 6 ἀο ἢπά, 
ΒΟΥΤΟΥΟΙ, ρδυουϊαῦ ΟΟΡΙΘ8 σου ϊβοα ἴῃ ἰδίου ἀρθ8; δηα {86 Θδυΐο Ὁ 

᾿ ΤΟΔΑΪη πἰβοι δανθ θδθὴ δἰίθγθα ἴο οἴμϑῖβ βι ὈΒΘα 6 ΠΕΠῪ ουγγοηΐ ἃ γ6 
80 δ γ μι ἐμέτς ἴῃ {ῃ6 Βιβίογυ οὗ 86 ἰοχί, 

ΟὐΟΟΑΒΙΟΏΔΙΥ ΘυΘἢ ΔΙΠΟΠΡ ες ΘΟΙΡΑΓΑΙΥΟΙΥ τοοθηΐ ΘΟΡΙΘ8 {86 γ6 
ΔΙῸ ΒΟΠ16 ΜὨΙΟΝ ἰὴ [ΠΟΙΡ ρΘΠΘΓΑΙ ΤΟ Πρ8 Ἀρτθὸ 11} {Π6 τιοβὺ δηοιθπΐ 
ΔΌΓΠΟΥΙΟΔ6Β ; {1118 ῬΓΟΌΔΌΪΥ νγαβ [86 σϑβϑαϊ οἵ βοπλα βοσῖρθ τηϑοϑίϊηρ ὙΠ Ὰ 
8} ΟΔΟΥ ΘΟΟΡΥ͂ οὗ {μ18 Κιπα δᾶ ὑβιηρ 1 88 ἢ18 δχϑιυρὶασ. Ηδθ ΠηδῪ 
ἢανθ ἄοπα {818 δὖ θἸπιθ8 ἔγομη θθῖπρ' ροββϑββϑᾶ οὐὨ βοιηδ οὐὔλ[ϊοϑὶ Κηον-- 
Ἰεάρε: Ὀυΐ 1 18 τῆοσθ ῥγοῦδθ]6 {μαῦ (818 τθοσα ἔγθα ΘΕ ΔΓΌΒ6 ἔσο 
818 ἐδ κὶπρ (86 ΘΧΘμΊρ]αγ πιπουΐ Ὀαίηρ ΓΘ] ἀσᾶσγα οὗ {μ6 αἰ ΘΟ 68 
οὗ σορίθβ ἔγοτη ὁη6 δῃοίμου. Βυΐ 88 {86 τηδββ οὗ {6 ατϑοῖς Μϑ55. 
ΠΟῪ ΟΧΙβίηρ ργοϑοηὺ ἃ ἰοχύ ψΠΣΟΩ 48 ραββθα Ῥαγομῃά {86 ἐγαπδέξέοπ 
βίδίθ, 1ὕ βῆονγβ ὑπδὺ ὑῃθοῦθ πιαβῦ μανα ὈΘΘη Βοπλα δρργθμθηβίοῃ οὗ ἀϊ- 
ἔδυθηοθβ ΘΟΌρἢ ἴο ΟἈ0.86 ΘΟΡΙΘΒ Οὗ 8. ρΑγ ΟΌ ΩΓ Ἀ ἐξ μηνὴ ἴο Ὀ6 ῥΓ6- 
ἔευτθᾶ, 10 τυυβὲ ποὺ 6 Βαρροβθα ἐμαὶ {μι γα 18 ἃ ργθοῖβα ἀρτθοιηθῃΐ 
ΟΥ̓ ΘΥ ἢ 8 βἜΠΟΓΙΆΪΙ ὉΠ} ΟΥΤΩΣ ΤΥ ἴῃ {Π|6 Τ,Δ688 οὗ (86 Ἰαῦδυ δΟρ ΘΒ; ἴῸγ [86 γ, 
ἴοο, ἴδᾶγ6 αἰ βοιεμαποῖει οὗὨ {Π6}Ὁ ΟΥ̓, 8Πα ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟῪ Ὀἢ 8868 οὗὨ νυ! ΘΕ 
οὗ τεδαϊηρ: Ὀαΐύ 1 18 88 [0 ολαγαοίεγίβέϊο γεααϊΐπσα (πὶ {Π6Γὰ 8 ἴῃ [86 
ἰαίον Μ55., ϑυοι ἃ σεπεγαΐ ἀρτϑοιηθηΐ ἴῃ ὁρροβιοη ἴο {π6 ο]ἄογ, ἐμδὲ 
[Π6 ὙΑΓΙΔΙΟΙ ΤΊΔΥ Ὀ6 80 ἴὯΓ 081164 σα πουῖο. ΤῸ ἄγδν {πΠ6 1ἴη6 οὗ ἀ18- 
ὈΙΠΟΙ]ΟΏ. ΠΊΔΥ ποὺ δἰνγαγ8 Ὀ6 ΘΆΒΥ, δηα [8 τηϑὴν ᾿πηροτγίϑηὐ ἀοουμηθηΐδ 
γχυϑὺ Ὧ6 ΘΟΠΒΙἀΘγρα 88 Ὀϑ]οηρίηρ δ Ἰϑδϑί ἴῃ τυθάβυσα ἴο (86 ἐγαπϑίξοπ 
δίαΐο. 

10 18 ΟὨΪΥ ὈΥ ΟὈΒοσηρ ΒυΓΓΟ Πα πρ' ΟὈ]θοίβ ΟΣ ἔποόύσῃ ἰδ Π-Τολυ τ 8 
ἐμαῦ (86 αἰδίδῃοθ ὁδῃ Ὀδ δρρτγρϑοϊαίβα πῃ οὶ τ μανθ νψογαρθά οΟΥ ἰτὰ»" 
γ61104 : δπα 80 ἴοο μδγθ; [π6 βίβρβ ἴῃ {π6 μιἰβίογσυ οὗ ἐμ6 ἰδχῦ ὩδΔΥ 6 



Οη ἐλε Ἠιδίογυ οΓ ἐλε 7 τί ἰδεῖ, 47 

ἸΏ βΌΠΟΓΑΪ ΒΟ 88 ΟΔὴ ΠΑΓΟΪΥ δ6 ποίςοα; δυῦ 16 νὰ ἰδκθ ἐμ δ6- 
σἰπηϊηρ οὗὨ [86 {π|γὰ ΘΠ ΓΌΓΥ δηα σοραγθ 10 τι {μ6 ὑπο, (Π6 
οἰιδηρα οὗ Ροβι οη 18 δ ὁΠ06 Υ]Β10]6; δηα (δπ8 {Π0866 ὙΠῸ ταῖρ ῦ πᾶνθ 
ἀουδέοά ἐδαὶ ἀοουτηρηΐβ τὰ {Π6 ΓΥΔΏδΙ ἢ βίδίθ τχυβύ δανα οχιβϑίθα, ΟΣ 
ἐδαῖ ΒΩΥ γα 8.1}} οχίδηϊ, ὕΔΥ ΠΑΥΘ ἃ δίβπαδγα, ὈΥ τ ΒΙΟἢ {Π6Υ τᾶν 6 
δΌΓΕ {μαὺ βυοἢ ἃ οὔδηρσο δ88 ἴδ κϑὴ μΪδοβ. 

Τι βθϑβ ὕγοῦδ}} ]6 ἄξ πού ΔΌΒοΟΙ υὐθ!] Υ ἀδιηομῃαίγα 16) ὑπαὶ (86 ἰοχί 
π ἢ πτ88 [ἢ6 τλοσα γοοθηΐ ἴῃ 18 ΟΒδγβοίοσιβίιο θα σοβ, τγ88 δ ἢγϑὶ 
δἀορίοα ἴπ οσεγέαϊπ οσομπίγίο8 (ἈΡΡΑΓΘΏΕΥ {Π6 ΤΟρΊομΒ οοππροίοα τ} 
Οὐπδία ΠΕ ΠΟΡ]6 δπα ἀπ] 06}), πα τμαὺ ΑἸοχδηάγια γοίδι ποα 186 ΤλΟΓΘ 
δηοιοηΐ ἔοστα ; Ὀαΐ, αἴνοσ [ὸ Μαποιωθίδῃ οοηαποβὶ οὗ Εργρί, {π6 1π- 
ἤυοποε οὗἨ {παῦ ΠΘΥΓΆΓΥ ΤΩΘΙΧΟΡΟΪΙΒ οΘαΒοα ; ἴον 1Ὁ γ)ὰϑ ὯῸ ἸΟΏρΡῸΓ [89 
ρἶδοθ ἔγοπι τ οι ὑγαηβοσὶρίϑ οἵ ασθοὶς σσοσκβ οηδπαῖοα ὑπγου σῇ 4]] 
δὲ τορίοῦβ ἴθ τΠοἢ ΟὝσθοκ τγἂὰϑ πόση. Μάυοὶ, ᾿Ἰπάθοα, οὗ {818 
δησίοπί ἰγαβῆς Πα Ὀοίοσο [πᾶ {ἰπ|6 ραββθαᾶ ἔγοτῃ ΑἸοχαηάγια ἰο νϑγίουβ 
᾿ΔΟπΑθίοσῖ68, ΔΠ4 [0 (ΟΠΒίΔΏΠΠΟΡΪ6 1[86],---- [6 ΟἿ τ ΒΙοἢ, δου ἘΠ 
Μαδβοιμοίαδῃι ῬΟΎΤΟΣ δα ΟΥ̓ΌΒΠΘα γτῖα δῃὰ Εἰργρί, γγὰϑ ΒΌΡΓΟΙΩΘ 88 
ἴδε οοηίσα οὗ δδβίοσιι ΟΠ ΒΔ }1γ. 
ὝΒΕη [Π6 αὐἰὐοπομ 18 Θθρ οὶ γ αἰγοοίοα ἴο {86 ἀν γβι [168 οὐὗὁὨἨ δῃῪ 

οδ]εςία, Δηἃ ἤθη {πὸ ροϊηίβ οὗ ἀἸ δγθησα δγῸ δβἰδίδα 1ῃ τϊπυΐθηθδβ οὗ 
ἄεἰ4:}, {ΠΘῪ ΤΩΔΥ͂ ΘΑΒΙΪΥ Β6Θλ (0 6 Θββθῃ Ά }Π}γ πΉ]}1κ6; δηὰ γοί 17 {86 
διπϊἰαττ68 Δ] ΟΠ 6 ἅτ Ὀσουρῃῦ [ὈΥΥΤΑΓ ῬΓΟΙΩΪΠΘΏΓΥ, ᾿ὖ ΤΩΔῪ Β6ΘΙῚ 88 
ἹΓΊΒογο οχιδίθα δη δἰ πηοεύ δοβοϊαῦο θη πγ. Απὰ {π8 8 10 τ τ 1Π6 
ἀϊδενοπὲὶ οἰδββθθ οἵ ἰοχύ ἴῃ {πὸ ασθοκ Νὸνν Τοβίδηθηθ. ΤῈ6 ρἜΠΟΓΑΙ 
ΔΟΟΟΓάΆΠΟΘ ΟἿ ΘΟΡΙ6Β ΤΑΥ͂ Ὀ6 80 ΓΕΒίθα Οἢ 88 10 Οὔβουγο 41} ἐμουρδύ οὗἁ 
(86 ροϊηΐβ οὗ ἀϊνογζοηοο Τδο αἰ ΘΏΘΘΒ ΤΩΔΥ ὯΘ Τη86 δ0 ῥτοιαϊπϑηΐ 
ἰδαὺ ἴοθο θοίοσγο σιβοσὰ {Π6 βιι ]θοί 18 ὐμοον Ἔχρθοῦ ἴο Ηπὰ Βαγαϊγ 
ΔΗΥ͂ ΤΟΘΟΙΙ ὈΪΔΠΟ6 ἴῃ (ἢ6 ΟΟΡΙ6Β (Ποιηδοῖνγεα. Βοίδ οὗἉἩ [8686 ορροβὶηρ 
ἡπάστηθηΐβ ΓΘ ΘΥΤΌΠΘοΟΙΒΌ. ΤῈΘ ΨΑΓΙΔΙΟΏΒ 8.6 ΠΟΙ ΠΟΙ ΤῈ ΠΟΥ ὉΏΪπη- 

τίαπῦ: Ὀυΐ 6.}}} {ΠΟῪ ἔοστα Ὀαΐ ἃ 5:14}} ροσοι οὐὗἨ ἐμ ἰοχί 1186]: 
Υ ἴἍΓ {πὸ ρυδαίοσ ραγί οὐ {π6 βϑηΐθηςθβ δηα σοσβ τοπηδῖη ὙΠΟ]]Υ 

ἀποβοοίοα 1π 41} [6 ἀϊδοσοηὶ οἰδββοθ ἰηΐο ὙἘ1ΟΝ ΟΥΙΟΒ ΙΩΔΥ ἢδᾶνθ 
ἀϊνἀοα {ππ 6 οορ 68. 
ΤΙ τεβιᾶοσ 18 γοαποδίρα ὑο θ6δ8γ {818 ἴῃ τηϊηά, ἴῃ ΟΥΟΓ ἰΠΟΓΘΌΥ {πα 

ΤΑΪΒΟΟΠΟΘΡ ΟΠΒ ΤΠΔΥ Ὀ6 δΔυνοϊ θά : [οἱ 1 {πθη Ὀ6 αἸΒΌΠΟΙΥ υπάεογβιοοά 
(δαὶ ἴῃ βροακίηρ οὐ {86 δβϑϑηί8] οὐ ρϑηοσῖο αἰ θτοποο οὗ οορὶθβ, [86 
ΤΕΓΘΠσα 18 δυηϊηεά ἴο ἐποδθ Ῥαβϑαζθθ δῃα ραγίϑ 1π Ὑ ΠῚΘἢ νϑγιοῖυ οὗ 
τεϑϊηρσ αχὶβίβ. Τῆυβ, ἴο βὰν (δαὺ ὕνγο ἀοουπηθηίβ αἰ ῸΓ ἴῃ {Π6 τ 01]6 
ἰθη6 Δη4 οοτρίοχίοη οὗ {ποὶρ ἰαχί, ΘΔ ῺΒ ΒΙΤΩΡΙΥ {παὺ {Π18 '8 {Π6 οδδθ 
τ τοραγα ἰο {86 ελαγαοίεγίδίϊς τεααΐποε ἴῃ ΙΟΝ νϑγϊα ϊοβ δγΘ 

Ἰ08]. 
ΤΠ τοβυὶϊὺ οὗ νι βδῦ δα8 Ὀ66η δἰδίθα 88 ἴο {πΠ6 ἱπύθσῃδὶ Ὠἰϑίοσυ οὗ [Π6 

ἱεχί ἴ8, {παὺ 1π6 τιοάθση ΜΆ. 1 ρΈΠΟΓΑΙ οοπίδιη ἃ ἰοχί αἰ σηρ 
ΘΟΠΒΙΔΟΣΆΌΪΥ ἔγτοσῃ {πᾶὖ ἴῃ πι86 ἴῃ (ῃ6 ὈΘρΊππϊηρ οὗὨ [π6 (Πϊτὰ σοπίατΥ, 
80 ἐπδὺ [π666 Ἰαίου ἀοουσμθπίβ ΠΔῪ ὃ6 Τορταθα 88 Ἀποῖδμογ οἶδ; δηᾶ 
(δαὶ, ἴθ {86 {πϊτὰ οοπίυτν δηα Ὀοΐογο, ΘΟ: βι ἀουϑ 0] 6 ναγϊοίϊθθ αἷβοὸ 
ἐχϊβίβα : δῃὰ {ππ18 1ὑ τηδὺ 6 φυδβοποα τοί Υ ἸΟΟΑ ΠΥ ΟΥ ΔΠΥ ΟἾΒΟΥ 
ῬΘΟΌΪΠΑΣ ροϊπὺ οου]Ἱὰ Ὀ6 ἰδίζθῃ 88 δ] ηρ τ8 ἴο ΒΡ γ] 46 [86 τοῦθ 
δηοιομὺ ἀοσιχαθηΐβ οὗ ΘΥΘΙΥ βου δηλοηρσβί {ὨΘΙΏΒΕΪνοΒ. 

ΤὮΟ πυϊηυΐοα οσχδηϊηδίοι οὗὨ (18 ροϊηΐ τηυβῦ Ὀ6 ἃ βυθ)θοῦ ἔῸΣ δήῖοσ 
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σοΟμβΙ ἀογαϊίοι: λόγο τῇ τη βυῆοθ ἴο ΒΥ, ἐμαὶ ἴῃ 1Π6 βδοίῃ] τηοηΐ- 
χηθηΐβ οὗ [86 ἀποϊδηΐ ἰοχύ, {Π6ΓΘ οχὶβίβ Ἰυϑὺ βιοῃ ναῦν 88 τῖρς 6 
δχρϑοίοα ἔγομῃ ὑπ6 ϑαυ]ν ἰοβί μἱ68 : ΒυΟἢ ὙΘΥΒΙΟῚΒ 88 {πΠ6 οἰα 1,01 
848 ΜορὨῖο ππὲζο 1 ΟΡΡοβίηρ [86 τοῦτο σοοθηΐ ἀοσυϊησηΐθ, θὰ 
διηοηρδί {μθιηβοὶγοδ ὕπο ΒΘ ἴἰο Θχ δι [86 Τρᾶσκβ οὗ βρϑαϊῆσ 
ἀμ Πσθηοθ. 

ΟΗΑΡ. ΥἹἱ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΨΑΒΙΟΟΒ ΒΕΑΡΙΝΟΒ. 

ΨΑΒΙΟῦΒ τοϑϊποϑ ἀγο {πΠ6 αἰ θθγοηοοβ Ὀδίννθθη ΔΩ ΟΟΡΙ68 οὗ δπ 
διηοϊθηΐ σοσκ. ὙΥ̓ΆΘπ ἢγβί τυ 6 ποπΘ δχὶβίθα ; ἔογ [Π6Ὺ οδῃ ΟΠΪΥ͂ 
ΔΙΥΪΒ6 ἴῃ 106 οουγβα οὗὨ ὑσβηβοσιρίιοα, ΤΠ ἔδοΐ οὗ σογίδϊπ σμαγδοί ΣΙ ΒΏ: 6, 
ΨΑΓΙΟῸΒ ΓΕΔ ΠρΡΒ Ὀθὶπρ' οπα 1η οοτίδῃ ΜΌ5., ψν}116 Οὐ ΠΟ Β Βαγα ΒΟΙῚΘ 
αἀἸογοηΐ γοτα ΟΥὁἩ ῬΏΓΣΑΒΘ, ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ ΏΒΟΓΠΟῺ ΟΥ̓ ΟΠ ββῖοη, οοηδαταξοσ 
{π6 το] οὐἁἨ [Ποβθ οἰδββθβ οὗ [π6 ἰαχί, σῇοβϑα οσϊβίθποο 888 ὕ6 6 
τη η ΠἸοποα ἴῃ {π6 ῬΓΘοΟθα ηρ βοοὔοῃ. [0 ν}}} ποὺ Ὀ6 ΠΟΘ] ἴο ἰσοδί 
ἴῃ ΠΊΟΓ6 αἀοί81} ΘΟποουπηρ ὕΠ 61, ἴῃ ΟΥΘῚ [0 σίνο {π6 βύπαθηϊ ἃ οἷθαγ 
ὙἹΟῪ ΟΥ̓ {π686 γαΓΙΔ ΟΠ τη ἐπ ΟΥρΡΊΠ, ολυ868, δηα οἰδββθθ, 80 ᾺΓ 88 
ΠΟΥ ἄγ δὖ 81] σαρϑῦ]6 οὗ θοϊπρ' (ἢ ἀοβογ θα, 

10 18. ὯῸ ἸΟΠΡῸΓ πορα ] (ο τηδιηἰαϊῃ {μαῦ {π6 δοκπον)οαρτησπΐ οἴ 
[86 ἔδοὺ (παὐ νΑγοΒ τοϑαϊποβ οχσὶβὺ 1 σορὶθϑ οὗ [6 Ηο]γ ϑουιρίαγοβ, 
ἸΏ ΟΪν 68 ΠῸ ψδηΐ οὗὨ ΓονΘΓΈ ΠΟΘ, δηα οαδίϑ πὸ γοῆδοίοη οἡ [86 ρσου- 
ἀδη4] σαγὸ τ ]οἢ (ἀοα ἢδ8 ἰδίζοη οὗἉ Βῖ8 οὐσῃὶ Ἰπβρὶγοα ποσὰ, [{ πηι 
Ὀ6 δατηϊ 64 88 ἃ δοΐ, {μαὺ ἩΟΙΪΥ δουιρίασο πᾶ8 δὴ β)]θοῦ ἴο {86 
ΒΆΤΏ6 ΟἈΒ018 {168 1 ΟΟΡΥ ΩΡ; 88 ΟΥ̓ ΠΟΥ ὈΟΟΪΒ, δπᾶ μδύὺ {86 βαῖμθ οοῃΒβ6- 
4ΌΘΠΟΘ ἢ88 ΓΟΒΪ 64 : [ὉΓ 88 ΘΟρΡΥ Ἰβίβ ἃΓ6 ποῦ 1η{8]110]6, [Π6 γ᾽ Βᾶνθ τηϑὰθ 
τη ἰϑία καθ 1ῃ ὑγαηβου ηρ ΗΟΙΪΥ Θουιρίαγο, δύ 88 {ΠΟῪ ταῖρι πῆ θη 
δηραροα ἴῃ ΘΟΡΥΪΠΡ ΔΩΥ ΒΟΟΌΪΑΥ τε ηρθ, ΟΥ̓ σουγβα Οοα ταϊρδῖ, 1 
τὸ μὰ Ὀδόῃ 1 δοοογάδῃοα ψ 1 18 τσ ῖδα ρΡΌΓΡΟΒΕΒ, αν τηδδ οοργ βίθ 
1η(Ἀ}}}0]6, ἀπὰ (8 πᾶν ργθβοσυθα Ηοὶγ δουιρίασο ἔγομα {86 ὑβιιδὶ 
δΔοοιἀοηΐβ οὗὁἨ ἰγαπβοσι ρου: Ὀαῦ, ἢ6 ΔΒ ΠΟ ΣΏΟΤΘ δθθὴ ἢύ ἴο ἀο {}18, 
1Π8ἢ ἢ6 88 οἰ ἴο ῥγανθηῦ οοιῃροβιζοσβ ἔγομημ τβΚΙηρ᾽ τη] βία κ 68 
ΏΘη Θηραρορα [1ἢ Βοίξηρ {Π6 ἴγρϑδ οὗ ἃ βῃδεΐ οὐ βου ρίῃσθ, οὐ ἴο 
ΒΙΠΑΟΥ ὑγβηβίδίουβ οὗ (6 τογὰ οὗ (ὐοά ἔγομι ονοσ στα βδίηρ [86 τρθδηϊηρ' 
Οὗ [6 ἰοχύ Ὀδίοτσα ἔμ οτὰ. 

Απά ἴδυβ {πὸ Νὸν Τοβίδιηθηῦ βἤαγοβ {86 οοτπιοη ἰοΐ οὗ 411] Οστθοὶς 
ΜΟΓΚΒ: {Π|6 ἸΓΔΏΒΟΥΙΌΘΓΒ τηϑα6 τηϊβίαϊςοβ, θαΐ ποὺ {Π6 Βᾶπηδ 1 411 δορὶββ; 
8Πα πον [Π6 Ὀυβίη688 οὗὨ οὐ [108] δίυαν 18 ἴο ᾿ηνοβεραί ἰπ686 ἀνἶοσ- 
Θη6θ8, [ηάε6α, ἴμ6Γ6 δγ6 ἔδνν, 1 ΔΏΥ, δῃοϊθηΐ τσὶ ηρθ, 1π {Π6 σΟρΐθ8 
οὗ σοῖς 80 ΤὨΔΗΥ͂ ναυϊουθ στ δα ηρθ αν Ὀθθη Ἰουπᾷ : (818 δγῖβοϑ 
ῬΑΥΓΠΥ ἴγοπλ {Π6 ἰγθαῦθπου τὲ το {πΠ6 Νον Τοβίδιηθηΐ ννῶσ 
ἸΥΔΏΒΟΓΙ 64, 8ηα ΡΑΥΟΥ ῸΠπὶ {Π6 ρτααί θοῦ οὗὨ δορὶθβ 1 ἢ μᾶνα 
σοη6 ἀονη (0 1.8. 

ϑοτῃθ οὗ [Π6 Βουγοοθ οὗ νδγῖουβ ΓΘϑἀ!ΠρΒ τηπϑὺ θ6 ΟὈνΙΟΙΒ ἰ0 ΘΥΘΣΥ͂ 
Οη6 ὙΠῸ [88 Πδαὰ ΔΠΥ͂ Ῥσδοίοδὶ σοπηθοίϊζοῃ τ ἢ 1Π6 ορογδίϊοηθ οὗ 
Ρτϊπίησ. ΒΘ ἃ ρίοοο οὗ ΜΆ. 18 ρ]δοθα ἴῃ {Π6 βαπάβ οἵ ἃ οοπμιροβιίοσ, 
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τὲ 15 ὑυόθ68]6 ἴῃ 8 ΥΟΥῪ Βὶρῇ ἄδστοῦ μδὲ πα Ὑ11] πιαΐίκα βοιγδ παιδία 8 
ἴῃ βοίἐϊσ ἴα ἊΡ πῃ ἴγρθ. Ηδγα δῃὰ {μογθ ἢ6 πηϊρΐ τοδα {86 ΘΟΡΥ͂ 
ΤΤΟΠΡΊΥ, ΟΓΥ Π6 τηϊσῆῦ ΟΥΑΙ ἃ ὙΟΤαὰ ΟΥ ΜΟΓΩΒ: ΟΥ 6 ταϊρἢῦ ΤΓΒΏΒΡΟΒΘ 
πογβ ΟΥὁ ΒΟ Ώ668, ΟΥἩ Γαροδί βοιμϑίβίηρ' ; ΟΥ 1 {ΠΟΥΘ ΓΘ Γοίδγθ  68 
(ο Ἰοοὐ-ποίδβ, δα 186 ΘΟΡΥ 6,6 πού ΨΘΥῪ ΟἸθδγ, [Ὁ τιὶσῃῦ Ὀ6 ἸΒουσδί 
δαὶ [6 ᾿Ἰπῥοἴοη τγα8, {π8ὺ ΠΥ Βμου]α Ὀ6 ᾿πβογίθα ἴῃ ἐπ ἰοχί, οἵ 1 
ἴθοτα ΟΓΘ 8 τ Ὶκ ᾿πάἀϊσαίπρ (μαὺ Ββοιιοι ῖηρ' Βμου ἃ 6 ἱπβογίϑα, 1: 18 
ποῦ παροββὶ Ὁ] 6 ὑμαί {Π6 ῥΐθοθ 80 ἴο Ὀ6 ἱπίτοαιπορᾶ ταὶρῃῦ θ6 Ὀγουρῇὶ 
ἴη, πο ἴὰ {86 ρΡἶδοο ᾿πἰθηἀρα: δηα θϑβιάθβ 81} [8686 τωϊβίβικθθ, {Πογὸ 
τὐρηῦ 6 ποῦ ἃ ἴδ ἜΥΤΌσΒ ἱῃ ραποίυδίίοη δηα οὐ βορταρῃγ. [1 1 
Ἰεῖ [6 σοπιροβιΐοσ Β δ ηα8 1π (818 βίδίβ, 1 σου] σϑαυϊγο ἃ σοοά ἀ64] 
οὗ γευϊδίοῃ Ὀϑΐοσο 1 δοουγδίο! Υ σαρσοβοηθα ὑπ 6 σΟΡΥ οὗἉἨ πε δίδου. 

Βαὶ 1τἴ, Ἰπϑίοφα οὗἉ Βεϊῃρ; οοτγθοῖθα, {86 ρᾷρθ οὐ βῃβοί ὑγ8γθ δ ὁῃ 9 
ὑηπιρα οδ᾽ 88 1 δίοοα, δυτοσβ δηα 41}, διὰ 15 186 οορίθβϑ βὸ ρῥγϊηίρά 
πογα Ρυΐ ᾿ηΐο {86 Παηᾶβ οὗ οἴδβιοὺ δοιῃροβιίοσβ, ἔβ6ὴ οὐὗὁἩ σοῦγβα ΠΟῪ 
γΑΤΙΔΠΟἢ8 ἡγοῦ] ἃ αὺῖβθ. ϑοιηθ οὗ [Π6 ΘΟΙΩΡΟΒιύΟΥΒ ταὶρῃῦ ποίϊοθ ὑη- 
4065 ΠΟ ΠΑ ]6 ταϊβίακοθ, δηα (Π6Ὺ ταϊσῦ οπμαἀθαυουν [0 οοτγτοοί {ΠΏ ΘΙ ; 
Ἰπ ἀοἴπσ (18, ΤΟΥ του θ6 ὙΘΣΥ ΠΚοΙγ ἴο ἀδραγί 8.}}} σι ΠΟΥ ἴδῃ 
δοΐοσα ἴτοσῃ 186 ΘΟΡΥ͂, δῃὰ δδοῖ; βεύθμαρβ ἴῃ ἃ ἀϊβεγθηῖ τ ΑῪ ;---Π 6 
Ἰσῆΐ 4180 ἢ Βοῖλθ ἰπβδίδποοα οὐγγεοί ΤὮὨδὺ αἸαὰ ποΐ ποορα ΟΟΥΥΘοΙΟΩ : 
"ἢ (Β6ΙΡ θη ἄθηου ἴο ἀο 1818 σου 6 411 {16 ρστοδῖοσ ἔγοπι {ποὶγ 
δηάϊησ ππἀομυθδίοα οτταία ἰπ μαῦ δὰ Ὀδθθὴ ρῥυΐ ἱπίο {ποῖ Βαηάβ. 
Απά Βοβιάθθ {π|8, (ΠΥ που]ὰ Ὀ6 αἷβδο βυ ]ϑοὶ ἕο {16 βϑιηδ οϑιιβθβ οὗ 
ΕΤΟΓ, 88 88 (6 ἢγβῦ σοΙρΟΒΙΟΣ, δηὰ {Π18 ἴ00 ἴῃ ἃ 8.}}} ρτοδίου 
ἄοστοα, ἔγοτα {μοῦ μβανηρ βοσαϑϊηρ 8.1}} τηοσο ἀοἔοοϊνο ἴο σοῦ 
ρου, [μοὐ {Π6 Βδη6 ΟΡΟΓΔΌΟΙ 9Ὸ ΟἹ ἃ ἴδ νν ὑ1Π168 ΤΏΟΓΘ, δηα 16 Ὑὸ 
δου ἃ Βατνὰ οορὶθϑ οὗ ἴδ βᾶῖηθ ρᾶρα ΟΥ̓ βΒῃδοῖ, {π6 σ,ΘΠΘΙΆΙ ἰοχίατα οὗ 
πιο οἢ που]ὰ σγοτηδῖη [16 δαῖηο, Ὀυΐ τὴ γα ΔΌΣ, δηα βοιηα οὗ [θὰ 
ἙΟΠΒΙ ΘΓΆΌ]6 ἴῃ ΡΑΓ(ΟΌΪΔΓ 
Νον, 1 16 ΜΒ. οὗ 186 δυΐδοῦ, ψ ῖοῖ δεα Ὀδ6η οΥἱρῖπα!γ π86α, 

88 Ἰοβί, Βὸ {μαῦ 10 οου]Ἱα ποὺ Ὀ6 Δρρ]16α ἴο {πὸ του βίοῃ οὗἁἩ (6 ἴῃ- 
ὁογτοοῦ σορὶθ8, ἴΠ6 ΟἿΪΥ ΜὙΑΥ σπου 6, ἴο (ΔΚ {Π6866, βυοῖ 8) {ποὺ 
ΔΓ6, Δπα, ὈΥ̓͂ ΘΧΑΙἸπηρ {ΠΘτὴ ἩΥΣ ἢ ΟὯΘ ΒηοΙΠοΓ, ο τοδίοσο 1 ῬΟδβ1}]6 
ἴῃς οτρίπαὶ σοϑάϊηρθβ, Τὸ {818 δῃὰ {πΠ6 βαρ ΟΥ βδῃθοῦ 88 βοΐ ὉΡ ὉῪ 
6 ἄγοί οοτωροβιος (Ἰ 1ὑ οουἹὰ θ6 ῥσγοσυγοα οσ ἀϊβίϊηριθη6 4), πο ου]Ἱά 
δε [86 τηοϑῦ μερί, δπα 1Ὁ που] δββυσθαϊγ θ6 ποαγοδὲ ἴο {πὸ Μϑ.: 
ἱ ροββῖθ]6, 1 πτουἹὰ {πογοΐοσα Ὀ6 πηροτίδηΐ ἴο ἴσαοα {86 σεπεαίοσν οἵ 
ἴδε γυϊπίθα δορῖθβ.0 [16 (86 βαῖηδ ρίϑοϑ οὗ {π6 δυΐϊμοτβ ΜΆ. δὰ θβϑη 
Ραΐ ᾿ηΐο 186 Βδῃπαθ οὗἩὨ τόσα [πη ΟἿ6 ΟΟΙΙΡΟΒΙΓΟΥ, {86 ῥχϊηθα ρᾶρολ 
Βεῖ Ρ ὈΥ͂ 680} οἵ {πε86, νγου]ὰ Ὀ6 4 δοραγδαία δῃὰ ᾿τωρογίδης τ] Π688 : 
ἴδε πιο ἐαβ το ΟΩΥ οὗὨ βοἢ ραροΒ τρί Ἰοδα ἰο βοιλϑίἱηρ [16 δογ- 
ἰαἱπίψ Βα ἴο 186 οτὶρίηαὶ Αἰ παι Αἴ 411 ὀνθηΐβ 16 σου] δ6 Κποόοῦγῃ 
δεγοπὰ τι δαὶ ᾿Ἰπϊἴ8 ἔπ Γ6 σδῃ Ὀ6 ΠΟ ΤΘΑΒΟΠΔΌ]6 στουπᾶ ἔον ἀουθί. 
ΤῊ ΠΠυδγαΐῖοβ Ὀοἢ π6 σαμδεα οὗἩ ναγίουβ χοϑδαϊηρβ, δπὰ {6 ἴτη- 

Ρογίδῃοα οὗ {Π6ῚΓ Ὀοθιηρ' ᾿Ἰηνοβυραίοα ἴῃ [Π6 ΠΟρΡΘΟ οὗ ἀϊδβοονοσίπρ' [86 
πι6 ἰοχί, 

Βεβιάθβ {π6 σβδῃοθθ οὗ ΘΥΤῸΣ ὙΠ ]ΟὮ ΠΟῪ οχὶδὲ ἴῃ ΘΟΡΥπρ α ἄοου- 
πρηΐ, ΤἯΘ τησϑὺ 8180 ὈΘΑΣ ἴῃ ΤΠ (Π6 ΤΛΔΠΠΟΡ ἴῃ τ Ὦ1Οἢ ατοοῖκς Μ5 5. 
ΜΈ ὙΓΙΓΓ6Ὼ 1Π ΘΑΥΪΥ ὕπο. ΤῈ6 ὙΠ0]6 οὗ {Π6 ἰοχὺ Ὀοΐηρ τυ ύθη 
ἴῃ ΘΔΡ118] Ἰοϊΐοτθ, σπου ΔΩΥ Ὀγααὶς οὐ ἀν ϑίοη Ὀοίτνθοη ἰδ6 τγοχάδ, 
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δ0 Τοχίμαὶ (ΟΥγξοῖδηι. 

(πὸ αἸΒΠΟΌΪΟΥ οὗὨ οορυίηρ ΘΟΥτ ΟΠ τγὰ8 ρΎΘϑΟΥ ἱπογοαβεᾶ. ΤῈ 
ΔΟΡχουϊδίίοη οὐὗὨ σοογίδίη σόογαβ οἵ ἰγεαπθηῦ Τσουγτοηοα ταϊρῦ 4180 
ὁΔ11368 {86 σΟΠ ΒΙοη (0 6 811} στγοαΐδγ; δηὰ {π6 οορυἱδῦ σγιηρ ουΐ 
8. ΠΟΥ͂ ΘΧΘΟΙΊΡΙΑΓ ἱπ {Ππ6 Βαῖὰθ ὉΠαΙν6 4 ΤΔΔΠΏΘΓ τηπδὺ πᾶνθ ὈΘΘη ἃ 
Βιπάσγδῃοο (0 818 βϑοῖῃρ ψ ΒοίθοΥ δα Πα ἰγαηβου 6α δοσυγαίθ! Υ: δηᾶ 
7υδϑὺ 88 {818 τρδῖζοϑ 1 {π6 τόσο αἰ ΠΟ] [ῸΓ τροάθτπῃ οΟ] ]αὔοσβ ἴο 
οοἸ]οοῦ ἢ οογίδι νυ [16 τοϑάϊηρθ οὗ {π6 ποῖα] ΜΏῶΜ. δο πουϊὰ 1ὲ 
ΒΙΠΘΘΥ π᾿ δηοϊθηῦ πη68 {86 οχαοῖ γουιβίοῃ Οὗ ΘΟΡ168, ΟἹ ὙΓΠΊΟΒ 88 
ΤΩ Οἢ ἀοροπαθα [ἤθη 88 {86 γ8 ἀοθ68 ου {π6 οογγθοίίοη οὗ ργοοῦ βιιδοῖβ 
ΠΟΥ͂Ν. 

Βαϊ, Ὀεδι 468 {π6 οορῖϑβ ψ ϊοῖ βοῦῖθθβ τηδάθ ὈΥ {Π6 ογϑ, 1Ὁ 18. ΨΟΥΥ͂ 
οἷοαγ {Πδὶ βοσηθ οὗ ἐῇθπ) ταυδύ πᾶνα υυγιςο πη ἴσοι αϊεέαέζου ; ἀπα {ππ8, 
Ελ᾿ϑία τοϑ γοσα 1πἰγοἀπορα ραγᾺΥ ὈΥ {Π6 ττοηρ; ΟΥἹ ᾿παἰβποῦ Τοϑαϊηρ, 
δηα ΡΑΓΡΠῪ ὈΥ [86 ἀοίεοίινα μοδγηρ οὗἨ [86 ἔϊλυο, 80 Το γ ἴδιι8 Θ0ῃ- 
σοσ πο 1 {Ππ6ὶγ ᾿ηἰγοαἀποίοη. 

Βεβίάθβ (86 νδυϊοιβ γϑβαϊηρϑ, ὈΓΟΡΟΥΙΥ 80 0481164, {ποτα τηϑὺ 6 
Βοίϊοοα {Π6 σλαηφεϑ 9. υοιοοῖβ, Ὑ ἈΙΟΪ ΓΘ ΟΟΙΩΠΟἢ 1ῃ ουθῃ δα ο] 6βὲ 
Μ55., τδουρᾷ ἴῃ ἐπθηλ ΓΠ6Υ͂ 4Γ6 πού 80 ἢδοϊΐῃδ) 88 ἴῃ [8οβ6 οὐ βυθρβο- 
αασδηΐ σοηΐατῖθβ, Τα ἰδύτη 7 ασίβηι ᾿ᾺΒ Ὀ6ΘῺ ΔΡΡΙ]1οα ἴο {π6 ᾿ηΐογ- 
οὔδηρο οὗἉὨ γονγο] βοῃα8, ᾿ Ὠ]οἢ γᾶ8 Ῥγαναιθηΐ ἴῃ (Π6 ΘΑΓ]Ὺ ΘΘΠΓΓΙΘΒ 
Οὗ ΟΣ ογαὰ ; Ὀαυΐύ {Π18 Ὡϑῖηθ Βθϑῖηβ ργοῦδὈΪΥ (ο Ὀοϊοηρ ΟὨΪΥ ἴο {86 1η- 
τογοδηρθο ἴῃ ὙΓΙ ΠΡ, ΟΥ (86 σοηδιβίομ ἴῃ Θημυηοϊδίϊησ {Π6 ὕννο 
γόονγοὶθ δα τπα 7οία ; ἴμ6 ρονχοῦ οὗ 7οέα Ὀεϊησ ἱποογυθοιῖν σίνθῃ ἴο 
Ετα. αὶ, 1818 1ῖ8 ὈΥ ΠΟ τηθδῃβ [1.6 τηοβὺ ἰγεαπθηῦ σόν] ᾿μ οσομδηρ 6 
ἰὴ {Π6 Νὸν Τδβίδμθηῦ ΜΆ. : [86 δομἔ δ᾽ οηΒ οὗ γον 618 δηα αἰ ρμίβοηρ 8 
ΜΓ ΠΙΟΠ ΔΓ τηοϑί Πα] [18] ΔΓ, εὖ δια ει, αὐ 8η4 ε; ΟἴδοΙΒ ἴοο ΧΩΔΥ Ὀ6 
παροὺ τὴ, [86 βουηαβ οὗὨ ψΒιοἢ, 88 σοῖς τγᾶ8 ΤΠ6ὴ ρσοπουηςοθαᾶ, 6 γα 
ΒΙΠΆ]]ΑΥ ΟΥ̓ΡΘΓΠΆΡΒ 1Δἀθηοα]. ἀπά εδἵ ἃ ἰδίοσ. ρογιοά, ψῇθῃ {ΠῸ τροᾶθ 
ΟΥ̓ Ῥγοῃιποϊδίοη ΘΙ ρΙογοα ὈΥ {μ6 ταοάθγῃ στο νγὰ8 Ὀοθοοιηϊηρ᾽ 
ΘΟΙΏΤΟΏ, ΠΟῪ ἸΠΓΘΓΟΠΔΩρΡ6Β οὗ νουγοἶβ ἃγα ἔουπα ἴῃ ΜΘ, 

ΤΊθβο ἐπ ἐλοπιϑοῖυο5 ολπ ΠΘΥΘΥ ὍΘ ΘΟΠΒΙΔΕΓΘα 88 ““ναυῖουΒ ΤΟΔαιηρΒ:ἢ 
τα Τρ ὐ 18ὺ 48 γ7Υ6}] γϑοίζοη ὉΠΔΘΓ Βα οἢ 8. μοδα {π6 τοτο αἰ ἴθσοπμοθβ 
ΟΥ̓ οΥ̓ΠΟΟΤΆΡΕΩΥ ἰὼ δὴ ΕΠ] 8} ὈΟΟΚ, ---- ροϊη 8. 88 ἴο σοῦ 6 ΚΠΟν 
(παὺ ΘΟΟΡΙ6Β ΔΓ ΘΟΟΟΓΔΙπρ ἰο Πα 18 Ουβύου ΓῪ δύ ΔΠΥ͂ ρσίνθη ὮΠΠΘ : 
ΒΟ {παῖ γα ἀ4(ο ποῦ ΘΟΙΏΙΩΟΙΪΥ Ταργὶπῦ 8 ψοῦὶς οὗ (Π6 Ἰαβῖ θη ΣΎ 1π 
{Π6 οΥΒΟΡΤΆΡΕΥ ὑπο ἴῃ υδ6. Βυΐ 1 {π6 ατδοῖὶς νόοῦγθὶ ομδηροθ 
Βῃου ἃ ὨάρΡΡΘπ το ῥγοάμοθ δῃ δοίυδ!υ αἰ δγοηΐ ψογὰ (ποῦ ἃ τ 6 γΘ 
ΨΔΙΙΔΌΟΙ ἴῃ Βρ6]] ηρ’ [ῃ6 8816), {Π6ῃ ΠΟΥ͂ τηΔῪ ἀοτμδπα ἰδ6 ποΐϊοα οὗ 
ἃ ΟΥΠ68] οαϊοσ. Αὐ {ϊπ|68 4180 (ΠΘῪ ΤΔΥ βυρραϑὺ ἃ ἀπ 0. 88 ἴο 
186 οΥ̓ΒΟΡΤΑΡΒΕΥ ἴῃ ὑ86 δ 106 {ἰπ|6ὸ γΒδη {6 Νοὸνν Τοβίδημθηϊΐ νγᾺ8 
ντθη. 6 ἄποιο, ἴοσ Ἰῃηϑίδποσ, (πδὲ βοηδ οὗ {μ6 ασθοϑῖκβ ργοίοστοα 
{π6 Βρο! ]ρ ΥΜΕΙΝ ἴο ΥΜΙΝ 88 γὰ παν 10 ἴῃ οοαοῃ 86; πὰ 
(818 ποθ οὗ ψυϊτηρ [Π6 Μογαὰ 18 ἔουπα ἴῃ οορὶθ8 ποί ἃ ἔδανν. 1λὰυῖ 
ΒΌΘΝ ῬΘΟΌΪΙΑΓΙ 168 ΤΩΔῪ ἴῃ ρΘΏΘΙΆΙ 6 ἸΘΙ͂Σ ἢ} [86 τηθγὸ δβἰδίθμοηϊ 
οὗ [86 ἔδοί. 

ΤΠ6 ᾿πίοσοδηροθ οὗ νονγ6}]8 ΤΑΥ͂ Ὀ6 βΒυ ΠΟΘ α]γ 1]]υδίγαϊοα ὉΥ 8 
ἔονν ΘΧϑιΏΡΪ68: εἶδον δηα ἴδον ; εἶδε δηα ἴδε; γείνομαι ἀπ γίνομαι ; 
δύναμες δηα δυνάμεις (ἴῃ ψΒΙΟΝ ποτὰ ἴ{ 18 ΟὨ͵γ ΕΥ̓ (86 Θοπηθοῦοῃ {παῖ 
ὙῸ Ο8) ΚΗΟΥ, σογίδιηγ, ἩΒΘΙΠΟΥ ἴΠ6 ΒΙΠΡΌΪΑΥ ΟΥὨ Ἀ[Π6 Ρ]υγΆ) ἴδ 
Ἰη6 464}; ἤλσεφα ἴον εἴληφα ; ̓Αντείπας ἴος Αντέπας; λείαν, χιρός, 



Οη ἐλε υαγίοιια Πεαήϊη5. δὶ 

μίζων, ἀλαζωνία, ἐπωγγελεία ; ἔσται αιὰ ἔστε; αἰχθρόο:; τες ἡμερες [ῸΓ 
ταῖς ἡμεραῖς ; ἀνάπεσαι ἀῃα ἀνάπεσε; ἀναπήρους Δῃᾷ ἀναπείρους ; τὰ 
ἥμισυ ἴον τὰ ἡμίση (ν δῃᾷὰ ἡ Ὀοϊηρ; Ββουηοίϊπιθβ σοπουπαδ4). 

δυιοῖ Ἰπί συ μΔηρ 8 88 ἴΠ686 416 γεαποηῦ ουθη ἴῃ {π6 οἰδοβὶ Μ 55. 
εχίδηϊ ; 8πα {Π6ῚΡ ΟσΟΌγΓΘΟα Ὀ6]οηρΒ σαίθοῦ ἴο 186 Ποδᾶ οὗὨ ογίμο- 
ΘΤΆΡΕΥ ἴδῃ ἰο ὑπαὶ οὗ υαγίοιια γεαάϊησα 'π ἴΠπ6 ῬΥΟΡΟΥ β6η86 οὗ {86 
ἰοω. [|ἢ σΘΏΘΓΙΑΆΙ ΤΠΘΥ ΤΩΔΥῪ δπα ΟἸΡἢΪ ἴο ρα88 ἀπηοίσοα; θὰΐ θη 
ἸΠῸΥ ΒΒΡΡΘπ ἴἰο ἔοστη δὴ δοιαὶ ποσὰ 1Ὁ ΠΔΥῪ ΓΘα γα Βοῖηθ ΘΟὨΒ1 46 Γὰ- 
οη ἴο ἀοίαγτηϊηθ τολαὲ 88 Π6 σογὰ ᾿ηοπ θα, ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
8ἃ8 ΒρΡ6]]6ἃ τῆλ 6 Θαυλ! νυ {πΠ6 2ηα ῥΡογ3. ρὶ. δοῖ., οὐ ἔῃ ὅγὰά ῥῬογϑ. 
Β'ῃσ, ΡΆ88. ἢ ἴπὸ ἰεέξεγδ ἴπ δυο ἃ Οοᾶδ6 αδίουτηϊῃα 88 [1{{|1|6 48. {ΠῸῪ 
σου} ἃ Ὑνμοίμοῦ τύπτουσιν 18 {Π6 ὅτα ρο6γβ. Ρ]. οὗ {6 1η4, ργββϑ., οὐ {86 
ἀφι, ρ]. οὗἩἨἍ τὲ6 ραγίϊοῖρ]6. ΤῈ βϑηβὸ δηα τηθιηῖηρ' πηιιδύ ἀοίθγπιῖη ; 
ἴογ [86 Βρ6 ]]1τρ Π48 ΠΟ ΔΕ ΒΟΥΙΤΥ δὖ 4}} Ὀδύνθοη ἔσται πηὰ ἔστε, ἔχετε 
Δη4 ἔχεται, ἈΠπα Βἰπλ αν πνοσάβ, Εν 1 ἀνοσν ΜΙ. βῃοι ]ὰ ἄστθα ἴῃ 
ΟὯ6 86] ἰηρ, ἔποσὸ σου α 6 πο ᾿ΙΡΟΥΙῪ ἰ ΚΘ ὈΥ ΔΩΥ ὙΠῸ γτοδᾶ {6 
οἴδοῦ ; βδ'ποθ {8686 Ὑοῦγθὶβ δπα ἀρ βοΟΏρΒ ΘΓ υϑ6α 1 ἸΒΟΓ πα! παύο]γ. 

Ιη ἰδίος Μ| 55. οἵα σῆδηροθ 8.6 ἱπίγοαιισοα ; δῃα 1π βοιηθ οὗ Π 6868 
(πε σοηαβίοι ὈΘΌ ΘΟ ὁ 8η4 ὦ 18 ἔγραᾳυθηῦ, ΤῊΪ8, ΠΟΤΈ ΟΥ, ἴΒ ποῦ 8ῺΥ 
ῬΑ σΌΪΑΥ Ἰποοηνθηΐθηο ; ὈθΟδιθ6 6 Αἰ γΑΥ 5 ἤᾶνα {Π6 ΟἹ 6 Υ ΘΟΡΙ6Β 
ἴο [Ὁ]]ονγ, δηα ἘΠΘῪ σγογὰ τεϊτθη Ὀοΐογα ἐλὲς οοπέπβίοη οὗ ργοῃυποὶ- 
δίϊοη ῃδά Ὀ6θὴ ᾿ηἰγοάποοα, [πη {μοῖὴ ἰδ ΓΆΓΘ Ἰπίθγοῆδηρα οὗ ο ἀπά ὦ 
15 ΤΑΙΠΟΥ ἴο 6 διθυϊεα ἴο ἃ τηϊβίακα οὗἁἩ ουὺθ, οὐ ρῬθου Ἰ ΠΥ οὗ 
βοχίοη οὗὨἨ ραγίϊουϊαν σογάβ δἀορίοα ὈΥ {π6 βοσγῖθ, (ῃδῃ το {π6 ΒαριίυΑ) 
ΠΟΠἸβογ τ δου οὗ βουπα αἴουν αγάβ ργονδι την, 

ΤῊδ ποπὶηβογοη οὗ [Π6 Βυ ὈθουὈ6α ΟΥ Ροδβίβοσι θα Ἰοΐβ θεϊομπρβ ἴῃ 
Ρϑγὶ ἴο 118 μβοδά, ΤὨϊδ Ἰούϊου τσ Β]οἢ μδα ΟΥ̓ΡῚΠΑ]]Υ ὈΘθη ροβίβουιθοᾶ 
πιὰ [Π6 Ἰοηρ νονα]β ΑἹ, ΗΙ, ΩΪ, ἃ8 πηδὺ 8.}}} θ6 βθϑὴ 1π ᾿ῃβοΥ [0 8, 
ΜᾺ8 ἀγόρρθα ἢγδϑῦ, Ἀρραγθηίυ, ἴῃ Ῥγοηυ ποϊδίοη, δηα αἰζουνγαγιὶβ νγὴ8 
οταϊοὰ ἴπ Ὑυϊησ, [πὸ {86 ΘΟρΙ68 οὗ (Π6 ατοοῖς Νουν Ταβίαπιθηϊ 
ὙΠΟ μαναὰ σοπια ἄονγῃ 0 18, {818 ΠΟΠΙΠΒΟΓΓΟΠ 16 ΓᾺΠΥ ἱπίγοἀμποθσά. 
ἴῃ οἰββϑῖσαὶ Μϑ 5. {ῃ6 υβᾶρα 15 ἱποοηβίδηῦ ; 8δηα 8 {μ6 βϑηθ ρᾶσο 
Μ}}} 86 Ἰησδοπδίβίθηῦ ἴῃ σοδάϊηρ ΑΥ̓ΤΩΙ, ἘΚΕΊΝΩΙ, δῃᾶὰ κ]80 
ΤΟΙΟΥΤΏ. Αἱ Α]αΐον ρογιοά, ψιβθῃ ουγϑῖνα οὐ ΐοβ ΤΟΥ δ ρ]ογοὰ 
ἴον ΒΙΡ]11ς41 ἀοουτηοηΐδβ, 1818 Τοΐδ ἀραὶπ ἈΡΡΘΑΓΒ: 118 πβᾶρσα, ΠΟΎΘΥΘΥ, 
'6 ποῦ ταρυϊαῦ; 118 ᾿ΠΒΟΥΓΪΟΠ, ΟΓΥ {86 ΘΟΠΙΓΑΤΎ, τασδὺ ἤδυα βθοπηρα 
ΝΠΟΪΥ Ἰπαογθης ἴο {Π6 5ουῖρεβ. Α ΠΟῪ πιοάς οὗ ττιηρ 10 νγα8 
αἶβο Ἰηἰγοάυσοα ; δηᾶ ἴῃ τ Βηα ποὶ οη]γ [Πα ο] ἃ ἔὈΓπιβ αἰ, ηι, ὧι, 'ῃ 
συγαϊνα ᾿ο ΐοτβ, θα [Π6 Βυ θοῦ ροα Ιοῖδ, ᾳ, ῃ, ῳ, 18 α'8δὸ 1 86; δηἀὰ 
[πἴ8 Θοπ παρὰ ᾿πῈ}] (Ππ Ἰαϊίες ταοᾶβ τγαϑ ἔμ} γ δἀορίοά, 

ΤῊδ τοϊαίϊΐου οὗἁἩ {μ18 Ἰοΐα ἴο {π6 βυδὴ)]οοῦ οὗἁὨἨἁ νατγΐουιβ τϑδϊπηρβ δα 
ἰδεῖν ἀΙθ ποῦϊοπ ἔτοτη Ἰμ6 ΤῈ ΟΥΒΟρΡΎΆΡΗΣΟἝΙ ΡΘΟΙ ΓΙ 168 18. {18 : --- 
1βουρὮ {6 οΪάον ἀοουμηοηΐίβ ἀο ποῦ δχμὶἱῦ (δῖ8 Ἰοίΐδ, [ΠΘΥ̓ 8θϑῖὴ ἴο 
ἴδνα ἃ γᾶς οὗ 1; δηᾶ ἰδυ8 ΔΏ δηᾶά ΔΟῚΙ, ΓΝΩ εοπὰ ΓΝΟΙ, δπὰ 18 
Ἰΐκε, βθβοῖχμ ἰο Ὀ6 διῃρί ουθᾶ αἰπιοδῖ αὐ ἐἰδίζμηι. Ιῃ [86 ἐογα δέοι 
-ΟἹ, (6 Ιοΐδ βθοίηβ ἴο ατὰ Ὀθϑὴ {π6 ροβίβου δα Ἰειο. ; δηα {818, 1 
Τοίδϊποὰ αὐ 411,18 Ἰοϊπϑα ἴο ὑμ6 βῃοτί νονοὶ ᾿πβίοδά οἵ {π6 Ἰοῃρ; ψἘ2]6 

. ὙΒο οοπἤηβίοη οἵ ο δπὰ «, ἰη Ἰαίος Μ85., τηυδβὲ ποῖ "6 οὐογδίδιθα ; [ὉΓ δχοορὶ ἴῃ 8 ἔδυ 
ἀοςαπηοηία, ἷξ ἰ οὨ]ν αιΐΐα ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΆΙΠΪΥ ἐπὶ 1115 τι δία Κο ἰδ πιδάθ. ὙΠῸ δ οοὐ]ὰ ποῖ νῈ 
ἀεβουῦ 64 85 πα ἰϑουπιϊπαῖο ἰπ ἴῃς ΜΗ. ἑῃ ζϑποτῖαὶ. 
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ὅ2 Τεχίμαϊ Ογἰἐἰοΐδηι. 

1 186 Ω ἴδ γοϊαϊποᾶ (ἢ6 ροβέβοσι θα θέε δη γον ἀἰβαρροασα. Τδι8 
ΔΩ 8πὰ ΔΟΙ βϑθοῖὰ δαυδ!]Υ ἴο τοργοβοηῦ ΔΩΪ οἵ {86 οἷἀοΥ δὰ Ὀοίίοῦ 
ΟΥ̓ΠΟΡΤΆΡὮΥ, οΥ δῳ οὗ {πὸ ἰαῖοαγσ. Τῆὰβ γα οδῃηοῦ 6 οογίδιη ΒΟΟΣ 
ΟΓ ποῦ ἰαστη  Π8110η8 ΜΠΙΟΝ ἀγὸ τυ οη -Οἱ τϑα]] τορτζοδαπῦ {μπὲ 
ἀρμίμομρ 88 6 ΠΟῪ ὑ86 1ἰ, ΟΥὙ ΒΟΟΣ (ΠΟΥ ἜΧΡΓοαΒ τ μαῦ γα πον 
ὙχΙΐ τῷ : ἴῃ 4}1} ἀου δύ} ο8868 αμέλογίίψ ΒΒοι]α οὗὁἩ ὁουγδο δα Ὁ]]οτγ δα, 
Ῥτου θα 1Ὁ δ6 Ῥγουϊοιβὶν ἰδ] ἀονῃ ἀοἤπιίοὶΥ {μπαῦ {Π6 ϑέπϑ τηυεῖ 
ἀοίοσταϊηθ νοι νὰ γεαά ; δῃα {παὺ οὐν ἀοϊηρ [818 ἰγγοαβρθοῦνο οὗ (86 
ἸΏ6 ΤῸ ΘΟ διπαύοη οὗ ᾿ἰϑίῦουβ Ἰγογ68 Ὧ0 Ἰοθηοα οὗ οοη͵]θοίατο. ΤῊ 
18. {Π6 ΟὨΪΥ ἰηέθγοβδηρθ οὐ σοηβιβίοη οὗ νον οἷβ Μ Βῖοἢ ἢα8. Ὀθ6 πα 
Βα ϊβίβοίουΥ ἀδιηοηδίγαϊθα ἴο ")6 οοππδοίοα ἴῃ {πΠ6 οἀοδβὲ Μ585. ψ 16} 
{86 Ῥαγίϊα] ΟΥὁἩἁ ΡΘΟΙ ΑΓ 86 οἵ {πΠ6 ροδβίβογ: θ6α ἰοίβ.Ί. Τὴ ἠρονύπων τα 
οὗ εἰ ἀπά ηἰ (ΟΥΓ ἢ 88 6 ΟἿ τγιΐθ 10) ὈΘΙΟΠΟΒ (0 8 ἰαίεσ ρογιοᾶ; {86 
Βου 48 οὗ ε δῃᾶ ἢ Ὕ6͵ΓΘ ῃοΐ 80 ΒΔΓ 848 ἴΠπο86 οὗ ο δῃᾶ ὠ. 

ΤΊθ86 γόονγοὶ - οτοῆδηροθ, ἐβουρὴ πού σοπβο αι ηρ νδυῖοιβ γοδα- 
ἵηρβ, τῖρσῦ Β6ΙΡ ἴο ὄσαυβο δϑῖὰ ἴο Ὀδ ἰοιτηθα ; Ὀθοϑιβα {Π6ῪΥ 80 [ἈΓ 
ΤΟΠἀοΓγοα {Π6 ταϊηα δηα ογο οὗ {π6 βοῦῖθα υποογίδιη. 

ΤΊΠ6 γα ΟΊ Β ΤΟΔΑΙΏΡΒ, ΡΓΟΡΟΥΥ 80 6816, τηΔΥ, ἔὉΓ ΘΟΠ θη οα, Ὀ6 
ΓΑηροα υὑπάθγ ἰἴγοθ ζθηθαὶ Ποϑάβ: ---- ΒΌ ΒΟ ΓΟ ΠΒ; 8 Α} 101}8 : 
ΟἸΙΒΒΙΟΏΒ. [ᾧ ΤΙΩΔΥ Ὀ6 Β66ῃ ὈΥ͂ {Π6 ᾿πβίϑποαβ ὑμπαῦ ἀγα ρίνϑῃ, (μα 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ 10 ΤΩΔΥ Ὅ6 ἀουθία] τ μοί Υ, 6 ἃ ναγῖοιβ γοδάϊηρ 18 
ΤῊ ΟὮ ἸΟΠΡΘΥ ΟΥ̓ Βῃογίογ τῃδπ {86 οΥτἱρίηαὶ ἰοχῦ ἴοσ τ ϊοἢ 10 Π48 Ὀ6 ΘΠ 
Ρυΐ, 1 οὐρὰν ἴο βίδπα ὑπο (6 ἔγϑύ μοδᾶ, οσὐἠἨ ὑηᾶοσ οὴθ οὗ 1Π6 
οἴμοτβ: {818 ψ11}} Ὀ6 Ὀγδοῦ σαν οὗ {016 ΟΥ ὯοῸ ἱτπηρογίδποο ; δηᾶ 1ἰ μι 1}} 
Β} Πς6 ἴο μανο τηθηὐοηθα 10 ἔδι18 πο ἔογ 8]]. 
ΒυΒΒΤΙΤΌΤΙΟΝΒ. -- ΤῊΘ. ρσόπογαὶ ἠούϊοη οὗ 411] νγίουιβ γεδαϊ!ηρβ ὉΥῪ 

ΒΕ ΒΟ αὉοη 18 ἐπαῦ οὗ α ψογὰ οὐ ψοσὰβ Ὀδῖηρ Θχοπδηρθα ἔοὸν τ ἢδί 
τσ Βανα θ6οὴ ἱπουρμῦ δαυϊνα]θηΐ,--- ὙΠδῦ τπιϊραῦ αν ὈΘΘῺ ἩὙΓΟΠΡΊΥ 
οΟρΙΘα ἴγομι οὐογβιρΐ, 

Τῆυθ, ογὰβ οὗ }υβύ {86 ϑ6πι6 ΌΓΟ6 δηὰ βρη βοιλίίοη, δηα οαΪν αἰ - 
ἔδγιηρ' ἴῃ βοπγα ροϊηΐ οὗ ἔΌΓΠΙ, ἃΓ6 σου ΓΙ ΠΠΔ]]Υ Ρ]ΔΟοα οη6 ἴον δποίμον; 
88 νῦν Δα νυνί; εὐθέως ἀῃα εὐθύς. ΥπΠοηγΙηουβ ψοτά8 οσ Ρὰυΐ 
ΟὯΟ6 ἔὉγΓ δηοίπογ; 88 μιμηταί ἴογ ζηλωταί (Ἰ Ῥοί. κὶ. 13): ὑπὲρ ἀπὰ 
περὶ ἄτα ἸηἰογοΠαηροα ἔγοα ΘὨΓΥ ; 80 ἴοο θεὸς ἀπά κύριος ἱπ 811} {ΠΕ6ῚΓ 

᾿ς 6Ά868 : {Π18 ΡΑΓΓῪ ἀΓΟΒ6 ἔγομῃ [686 ψΟΓ 8 Ὀοϊηρ τι θη οοη σοί Ὺ 
Θὺ, ΚΟ; δπᾷ (μὰ8 [16 οἴδηρα νγα8 4}1} {π6 1658 ἴτοπὶ πόσα δεΐηρ Βαϊ 
πὸ ἰοέξογ' ᾿ῃ ΘΟ οᾶ86 ἴο ἀδίδστηϊηα {Π6 ροϊηῦ ἴο {π6 γα : οὔπω δΔῃά 
οὐδέπω ; ἐνώπιον δῃα ἐναντίον ; θεασάμενος διπὰ ἰδών ; ὁρῶ ἀῃὰ θεωρῶ. 
Ὀιογοηὶ ραγίβ οὗ [Π6 βαῖὴβθ νοῦ 6 γ6 οὐΐθη ρυῦ ΟΠ6 [ὉΓ Δποῖμοῦ ; 88 
ἐπετίθεσαν απ ἐπετίθουν (Αοἰδβ νἱϊ. 17.}; εὐηγγελίσαντο τηᾷ --ζοντο 
νον. 17.); ὑπέστρεψαν ἀπά ὑπέστρεφον (1014.}); ἐξήρχετο ἀπὰ ἐξήρχοντο 
Σ 1: ἐθεραπεύθησαν δῃὰ ἐθεραπεύοντο (1014.}; πορεύον δῃὰ 
πορεύθητι (νοτ. 26.); ἐπορεύθη δὰ ἐπορεύετο (νοτ. “Π) {15 πο6α- 
Ι658 ἤο τι ΡΥ ΟΧΔΙΊΡΪ68, ΤῸΣ ουοσῪ ρᾶτί οἵ ἴῃ Νοὸνν Τοβίδπγομξ 
ἔαγη βῆ 68 {ῃθηι; ΓΠΘΥ͂ ΙΔΥ πάνθ ΟΥΡΙπαίθα ΡΑΥΓΟΌΥ ἔχοι αὐτοῦ οὗ {Π6 
6Υ6, 8πα ΡΑΓΠΥ ἔγοια [06 τοϊπα βανίηρ ἩΤΟΏΡΊΙΥ Δρρσγομβοη θα {86 
ΒΟΘῃΐθΠ06 : ΒΟΙΩΘΏ 768 ἴδ6 Β ρδ 0100 οἵὗὁἨ ὁη6 ἴδηβα ὉΣ δηοίδοσ, δ ἢ 
88 8 ἱπηρογίδοῦ [ὉΓ 8 δοσὶβί, ρᾷνϑ ἃ ΥὙΥἱἹυ] Ὧθ88 οὐἁ Ἔχργθββίοῃ ἴο ἃ Ὧ8Γ- 
Ταῖϊνο, δῃα λὲς πρῆΐ βυρροδῦ 10 ἴο ἃ ΘΟΡΥ ἰϑί. 
ΓΘ ογάοῦ οὐ ψγοσὰβ τὐῶβ ἰγοσιοην α]ογοά: ἔογ Ἰηβίδῃοο, ἂν 
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ὁράματι ὁ κιριος δὰ ὁ κύριος ἐν ὁράματι (Αοἰβ 'χ. 10.). ὧν ὅτεσιν 
τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν; 80 (Π6 πηοβῖ 
Ἀποθηΐ ΠΟΡΙΘΒ ἴῃ ΠΘΠΟΓΙΆΪΙ; {Π6 ΟΟΙΏΤΩΟΙ ἰαχί 88, καὶ μετὰ ταῦτα ὡς 
ἔτεσι τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα ἔδωκε ( Αοῖβ ΧΙ, 20.) ; πρεσβυτέροις 
κατ᾽ ἐκκλησίαν διὰ κατ᾽ ἐκκ. πρεσβ. (Αοἰδ χὶν. 23.); ἀνάθεμα εἶναι 
αὐτὸς ἐγώ ἀπα αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι (οι. ἴχ. 3.); εὑρηκέναι 
᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα (οΥ προπατόρα) ἡμῶν, ἀπὰ ᾿ΑΙρ. τὸν πατ. ἡμῶν 
εὑρηκ. (Βομ;. ἰν. 1.)  ΠΘἢ ἰγαηβροβὶ [1008 ΓΘ ΤΘΓΟΪν νοῦθαὶ, 88. 18 
οἴϊοη ἴπ6 οβδα (6. φ. τοῦ ἁγίου πνεύματος ΟΥ̓ τοῦ πν τοῦ ἀγ. ; τοῦ θεοῦ 
πρόθεσις ἃπα πρόθεσις τ. θεοῦ: χριστὸς ᾿Ιησοῦς δηα Ἰησοῦς χριστός), 
{Π6 ἀΠδγθησα οσοββιομθα τδὺ Ὀ6 ΠΑΓΪΥ ΔΡΡΓΘΟΙΔΌΪ6; ὙΠ116 1η ΟΥΒΟΡ 
τ ΔΟΏΒ ΟΥ̓ [Π18 βοσί, βῃο ἢ! 88 Αοίβ σι, 20., (8 ψ ΠΟ]6 τηθδηΐηρ οὗ 
(6 βεῃΐθῃοα 15 αἰδοίθα. 

᾿ Βο 68 ἃ Αἰ ογοηὶ ποτα 18 ἐοττηθα ὈΥ͂ 8 οἤδηρα οὗ οπδ οὔ ἔτγο 
Ἰοίίοτβ ; 88 ἐτροποφόρησεν (οἵ {86 οΘοπηηοη δχί) ἴογ ἐτροφοφόρησεν 
(Λοὶδ χῆ!. 18.); κατεκληροδότησεν ἴοΥ - νόμησεν (νον. 19.): {ἢτ9 
Ρατίβ οὗ 16 νοῦῦβ ἀπαγγέλλω δηά ἀναγγέλλω ΥΘ ΓΘ ΘΏΡΙΥ οοῆ- 
ἰουπάεα. Το {18 μοδα τωϊσῆν Ὀ6 τεοΐοιτϑα {πΠ6 γοδάϊηρ οἰκοδομίαν ἴῃ 
Ι Τα. 1. 4., ῸΓ οἰκονομίαν, 6Τ6 1 πού {πα {86 πον 1πουρσὰ 
ΦΟΠΏΠΏΟΠ 1 ῥγϊηπιοαὰ οαἀ! ]ΟΏΒ Βθοὰ8 ἰὼ Ὧ6 ὙΠΟ]Ὺ ἀοδβείαίο οὗ Μϑ. 
ΔΌΣ ΠΟΣΙΥ. ! 
ΘΙ ΠΣ] ΥΙ Υ ΟΥ̓Ὠ δομπα Βθϑῖηβ ἴο βδᾶύθ βουωθίϊπιθβ ἰοα ἴο βιιϑυϊ τα Ἰ0Ὲ8 ; 

ἰδ08 προκεκηρυγμένον ἴογ προκεχειρισμένον (οἰδ (]. 20.λ; ὃ μισῶ ἴογ 
ὁμοίως (αν. 11. 1δὅ.}; ἃ ἔμελλες ἀποβάλλειν ἴον ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν 
(εν. 111, 2.}; οἱ ποιοῦντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ [0Υ οἱ πλύνοντες τὰς 
στολὰς αὐτῶν (ον. χχὶ!. 14.); σὺ οὖν κακοπάθησον οὗ [πΠ6 σοιηαθῃ 
ἰεχὺ, 2 ΤΊπη. 11. 3., 18 ΟὨΪΥ συγκακοπάθησον ἴῃ {Ππ6 ΔμοΙοὨΐ ΘΟΡΊ6Β. 
ϑοιηθίϊ δ π6 τοογας 1ῃ ΠΟ σορὶοθβ αἰ θδυ μαννα ΠΟ ΓΘΒΟΙΏ ΙΆΠΟΘ : 

88 τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν διὰ τὸ δὲ πλ. ἤδη σταδίους 
πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν (Μαῖϊ. χῖν. 24); καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι 
τὴν κοιλίαν αὐτοῦ, ἀπὰ καὶ ἐπεθ. χορτασθῆναι (1,1 χν. 16.) 
Α ν ΡΥ ἰασρα ρογίίοῃ οὐ [86 ναγϊδίομβ οοηϑίες ΤΏ ΤΟΥ οὐὗἁὨ βυοὰ 

ΟΠΔΏΡῸΒ 28 καὶ ἱπδίοδα οὗ δέ, οΥ υἱοσε υεγϑᾶ; [8 λόγων δέ, οὐ καὶ 
λέγων, δα ἴῃ ΟἾΠΟΣ Ῥοϊπίβ 80 τπηϊηαΐα ἰῃδ 1 18 ἀΠΒου]ύ, "5 ποΐ ᾿τηροδ- 
διῦ]6, ἴο Ἔχθιδιῦ ἐπ ΘΠ 1π 8. {ΓΔ 8] ΔΙΊ ΟΏ. 
δου 68 ἃ ΘΟΙΙΡΟυ Πα ΟΣ δηά ἃ βἰῃιρ16 ἔοστω ἃσὸ ἱηξογομδηροά; 

88 συγκοινωνὸς δηα κοινωνόν, στρατιώτης δῃᾺ συνστρατιώτης (ἴμυ.8 
ὙΣ 060}, ἐκξήτων ἀπα ζήτων ; Βοτησίτηθ8 ἃ νϑγ 18 οοιρουπαοα ψ 1} 
06 ὈΓΘΡΟΒΙΏΟΙ ἴῃ οαγίδϊῃ ΟΟΡΙ68 δηα Ὑ10Π Ἀποίμοσ ἴῃ ΟἴΒΘΙΒ; (818 
ἀνέβη ἀιλὰ ἐνέβη (Μαῖί, χν. 39.) 
Τταηβοθοτβ 86] ἃ ἰΘἀΘΏΟΥ [0 δβϑιτηι δία [η6 14] βυ]] δ} ] 68 οἵ" 

ΓΒ ὙΠ 6 Π ΟΟΟΌΓΣΤΙΠρΡ᾽ ΠΟ ἰοροίθοΣ: ὑπ8 [ὉΓ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ 
δούλῳ αὐτοῦ, {Π6γα 158 ἰου πα τοῦ ὠγγέλου αὐτοῦ τοῦ δούλου αὐτοῦ (Εν. 
᾿. 1.); ἴοσ λεγόντων ᾿Ιουδαίους, λεγόντων ᾿Ιουδαίων (δν. 11. 9.); ἔοα 
ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας, ἐν Φιλαδελφείας ἐκκλησίας (λον. 11. 7.}} 
ἴος ἐδόθη αὐτῷ, ἐδόθη αὐτῇ (ον. χΙ. 16.) Τὸ {Π18 οδβα τηΔΥ 
ῬΟΓΒΔρ8 μὰ αἰἰτιθυίοα ὑμᾶν ὡς κλόπτας ἴῃ! Βοη6 ΟΟΡΙ68, ἰοῦ ὑμᾷς ὡς 
κλέπτης (1 ὙἼμ6δ8. ν. 4. 

Βοράϊηρβ τ Ποῖ γα ἤουαπα ἴπ [Π6 βᾶπηθ 0] 66 Οἴϊθη ἈρΡΘΑΓ ἰοὸ μᾶνθ 
0 το δου ἴο 6δοῖ οἵδμοσ, δῃα Τπ8 {πεῖς οὔσῃ πλαϑί Ὀ6 ἀβοσι 6 ἰα 

Ε ὃ 



δ4 Τοείμαὶ Ογεξοΐξηι, 

[π6 ἰΘη 6 ΠΟΥ ἰο ΘΥΤῸΓ οἷ ΘΟΡΥ δίθ ἢᾶνα οΥ̓ΟΡ ΒΟ η. Ομ] 68, 
Βούτου ῦ, τοδάϊηρβ ΒΙΟἢ ἰοοῖῦ αὖ ἄγβί 88 1 ὑπὸν δα πὸ οοηπροίϊοι 
ΤΩΔΥ 6 ἰγασθα ἴο βοῖθ τηϊβίδ κα οὗἩ {89 δυὐϑ οὐ ἡπαρτηθηῦ, σβϑῃ [86 
οἷα πλᾶπηοῦ οὗ νυϊτηρ; 18 ΓἌΚΘῚ ἱπίο δοοουῖ, θυ, χν. 83. Δρρϑβδγβ ἴο 
οχῖθιῦ Δ ἰηβίδποο οὗ (18: {πὸ σοιασηοη ἰαχὺ ἢ88 ἔμογοὸ ὁ βασιλεὺν 
τῶν ἁγίων; Ὀυΐ ογ ἁγίων ἴδ6 σορ!ΊθΒ ἴῃ σΘΏΘΙΆΙ παν ἐθνῶν, τ 8116 
οὔμοῦ σοοΐ δυϊοῦι68 αν αἰώνων: Ὀθύγοορηῃ ἰμ686 ὑγχὸ ὙΟΓΑβ, 
1βογοίογο, {πὸ ὁδοῖο ᾿ιθθ. Ηονν οου]Ἱᾶ οη6 οὗὨ [Ππ686 βρτῖπρ' οὔ οὗ (86 
οἰμβοσῦ ΕΘΝΩΝ ἴπ {π6 οἷα πυϊπσ ὈγΥ οοηδιδίοη οὐὗὁὨ γονγϑὶϑ σου ]Ἱά 
6 114016 ἴἰο μὲ ψυϊτίοη ΑἸΘΝΩΝ ; θα {86 Θ παῖρθν Θαβ}}γ θ6 τΐδ- 
ἴδκοπ ἴοσ Ο, δπά {μῃ6 ποιῇ ΟΥ̓ οογγεοίζἼοη σπουὰ ἰμὰ8 Ὀδοοπιθ 
ΑΙΏΝΩΝ. 

Τῆα οοηίγδοίοα γογὰβ γ ΓΘ ποῦ ΟἿΪΥῪ Ἰπίουσῃδηρθα διηοηρδβί {Ποι- 
Β6Ϊνθβθ (48 18 ποίϊοθα ρον); ὑαΐ ἔγοιῃ [86 οοῃίγαοίοα ἔοσιηβ οἵμοῦ 
νυ ΓΘ αἰ ηρ8 ΒΟΙΘΌ 65 Βργηρ. ΤὨυβ [86 τοδαϊηρβ οὐρανοῦ ἀπά 
θρόνου ἅτε ἰουπα ἱπ [Π6 Ββϑιηθ ὈΪδ06: {18 σου] δ 1 Κοὶγ ἴἤο ϑργϊηρ; 
ἔγομι {Π6 ζθηΘΓΑΙ γθβο Ὁ]Άποα ἴο 186 ἐγὰ οὗ ΟΥ̓ΝΟΥ͂ ἃ Ιια ΘΡΟΝΟΥ: 
10 τρῃΐ μὺ8 δοῦ δἰ 6. αγ. ΑΙ Υ νδυϊδίοη ΒΟ ἀγοβα ἔγοπλ 
ΘΟ ΓΔΟΙΟΏΒ ὙΓΟΠΡῚΥ Β66Ὼ ΟΥ̓ τηἀογβίοοα, 18 ἔουπά ἴῃ ἴπ6 ποσὰ σωτη- 
ρίαν Ἰπίτοἀπορα ᾿πδίοαα οὗ σωτῆρα ᾿Ιησοῦν (88 ἴῃ Αοἴβ ΧΙ]. 23.) ὙΤΒ6 
ξουτηοῦ δοῃ γδοίϊοη νγβ σχιθη ΟΡΑΙΝ, [6 Ἰαϊίοσ ΟΡΙΑΝ ; [86 πιϑτθ 
ἰγβηβροβιθοη οὗ το Ἰδίουβ χου]Ἱά πιϑῖκα {Π6 Δ᾽ ἰΘγα οη, 
ΘΠ ου 168 οὗ 411 Κιπὰβ οσα δ πιθ8 γοιηουθα ὈΥ̓͂ ΘΟΡΥ ϑί8, τγῦο 

ρος ἀο {Π18 αἰπηοβῦ μποοπβοίοιδ ἰῃαῦ ΤΠΘΥ τυ 6.6 1 γοάποὶηρ' ΟΠ ΔΏρ68, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ γἤΘΠ ΒΟΠΊ6 ζΥΒΙΑ ΙΔ [16Ά] ΤΌΓΤΩ ἀθοηθα ἴο ᾿Π ΟἾ6 ἃ ΒΟ] ΘΟΙΒΠῚ ; 
ἴμυ.8, τὴν γυναῖκα ᾿Ιεζάβελ, ἡ λέγουσα (Βιϑν. 11. 20.) νγα8 σμδηροα ὈΥ͂ 
ΒΟΙ]6 ἰηΐο τὴν γυν. εζ. τὴν λέγουσαν, ἀῃᾷ ὈΥ̓͂ οἰα ΓΒ 1ηἴο τ. γ. Ἴεξζ. ἣ 
λέγει: ἴῃ ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν (Β6γν. 11. 9.) [6 ἰογηλῖηα- 
ἐἰοη8 οὗ [6 νοῦῦβ αν θθϑῃ αἱίδγοα 1ηἴΐο -ωσε: δεν τῆς καινῆς 1ε- 
ρουσαλήμ (εν. 111. 12.) ἡ καταβαίνουσα ᾿'ὰ8 Ὀδοοῖη6 ἣ καταβαίνει : 
οὐδὲν χρείαν ᾿νὰ8 Ὀ66ῃ αἰίοτοα ᾿πΐο οὐδενὸς χρείαν (γ6γ. 17.) [Ιη αν. 
1γ. 1. λόγουσα ᾿δ8 Ὀ66ῃ 85 υτοα ον λόγων ΔΙΕΣ φωνή. [Ιη ον. νυ. 
10. αὐτούς ἀπα βασιλεύουσιν ἴᾶγα ὈδΘη ομδησρα 1ηΐο ἡμᾶς δῃᾶ βα- 
σιλεύσομεν ἰο 81 (06 ἢτϑύὺ ροσβοῃ οὗ {86 ργθοθαϊπρ γσϑσβθὸ. 7Τῆθ8θ 

τηϑ 681 διμθηἀτηθηΐβ δρουπα 1 {π6 ψΠο]6 οὗ {ῃ6 ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΘ : 
αὖ (ΠΟΥ ἴα ποὺ οοῃῆηρα ἴο ἰμαὺ ὈΟΟΚ: ΠΟΙ δῖα {86 σογγεοξίοη8 

Αἰ ΑΥ͂Β ΤΙΩΘΓΟΙΥ͂ σΥΔΙΩΠΙΔΙΪΟΔΙ ; ΓὉΓ πού γα ΠΥ ΤΠ6Ὺ βουρλῦ ἴο 
διηθηα [6 Β6η86; 6. 4. ἴῃ 2 ΤΊ). ἱν. 1. τοῦ μέλλοντος κρίνειν ξῶντας 
καὶ νεκροὺς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, 186 
δεοοπά καὶ ΔΒ ὈδΘ6η Ομδηροα 1ηΐο κατά, ἃ8 1ὑ δἰδη5 1ῃ {16 ΘΟΙΏΠΊΟΠ. 
ἰοχ, [Ι͂ῃ Ἠδθῦ. ἵν. 2. σνγκεκρασμένους, 1ὰῃ ΘΟΠΙΟΥΤΩΙΥ͂ ἴ0 ἃ βυρροβοᾶ 
Τ ΘΔ ΠΪηρ᾽ Οὗ [Π6 Βϑηΐθησθ, 88 διδά 108 ἑδσταϊπαοη αἰἰογοα ἰηΐο - μένος. 
118 νοῦν ΠΟΙ τμδὲ (86 ᾿πίτοάμποοσβ οὗ {μ6866 οἰδηροβ οπ]ν Τπουρκὶ 
{παῦ ΤΟΥ ὙΟΓΘ ΘΟΙΤΘΟΙὨρ' ΒΟΠῚΘ ΟΑΒΊΆΪ] ταϊβίακο ἴῃ {Π6 ΘΟΡΥ Ροΐοτθ 
[πο πὰ, πα {παῦ ποίμϊηρ τγ88 γα ΠΥ [Ἀγ ΠΥ ἔγοτα {μοὶς Γπουρμίθ ὑηδῃ 
σΟΥ̓Τμρί 5 ΒΥ φαγί οἵ ΗΟΙΥ δογιρίυζο. 
Βα οὗ 8.11 8 Ὀϑυι010Π8 {παῦ σαπ Ὀ6 οἰαβϑι πο δηᾶ οχρίαϊπθα, ΠΟΠ6 

ΔΙῸ 80 Ττοηαπδηῦ 88 ἴῃοβα ἴῃ ὙΠΟ ΡΆΓΆ1161] ραββᾶροβ ἤᾶνα Ὀδθομ 
Ὀγουρσῃῦ ἰηΐο σοῦραὶ σδοηίοσταυ. Τῆι δῖ, δ] ἴῃ ἃ ἀοχοΐοσν, 
Ἔομι. χυϊ. 27., υϑο {πὸ ρῇγαβο μόνῳ σοφῷ θεῷ; Ἀδηδα ἴῃ 1 ΤΊπι. 



Οη ἐδε υαγίοια Ποααίπρε. δὅ 

ἱ 17. δ! 1. 46 26. (Π6ὸ νοτὰ σοφῷ 88 Ὀθοῃ Ἰηἰτοἀυσοά ἴῃ 8 
ΒἰΠΉ ΔΓ ΟΠ μΘΟίΙΟη, 80 848 [0 ργοάιοα νϑῦδαὶ δρτοοιηθη, Βευΐ πὸ 
μα οὗ [6 Νὸν Τοβίαπιθηΐ π85 δυϊαγοα 80 το ἔγοπι 018 οδιδθ 
88 βανα {πῃ6 ῬΑΓΆ]1]6] ΠΆΤΑ ΟΠ8 ἴῃ {Π6 (ἀοΒρα]8; ἴογ πόσα (86 4] γ- 
δου νγὰ8 βυβίθιμαϊιο : ὑγϑηβουῖ θα γα {πουρτῦ {πᾶ [Π6 δαλθ ἔδοίβ ουσὰῖ 
(0 δ6 βἰαίθα ἴπ 6 βδθ ΜΟΓΒ:; δηα ἴο {Π18 ΔΒ ΓΓΆΥΥ οδηοη οὗ 
ΟΠ Πςῖθπὶ (ΠΟΥ͂ τα Κα (Π6 Ββογθα σϑοοτὰβ οοηΐοσω. Τῆυβ πῃ Μαΐϊ, 
ΧΥΪ!. 2. λευκὰ ὡς τὸ φῶς ᾿48 ἴῃ ΒΟΙΩ6 ΘΟΡΙ68 θθὴ οπδηροᾶ [ηἴο λευκὰ 
ὧν χιών, ἔτομι ΜΑΥΚ ἰχ, 8. Μαίί. ἰχ. 17. ἀπόλλυνται ᾿ὰ8 ὈΘΟΟΠῚΘ 
ἀπολοῦνται ἔτοτια [Κ6 γν. 37. τοῦ. 24. ἔλεγεν Ὀδοδηθ λόγει αὐτοῖς, 
ἴτοπι Μαγκ ν. 89.0 Μαῖί. χ. 4. ὁ καὶ παραδοὺς ἴῃ ΒοΙη6 ΘΟΡΙ68 18 
αἰϊογτοά Ἰπίο ὃς καὶ παρέδωκεν ουἱ οὗ ΜαγΙΚ. 11. 19. νοσγ. 10. ἄξιος. .. 
τὴς: τροφῆς 186 ΟὨδηροά 1ῃ δοθα ΜΩδ, ἱπίο ἄξιος... τοῦ μισθοῦ 
ἤτουι [Κα χ. 7. τόσ, 18. [ὉΓ πρὸς ὑμᾶς 18 αἰδο ἔουπὰ ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔτομι 
186 ρΑγΆ}16] ρδοθ, [ὰΚὰ χ, ὅ. σον. 28. μὴ φοβηθῆτε ἴογ μὴ φοβεῖσθε, 
18 ἴοι [Κὸ χὶϊ. 4, Μαῖί. χὶ. 26. ἀγόνετο εὑδοκία ᾿ΥδΏΒΡΟΒΘα ἴῃ ΒΟΠ6 
ΘΟρΙ68 ἰο β1} 1 χ. 21. Μα, χὶὶ. 44. ἐπιστρέψω ἰτατιϑροβοῖ α267 
εἰς τὸν οἴκον μου οαἱ οὗ [Κ6 χΙ. 24 ; αἶδο ὑποστρέψω ἴῃ Βοπ16 ΘΟΡρ 68 
ἴτοι [π6 βαὴθ ρἷδοθ.1. Μαίϊ. χῖν. 26. καὶ ἰδόντεο αὐτὸν οἱ μαθηταί: 
1η βοῃς ΜΌΝ. Ὁ [818 γψγὰ τϑαδᾶ οἱ δὲ μαθ. ἰδ. αὐτ. ἔτγοτλ Μασὶς γ]. 49. 
δ ἴοο {86 ἰγβηβροθιίοη οὗ περιπατοῦντα, ἴῃ 1Π6 βΒᾶτηθ γοσβθὸ. Μαϊ, 
ΧΥ͂Ϊ!. 8. ἄρτου» οὐκ ἔλαβετε οπδηῃροα ἱπίο ἄρτ. οὐκ ἔχετε ἔτομι Ματ 
ΤῊΣ, 17. 

ϑυοῖ ᾿ἰπβίβ ΠΟ68 σὶρ ῦ Ὀ6 σ,ΘΔΕΥ ταῦ] }0]16ἃ 16 {ΠΟΓΟ ΟΓΘ ΒΥ ο6- 
(Αϑῖοη. ΘΟΙΔΘΏΠΙΘΒ, ἴοο, ἃ ΡΆΓΆ]]6] δαργοδϑῖοη. ἴῃ δἴπιϊαῦγ ὩὨΔΙΥΔΙΟἢΒ 
᾿84 16 1ο αἰ ὕθσαίοηβ ; ἤθη {π6 ᾿πίογοβδηρο ἴπ αἰ ἔδγοηΐ ρ͵δοθθ οὗ 
τῇ τρέτῃ ἡμέρᾳ 86 μετὰ τρεῖς ἡμέρα. 
ΤΠ6 ΠΑΣΥΔΌΏΟΙ οοπίλϊ Π6α ἴῃ Μαίί. αἰχ. 16--- 22. 88 τοδὰ 1π [Π6 6οπ}- 

00 ἰοχί, Δοσ 8 ἃ ροοα βρβοΐϊμαμθη οὗ {6 τχοάδ ἴῃ στ οἢ π6 (ἀοθροὶθ 
πΟΓΘ ὈΓΟΌΡ ᾿πίο να γῦα] δοοογάδηοο. 

γεν. 16. ἀγαθέ, ᾿ἱπβογίο ἴοπὶ Μασ χ. οὐ 10Κ6 χΥἱ]. (1ὰ ἰδ 
ΒΔΠ8 ΥΘΙΒΘ ΒΟΙῺ6 ΟΟΡΪ68, ᾿πβίοδα οὗ ἵνα ἔχω [οΥ σχῶ] ζωὴν αἰώνιον, 
᾿νε ἵνα ζω. αἰ. κληρονομήσω ἔτοτα Ματ]κ.) 

γεν. 17. τί με ἐρωτᾷς περὶ τοῦ ἀγαθοῦ, ομαηροα ἱηΐο τί με λέόγειϑ 
ἀγαθόν ; τπᾷ, εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός Ἰπῖο οὐδεὶς ἀγαθόν, εἰ μὴ εἶς; ἀπά {θη 
ὁ θεός αὐάεά. 
γε. 20. ἐφύλαξα αἰϊοτοα ἰο ἐφυλαξάμην, τηὰ ἐκ νεότητός μου αὐάεί,. 
ἴῃ (118 ραββασθ τὸ αν ἴδ δἀναπίαρθ οὐ ροββοδϑίηρ ἀϊβιίϊηοὺ 

ἈΠΟ ἰΘΘΟΙΠΊΟΠΥ͂, δηΐουῖοσ ἴο {πὸ αἱ ογαίίοῃ οὗ ἰοχὶ ἔουπα ἴῃ τηοβὲ 
ΜΒ5.; διὰ 1818 ΘαΓΙΥ ουϊάθποθ 18 δομστηθα [ο τ18 ὈΥ βοια ΜΆ. 861}} 
ἐχίληΐ, δηα [πΠ6 Ὀαβὲ οὗ {πΠ6 ἀποϊθηξ νϑυβ οἢβ; {ππ|8, γ7χ6 σδῃ βρϑδαῖ σι ὰ 
ὁοηβάσποο ΟΠ ΤΏ ΠΟΥ 1 ΜΙ ΒΙΟἢ [818 ραββᾶσο ἢ88 Ὀ6θὴ αἰδοιβα ὮὈγ {πα 
δὐαρίατοη. οὗἨὁ οπθ (ἀοβρβὶ ἤο δῃοίβουῦ οὗ υυιοῖ «} δγοόπηθ οομιρ]αϊηθά, 
ἸΝΒΕΒΤΙΟΝΒ.---Ἴ λη ΠΑΓΪΥ ΡῈ ἴοο {ΠΥ θότπθ ἴῃ τη {πα 

ἙΟΡΥ]ϑΒ αν δἰτγαυβ Ὀθθὴ ἔουπηα (ᾺΓ τηοτὰ ἀϊβροβοα ἴο ααά ἰμδη ἴο 
οπιὶξ ; πα ἐπουρἢ τλογα ᾿Ἰπδάνογίθησα τηδὺ ἰοπα ἴο οπιϊββίοῃ, γοΐ ἐπ 
ΘΟΙΏΠΙΟΠ 1ΠΗ͂ΥΤΩ 168 Οὗ βουῖρθοϑ ἰοὰ {θὰ ΤᾺΣ ΟἶἴΘΠοΓ 1ο απιρὶ ; ἀπά 
ἢ ἴΠογ6 τγὰθ δηγίμίηρ πο ὙμοῪ οουἹά θ6 βαρροβοά το ἴᾶγο 8 
διλάονν ΟΥ̓ ἃ ΓΟΔΒΟῺ ΤῸΣ ἰηβουίπρ' ἱπίο (Π6 ἰοχί, 10 γγαβ δἰπιοβί βυχθ 
ἰο Βπά 118. τᾶ γ. 

κά 
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. Ἀπᾶ ἴδιυ, [86 οἴἶξδοοῦ ργοάιιοθα ὈΥ ῥάᾶγὰ}}6] ραβϑδβασϑβ (1 [86 αοθροῖβ 
ΘΒΡΘΟΙΆ]]Υ0}) δᾶ8 ὈΘΘῺ δῆόσῃ ἴῃ (86 ΠΑδὶίιδὶ αὐάίξίοπς το ἴῃ ὁ 6 
Ρογύϊοῃυ οὗ {πΠ6 Νὸν Τοβίδηιθηίΐ οὗ βοῃμοϑίμίηρ' ἔουπα οἰβονσβοῦο ἱῃ 8 
8111}. ΘΟΠΠΘΟΙΟΗ. 
ΤυΒ ἴῃ Μαίί. ν. 44. (6 τογάβ ὠγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν Ἀνθ 

ρα ἴο {μ6 αὐαϊέοπ οὗ εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, απὰ (Πθη οὗ 
καλῶ» ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν (οοτηϊηοη ἰοχύ τοὺς μισοῦντα) ὑμᾶς ἔτοτα 
8:6 ῬάγΆ1}16] ραββαρὸ ἰῇ 11 νἱ. 27, 28. τ ποῦα ἰμ686 οἰδιβοβ δγθ 
ἴουπα, Γπουρἢ ἴῃ ᾿λγνοῦβο οσάθσ, ὙΏΘη ἴῃ {Π6 Βᾶτηθ νο γα ἰὴ Μβίμονν, 
καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν διωκόντων ὑμᾶς μ88 Ὀδ66η Δ 0} 64 Ὀγ ἰη- 
ἰτοἀποϊηρ; (αἴνον τῶν) 86 σογὰβ ἐπηρεαζόντων ὑμᾶν καί, 80 88 ἴο ΒαγΘ 
αἷΐ τμαΐ 18 Τοπῃα ἴῃ [Κ6. ἴπ Μαῖζῦ. ἴχ, 18. (απά 4]6ο Μδυκ 11. 17.), 
αἴτοσ ἀλλὰ ἁμαρτωλούς, [8 σψΟΙᾺΒ εἰς μετάνοιαν μᾶγ6 Ὀθ6ῃ δαάρὰ 
ἔγοίὴ 1λἴκθ ν. 82. [Ι͂ὴὼ Μαίΐ, χ' 12. δέ ἀσπάσασθε αὐτήν, βοτηδ 
ΟΟΡ 68 8δ6ἃ λέγοντερ, ΕἙἠρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ, ἴτοχιῃι Τὰ χ, ὅ. [ἢ 
Μαΐι. χὶ. 21. καθήμενοι οΥ Σαθήμεναι ἈΔ8 Ὀδοη ρῥτγοῆχοα ἴῃ ΜΆ. ἰο 
μετενόησαν, ἴτοτη 1 χ. 183. Ιὴ Με. χὶὶ,. 4. τοῦ οὐρανοῦ ὰ5 ὈΘ6ἢ 
δαἀ6α ἴῃ Μ55. το τὰ πετεινά, ουαΐ οὗἩἍ Τ1κ6 ν1}}. ὅ6. 1η Μαίι. χν. 38. 
ὡς 185 Δααἀοα Ὀοίνοοῃ ἦσαν δηα ἐπ6 ΠΌΤΊΘΓΆΙ 1ῃ Βοπὴθ ϑδυΐμου 68, 80- 
ΘΟΓΪΩρ᾽ ἴο {Π6 ΔΠΑΙΟΡῪ οὗἉἨ οδδρ. χὶν, 21., Μασϊς νὴ]. 9.. Τζυἷκο ἴχ, 14., 
δηᾶ Φοδη γἱ. 10. Ἶὴ Μαίί. χνὶ]. 4. τοῦ προφήτου 8 Ὀδ6οη ͵οϊποα ἴο 
᾿Ιωνᾶ, 48 ἔουπα ἴῃ ΟμδΔρ. ΧΙϊ. 39. 

Ὗγ)ὸ ἄποιο ἴτοτι {μ6 αἰδίσμπος βίἰδίοπηθηῦ οὗ Οτίρβῃ, περὶ εὐχῆς, Π6 
αἸγθηοοβ ἴῃ {Π6 ἔοττα οὗ {86 Τωοσα ΒΒ ῬΥΑΥΟΣ 88 ἔουπα ἐῃ 1ὺΚ6 ΧΙ. 
ἔτομι ὑπαῦ ἴῃ Μαϊί. υἱ. 88 οσχϊβίϊηρ ἴῃ (86 ἔστην ραχΐ οὗ {86 (μιγτὰ 
οοηΐαγ. Βυΐ [Π6 Βῃογίασ ἔοστῃ ἴῃ δῦ, [Κα 18 ΠΟῪ ἴῃ πα ΘοΟμηπιομ 
ΠΟΡΙ68 811}}184 4, δηα {818 δ848 Ὀ66ῃ, 10 18 δυἀθηΐ, ουὐ οὗ δὲ, Μεαίίμον, 
ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ (ἴῃ νοῦ. 2.) πάτερ, ιοϊἑδοιιξ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς : ἔλθ. ἡ 
βᾶσ. σου, ιοἱέλοιιξ γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὧς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆ». 
πῃ νοῦ. 4. καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς τὸν πειρασμόν, ευἱέλομὲ ἀλλὰ 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ΤῊΪΒ [Β6ὴ 18 ἃ ζοοά Θσχϑρ α οὗ [86 
ΤΠ ΘΠΟΥ͂ οὗ ΘΟΡΥ ΒΒ ἴο ργχοάμοθ νοσραὶ οοῃίοστηιϊίν. 

ΤῊΪΒ τροαα οὗ δια ρ] βοδίοη 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ τηθϑηβ οΘομῇηρα ἴο ἴπ6 (ἀοΒρο]8, 
δἰ Βουρ {Π6Γ6, 88 ταϊρῦ θ6 ἀχρθϑοίαβα, 10 18 {86 πιοτὸ ἐγοαπθηῦ; 10 τγ88 
Βαθιΐαλ), ΒΘΓΘΥΘΙ ΠΑΓΤΑ 0:8 ΟΥ̓ δοηΐθηοοβ ΓΘ, ΟΥἨ ΔρΡροδγοα ἴο 6 
ΡΆ.81161, ΤΒὺΒβ ἴπ Αοίβ χχυῖ. 14. δέου διώκεις {ποτα οσοὺχ (86 ψογὰβ 
σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν ; δῃᾷ ἴῃ {π6 ὕνγο Οἴου δοοουῃῖδ οὗ 
1806 σοηγϑσβίοῃ οὗ δ, δὰ], {π6 βαὴθ βοῃίθηοθ 88 θθϑὴ ααὐάεά, [πῃ 
Αοἰἷδ ἰχ. ὅ. {686 σοσάβ (1 ἃ ἔΌσΊ ΒΟΥ διρ  βοδίο}) ἀγα ἴῃ (86 
Θοτησαοι ἰοχῦ; δηᾷ ἴῃ οἷ, ΧΧΙΣ. ἸΠ6Υ Α.6 δ θα 1 βοῃηβ οορῖθ8. ΑἾδ8ο 
ἴῃ {16 δοοουηῖ οὗ {π6 ᾿Ἰπβε τα οι οὗὨ {86 1,ογαἶϊβΒ ΘΌΡΡΟΣ ἴῃ 1 (ὐΟΥ. ΧΙ. 
ἸΠΒΟΥΓΠΟΠΒ δᾶγ6 Ὀ66Π τηϑαδ ἔγομι {π6 (ἀοΒρο]8, βυοὰ 88 λάβετε, φάγετε 
Βοΐογα τοῦτό μου ἐστὶν τὸ σῶμα, ἴῃ γογ. 24. [πῃ (0].;. 14. θεΐνοθα 
τὴν ἀπολύτρωσιν δΔῃα τὴν ἄφεσιν {πΠ6 τογὰΒ διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ ἢανΘ 
Ὀδθὴ ᾿ἱηἰγοάυσοά ἔτοτα ΕΡἢ.. 1. 7., όσα (Π6ῪΥ δίδηα ἴῃ βίσααῦ 60}- 
ποοὔοῃ. [ἡ Εν. 3. 1]. ταῖς ἐν ᾿Ασίᾳ ᾿88 Ὀ6οῃ δαάορα αΐογ ἐκκλησίαις, 
88 [ουπά ἴῃ οὔδΡ. 1. 4. [ἡ ον. χῖχ. ὅ. {π6 δριἐμοὲ δίστομος 18 σίγοῃ 
ἴῃ ΒΟΙΏΘ ΘΟΡ᾿68 ΔΗ͂Σ ῥομφαία ἔτοτα 1. 16.ἁἩ. [Ι͂ἡη ον. χχ. 2. ὁ πλανῶν 
τὴν οἰκουμένην ὅλην ἮδΔ58 Ὀ66η Βιι)]οϊηαα ἴο Σατανᾶς οαὖ οἵ οἴδρ. χὶϊ. 9. 
Το οἰϊδιοηβ ἔγοσα {μ6 ΟἹ Τοβίδιμθηῦ πᾶνε Ὀθοα ΘΟ ΠΌΔΠΥ οχ 



Οη ἐλὸ ναγιοιςα Πεαάσίησξε. δ7 

Ῥαπάρα ὃν δοργιδίβθ, ὙΠῸ δανα ρσίνθῃ τρογο οὗ [πΠ6 οοηϊοχὲ {πῃ τγδῶ 
αοίυδ!Υ οἱὐοα Ὀγ [86 βρογϑὰ νυσιῦο ΓΒ : (Π8 ἴῃ Ομ. ΧΙ]. 9. Δεν οὐ κλέ- 
Ψψειθ, να δηα {Π6 ᾿Ἰπϑογίίοη οὐ ψευδομαρτυρήσεις. Τπ [Π6 οἱαίοη ἔΓΟπὶ 
186 εἰσθιι ρβαὶπι ᾿ὰ Ηθ. 1. 7. (86 σογάβ, καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ 
τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, ᾶγα ὈΘΘπ ᾿πβογίθα ἔγοια {πΠ6 ΟἹα Ταβίαπιεηΐ, 
Ὀθοίνθοη ἐστεφάνωσας αὐτον ἀῃα πάντα ὑπέταξας. ἩΘὉ. χὶϊ. 20. (Π6 
τγογάβϑ ἡ βολίδε κατατοξευθήσεται Ὦᾶνο Ὀδ6η δαάἀοα αὔοσ λιθοβολη- 
θήσεται οαἱ οὗ Εχοα. χῖὶχ. 13. Μαιί, χν. 8. : Ιδαϊαῇ χχῖχ, 13. 18 ἤθῦϑ 
᾿οὐϊοα σοι ρϑπάϊουβὶυ, ὁ λαὸς οὗτος τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ ; Ὀαΐ {Π6 οοτη- 
πιοη ἰαχί Ὀτϑῆχϑϑ ἐγγέζει μοι, δα 8448 δἰαγ οὗτοο, τῶ στόματι αὐτῶν 
καί; ἴῃ ργοάυοσίπρ' ΘΟΠΕΟΥΤΩΙΥ [0 ἢ 6 ραβεῦρο ἴὰ {16 ΓΤ Χ Χ, οἵ {Π6 
ΟΙά Τοβδίδιηθηῖ. ὅδο ἴοο ραββαροθ ἴῃ ὙΠΙΟὮ {Π6γ6 6,6 Βοὴθ ΟΓβ 
ΒΊΑΣ ὑο ἰδβοθα ἐουπά ἱπ (Π6 Ο]α Ταβίαμηθης μανθ Ῥ6 θη Οσσαβί μα] ν 
Δ: 1864 ΒΥ δὴ δααϊίοη: ὑπ 1π 1χυ]κ6 11}. 22. σὺ εἶ ὁ υἱόν μον ᾿πδ8 
Ὀδοη Δι} Πα Ὀγ τ1ἈΠπ6 δαάτοη ἔτοπι Βα]. 11. οὗ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκι 
σὲ, ἃ8 Το ἴῃ {(ῃ6 Οὐαοχ ΒΖ (1[).): ΠΟῪ ΘΑΥΪΥ βοῇ δὴ ΠΒΟΥ ΠΟ 
᾿πα ἰουπᾷ 118 ὙΔΥ͂ Ἰηΐο δοιηθ οὗ {π6 ΘΟΡΙ6Β 1ῃ [Π6 παιγδαῖϊνα οὗ ουῦ 
Ια Ὀαρίϊβηι, ἸΏΔΥ ὃὕ6 δθϑὴ ἔτοιῃ “υϑπ Ματγίγσ ()14]. οθ. Τυυρῆ. 
8. 103.}, ψῆο δ οἶα8 [6 Ραββαζϑ. 
τ 28 θη ποίϊοϑα {πδὲ ἴῃ 8}} ἀποιθηῦ ὑγοσκβ, Θορυ δίβ ἤανα αἰ νναν8 

᾿Ἰιλα ἃ ἰδῃάθῃου ἴο ἰηϑοσί ἴῃ {Π6 ἐεχέ 1561} τ παύου οσ ΤΩΔΥ ἢᾶγα Ὀδοη 
πσιὑδη 1η {Π6 τηλγρίη οὐἁἨ ἴπ6 Θχθι ραν ἔγομλ νΒ]οἢ ΤΠΘῪ γαηβογὶ θοά: 
Δη4 {18 18 Θοπβιἀογοὰ ἴο Ὀ6 αυϊΐθ βυββοϊοηῦ ἴο δοοοιηΐ ῸΣ ἰηίδγροία- 
ἴοη8. Τῖβ οδυβο οὗἁ διιρ! βοδοη πο ουϊά, ἐμογοίοσο, θ6. παΐυγα!]ν 
ὀχρθοίδά ἰο 6 ἔουπᾶ ἴῃ {πὸ ατοοὶς Νὸν Τοβίδιηθηϊ ; δῃηᾶ ἴο [18 
οροσγβϑίίοη ψϑΥΟΊΒ ᾿ΠΒΟΓΕΣΟΩΒ ΙΩΔΥ δ6 ΘΟΙΒἀΘΏΠΥ δἰἰσι θυ θα. Ηὸοιν 
δ 0 16 18 ὑθ ΠΔΘΏΟΥ 18, ΤΑΥ͂ 6 ΒῃονΤῃ ΟΥ̓ [86 τοδαϊηρ οὗ 2 (οτ. νυἱῖ]. 
3, ἴῃ [16 Οοἄοχ ΟΟΥβοπἀοῃ θη βὶβ (8 σθοθηῦ οορΥυ, 8 οἵ ὙΥ̓ οἰδβίοϊη), 
δέξασθαι ἡμᾶς ἐν πολλοῖς τῶν ἀντυγράφων οὕτως εὕρηται καὶ οὐ καθὼς 
ἠλπίσαμεν, ΤὮΘΓΟ ἃ ΤΩΔΥΡΊΏΔΙ δολοϊΐοπ το]δῦγα ἴο π6 τνογά9 δέξασθαι 
ἡμᾶς (οτιϊ6α Ὀγ {πῸ Ὀοϑύ δῦ ποῦ 168) δ88 Ῥθοπ ᾿ηἰγοἀμπορα ἰηἴο {Π6 
ἰοχῖ; ---- ῇα ὈγΥ ΗδθΌ. νἱ). 8. τὴ 7ῃ6 (ὐοταΡ] υὐδηβίδη ἰοχί, μένει ἱερεὺς 
ει τὸ διηνεκεξ, εν ᾧ ὅτι καὶ του ᾽Αβρααμ προετιμηθη" θεωρειτε. ννἴ6 ΓΘ 
[86 ἰοχὶ δηά {86 ἐς οὗ [86 βδοοοῃ αᾶνθ Ῥθθὴ δοη 8  α] Υ Ὀ]ο παρ, 

ἼῊ18 18 ἃ Βρϑοὶθϑ οὗ διῃρὶ Ποδίοη σὨ]Οἢ Πδ8 ΔρΡρδγθ ΠΟΥ οβιοίορά 
ἸΏΟΤΟ σὨδηρα ἴῃ {π6 παυϊησδ οὗ δηοϊθηΐ ργοΐλῃα δα ῖμοῦβ (δ 411 ΟἿΟΣ 
Ἰπᾶβ ΟΥ̓ ἰγαῃβουιρίαζαὶ ουτοῦ ἢ δηᾶ 1 ἴὴ ἴΠ6 ϑουιρίυγοβ 10 ἢ88 ποΐὶ δά 
80 ὈΓΟΙΪΠοπί 8 οΐδοορ 1Ὁ πηυϑῦ δσῖβα ἔγοτῃ ἵποσα Ὀδίηρ' 80 ΠΩΘΔΩΥ͂ οὐλόῦ 
6Δ11368 ΟΥ̓ ΟΥΤῸΓ 10 ὙΤΙΠΩρΡΒ ΘΟρΙΘα 85ὸ οἴὔθη, δηα ἔγοτῃ [86 δορὶθδ ΟΥΓἁ 
ἰοχίβ υϑϑά ἴῃ πο ἰοσα! Υ μανῖηρ Ὀ66η ἃ ΟΠ ΘοΪς ὁπ ἴΠο86 οιωρὶογ α ἴῃ 
ΟΠΟΓ ρΐαδοοβ. Τδιβ δααιοηβ οὗἨ {818 Κἰπὰ ἤάαν δα, ζθῃθγα } ῦ 
Βροδκιηρ, ΟἿΪΥ 8 ραγέϊαϊ οἰτοῸ]ΔΈΟῊ : 8411 γ ΥβΊ θη 8, ΠΟΥ Ὸσ, μαᾶνθ θθθη 
[|40]6 ἕο {18 βρθοῖθβ οὗ τπαϊβίβϑ 88 νγ8}} 38 (Π6 οὐἹρῖπαὶ ἰαχίβ; δηά 1 
18 1 πυεγϑίοηϑ ἰπαΐ βοπια οὗ {6 ΤΏΟΣΘ ΧΣϑιηδυ Κα Ὁ]6 ρἼοββθδ ἰπἰσοάδυςορα 
ἰηΐο {π6 ἰδχῦ ἃγθ ΠΟῪ ἔουπᾶ, 

ΤᾺΘ Ῥοβθθββοῦ οὗ ἃ ΜΆ. ἴῃ δποϊδηῦ ὑϊθβ ῬΌΔΟΥ (ΟΥ̓ οογίδ! ἶγ) 
Δ΄ ἀοα τῇ {6 τηδυρὶ ΒΙΒύοΟΓΙ 8] οὐ οἴμοσ οἰσουταβίδῃηοοβ σοϊαίϊηρ ἴο {Π6 
βΆββασθ Ὀοίογο πὰ: ἃ Ἰαΐδυ οορυ δῦ [πουρπΐ {μα [μ6 Δα: ΠἸομδὶ τηδίίοσ 

: Κοο ΑἸ ον τ. Ἰοδί. ἰϊ, 594. 
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ττὰϑ ΟΥὗἨὨ ἴοο πηυοἢ νάϊὰθ ἰο Ὀ6 οὔ θα], ΟΥ̓ Π6 ἸΏΔΥ ΠΟΠΘΒΟΪΥ πᾶν 80" 
ροβϑᾶ {παὺ τ ῃαῦ νγγα8 τὶ θη ἴῃ (ἢ 6 ΤΥ σὶη γὰ8 βοιῃθίησ τ] ἢ {Π6 
οογγεοίοῦ (ὁ διαβάλλων, ἃ ῬΟΥΒΟῚ ΜΓ ΠΟΒ6 ΒΟΥ 068 ὝΘΙΓΘ ΔΒ ΤΟ} ΓῸ- 
ααϊγοα ἴῃ δηοϊθηῦ {ἸΠπ|68 ΔΒ ΠΟΥ͂ 1) μαα δάἀάθα ἃ8 δανίηρ Ὀ6Θη οτηιοἀ 
Ὀγ {Π|Ὸ βΒοῦῖδα: οὗ οουγβθ ψ τ {Π18 Ῥοσβαλδβιοῃ 81} πα8 ᾿πἰγοαιιοοα ἰηΐο 
186 ἰαχί. Νὸ Μίδ. μα8 γϑοοϊνϑα 80 ΓΔΗΥ͂ ᾿ΠΒΟΓΓΟΠ8 οὗ {Π18 Κα δα ὮὉ. 
οὗ τπ6 (ἀο8ρ6]59 δῃὰ Αοἰβ (Οοα. Β6Ζῷ). [ἢ {π1|8 ΜΆ. 10 Β6 6 πὶ8 ἃ8 1 νυν 
ΤΏΔΩΥ οὗ (6 ροϊηΐβ οἵ ψμοῖ ΘΑΥΪΥ ττ ογΒ Θομρ] δι μθα, ἃγα ἔουπά 
ΘΟΙΠὈΙΠ6α ; 80 {παύ 16 1818 Οὁ16 ΘΟΡΥ͂ μδαὰ ποὺ δοοπηθ ἀούγῃ [0 118, νῦ6 
Βδου α μαγαϊγ ἤᾶνθ Κποόονγη ΠΟῪ [ο δρργθοϊαΐβ δποιθηΐ βδίγι οἴ γοθ οα 
οοργυἑϑίβ.Ό [Ι͂ἡ 1υκ6 νἱ. {π|8 ΜΌΏ,. ὑγβῆβροβθθ νϑῦ. ὅ. δου νοσ, 10. (80 
88 ἴο [ΟΠ ]οΥν αἰ (Πμαῦ 18 βα1α δδοιΐ {π6 γοσκ8 οὗὨ ΤΏΘΓΟΥ ρουξοσμθα ὉΥ 
ΟἿΓ Ἰωμοχά οἡ {πΠ6 βαρ αι), ἀπα ἱπβίβδα οὗ :Ὁῦ {πο γθ βίδηαβ, τῇ αὐτῇ 
ἡμέρᾳ θεασάμενός τινα ἐργαξόμενον τῷ σαββάτῳ, εἶπεν αὐτῷ, ἼΑνθρωπε, 
εἰ μὲν οἶδας τί ποιεῖς, μακάριος εἶ" εἰ δὲ μὴ οἶδας, ἐπικατάρατος εἶ καὶ 
παραβάτης εἶ τοῦ νόμου. Βαυὶ 10 18 ἴῃ {Π6 Ὀοοὶς οὗ Δοίβ {μπαῦ {Π6β68 
Πἰβύοσιοαὶ δἀάιοπβ ἀρουπαᾶ {π6 τιοϑὺ ἱῃ {8186 ΜΑ. ; {Π6Ὺ δῦ βοπιθ- 
{ἰπ|68 ΟἿΪΥ ἃ ἔδνν σογὰβ ᾿ηἰγοάυσοα ᾿ηΐο 8. βοηΐθῃοθ, βοχηθίθβ [ἢ 6 
ΔαΘΙΠΟΝ 18 (Πα οὗ ραγίὶ οὗἉ ἃ Παυσδίοη. 

Ιῃ Αοἰβ χὶὶ. 1. δῇθου ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, Ὁ). αἀ 48 ἐν τῇ ̓ Ιουδαίᾳ (π τ 
γγ, Ηο].") Ὑίογ. 2. αἴϊν ἀρεστόν ἐστιν τοῖς ᾿Ιουδαίοις, 1). αἀἀ8 ἡ 
ἐπιχείρησις αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς πιστούς. ΜΓ. 10. δέον ἐξελθόντες, 1). 8068 
κατέβησαν τοὺς ἑπτὰ βαθμούς, καίἔ. Ὑοτ. 20. αἴἴον ὁμοθυμαδὸν δὲ, Ὁ). 
Δἀ45 ἐξ ἀμφοτέρων τῶν πόλεων (πὶῖῃ ϑγγ. Ηο].) ὙοΣ. 2]. δου 
ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς, Ὦ. δ448 καταλλαγέντος δὲ αὐτοῦ τοῖς Τυρίοις 
(στ ὅγυσ. Ηο].). Ὑ εν. 28. θοίοσε γενόμενος, 1). [88 καταβὰς ἀπὸ τοῦ 
βήματος ; δηᾷ αἴΐζοῦ σκωληκόβρωτος, ἴ). 51α8 ἔτε ζῶν, καὶ οὕτως. ΟΡ. 
ΧΙΣ. 16 {ππ5 Ιηἰτοζυσσα 1 Ὁ. : Θέλοντος δὲ τοῦ Παύλου κατὰ τὴν ἰδίαν 
βουλὴν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα ὑποστρέφειν εἰς 
τὴν ᾿Ασίαν' διελθῶν δὲ τὰ ἀνωτερικὰ μέρη, ἔρχεται εἰς "Ἔφεσον ἴδο ἴοο 
γσ. Ηο]. τραγρ.) 

ΤΠηδ πυῦοσ οὗ δα: τοη8 οὗ {π185 Κιπᾶ ἴῃ (οὔοχ Ὁ). διηουηί, 1 18 
Β61 4, ἴο 600 ; πα οἱ δοοοιηΐ οὗὨἍ [π686 ρΘου Αγ] 1168 Βοῖμθ πᾶν ἀθογιοαᾶ 
{π6 ἰοχύ οοηίαϊηθα ἴῃ 10 848 ἴοο ὀογταρῦ ἴο Ὀ6 ψογίνυ οὗ πυοἢ αδἰΐθη- 
[Ἰο5. Τηϊ8, πον νοῦ, 18 ἃ παβίυ δηᾶ 11}-1ποστηθα ἸἹπαστηρηῦ: ἔοὼγ {Π6 
Ὀλ818 οὗ {π6 Ἰοχὶ 156] σδῃ Ὀ6 βαραγαίθα 88 ἀθἤηϊ ον ἴσοι {Π6 ἀριηοη- 
Βίγδ 6 δοογϑύζοῃβ, 88 {π6 οοὐ-ῃοῖδθβ 1 ἃ τηοάθσῃ Ῥοοΐς σϑη ἔγοιῃ {86 
Ῥοαγ οὗ [μ6 ρᾶσθ.0. Τῆι ταϊσμῦ Ὀ6 ἀοῃθ ουδῃ 1 1ῃ βοπηθ θα 008 ἰαχὲ 
δηα ἔοοὐύ-ποῖθ8 ῃδα Ὀδ66η Ὀ]οπάοα το ΘΟὨΠΙΠΠΟῸΒ ῬΑΓΑΡΤΑΡΏὮΒ. 

ὙΒΟΓΘ ΔΓ6 ἴῃ {Π6 Ὀοοῖς οὗ Αοίβ (48 γΧ08}] 88 οἵἴοὺ ραγίβ) Ἰϑηνυ 6χ- 
ῬΙἈΠΑΙΟΓΥ ΔΠΊΡΠ ἘΠ ΟΔΙΙΟΩΒ 1π ΟΠΟΥ ΘΟρίθΒ Ὀοδιἀθβ 15. ΟἼἸδρ. χν. 24. 
αἴνονυ τὰς ψυχὰς ὑμῶν ᾿Δ8 Ὀδοη δααρθα λέγοντες περιτέμνεσθαι καὶ 
τηρεῖν τὸν νόμον. Ἄγ. 84. οἵἉ {πὸ δογηχηοῃ ἰοχῦ 18 Ὑ ΠΟΙ δὴ δα ϊοι, 
ἔδοξεν δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ: ἴο {18 Ὁ. ἔτ Π6Υ δ] 18, μόνος 
δὲ ᾿Ιούδας ἐπορεύθη. ΟἾΔΡ. χχνὶ!. 16. δήνοσ εἰς Ρώμην, [86 δοῃημηοι 
ἰοχύ 1448 ὁ ἑκατόνταρχος παρέδωκεν τοὺς δεσμίους τῷ στρατοπεδάρχῃ. 
γεν. 29. καὶ ταῦτα αὐτοῦ εἰπόντος κ. τ. ., ἈΡΡΟΆΓΒ 0 δθ 8 Β᾽1Ὴ118Γ 

. Βαυῖ ψΠοθ6 ἸΔΒΟΌΣΒ γοτο οἴδη ἀϊδβροπβοὰ τὴ ; [ῸΓ 848 εαοΐ ἐαπδογίρί ταὰὰθ γεφεϊγοά 
1Π6 αὐτο οη οὗ ἃ οογγθοζοσ, δηοίοηΐς ΡῈ] ἰβιοσβ οὔθη βαγοὰ τῃβοηλβοῖνοβ [86 ΟΧροῦδα δηὰ 
ἐγοπῦ]ο. 
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ἰὩϑογῶοη. 90 4180 ομάρ. χυἹ!. 21. δεῖ με πάντως . . . . Ἱεροσόλυμα : 
οἤδρ. χχῖν. 6. καὶ κατὰ τὸν ἡμέτερον νόμον .. . . ἔρχεσθαι ἐπί σε 
(τες. 8.); δῃὰ σἤδρ. Υἱ]]. νοῦ. 37.. τ ΠΙΘὮ ΔρΡΘΑΓΒ ἴο οΘοῃΐδϊη δἢ δοσουμῖ 
τ Ιοἢ τγᾶ8 ΘΑΤΙΥ ουχτοηΐ οὗἩἨἁ πιῇαὺ μ8α ρμαβϑοα θείη ῬὮ1Π}Ρ ἀπά {ε 
Ετδιορίαπ, νου {Π6 Ἰαΐίον δα δεὶςθα ψνμαῦ πἰμάογοα Ὠΐπὶ ἰο Ὀ6 ὈΔρ- 
ι1Ζα. Τῇ ἐγμΐ οὐ ἴΠ6 σοπίγασυ οὗ {8656 ᾿Ἰπἰσυάοα ρ]ο6868 18 8 ρμοϊηῦ 
ψ 0}}ν ᾿πἀοραπάθηϊ οὗ ἰῃ6 αποβθοη ὙΠΟ ΙΠΟΥ ΠΟΥ͂ ΓΘ ῥαγίβ οὗ ἤοὶγ 
ϑογιρίαγο. Νὸ ἀουδύ ἐπαῦ [Π6 Δα οΠπ8 ἴ0 {Π 6 ὩΔΥΤΑ ΠΟ. γογα ρἰδορά 
ἴὰ ἴῃ6 ΠιΑΥρΡῚ Ὀθοδῦβα ΠΟῪ ΟΓΘ Ὀ6]Ιονθα ἴο Ὀ6 ἔχ, δῃ 76 ΤΏΔΥ 
15 6}] βαρροβα {μαὶ βουηθίϊπηθβ {ἢ}18 τῆλ 6 1.6 6886. 

ΤΙια ᾿ταγρῖσαὶ ἀ86 οὗ {86 Νὸννν Τοβίδιηθηϊ σδυβοα δαα!ἴοηβ ἴο ὃΘ 
ΡῬΙδοθα 1π {ππ6 τρλγρῖπ ἴο 06 ΘΟ] η6α νὴ {86 ἰαχῦ ἴῃ ρυ]ς τοδαϊηρ, 
ΕΥ̓͂ ΨΑΥ͂ οὗ :ταἰγοαυσίοῃ ΟΥ̓ Ά Θοποϊβιοθ. Τῆι ᾿οβϑοηβ ἔγοτη (86 
(ὐοΞρ 15 γογα αὖ {1π|68 ργοίδοοα νι τἢ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, ΟΥ̓ Βοιπμεῖμιησ οὗἩ ἴπ6 ΚΙΠα; δηα {μο86 ἔγοτῃ {π6 ΕΣριβί]68 θυ 
Ἰητοἀυσο ἃ πυῖἢ ἀδελφοί, λέγω ὑμῖν ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν ἀδελφοί, 
τέκνον Τιμόθεε, ἕο. ὙΝοταβ ἴγοπι [8686 ᾿ξ αγρΊοαὶ ἔοσμηι] δ ἤανο ΒΘΓΘ 
δά {μόγὰ ἐουπα {Π6 Ὁ ΜΑΥ ἱπύο ΘΟρΡΙ68 ἰπ {π6 ἰοχί. ὅο ὕου ἴμ6 τνογὰ8 
ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω, ὙΜΙΟ Τ6͵Γ6 αὖ {π|68 υϑ64 (0 σοποϊιιάς ἃ 
ββοοη ἔγοτῃ 86 (ἀοβροὶβι Τὸ [1τυγρὶοα] 86 δου ]ὰ Ὀ6 αὐτὶ θυϊοὰ 
1Π6 ἀΔΟΧΟΪΟΡῪ δΔρροῃι θὰ ἴο {πὸ Ἰωογὰβ Ῥγαγογ, ἴῃ Μαίῦ. νἱ. ὅτι σοῦ 
ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας" ἀμήν ; ὨΪϊΟἢ 
43 ἃ τησίζευ οὗ ΚπΟΤΏ ΘΥ]άθ Π06 188 ποῖ ΟΥΙΡΊΏΔΙΥ ματύ οἵ [Π6 ργαψεγ 
ἴῃ δουιρῦιγα, θα νγὰ8 {πΠ6 ᾿ὐΓρΊ σα] σοβρομδα ὑεγν ἐαγὶν υδοα ἴῃ {86 
ΟἸγιβύδη οοηρστοραίίουθβ. ἢ {Π18 Ὠοδα τλλῪ 6 οοππθοίρα τ}6 
μἰάϊίοι οἵὁ ἀμὴν ΔΕΟΙ οεγίαϊη ἀοχοϊορίθδ, ἴο ὙΠ ΟὮ 10 ΔρΡρδαγθ τοί ἴο 
ιαῦθ ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ ὈΘΙοηροά, ἀπα 4180 δ {δ δηᾶ οὗ τον οὗ [μ6 ῬοοΚβ 
οὗ 1π6ὸ Νὰν Τοβίαμπηθηϊξ, ΠΟΤῈ 1ῦ 18 ποῦ ΟὨΪΥῪ οπτο ἴῃ 1μ16 δηοϊοηῦ 
δι ΠΟΥ 168, Ὀαύ 10 15 ἱῃ 186] 1ηδρί. 

ϑοιηα οὗ [6 ᾿ἸΠΒΟΥΓΟΠΒ ΤΊΔΥ Ὀδ6 ΟΔ8]]6α σοπιπιοη αὐαϊξίοπα; Βα ἢ ἢ8 
Ἰησοῦς Ὀοΐογα ΟΥ ΔΙ͂ΟΣ χριστὸς πα υἱσε τεγϑα; αὐτῷ, αὐτοῖς ΟΥ̓ ΒΟΠῚΘ 
οἰ Υ Ῥγοηοὰη ἴθ λέγει, εἶπεν ΟΥ̓ ΟΥΒΘΥ ΒΤ] ΑΓ σοῦρβΒ; αὐτοῦ ΔίοΥ 
μαθηταί ηὰ οἴμοῦ πουηβ οὗ [Π6 βατηθ Κη; μου, σου, δις., ΔἴΟΥ πατήρ, 
μητήρ, ἀῃα Οἰοῦ ψογαΒ ἡ] ΟὮ ἸΠΡῚΥ ΤΟΙ ΔΈΟΙ : 4}} {Π 686 Δα το η8 που]ά 
δα Βυρροδίθα ὈΥ {π6 παίυχο οὗ (μ6 οά86; δπὰ ἴο αὐοϊά {ποῖ ᾿ἱηῖτο- 
ἀποίίου σου] γοαυϊγο ὨΟ 81:8}} οἴοτγί οἵ αἰϊϑηίοη. 
Ομ οὗ ἴδ6 τηϑϑὴϑ ὉῪῚ σβῖοἢ δαρ  Πσαοηθ ἢανο θη ἱπίσγοάἀαοσοα 

45 Ὀδθη {86 ᾿πδανοσίθηξ στοροοη οὐ τοσὰβ ΟΣ ᾿δϑύίουβ: [Π18 [88 
ΒοΙ ἐλ 6 8 ΒΡΡΑΓΘΏΓΥ σίγθη σἶβα ἰοὸ 186 ἤοτιηδοη οὐὗἨ σὑῃοΐο οἰδιδ6β, 
ἔγοπι ὑπ δῃμαάθανουῦ [0 σίνθ βοιι ἀοβηα τηθδηϊησ [0 {πΠ6 σψογὰΒ 
ἀου]6α ΤὨγουρ τηϊδίακο. ΑἸ αὐτοῖς ἴῃ {π6 (ὐοΒρο]8 ἴμογὰ 18 ἔτγθ- 
φυρηῖν ἴο μα πιο ψ]τἢ τῃ6 Δαάϊοη οὗ ὁ ᾿Ιησοῦς ἴῃ δοηια ἀοουτηδηίδ: 
[ῃ8 ταῖρμῦ θ6 βυρροβοὰ ο Ὀθ]οηρ ἴα {π6 μορα οἵ οσοππιοπ αὐάιξϊοη8, 
ΓΘ 1 ποῦ (δαὶ 10 ΒΘΘΙῺΒ Τα ΠΟΥ (0 βρυϊηρ ἴγοπι γοροϊ οη. ΤὨιυ8 
ΑΥ̓ΤΟΙΟ τσ ῦ ΘΆΒΙῪ Ἰ6Δα ἃ σοργιβὺ ἴο ἀου]6 π6 ἴἄγθα ᾿ἰαδὺ οἰ ϑ 
ΑΥ̓ΤΟΙΟΟΙΟ, ἔον μα τοῖσῃῦ τοίδιη ἐπθιὴ 1 18 6γα ᾽8 θοϊηρ {Π6 60ῃ- 
τοῖοι ἔῸγ ὁ ᾿Ιησοῦς, ΟΙΌΟ, ἀϊθετίησ͵ ΟὨΪΥ ἴῃ τοϑρϑοὺ ἰο [86 11πὸ οὗ 
οοπ γϑοίίοη, τ ΒΙΟ ἢ 18 οἴη συ ΎῪ ἰαϊηΐ. 
Θιγ Ἶἶ γ ἴῃ ΟΠγδοίοσ ἴοὸ τηΘ γα γτορο 0η 18 [86 ᾿πβουίοη οὗ [Π6 ΒΆΠι6 

οἴλιαβο ξισέσο ἴῃ ὈγΘΕΥ οἷοθο βοαυθηθο: [μι18 πη Μαίί, τι. 13., (886 γα- 
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ἐἰοαη ΜΆ, Β. δδάβ δος ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἴπ6 πογβ εἰς τὴν 
χώραν αὐτῶν, ΜΆΘΟΙ ἱπητηοαϊαίοΥ ργθοθάθ. [Ι͂ῃ Μαῖί. χχνυῇ!. 8. {Π6 
ΜΓ 8 οοου ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἀπα πο {86 ΘΟΙΏΟΙ 
ἰοχὺ οομέϊπ68 ἴῃ σοῦ, 9. ὧς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ; ἃ. οἴαυδα ΜΒΙΟΩ 18 οτηϊ θα ὈΥ͂ Βοἢ 8} ΔΥΤΑῪ οὗὨ δυίδοσ 168, 
Μ55., νϑυβῖοῃβ, 8η4 οἰ ἰδί]οη8 οἵ ἈΓΠοτβ, (μαὖ τὖ βοθὴβ ὑργόρδῦ]6 μα 1Ὁ 
ΔΓΟΒ6 ΒΙΙΏΡΙΥ ἔγομι ἃ τορι δηα δῃ αἰεηρύ ἴο Ἰηἰγοάμοθ 8 ΡΓΟΡΟΥ 
«ρα ᾿π06]11σἹ}}]6 δοπηθοίίοῃ. 

Οοηπαίε οὐ ἀοιιδίε τοαάληρβ ἀγὸ ἴποδα ἩΒΙοΝ, ἴῃ Ρ͵δοθβ ἴῃ ψ ΒΊΟΝ 
ΤΠΟΓΘ 18 Βοη6 ΨΑΥΙΘΟΥ ἱπ ΟΟΡΙ6Β, σοῃίδη ὈΟΐὨ οομἰποα, Ὀ]οπάς6α, ΟΓ 
ΤΑΘΓΟΙΥ μ]Δοοα ἴῃ υχίαροδι οθ. ὙΤῆὰδ ἴῃ Βοτη. υἹ]. 12. βοὴ δποϊθηΐ 
σορΐθβ Βαᾶνα εἰς τὸ ὑπακούειν ταῖς ἐπιθυμίαις αὐτοῦ, ΜΨὮ1]16 οἴοτα. ἢδανθ 
εἰς τ. ὕπακ. αὐτῇ, Μ Ὦ16 {Π6 τη488 οὗἨ {6 τοοθηΐ οορὶθϑ δοθῖπο θοΐΒ 
Το ϊηρΒ (48 ρσίνθη ἴῃ ἴδ σοπημοη ἰσχί), εἰς τ. ὕπακ. αὐτῇ ἐν ταῖν 
ἐπιθ. αὐτ.; 16 ῥῬγαροβιίοη Ὀαϊηρ, ᾿πγοάυσοα ἴο ἔοστη {π6 βαηΐθῃοθ. 
1π1 Ῥοῦ, 111. 8. αἴϑοῦ εὔσπλαγχνοι, [πὸ Ὀαδὺ Δι ΠΟΥ 168 τοδα ταπεενό-- 
φρονες, »ΙὮ116 {π6 οοτημιοη ἰοχὺ 88 φιλόφρονερ: ΒΟΙΩ6 ΘΟΡ᾿68 ΠΟΥΤΘΨΟΥ 
σοι πα θοίμ τοσὰβ ἱπ ἃ οοηβαεαία τοϑαϊηρ φιλόφρονες ταπεινόφρονεν, 
δηά οἴμογβ ὈΪ6 πα ὈοῸΒ πογάβ ᾿ηΐο οπα σοιρουπᾶ φιλοταπεινόφρονεσ. 
Τῃ Μαῖίί. χνὶ!. 27. βοῦηθ Θορἕθϑ γϑδα εἰπόντος δέ, ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων, 
δηα οὔμογβ (8.0 }} 838 [π6 ὀοιησπιοι ἰαχῦ) ἤαγα λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, ᾿Απὸ 
τῶν ἀλλοτρίων. Απά {μὺ8 ἴῃ Βοηθ ΘΟρί 68 χὰ τοδα δοίᾷ ; λόγεει αὐτῷ 
ὁ Πέτρος, ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτριων" εἰπόντος δὲ αὐτοῦ, ᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων. 
ΤῊΪΒ 18 {Π6 ΤΔΠΠΟΣΥ ἴῃ ΜΒΙΟΒ {ῃ6 τοτγάβ βίδηαά ἴῃ (ὐ., δὰ σῇ 186 
Ομ ββῖοῃ οὗ αὐτοῦ ἴῃ 1.. ἴῃ δι ἃ ὁ886 10 18 ργορθὈ]6 {δαί {86 ἀ1- 
ἔοσίηρ γοδάϊηρ Ἰιδα 6 θη ποῖδα ἴῃ 1Π86 τηλΥρὶη ὈΥ̓͂ ἃ ΓΟΥΙΒΟΥ ΟΥ ρΡΟΒΒΘΒΘΟΥ͂ 
οὗ δὴ δῃοϊθηΐ ΘΟΡΥ, δηά ὑπαὶ {θη {86 ὉΠΟΥΙ 1641] ἈΓΔΏ ΒΟΥ ΠΟΥ, 1 ΟΥ̓ ΟΣ 
τΠδὺ Βα τηϊρῆῦ οτοτῦ ποίμτηρ,, σοι 1 Π64 δοίῆλ. 

ϑοιὴθ Δα 1008 ἀγοβα ἔσομη μ6 αἰ ογοηῦ οἰγουτηδίδηοοβ οὗ [86 
τηϊηα οὗ {86 σοργιβὺ ἔσοτῃ ἐπαὺ οὗἩ {Π6 Ὑτιοσ : ἤθησο [86 ᾿ἰηδογίϊοη οὗ 
{πὸ ἀγίϊοϊς Ὀοίογο ψόογὰβ τ β] ἢ δα Ὀδσοτηθ ἀοβηϊί ἔγομη ποῦ 8Ρ- 
Ῥγορυϊαϊθα υ86, θαΐ τοι σου] ποῦ μανα θθθη ἰγοαίθα (ἢ8 ὈΥ [86 
δαΐμοῦ ιπη86], ΤΘ ὑγδῃβου Ὁ. ὉΠΟΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ τοραγαοα τ παῦ μ6 
Ὑ788 ΘΟΡΥΪΗΡ ἔγουῃ ᾿Ν18 οὐγ ροϊηῦ οὗ νον. ΑἾβδοὸ {π6 ᾿ηἰγοάαοσίίοπ ΟΥ̓ 
ΒΌΟἢ ψογάβ, δπα οὗἨ δοῃηθοῦπρ' ρΑΓΟ]68, ΠΥ οὔθ αν υΐβοη ἔγοτα 
{Π6 ἴἈΠΔΙΠἸΑΥ ΤΥ οὗὁἨ {πΠ6 παυταῦνθ ἴο {π6 τωϊπὰ οὗὨ δαυΐν ἰγβηβουιθ 6 8 : 
1Π6Ὺ ὉποΟΠΒΟΙΟΙ ΒΥ Β]]6οἃ ἂρ τ δὺ βθοιχϑαᾶ [Κα Ὠϊδίμβ. 

ΟΜΊΙΒΒΙΟΝΒ. ---- ΑἸΠΟῸ ἢ ΟΥἸἸΒΒΊΟἢΒ ΓΘ ΟΥ̓͂ ΠΟ ΠΠΘ8ΠΒ 88 ἔγοαιιδηῦ 88 
Δα ιίοηβ, {Π6Ὺ τύ Ὀ6 αὐϊγιθαίοα ἴο ᾿πδὲ {Π6 βαηθ Κἰπᾶ οὗ σϑυβοβ, 
ΒΟ ᾺΓ αὖ ᾿ἰεδϑὺ ἃ8 ΤΠ6Ὺ 01} ἀρρὶγ. Τθυβ ρᾶγΆ}16] ραββαρθδ δἰ {ἰπ|68 
8661 ἴο ἢᾶ.0} ὁ ΟΘΟΔΒΙΟΠΘα δ ΟΠ] ΒΒΊΟΠ ; 80 ἴῃ Μαῖίί. χνυὶ. 2., 4}} {π6 τγοταὰϑ8 
ἔτοιῃ ὀψίαϑ γενομένης ἴο ἴπ6 οπὰ οὗἁὨ νογ, 8. δΓα οται δα ἴῃ βοηθ ροοῦ 
ἀοουμηθηΐδ, 80 88 ργθοΐβοὶυ ἴο βιμὺ [86 ῬΆΓΆ1]16] ραββαρα οἤδρ. χὶἹ. 39. 
Ιη Μαῖι, χὶῖν. 24., ἤδη 18 οὐηϊεθα ΟΥ̓ Βοηθ ἱπ δοοογάδῃοα τι Μασ 
νυν]. 47. Απὰ {6 βδιμθ ἐεπάσεπον ἴο ργοάυοθ σϑσραὶ ΟΠ ΟΥΤΩΣ ΤΥ ΤΟΥ͂ 
οἴθη Ὀ6 ποίϊοοϑα. 

Βυϊΐ οἵἉ 411 οαυδ6θβ οὗὨ ομπῃἰββίοῃ, (Π6Υ6 18 ποθ Ὁ ΒΙΟΝ 88 Ὀθθη 80 
ἔγυ] τὰ τα 8 88 {Π6 ὁγο οὗ (86 Θοργὶδί ρῥαβδϑίησ ἔγοτη {86 ἰογῃιὶ- 
ὨΔΏοη οὗ ἃ ψοτζά, 11Πη6, ΟΥ Βοῃΐδθησοα ἰο 8ἃ βπηαν ἰουτϊπδίοη πὨΙΟΝ 
Ταῦ ΟΟΟῸΣ ΒΟΟῺ δου: ἴῃ {818 ΤΩϑΏ ΠΟΥ 4]}} (δ 6 ̓ηἰογιηθαϊαίθ σὰ 8 
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νει Ἰοῆ οαὐ οὗ [Π6 ὑγβηβοῦῖρῦ; βυο ΟΠ]ΒΒΙΟΠΒ 8. βιυ]οᾶὰ δι᾽ ὁμοιο- 
τέλευτον. Τὰ πῃ Μαίι, ν. 19, 20., αἴϊοσς ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, 186 [Ὁ] ον ηρ' γοτβ ἀγα οταϊ6α ἴῃ 1), δα ΟΥΠΟΓ 
Μ55., ἰο 186 οπᾶὰ οὗ νϑσ. 20., ῇασο 186 βαῖηθ ἰδϑυτωϊπαίοη ἈρΆ1Π 
οὐδοῦ. [Ι͂Ὶ Φοδη νἱ. 839., {Π18 δαυθθ ΧΡ δ1η8 ΠΟΥ͂ ΒΟΙῚ6 ΟΟΡΙ68 
οἴαἴ ἴδ (86 στο ]6 γΈτΒ6, παρ 88 1 068 τ] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ, [πο 
ἰδαὲ προ ἢ Ο]]ο8 Ὁ (Π6γο, Βόοσανοσ, 1 πουὰ ανα ὈΘ6Π ΤΉΟΓΘ 
πδίυγα] ἴο αν δχρϑοῖθα {{)6 οσαϊββίοη οὗ {86 Ἰαὐίοσ ἐπδη (6 ἐΟΥΤΩ 61): 
ἴῃ γοΥ. 39. 4180 Βοσὴδ δορὶ 68 οχἵωϊ τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμ- 
ψαντός με, ἃ5 ΘηἸηρ᾽ Μ 10} {Π6 Βατ)6 ΟΓΒ 88 ὑπ 6 ργθοβαϊηρ βδηΐθῃςθ. 
Ιπη ον. χὶϊ. 15. δέζεσ εἰκόνε τοῦ θηρίου ἴ[λ6 Οοάοχ ΕΡὨγδθὶ ((.) 
οπιλίβ ἵνα καὶ λαλ. ἡ εἰκὼν τ. θηρίου καὶ ποι. ἵνα ὁσ. ἐ. μὴ προσκυν. τὴν 
εἰκ, τοῦ θηριόυ; 6 δγα. Βανΐηρ ραβϑβοα ἴγοτη {86 ἔσϑί ἴο 186 ἰπϊγτὰ 
ΟΟΟΌστοδσα οὗ [6 ψογάβ τοῦ θηρίον. δγν. τ. 4. 1ῖΒ ΘΠ ΓΟΪΥ οται ρα 
ἴῃ (οά. ΑἸοχ. ἴγοτα δπάϊηρ {πΚὸ {π6 ργθοθαϊηρ τὴ βλέπειν αὐτό. Τη 
Βον. χῖν. 1. οἵ 16 οοχυσθοῃ ἰαχὺ δέου τὸ ὄνομα αἰτηοδί 411] δ οΥ 168 
οἵ ἜυθσΥ Κι πα δαα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα; 80 ὑπαὺ {Π686 ὙγΟΓαΘ τηυδῦ ἢανθ 
θ6θὴ οτοϊ ρα δι᾽ ὁμοιοτέλευτον. 
ΒοΙ ΕἾΤ. 68 1 8. ΒΙΓΆΣ ΑΥ ΤΩΔΠΏΘΙ, Ὀαΐ ΤΟΥ͂Θ ΤΆΓΟΙΥ͂, ΤΟΓΑΒ ΟΥ Β6ῃ- 

[6669 ἃγὸ οἵη οὶ ἔγοτα πα δεσίππίπσ, Ὀοὶπρ [Π6 βᾶτὴθ δ {μα οὗ 
βοιῃοίπρ τ ΒΙΟΒ [Ὁ] : ἱμπ8 Μαίῦ. χ. 4]. 18 οχηιοὰ ἴῃ Ὁ). 88 Ὀ6- 
σἰππῖηρ πΚὸ γοσ. 40. τ ἢ ὁ δεχόμενοο. 
ὝΒΘΩ ἃ πογὰ 18 γχερεαίεα, 118 ΟΥΑΙ ΒΒΊΟΠ ΤΩΔΥῪ 1411 ὉΠΟΘΥ ΟἸΓΠ6Υ οὗ 

[86 6848 }πι8ὲ χηθηίοποα : δη ἰπβίδησα οὗ {18 18 Βθθὴ 1ῃ γενεά, [0Κ6 
χὶ, 29., ΒΟΓΟ ἴπ6 οοληοι ἰαχὺ [88 1 Ὀυΐ οσα ; {δ6 Ὀοδὲ δυϊ που 168 
{πΊ66. 

ΘΟΙΩΘ ΟἸΩΙΒΒΊΟΏΒ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 αὐ υΐϊοα ἰο {ἰπ6 σπδίοιῃ ἴθ ομυτοῖ 
Ἰδαβοὴβ οὗ ρμαϑδίπ ὃψ Ῥογίίομβ οὗ ἃ πϑιτδῦνθ, 80 {Π6 1], ΠΟΠΙΠΒΟΓΠΟΩ 
ὈΥ βοσῇβ οορν βίβ νγ88 ΟὨΪΥ πδῦ ταϊρὶνῖ παν θθθη ἐχροοίθα, Τὸ {Π18 
ςΆπ86 οΐ ἸΣΙΡΓΟΌΔΌΪΥ ΤῊΔΥ Ὀ6 Δβουῖ6α {86 ΟΠ] ΒΒΊΟῚ ἴῃ ΟΟΡΪ68 οὗ 0 Κ6 
ΧΧΊΙ, 43, 44.: [ὉΓ {Π686 γϑῦβθϑ Ὑ6ΓΘ ΟΟΒΙΟΙΩΔΙΙΠΥ τεακ ἸΏ ἃ ἸΘΒΒΟῺ ΘΟΠ)- 
ρτιβίπσ Μαίξ, χχυϊ. 2. ἴο χχυἹ. 2., τὴ [Π6 ᾿πβου οη ΟΥ̓ Φο ἢ ΧΙΙ]. 
---1 7. αἴἴοσ νοῦ. 20: δά {π686 ὕτχο γϑγβοθ δου υοσ, 39. ΤῊ οοη- 
ΘηΠΘΏσ66 848 Ὀδθῃ (848 τηϊσῃῦ αν 66 Θχρθοίθα) {Παῇ ΤΠ6ΓΘ ἈΓΘ 
σΟρί68. νυ ο ̓ ηβογῦ Ὀοΐι οὗ ἴΠ686 ραββαρϑδ ὶπ Μαεαί. χχνὶ.; δῃα {815 
ἴ00 ΠΙΒῪ ΟΟΘΟΆΒΙΟΩ [δ6 ΟἸΙΒΘΙΟΩ ΟΥ̓ {πΠ6 {νἴ| ο γϑσβθϑ ἴἢὴ [0Κ6 ΧΧΙΪ 
ΤΆΘτΘ ΒΡΡΟΔΓΒ ἔγοτη ἃ ρδββᾶρα ἴῃ ΕἸΡΙρβδηῖαΒ ὕο ἤανο Ὀ66η ἃ ἀορτηδίὶο 
ΤΟΆΒΟ.. Ὁ ΒΙΟὮ Δ οσσατὰβ δδαὰ πεῖρ!ῦ 18 {86 οΥ̓ΒΟΟΟΣ, Ἰθδαϊηρ ἴμοσὰ 
ποί ίο ἔπϑετέ ἃ βϑδβαᾶρα ὙΠΙΘῈ ὈΓΙΠΡΒ ᾿πίο βυο ἢ ῬΓΟΓΆΙΠΘΠΟΘ. {π6 Ὠυτῃ]- 
᾿δἤοη οὗὨ οὖσ [ωμογὰ, δῃα {{|ὸ ομαγδοίδσ οὗ ΒῚ8Β ΔΡΌΩΥ ἷπ {Π6 ρβγαάθῃ. 
ΤῊ δὐτδηρσοιηθηῦ οὗ {Π|6 γἉΓΙΟῸΒ ΓΘΔΑΙ ΡΒ, 88 ο]4ββ᾽ θα ὈΥ ὙΠοΛΔοΙο, 

ἸΏΔΥ 6 ΒΟΙΟ βία ρα Ὀαΐογα οομοϊ παϊηρ [ἢ 6 Βυ ]6οὗ : ---- 
“ΤΉ νψδγ οι Β ΓΟΒΙ ΠΡ 10 ΟἿΓ Τ]ΔΠΒΟΙΙΡΙδ οὗ [Π6 Νὸνν Τοαίδιηθηὶ 

μαγα θδ6θὴ οσοδϑιοηϑά ΌΥ͂ ὁπ6 οὗ {δα ἤνο 0] ονίηρ᾽ σδΈ 868: ---- 
“1, Τα οπιϊββίοη, δα Σου, ΟΥ Ἄχόμδηρο οὗ Ἰαζίογβ, ΒΥ }]80]68, ΟΥ 

πογαβ, ἴσοι [86 ΤΏ6 76 ΘΓ ΘΒ 688 οὗ [Π6 ΔΗ ΒΟΥ Ὀ6Γ8. 
“2, ΜηβίαΚαβ οὗ {Π6 ὑγδηβουθ 6.8 ἴῃ τοραγὰ ἴο {86 ἰσὰθ ἰοχὺ οὗ 1ἢ8 

οτἱσιηδὶ. 
““ 8, ΕὝΤΟΥΙΒ ΟΥ̓ ἸΠΠΡΘΟΙ ΘΟΙΟΏΒ 1ῃ {Π6 δηοϊοηῦ ταδηπβοσιρὺ ἔσοιῃ ΜἘ]ΟΣ 

[86 ἸΓΔΏΒΟΓΙΟΓ ΘΟρΐΘα, 



6 . οχίμαϊ (ΟΥϊξοϊβηι. 

“4 Οὐοαὶ οοπ]οοΐαζα, οΥ ἱπίοπαθα ᾿πιργονοιηθηίβ οὐ {π6 οτἹρίηδὶ 
ἰοχί, 

“5, ὙΠῸ] ΘΟΥΓΌΡΌΟΙΒ ἴο βοσνα [86 ρυγροβοβ οὗ ἃ ρασίυ, συ βοίμοτ 
οΥΒοάοχ οὐ μβοίθσοαοχ. " 

“Τὸ {π6 Ἰαβϑῦ σαιβο δ]οπθ 1 ΔΡΡΙΥ ἴπ6 πνογχα οογσγυρίϊου; ἔογ ἐμουρῇ 
ΘΥΟΤΥ ἰοχὺ {μαὺ ἀσνϊαῦθβ ἔγοσα ΟΥΡΊΠΔΙ ῬΟΓΣΙΓΥ͂ ΤΩΔΥῪ 80 [ᾺΓ Ὀ6 5816 ἴο 
6 οοττυρίαα, γοῖ 88 (16 ἴδστωῃ 18 βουβθυ δῦ ἹΠΥἹΘΊΟΙΒ, 1 18 υπ͵]αβὺ ἴο 
ΔΡΡΙΥ 1Ὁ ἴο ἱπποοδηΐ ΟΥ δοοϊἀθηΐαὶ αδἰζθγαομβ.᾽" 
ΤῊ σθηογαὶ δοοοσηΐ ΒΊΟΝ 88 ὈΘοὴ σίνοη ΒυβΠ ον 1] βίγαίθϑ 

1[ἢ6 ἴδγθθ ἔοστηοσ οὐ ΜΊΟΒΑ6118᾽ 8 οἸα8868; πὸ ᾿αϑύ σου] σοτηρσγθῃθπηᾶ 
811 βο ΘΟΥΓΆΡΙΟΩΒ 88. ἴμοβο Ποῖ ἡ γα ἰηἰσοάυοοά ὈγῪ Μαγοίοῃ, 
8 βοβ ΟΥ̓Δ ΒΒΙΟΩΒ 88 (δαὶ οὗ κ6 χχΙ!. 48, 44. 1 ἀοηῃα οἵ εεῖ 
Ῥύγροβο, δῃα ποῦ {μτουρη ΤΙΒΑΡΡΥ  μθηβῖοθ. Ἂἀσουβαί!οηβ ΟΥὨ (Π]18 
ΚΙπα γα] 6 ὙΟΥῪ ἀοἤπηϊῖα Ῥγοοῦβ ὕο Θβί Ὁ Π18}} ὑπο; ἀπά 1 ναγι τ οπα 
ὍΜΟ͵Ο οὐβογυοὰ Ὀούνθοπ ἴμ6 ΘΟΡΙ68 υδοὰ ὈγΥ αἰξογοηΐ ραγίϊθβ, ποτα 
που ]ὰ αἰσαγβ Ὀ6 1π6 ὑθμάθ ΠΟΥ ἴο δϑουῖθα Β0 ἢ ἀΠΘΓΘΠΟΘΒ [0 ᾿ΠΡΓΟΡΟΓ 
Ττηούγ 68. ἐὐθοην οὗ [πὸ οὐὔμοάοχ βϑϑ ἴο μανθ δοουβοα {86 ΑΥΙ8Π8 
οὔ Ὀοΐηρ 186 ᾿ηἰγοάθσοοτβ οὗ {Ππ6 οἰδυβο οὐδὲ ὁ υἱός, Ἰὼ Ματὶκ ΧΙ]. 82., 
8 Οδαῦρθ ἔγοπλ οι [ἢ6 4}} θαῦ ἀπηΐοστα οοηβοπί οὗ Μϑ. δηά 
ΨΟΙΒΙΟΠΒ 800 118 {μ6πὶ; ΡΘΥΠΔΡΒ, ᾿Ἰμ4664, (818 δοουβαίοη  ἀραϊηδὶ {Π6 
Αὐδὴ8 ἴῃ 105 ΟΥσΊΩΑ] ἔογπι τγοϊαιθα ἴο {π6 αὐαϊέϊοπ οὐ [8686 νγογᾶβ ἰοὸ 
[86 ῬάᾶΓΆ116] ραββαρα ἴῃ Μαΐίΐζ, χχῖν. ; Ὀὰὺ {818 πϑοα πού 6δα ἰοὸ {δ6 
ΒΌΡΡοβιτοι οὗ ἀεδίση ; ἴον [8.6 δοϊασηοη τη0668 οὗ Διωρ  βοαίίοη πτοι]Ἱὰ 
Βοος ἰο δοοουπΐ ἴῸγ 1, [0 18 ΓουλαυκΚαῦ]6 ὑπαὺ Ββοιλθ οὐ {π6 βϑπιθ 
ταοϑὺ δῃοιθηῦ ΔΌ ΟΣ 168 πο ΟΧμὺ (τ μᾶῦὺ γα ἀθοιηθ) {Π6 
ογίμοσος οταϊββίοῃ οὗ [Κ6 σχχὶ!. 48, 44, αἶ8δο οσοπίαϊη [16 1ῃΒογ θη ἴπ 
Μαι. χχῖν. 86. οὗ οὐδὲ ὁ υἱός, ΜὨΙΟ τγὰ8 σοραγάθα 8485 λείεγοάοςΣ 
ἐν αβεθς τηοϑὺ ἸΡΏΟΓΔΠΟΪΥ, 88 {Π6 γετῪ τοσάβ, ὑπουρ ουΐ οὗἩἨὨ ρ]Δοα ἴῃ 

αίίμον, Ὀθϊοπρ ἀπαοιδίοαϊν ἴο Αγ χιῖ}.). [ΙὉ σαηποῦ Ὀ6 ββονγῃ 
(μδὺ ΔΏΥ δηοϊθπί δ ΒΟΥ Ὑ]οἢ μα8 θ6 θη ὑγδηβιηι[6α ἴο 8, δα 18 
ἰοχύ ἔοσταϑα οὐ δαδρίϑα ἴο ϑιυιϊδ ΔΩΥ͂ ΡῬΑΥΓΓΥ ΟΥ βϑεοῦ ἡ αΐθυϑ. 

ΤΠ6 οογγϑοίίοπ ὈΥ ἃ ΟΟΡΥ δ οὗἩ ΒρροΒβϑα χτηϊβίδκοβ ἴῃ [Π6 ΘΧΘΡΪΑΓ 
Ὀοΐοσο δἴπι, ἱπουρῇ ὙΘΙῪ 1] υσουβ 0 [86 Ῥυσιν οὗ {86 ἰδχὺ, τηυβὲ 
ποῦ Ὀ6 οἰαββϑθα πὰ Ὑ1Π{Ὁ] σογγιρίοη, ῸΣ ο {μαῦ Βοϑδά 10 ἄοδθβ ποῖ 
Ὀε]οπρ." ϑοσῃθ ᾿πβίβῃοθθ οὗ σοσσθοῖου παν 66 η ποίϊοοα δθονγβ 

᾿ ΜαΑγβἢ 8 Μ|ο86]18, 1. Ρ. 270, Τὰ 8016 ἀἰβϑογίδιίοη οἡ νατΐοιιβ γτοϑδάϊῃρβ (Ρ Ὁ. 270---383.) 
᾽8. γ06}1 ττουτῃν οΟὗἨ δὐΐθηνθ Ἔχδηϊηδιίοη ὈΥ (86 βιπἀοηΐ, νι ἢ [Π6 ἐχοθριίοῃ οὗἩ 6 ΓΘΙΏΔΣ ΚΘ 
ἴῃ ἴδυουγ οὗ Ἵσγί "19 8] ΘΟΠ]Θοἴαγα 88 1Πδὺ νυ Εἰοΐ ΤΏΔΥ ὍΘ ΠΟΥ͂ οιηρ]ογοὰ. 

5 Ἑαϊϊογβ, ἰγαηβιλΐοσβ, Πα Οἴμοσβ 81}}} δχ ἢ ἱῦ (Πἰδ6 ἰοπ σα πογ, δη ἃ τἢπ5 1ΠΠυσπ γαίας [Π6 ἴη- 
Βυσθησα ΜΒΙΟΝ 10 πηαϑὲ μάνο οχοστο ἴῃ δηςσίθηϊ (ἰπ168, νν μοι] ὀυέγψ δίπασὶδ ΘΟΡΥ Ῥϑββϑὰ τγου σἢ 
πὸ μαηάβ οἵ ὁπ6 0 ὙγὙὰῈ8 ἰδηϊδιηουηὺ ἴο 8 τηοάογῃ οἀϊίοῦ. 10 8 δύεπ ποῖσ ποῖ δΑ5 Ὁ Ὁ] ΥΑΥΒ 
ἴο χεοῖ 8 ΡοοΌ ΑΓ ἴῃ ΡΉΤα56 οΥ γογὰ δοίοτα ἴῃ 6 ρῃ Ὁ]. Ῥγθοίβοὶ Υ 88 ἰδ νγὰ8 τσ το ῃ. 

Ἡαρ, ἴπ δἷβ Ἐϊπ]οϊσαηρ,, 8. ὅ0., ἴῃ ἀςβου δίπρ' [6 Οοάοχ Υ διϊοδηιβ, Βροδκβ ἴππ8 οὗὨἩ 1π6 
{168 οὐ 6 θΟΟΚΒ 848 σοπιίδλιποα ἴῃ [πᾶὶ ΜΆ. : “ 5ῖο βἰπὰ ἀπββογβὺ οἰηΐδο ππὰ Ἰδυΐθη δῇ 
εν Ηδπε 6465 ΒΙ αἰ68 8 Ζὰπὶ Επὰδ οἰῃθβ ΒΟ ἢ 68 [οὐ : κατα μαθθαιον, (βἰς) κατα μαρκον," 
ὅς. ὙΤὨΐδ, ἰπ Εοβάϊο κ᾿ Β Απλογίοδη ἰγαπβιδιίοη οὗ Ἠπρ, ἰ8 σίνθη {Π18: “ ΤΏΟΥ δἴὸ ὃχ- 
[ΓΘ ΠΊΘΙΥ δ᾽ τα ρ]6, ἀπὰ ἃγὸ ἰουπὰ δὲ [6 ἴορ οἵ δδοὴ ραρο Τῃγουρδουΐ ἴπ6 ΜΆ. : κατὰ Ματ- 
θαῖον, (βἷὶς) κατὰ Μάρκον," ἅς, Ἐοβάϊοκ υηπᾶδοτίοοῖς ἰο δἀὰ τῃ6 ἀξοεπί ἴο ἴῃ Οτοοῖκ 
ἱβγοαῦρθουΐ Εἷ8 ὑγαηβί αιίοη ; δηὰ {{}|8 Ἰαθουγ, ᾿μου ἢ 'π ροΠογαὶ υιβοῖα], 19 ἴῃ τΠ]8 οαδο γιὲ 
1Πι6 ΘΟΠΙΓΑΙΥ ; δῖ ΤῊ 8 ΒΘ6ΠῚ8 ἴο ἤδγθ ἰοὰ Εἷπὶ ἴ0 ουγγδοΐ [86 ὙΘΓΥ ῬΘου] τ ΕΥ̓ τὸ σ μῖο ἢ Ηὺς 
Πδὰ ἄγαν αἰθπιίοη ἢ ἀπά τἢπ8 μαθθαιον Ὀδοδίηθ Ματθαῖον, ψΠ116 ΗΒ “ δἱο," Ὀοίην 
γοϊδϊ ποά, Ὀθοδπλθ ΡΟδὶ ΠΥ ΟΙΥ τη δἰοβάϊηκ. : Ι 

ΝΟ οπο οϑη δᾶνο Πδά ΓἸΥΘΙΥ ὙΘΑΓΒ᾽ ΘΧΡροσίθπος ἴῃ μγοβϑ-οογτοοϊίην ν᾿ Βοὰΐ Ἰοαγΐηρ μον 
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πηάογ ἐμδ6 Ὠα68Δα οἵ εμ οέϊἑμέίοπϑ, ἀμ τόσα τσὶ Ὀ6 βροοϊῆοά, Ηρογθ 
δεΐοησ ομδηροβ οὗ οὔ ΒΟρΡΤΑΡΕΥ ἰπΐο ἔογταβ ἡ ΒΊΟἢ ΤΕΤΘ ΤΔΟΥΘ ΘΟΙΏΠΊΟΗ ; 
Β00 ἢ} 88 τεσσαράκοντα. ἴογ τεσσεράκοντα ; ἦλθον ἴογ ἦλθαν ; λήψομαι 
[θγ λήμψομαι: 4130 ἴπ6 αἰϊζαγαίίοη οὐ ῬΥΟΡΟΥ ὩδΙη68, Ββυοἢ 85 ᾿Αμώο, 
᾿Ασάφ, Ἰπΐο ᾿Αμών, ᾿Ασά, ἴο βυϊ [ΠῈ Ηδῦτονγ ἴοσῃ ; Μαθθαῖος, 
Μαθθάν, Ἰηῖο Ματθαῖος, Ματθάν, 8ο 48 ἴο Ὀ6 τηοῦο Οτροῖκ ἴῃ {πῸ 
μαίατα οὗ {μ6 ἀου] 6 σομβοηδηΐβ; Καφαρναούμ ἱπίο Καπερναούμ, 88 
δείπσ 8. ΤἸΏΟΤΘ χηοάθσῃ ΟΥ̓ΠΟΡΤΆΡΕΥ ΘρΡραΓαπίΪυ ; Βηθανία (Φοδῃ 1. 
28.) ἱπίο Βηθαβαρά, ἴῃ δοσοτάδησο 1} ἃ σοη]δοίαγο οὐὁἨ Οτίρβῃ 
(τ οι, πουσανοσ, μα ἀἸὰ ποῖ ᾿ηἴσυᾶο Ἰηΐο ὑπ6 6χί), πα 88 Ὀοϊηρ {Π6 
ΠΑΠῚ6 ὈΥ ὙΠΊΟΩ {86 Βιρροθοά ᾿ΟΟΑΙΙΥ γᾶ ΚΠΟΥΠ δ΄ ἃ ἰδίθσ δρῸ. 
ΤῊ. ΘΟΙΠΓΊΟῺ ἔοστα Δαβὶδ Βαγάϊγ Ὀοϊοηρβ Βοτα ; 88 ἴηὴ Μ5. {πὲ8 
ΠΆΠ]6 158 σΌΠΟΓΔΑΙΥ οοπίταοίοα ΔΑΔ, Δαδ; ψἘ116 ἴῃ {Π6 οΟἷ6 Γ᾽ ΘΟρ ΘΒ 
ἴῃ τ ΙΟὮ 10 15 Ἔχ ργθββοα αἱ θηρία, 1 15 σίνοῃ ΔΑΥΕΙΔ, δπὰ ἴῃ ἴμοβα 
ἰδίοσ, Δαυίδες Ὑδα ᾿ῃϑογίΐοη, Πονονοσ, οἵ Δαβίδ ἴπ [6 σοχησηοη ἰοχΐ 
88 ργϊπίθα, ΤΥ Ὀ6 σοΙῃραγοα ὙΠῸ {Π6 δαορίϊοῃ οὗὨ τῆογα γθοθηῦ ΤΟΥ ΠῚΘ 
π Μ5Μ.: 1Π|}8 οὐ ΒΟΡΤΆΡΩΥ ὈΘΙΟΩσΒ 80 ΟΡ οἴοΥ ἴο {μ6 ἰαίαϑί 
Ροποα οὗ ατεοῖκ ργουυποϊδίομ, ὅτο., [παῦ Ὁ σου ΟὨΪΥ πᾶν Ὀθθῃ 
ΔΠορίοα τ θα 1Ὁ σοηγνουοα }ι8ὺ {ΠπΠ6 βαπ6 βου πα ἃ8 Δαυίδι ΤΠ ἔοσιῃ 
Δαβίδ (πῖον τῆν Ὀ6 7050} ὑοστηθ ὈΑυΡασου 8) οὐ 88 118 Δαορίίοη ἰῸ 
18 Ἰτοἀποίου ὈΥ ΕἸΤαβιηι8 (ΟΥ ΕὙΟΌΘη 18 ῥγϊηΐθυ), ἴῃ ἢ18 ἢγδὺ 
οὐϊοη. Τμα (Ομρ] υὐδηβίδῃ οαϊΐοσβ ὈοΐΩ ἴῃ 1π6ὸ Νον Τοβίδιηθηῦ 
Δα (πὸ ΤΙ ἸΧΧ, μάνα Δαυίδ; δηαὰ {Π|8 ἔογτη ἢδ8 66 η ΘΟΙΠΙΩΟΗΪΥ 
δἠοριοα πῃ {Πα γΘΓΒΙΟῺ 88 ρυϊπῖοα, οχοαρί ἴῃ ἴῃἢ6 ΑἸάϊπα ἰοχί, 

ΤΒουρΡῊ {Π 686 ΟΠδησοδ Ὁ (Π6 χοιηονδὶ οὗὨ αἰ ΕΠ] Ο.] {168 γα οὗὨ νὙΥῪ 
ΒΠρὮῦ Ἰτηρογίδποα (βίησα {86 Β6ηβα 18 πηδθοϊοα), γοῦ ΠΟῪ ΤΟ] ΌΪΓΘ 
ΟὐὈϑογυ Δ ΟΙ, 845 Ὀοϊηρ ραγίβ οὐ {πᾶὸ ΔΙ οὗὨ οογτοοίληρ ὙΠαΐθυου νγ88 
ΡΘΟυ Υ οὐ ἀπ ουί, τ ΠΟ Πδ8. ἴῃ οὔ Υ ΟἸΓΟΌΤΩΒίΔΠΟ6Β. ΤΔΟΓΘ ΒΟΥΙΟΙΙΒ 
πηροσ. ΟΥ̓́ {Π18 ἃ 6 Ὁ ᾿πβίβποθβ ΤΏΔΥ δ6 ρίνθῃ. [π Μαχῖκ 1. 2. 
Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ νγὰ8 ἴδε]: ἴο Ὀ6 84 ἀἸΠΒΠ ΟΜ] ΤΥ, 88 {π6 οἰϊαίοη 18 ἔγομι 
Μαϊδοῖι δηα Ἰξαϊαῃ ; ἤθποθ {π6 ᾿ἰπἰγοάδαοίίοι οὗὨ ἐν τοῖς προφήται». 
δῸὸ ἴοο, {86 οοτηραίατοη οὗ ἴπ6 σοποσαίοηβ ἰπ Μαϊί, 1. 17.; δπὰ 1π 
ἴλ6 ΒΒ ροβιοη, ἀουρύ1658, {πα ἃ σοποσδοη μα θθοπ ᾿μδανογ ΠΥ 
ομεαἃ Ὀοίνθοη Ἰραυα δηα 0(Π6 ΘΑρΟνΥ, {Π 6 ἸΠΒΟΥ οη. ἈΤΌΒῈ ἴῃ 
γοτ. 11. οὗ τὸν ᾿Ιωακείμ' ᾿Ιωακεὶμ δὲ ἐγέννησεν, Ὀδοΐογα [6 ψοτάβ τὸν 
᾿Ιεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, Τῆδ ψοπραϊορῖοβ οὗ οὐῦ 1μογὰ 88 
σοπ δ πρα ἴῃ Μαύον δηα 1,π[κ6, οοηΐαϊη βονοσαὶ ροϊηΐβ οὗ αἸΠἸου]ν, 
πὰ 10 ΤΊ Ὺ 6 1δαΐ ἰο ἀνοϊὰ (ποτὰ 186 (ὐοάοαχ ΒοζΖῷ ρῖνθβ ἴῃ 16 11]. 
(Π6 πϑῆλθβ ἔγοῃι «6818 Ὁ80Κ ἴο Παν]ά, τ ϑίυ ἰδίκθη ἔγοτη Μαίί. 1., 
δυῦ ὙΠ 1Π6 ἴγθα οὐ θα Κίηρβ ούσοη ᾿Ιωρὰμ ἀπα Ὀζίας αὐάοᾷ, 
Δπαἃ τ [Π6 πατη68 οὗ ᾿Ελιακείμ αηά ᾿Ιωακεὶμ δοέμβ Ὀδίναοη ᾿Ιωσείας 

παίυγαϊΪψ Ὁ σοτηΡοεῖτοῦ πον (Υι5ὲ Πκὸ ἃ σοργίβι ἴῃ δποίοης τἰπη68) γελουοβ αἰ βου ἶο8. τ ἢ- 
σπὶ ἃ [Βοτπιρὴϊ τΠδὲ {π|8 ργοσθάυγο οδη Ὀ6 ρῥγοάἀποίνο οὗὨ ἱπ͵ΌΓΥ. 

ἴῃ ὁπ οΆδ6, δἵ ἰεϑδῖ, ἃ δοοίἀθηΐδὶ ἐτγϑίατα ἴῃ αὶ ῥγϊ πἰθὰ δἀϊίοη ἢ88 Ἰεὰ ἴο δῇ ππἀοβίρποᾶ 
εδδηρε οὗ τεβδαϊηρ ἰπ πὸ ἴοχὶ 88 ΘΟΠΏΤΊΟΠΪΥ πϑδοὰ. [ἢ Μαῖϊ, χὶν. 14. 1π6 τεϑπάϊηρ ἐπ [ἢ 0 
Εγαδτοΐδτι δῃὰ Οοτηρ] αἰοηβίϑη ἰαχῖβ ὈΟΙἢ ἰβ ἐπ᾽ αὐτοῖς , (Ὠΐ6, ἴοο, ἰ8 τοϊαϊηποά ἴῃ τ οὐ] ΟΠ 5 
οἵ ϑίορῃοηβ οὗ 1546 δπὰ 1549. 1π 186 (Οἱ᾽ο οἀϊείοη οὗ 1550, πονανογ, (18 5 αἸοχοὰ Ὁ 
δοοϊάδης ᾿πίο ἐπ᾽ αὐτοῦς (1π6 ἐογπι πδιίοπ, θοΐπρς Ἔχ ργοβθβοᾶ ὉΥ ἃ ᾿ϊραίιγο, ἀἰ ΒῈΓΒ ὑφ δἰἐσλιΐν 
ἴτοτῃ --οἶσ). Ὑποπ Θίθρμοηβ, ἴῃ Ηἷ8 οἀϊοη οΥ̓ 155]. δογγεοίεα ἴῃ 6 ἀσοεπίὶ (ὙΔΙοἢ βαϊτοα τῃ0 
τίρλι ποτὰ) ἰπβίοδα οὗ οοττοοίίηρ ἴπ6 ἰδέίετ, διὰ τῃτι5 τὸ ἤανο ἤγοπι [Πδὲ οἀ ἴοι ἐπ᾽ αὐτοὺς, 
ἰη (6 ΕἸσονῖν ἰοχί, ἴῃ (παὶ οὐἨ ΜΠ], δηὰ ἐπ (οβα ργίπιοά ἤγτοπι ὑπ πα. 



θ4 ᾿ς πρρχίμαϊ ΟγὶἸοίδηι, 

δῃηᾶ ̓ Ιεχονίαϑ. Α Ῥϑου]αγ οΟ]]οοδίιοη οὗ τνογβ νγϑϑ παίυγα ἢν σο)θοίοά 
ἔον ἰμαΐῖ ψὩΙΟΝ τγα8 διμοοί δπα δαϑυ: ἰδ 1η Αοίβ ν. 25. {πΠ6 τοδα- 
ἴηρ, ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ πνεύματον ἁγίου στόματος Δαυεὶδ "ταιδόν 
σου εἰπών, 88 σΊνΘΗ Υἴ80 ποῦ ΟμΪγὺ ἴο ὑμ6 δοιησηοη ἰδχῦ, Ὀυΐ 4͵8ὸ ἴο 
ΓΊΔΩΥ͂ ΟΥΠΟΙ νϑγιδίϊοπβ. [π Αοίβ χἱ!. 832. ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα 
τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλή- 
ρωκεν τοῖο τέκνοις ἡμῶν ἀναστήσας ᾿Ιησοῦν, ᾿δ8 ϑυρρεδίρα (6 
τοῖο τέκνοις ἀυτῶν ἡμῖν ἴο Γολον ἃ ΒῈΡροδοα απο] γ. [1π {86 [0]- 
Ἰονρ νοῦθ6 πο ηρ ὁδπ 6 Τ]ΟΓ0 ἀοβπιία ἴμδὴ ἴΠ6 ἰθβ πο ΩΥ 1π 
ἕδλνουῦ οὗ [μ6 σοϑϊηρ πρώτῳ ἴῃ ΘΑΓΙΥ Οἴτη68, {8116 (86 Μ55. ἴπ 
ΘΠΟΓΑΪ ΠΟῪ Οὐ [86 ΟΘΟΠΙΓΑΣΥ ΓΔΑ δευτέρῳ : ΠΟῪ οδη {μ6 ομδηρο "6 
ΟΧρ αἰ ηοα ὃ [8 10 πού ουἹάδπῦ [Πδὺ δευτέρῳ 18 ἃ σογγαοίλομ [0 δἀδρὶ 
{86 ραββαρα ἰο 6 ποίδίζοη οὗ [86 Ἰοοῖ οὗ Ῥβαϊτηβ 88 ΠΟῪ ἔουπά ἢ 
ΤῊΣ ΟἹ]ά6γ τϑδάϊησ ἴῃ Δοίβ χχυΐὶ, 28, 15 ἐν ὀλίγῳ με πείθεις χριστιανὸν 
ποιῆσαι, ἔτοτα ὙΥΏΙΟΒ 1188 Βργαπρ {π6 τοδαϊηρ ΟΥ̓ {16 οοτημηοη ἰαχὲ 
ὙΠ γένεσθαι, ἀμ 4180 (48 Βῃουα Ὀ6 ποίίο6 4) [86 ναγϊδώυπ οὗ Ο(οα. 
ΑΙοχ. ψ ΒΙΟΙΒ. ΠαΒ πειθη ἴοῦ πειθειο. ΤῊ8 18 ὁπ6 οὗ {π6 την ρ89- 
ΒΑρ6Β 1π ΜΥὨ1Οἢ [86 ἰχ6 τοϑάϊπρ βμου ἃ παν θθθη ,γϑέ ᾿πνοβιραϊοα : 
αἰτοῦ (μα΄ [86 Ὀιυιβίη688 οὗἨ {86 Θχβοβιίου σηδῪὺ ΤἹΡΉΥ ὈΘρΊη, 

Τῆθβα ἰδοὶῦ ΘΟΥΓ ΘΟ 0Π8 οὗ Βαρροββα τηϊβίακθϑ ταῖρι ῦ 06 δυτδησοά 
ΠΑ {86 ἐΐτεο φοποταὶ Ποᾳάς ΔΌΟΥΘ τηθηϊοπϑα (ἀπᾶσδγ [86 3γ8ὲ Οὗ τ ΒΊΟΝ 
ΒοΙΏ6 Βαῦθ 66 ποίϊο6 4), ΠΆΠΛΟΪΥ, 9μδεέίξιιζίοπδ, ἐπιδογέϊοπς, πα οπιΐδ-- 
8:08. 
Τ πχυβὲ ποΐ 06 Βῃρροβοα {δαΐῇ 411] {π6 ναγῖοιιβ τοδϊηρθ ΒΙῸΣ ΟΟΟῸΓΡ 

οδη 6 οἰ4585:Η 6 ἃ δΔηα δχρίδιπθα. ΤὮΘΓα ἈΓΘ ΤΏΔΗΥ͂, ἴΠ6 ΔρΡρϑδγϑποα οὗ 
ΜΈΙΟΝ δάπμ 8 οὗ 88 11{{16 ᾿πνϑβυ ρδίιοη ἃ8 ἀο Δ δρογαάῖς Ὀ] ποι θηξ, 
ἴῃ τηδίίοσβ οἵ ῬΠΥΒΙΟΔΙ ΒΟΙΘπΟΘ, ΟΥ̓ ΙΑΙΟΘΥΠΟΙΆΒΙΘΒ ἴῃ ἴδ6 τρογαὶ 
ψοΣ]ὰ. ΤΏαβο βρογαάϊὶο νατιδίλοπβ οὗ Το! ηρ' Ταῦ γα ἰο Ὀ6 ΘΟμΒΙἀογϑα 
ΒΘραγδίαϊυ, Ὀγ σψοῖρμίηρ (86 ουὐἹάθηοα ἔοσ δῃὰ δραϊηδί ἴῃ δδοῖ 886. 
Νοῦ τυυβὺ 1Ὁ Ὀ6 ἐπουρσιῦ, ὈθΘοδιι86 Βοῖὰα τοδάϊηρ ταϊσῃὺ θ6 δοσουηίοα 
ἔου οῃι Βοπηδ οὗ [6 ῬσΙΠΟΙΡ 68 οὗὨ οἰ αβϑϑιβοδῦοη τ ΒΟ ἤν Ὀ6Θη βίδα, 
(δαῦ {πογοίοσα Ὁ 18 οὗ Ὡθοθββι ΟΥ̓ 8186: 80 Δ. ἔγοσα (118 Ὀοὶπρ' {π6 ὁ886, 
ουϊάεποε τηυϑὺ Ὀ6 βουρθῦ 0 ΘῃΔὉ]6 ὃ8 ἴο ἀοίθστωϊπθ Ὑποῖμοῦ τδί 
μηῖσλέ ᾿ανο οΥἹσὶπαίθα 1ῃ ΒΌΘΙ, ΟΥ̓ ΒΌΟἷΪΝ ἃ ΤΔΏΠΘΓΙ οί! }}ν ἀΐά 80 οὐ ποί. 

Οὐ νυμαῦ 86 {μθὴ (10 πᾶν Ὀ6 Δ81κ64})) 18 ΔῺΥ οἰΔβϑι οδέοη οὗ ναυουβ 
ΘΛ ηρΒ, ΔΩΥ βἰδιοηθηῦ οὗἉἨ [δ ΤΙΔΏΠΟΓ ἴῃ ὙΠΊΟΝ ΔΩΥ οὗὨ {ποπὶ ΟΥΙρῚ ἢ-- 
αἰραῦ ὙὍὙΠθ ΔΗΒΊΓΟΙ 18 ΒΊΙΏΡΪΘ: ἴῃ Ο4868 οὗ σοηχίηιοίίπο ουϊάεποο οὗ 6χ- 
[ΕΓΠ8] τὶ πο 8868, {π6 Κπονπ ὈΓΙΠΟΙρΡ]68. οἢ ΠΟ ναοῦ 8 τοϑαηρΒ 
οὔἴὔθῃ οδῖλθ ᾿πίο οχιβύθῃοα ἅγὸ οὗ {8μ6 ρτγοδίθδαῦ νδῖπθ ; ἴου 88 το πανθ 
8 Βίτοῃρ; στοιμπά οὗ »γοδαδὲϊψ ΜΥΙΟἢ ΤηΔῪ οὗζοα ὕαση {Π6 808}6 [ῸΓ ΟΥ 
ἀσαϊηδῦ ἃ οομῆϊούϊηρ Ἰδοομ. Απά δυθὴ ἤθη {86 ουϊάθηοα ἐπ ἐξβοῖ 
18 ὈΥ͂ ΠΟ Π68}8 ΘΥ̓́ΘΏΪΥ Ὀαἰαπορα, [ΠΘΓΘ ΔΓΘ ΟΆ868 1 ὙΈΟΝ ἃ σοδαϊηρ 
σοῦ ἃ θα γτα]θοίθα, ἔγοτα 18 οτἱρῖη Ὀαϊηρ ουἱάοπέ ἴο 1Π6 τηϊπα οὗ οπα 
γγ80 18 ἔδυ} 18 πὶ ἢ ὑμ6 Κιπα οὗὨ νυ δίῃ τ ΒΊ ἢ ἘΠ πὸ Ἰηἰτοαπορά. 
Ηδφποδα ἴπο86 Βρυϊηρίηρ᾽ ΤΌΤ ΔΒΒΙΠ}}] Δ ΠΟ οὐὗἨἁ ῬάΓΆ]]6ὶ Ῥαββαρθδ, 81}0]}}- 
βοδίϊοπβ οὐὗἨ ὑδθ δομσηοιῃ ΚΙιπᾶ, ὅζο. σου] Ὧ6 ΤΟοορϊδοα 88 Ὀαὶπρ; 
ΘΟΥΔΙΏΪΥῪ δυο, οσθὴ ὑπουσῇ {μ6 αγεσέ Θνιάθηοθ πσῦ θαθὰ ἴο Ὀ6 
πιπιογίοαϊἧψ 8] 100. 
1 ἐλολ αὔοβ (ἢ6 ἸΑ οι οὗὨ 4 ργϑββ-οοσσθοίου ἢ 6 Ὀ6 ἐἈτ ΠἸΑΥΪΥ 

δοαυδιηοα τὴ {π6 Κιπα οὗὁὨ τηϊδίδικοθ ἰοὺ τ ΠΙΟΒ ΘΟΙαροβιοσΒ δγΘ 



Οη ἐδο υαγίουϑ Πεαάῖησε. δὺ 

᾿1Δ 016 ἴο 81] : Ἔχρϑγίθποθ ν}}} (μ 8 δἱα Εἴπ ἴῃ ἀοίδοίηρ' ταϊβίδκοβ, {Π6 
οτση οὗἨ ὙΒΙΟΩ δα Ὁπάογβίαμαβ ; πὰ ἔου {818 μ6 ν7}}} Ὀ6 41} [86 πῆοσθ 
οοιῃρεοίθδηϊ, 1, Ὀ651468 Ὀδιηρ 8 Ρῥγββθ- ουσθοίοσ, 6 ἢδ8 ᾿ιδα ῥγδοίϊοδὶ 
Ἔχροσῖθμοο ἤὐπηδεῖ οὗ [86 ποσὶ οὗ ἃ σοπιροδίΐον, πα οδὰ ἰμὺ8 Ὡπάογ- 
βία πα ΒΟῊῪ ΟΥἸΤΟΥΒ Οὗ ῬΑΣΠΟΌΪΑΥ Κιπάβ ἀγὸ 140]6 ἰο 6 ᾿πίσοαμποαά. 
ΤῊΪΒ ΤΩΔΥ͂ 1] υδίταῦα Οη6 ὈΓΔΟΙο8] γα ]6 τυ] οἢ ουθ 8η ᾿τηροτἕοος ο48- 
β᾽ΠοδΌου οὗ γϑγουβ Γοδαϊπρβ δηα (Π6}. ΟΥ̓ΡῚΠ ῬΟΒΒ6Β868: Δ ΠΟΙΠΘΥ 1πὶ- 
Ρογίδτιοθ ὙΒΙΟΒ 1Ὁ Β88 1 ΒΙΌΙ1ΟΆ] ϑιιαἀ168 18 [86 δια σι ἢ 1. αβοταβ 
ἰονγασβ δὴ Ἄχβοῦ δοαυδιΐδησα τ 8 [Π6 δηοϊθηΐ ἀοουμηθηΐβ ὈΥ τ ΒΙΟἢ 
(π6 ἰαχὲ οὗ Ηον ϑδουιρίυτθ μδ8 Ὀ6θὴ ἰγβηβυη 66. 

10 ἴθ ΤΟΙ ΙΑ 016 παῖ, ΔΟΓ 41} 88 Ὀθθὴ ἀοῃο {μα΄ ἈΡΡΘΑΓΙΒ ῥγϑο- 
{ἰσὉ]6 1ἢ οἰ Αββι ἐγ Ἱρ' γΆΓΙΟΙ8 ΓΟΔ ΠΡΒ, [Πο086 οὗἨ ΠΊΟΝΙ ΘΑΥΪΥ͂ ὙΤΙΓΘΥΒ 80 
τθποῖ σοταρ δίῃ ΠΑΓΑΪΥ σοτηθ ᾿μῖο ΘΟΠΒΙ ἀΘγ 10) αὖ 41|1. Οὖυσ οχἰ βίῃ 
ἀοουμηοη 8 σαπποῦ 6 τἱρΏΕ]Υ δοουδβοα οὗὨ Ἰηὐθπ Ἰο ἢ 4] δου ρου. Αἢ 
(δυβ 6 ΤΩΔΥῪ 866 ΠΟῪ {[{{||6 ᾿πῆιιθηοθ 8ηγ οὗὨ {μοδ6 τηυδί παν ροβ- 
βε986 4, ψὙ80 ἰηἰτοἀυοοα πιὰ] οΥ οχίθπδῖνα οὔβδησοθ. Απάὰ ἐδγίδοσ, 
{86 ελατγαεσίοεν οὗὨ {16 νΑγΔ0η8 (οσθ ὑπουρῇ, 48 1Δο Δ ἢ ΒΆΥΒ, ποῖ 
ἃ ΒΥ ΠΔΌ]6 τὰ ἴ86 Νὸνν Τοϑίδιηθηΐ 18 οὗ ἢ Ἰτηροσίδῃοθ) 15 Βυ ἢ {Πα 
ἴ ἃ γαβὶ νδσϊ οἷν οὗὁἩ οϑϑθβ {πΠ6 οἤδηρα οομία ποῦ Ὧ6 ΘΧΡΓΘΒΒΘά 1η6]- 
ΠΙΡΊΌΙΥ ἴῃ ἃ ἰγδηβίδίΐου, Απά δἰ πουρὮ 4}1 ἀβϑ: π}] δ ΐοη ΟΥὗἮὨ ἃ ῥῬδβϑαρα 
ἰο 1μα΄ τ ΒΙΘὮ 8 ΟΥ γγ88 Βυρροβθὰ ἴο Ὀ6 6] ἰο 1ἴ, τηδὲ 80 (ἊΣ 
οὔϑοῦστα ἴδο ἀεηηπέξεπεςς οὗἉ {π6 βίαίδιμθηίδ οὗ ϑοσγίρίυγθ, πὰ {Π6 »γδοῖξο 
οδ)θος οὗἉ [Π6 ἐπδριγοα τσιΐοσβ, γαῖ {18 ΠῚ ΌΣΥ 16 ποΐ 8ὸ σγοδαῦ ἃ8 νου]ὰ 
δαυα Ῥδϑι ρὑγοδυσοα ὈΥ {μα Ἰηἰσοἀυοῦοῃ οὗἁὨ δι} 1 οαίϊομΒ ἔγοτῃ οἶδεν 
ΒΟυΓΟΘΒ, 
Απά {ππ8 ψἘ116 11 τηυδὶ θ6 οπποᾶ (δαὶ (86 βδογοὰ Ὀθοοκβ ανα ὕθθη 

ἐχροβοά ἴο οΑϑΌΔ] 168 ἔσοτα ΠΟ ΟΠ ΓΙ θι18}8 ομσἠέ Ἰῃ ἃ στοαῦ τι γ6 
ἴο αν ργθβοσσεᾶ ἴμθπὶ, δπὰ 8110 [Δ ἀδηροῦ οὗὨἨ ομδηρθ γγὰ8 ρτϑαί 
ἤοτα ὑποῪ Ῥσδοίιοδὶ συγ δ μαυϊηρ ὈΘΘῚ ΤΊΘΓΘ ΟΟΡΥΙΒίβ, 10 πηιδὺ Ὀ6 
{ΠΕ ΠΥ πκαο νι ἀξ οὰ (παὺ [86 Τϑα] ἸΏ ΌΣΥ Π48 ποὺ Ὀδθθη στϑδίου, 
δΔηα {μαῦ 186 οἴη 618 οὗἁ ὑσδῃβηλββίοη ματα Ὀ6ΘῺ Βθοἢ 88 ἴο δῆ οσα τι8 
Ἱπάδροηάοηξ 11η68 οὗἨ ουἱάοποα [0 86 ῸὉΣ {86 τοοι βοδίίοη οὗ {Π6 
ἀληναρθ ΟΥἁ {π|6, Ἰπδαψογίθποθ, δθα Ὁπὲη  ]Πρσοπΐ οηἀοδυοῦγθ δὖ ἐπι- 
Ῥγοσεπιεηΐ. 

τ ἸηδῪ νὑ6}} ΡῈ δεϊκοὰ τβοῖθποσ ΟΝ σϊβυδη βομ ο αγβ ἴῃ ρσΘΠΘΓαὶ Βαν 
ἀεφοιπθα 10 οὗὨ ᾿ηρογίδποθ ἴο μδὲ [δ6 τηλίθσ8}8 Β0Ὸ ργθβοσυϑα ἴο {ποσὰ ; 
διὰ τ ἢ ΘΙ ΠΟΓ ΤΠ6Ὺ Βανα ποὺ γαίμοῦ ΒΟ Π 80. πη Πα υτΙησ δοα ΪΘΒΟΘΏ 06 
ἵπ Ὑ μεῦ Πα48 ὈΘΘΠ ΘΟΙΩΓΙΊΟΠΪΥ Γοοοὶγοά, ονθὴ Ἐπουρἢ {Π6Υ πισλὲ μᾶνθ 
ιηοϑί ΘΆΒ}}γΥ ἀποιοη ἴα ὑσὰθ σομαϊδοη οὗ ἔδοΐβ, δηα {π8 Βανα υδεὰ {86 
ονιίθηςοθ Ε1Ο ἢ Π88 Ὀ66ὴ γαπδι δα. 

Τὸ 88 {μαὶ [86 σβδηρθ ἴῃ οορίθβ οαυδθα ὈΥ̓͂ ΨΆΓΙΟΙΒ ΓΟΔΟΙΏρΡΒ 18 ποΐ 
80 στοδΐ 88 ἴο οαδὺ Ὁποοσίδιὐν Οὐ [Π6 νἰοῖο ἰοχί, 18 αυἱϊύα ἃ ἀ1- 
ἰεσεπὶ {διηρ ἔτοτα βαυϊπρ' ὑπαὶ ἴδ 18 ποῦ οὗ ἱπιρογίδῃσθ Ὁ 8 ἴο 
Ἰηγοβαραίθ 1Π ΘΥΘΙῪ Ο8860 ἴπ6 ΘΥἹάθηο6 88 [0 {π6 {τι τοδάϊης, 

ΥΟΙ͂. ΤΥ. ν 
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ΟΗΑΡ, Υἱ]. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΥΒΤΕΜΑΤΙΟ ΟἹΙΑΒΒΙΕΊΟΑΤΙΟΝ ΟΡ ῬΟΟΌΜΕΝΈΆ.--- ΒΈΝΟΕΙ,ὮΒ, 
ΘΕΙΕΒΒΑΟΗἘΒ, ΑΝ Ηῦ0 8 ΤΒΕΟΞΒΙΕΒ ΟΡ! ΒΕΟΕΝΒΙΟΚΧΆΒ. 

ΤΊ Βδ8 θθθὴ δἰγοϑαυ ποίϊσοα ἰπαΐ δ᾽ Π}}]Υ] ἶ68 88 ο ομαγδοίθσι ϑὲ 10 
ΤΟΔΙρΒ 8.6 ἔουπᾶὰ ἴο ρογνδᾶθ οογίδιη Μ 55. ἀπά νϑυβίοῃβ; {μπαὺ [86 
ἰοχὺ ΠΥ ἤᾶῦθ 'π οογίδιη ἀοουμιοπίθ {Π6 βϑη6 σἝΠοσαὶ ΘΟΠΊΡ]ΟΧΊΟῚ 
{πτουρδουΐ; δὰ {Ππαῦ ἐἢ8 ἃ Κιπὰ οἵ δ τϊρῦ 6 τηδιηἰδὶπϑά. 
Ἡρδποδ ἢδ8 δυίβθῃ 186 δῃάθανουγ ἴο Οἰδβϑι ἔν ἃ Πα ἀΥγαηρο {86 ΜΩ͂Ν, ἴῃ 
οογίδ ἢ γαηιϊϊ 68. ΟΥ τεσεηβίοηβ, Ἀμα ἴο ροϊηὺ ουοὖ Ὑμαὺ γϑγβοηϑ πὰ 
Πα ἐλ γθ δοοοτὰ πιὰ ὁδοῦ οὐ {ῃ6 οἶαββθβ δὸ ἰαϊὰ ἄοψπῃ, 190 
δχ᾽ϑίθησθ οὗ Ὑ Β1Οἢ γᾺ8 ΤΟρΑΓοα 88 ργονθά. 

10 ἴβ ποῦ υππαίαυγαὶ {μαὺ βυοῖ αὐξοπιρίθ βῃουα ἢανο θθθη ταϑάσ ; 
ἔογ {86 οὈβογνϑά (βοΐβ σα γϑρϑαίθα υ ροϊηζπρ ουὐ ἰγϑοοβ οὗ γθβθ- 
ὈΙδηοα θοίνγθθη ραγουϊαν ΜΌ., ἀπα ἤθησθ, 88 ἀοσυμη θη 8 ΘΓΘ ΤΩΟΓΘ 
δοουγαίοὶ υΥ ϑλυιἀ]οα ἀπὰ {Π6ῚΓ σοϑαϊηρδ ποία νγ} 1} Ἔχϑοίηθββ, [86 ΤΟΥΘ 
γγ7Ὰ8 {ποτ Ὀσουραῦ ἴο ΠΙσῦ ΒΊΟΝ βοοπιθα ἴὸ ΟΑΥΓῪ {Ππ6 το] ΟΠΒΠΡ8 
[γΊΠοΡ, δηὰ ο ρσῖνα [ῃ6 ἴορα {πδὺ 411 ΘΟρΙ68 ταῖριῦ 6 {Π88 οἰΔΒ8:Ε 66. 
Νοῦν ψαϑ 106 ΒΟΡ6 ΓΘ ΘΒΟΠΔΌΪ6 ; ἔογ ἴῇ ἰδ8 οδδ6 οἱἁ βοῖλθ οἰδββιοδὶ 
ΔΌΪΠΟΣΒ, 6 ἀγα δῖα ἴο ἰγᾶσθ 8}1 οχιϑίίηρ ΜϑΘ. ἴο βοὴ ἔδυ οχ- 
ΘΙΏΡἾΑγΒ, ὙΥΒΙΟὮ τησδῦ μανο Ὀδοπ δαορίρα ἴῃ ρδυίου δῦ ἸοΟΔ 168; δηὰ 
1.18 ὙΒδίθνου τηΐϊμοῦ αἰ ἴδγοποθθ ἤν Ὀθθη Ἰηἰγοαυσοα ᾿μΐο [6 
απιϊες οὗ τ[.6 ἰοχὺ οὗ κυοῖ πσόγκβ, {π6 ἀἸδι ποίίοη οὗὨ οτἱρὶῃ Γι δὶ 8 
τπ6 βαῖηθ. [Ἃ{ {86 6486 οὗ Βυοὶ Οἰα581641 ΔΆ ΓΒΟΥΒ ΤΩΔΗΥ ἃ ΓΟΔΣ Πρ ΤΩΔΥ͂ 
86 ἀἰδβηχϊββοαὰ ἔγομη 41} οοπβι ἀθυ [10Ππ, 88 Ὀθὶηρ οὴ6 ὙΒΙΟΝ οτὶρτηδίθα 
ἰαῖον {πὴ {π6 οτἱρῖηδ] ἀϊνογσθηοα οὐ ἔλγα 68: [86 ῥγχοοῦ οἵ [118 Ὀδὶηρ; 
[οὐυπᾷ ἴῃ 1μ6 ἀπιίδρα ἰοδι οὴγ οἵ σοοῦ ἀοοσυμηθηΐδ οὗ δοέλ [8:6 Βοραγαῖθ 
οἰαιβοβ. [Ὁ βῃοιυϊά, βουνοῦ, Ὀ6 σοιηιοιδογοὰ ἰδαὺ 6 στοῦκβ οὗ 
Ῥγοΐμιπ δυΐμοτβ ἤν οοηα ἄονγῃ (0 υβ ἴῃ [ᾺΣ ἴδον ΜΆ. μδὴ μιδὰ 
ἴΠ6 ατοεὶς Νονν Τοβίδιηθηῖ; δηα ἰπ8 411] ΘΟρὶθ8 {πα γγ1α ροββϑθϑθ οὗ 
οἰ α95816 4] σου τ ῦ Ὀ6 Ἔχρθοίθα ἴο πᾶνθ δπιδηδίθα ἔγοτη δαΐ 8 ἔδυ 
ΘΧΘΙΛΡΪΑΓΒ 864 ὈΥ οΟργ βίβ αὖ Βοιηθ, Αἰαχαμάσγια, οσ Οπβίδηἐπορὶο 
ΤῊΪΒ ΤῊΔΥῪ ΠΙΠαΟΥ ἴπ6 ΔΩΔΙΟΡῪ ἔτοτα ΒΟ] αϊηρ ροοά ἴῃ 118 {1} Ἔχίαπε 
ΜΉ Θη βαογοα ΜΩΘ. Αγ ὉΠ6ΘΥ ΘΟΠΒΙ Δ ΟΥΔΙΊΟΙ, 

Αμπα ψἤθὴ {Π6 1468 νϑ8 []]Υ δαορίοα {παὶ {π6 οχϊβίθηοα οὗ Ἀπ|}}168 
ΟΥ̓́ΓΘΟΘΏΒΙΟΙΒ Ὑγ88 80 Οογίδιη ἰπαὺ [Π6 ἀοσυτηθηΐβ 'ῃ σΘΏΘΓΑΙ τσ ῦ 6 
ἀοΒμ ΘΙ ἀϊδίσι αϊοα διηοηρδὺ {ποπὰ, {118 88 οοηβιἀογρα ἰὸ 6 οἵ 
στοαῦ πηρογίδποθ ἴῃ ἔοττηϊηρ ἃ ἡυαἀρτηοπὶ οὗ [86 τοβρϑοῖννα ναΐὰθ οὗ 
ΟΡΡοϑΙπρ ΓΟΔΟΙΏΡΒ : ἔῸΓ (δὴ 1ὖ γγ7ἷαβ Ἱπουρῆν {μαὺ {Π6 αποδβίλοῃ ἰαΥ ποί 
Βεύνθο Μϑ5. ἴο θ6 νβ]υθα δοοοχάϊηρ; ἴο {Ππδὶγ σῦθσα μι σῖ δὶ ΔΥΤΑΥ, 
δυῦ Ὀεδΐνγθθη οἴαδ8ε8, ΜΏΙΟΝ ΟΑΥΥΙΘα 1 {ποιὰ [ΠΟΙ οὐ ἐπηροτῖ- 
ΔΏΟΘ, ἀραχί ἔγοπι 411 οοῃδιἀοσγαίίομ οἵ {π6 πεηιδεῦς οὗ οχϊθίϊηρ οορὶθδ 
Ῥογίδ πηρ ἴο 680}, οι γ88 (86 π οἰ ιῦ ΠΟ. γ88 δὐϊδομοά ἴο {Π 6 
γεσοηϑβίοπ δ ϑίθηιδ ἴῃ {π6}Ὶ τηοδὺ ἀθυθίορθα ἔοσωβ. Απάᾶ ἰβουρὰ [88 
ὨιβίουΥ οὗὨ {Ππ|86 βυβύβθιῃηβ ἵ,ΔΥ 866 πὶ (0 ΡῈ Ὀυΐ ἃ ΒιἰδίοΥΥ οἵ ἐλεοτίεβ, 
γ, ὨἸοἢ Πανθ ΒΟΡρΙ πη θα ομ6 Δηοῖμοῦ ἴῃ [Π6 ταπα8 οὗὨἉ οὐ [168 ἀῃᾷ οἴμοΓβ, 
Ὀυῦ ππουῦ πιακίηρ ρσοοα {ποῦ οὐ ροττηδηδηῦ δίαπάϊηρ, [Π6 βυδ]οοξ 
ΘΟΙΠι168 {0 μ6 οὗ ἱπιρογίδπορ, β'ποθ {π6 ἀἰδοιιβδίοῃ οὗ {π686 βυβύδθιχϑ 
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ἰοὰ ἴο 8 πόσα οἴοβα Θχδτ δ 1οη οὗ ἔδοίθ, δηά, 1|κ6 {Π6 ΔΙσποτν οὗ [16 
τἀ ἀ]6 ἀσαβ, ἦο {16 Ἱποιάθηΐαὶ ἀδνοϊοριηθηΐ οὗ τοι ἐμαΐ νγγα8 νδ]ὺ- 
δ0]6. Τῇ οὐ͵οθοὺ βουρῃῦ δηᾶ {π6 οδ]οοὺ ραϊηοα ταϊσῃΐ 6 ἔᾺΓ ἔχοι, 
ἰἠοπεῖοαὶ, ἀπ γοῦ ἐμ ρυγϑυϊδ ταῖσῃς 86 ΒΥ ΠΟ Πη68Π8 γα Έ]685.᾿ 
Το τοὶ ἀεηπείε ϑυυποϊαίίοη οὗ 4 ἀ!δίγι υαϊοη οὗ [6 δι ποῦ 6168 

ἰηίο Καπιῖϊεβ τα σίνθη ὮΥ Βοηρσοὶ. ΜΠΠ,ι, ᾿πάθορᾶ, μα Ὀδθθη ἢΐβ 
Ῥγεάθοσϑϑου 1 αὐἰδοῃϊπρ' στοδύ Ἰπηρογίδησα (0 [86 ΘΟ Ι Π6α ὑδβιϊ ΤΩ ΟΠΥ 
οἵ [86 Οοάοχ ΑἸοχαπάγιπυβ δπα ἴῃ 1,δἴϊη ἰαχίβ:; δπὰ Βϑηίίον Πα 
Ροϊηἰβα ουῦ {π6 ἐΐγεο σμδηπ 618 ἱπτουρ τ ΠΙΟΝ Δ ΠΟΥ 168 88. ἴοὸ ἘΠ 6 
ὅτεοκ ἰαχὺ μδα οομλα ἄονσῃ ἴο 18, 88 “ Εὐσγρί, ᾿ΑΒβῖ8, απα {π6 ΥΥ̓ δβίογπ 
ΟΒυτοΒ 68, δῃα Δα αἷδο Ὀθσὰῃ ἴο δοῦ οἡ ἴΠπ6 σοπιἱηθα ἰδϑιπηοπυ οὗ 
(86 οάοϑβὲ δυϊδβογιθβ οὐ ΑἸθχαηαγια δπα ὑπὸ οὶ  θαϊ ποῖ μοῦ οὗ 
(8686 οὕ 165 μα Ἰαἃ ἄονγῃ 'π {μΠ6 ἀρ π116 τδηηο {παῦ γα8 ἄοπα ὮὈΥῪ 
Βεηρθὶ δὴ δοίυδὶ] αἀἸβι τ δυο ἱπίο γαπιῖϊες 88. ἃ ἰδοῦ βυρροτίοα ὈγῪ 
δοίυδὶ βου 6η8. 

Βεηροὶ ἴθ ΒρΘδ ΚΒ: ““ Απιοηρβύ {86 γϑγίουβ τϑϑϊηρβ συμ ἰανθ 
Ὀδοη εσίγδοίθα, βυοι 88 {ΠῸΥ ΓΘ, γγ76 τημδῦ 866 ν»δὺ ΟΟ(Ἴ668 ΘΒΡΘΟΙΑΙΠΥ͂ 
δόοογὰ ἀιηοηρδβύ {ΒΘ ΠΊΒ 6 ν 68, ὈΥ ὕυγοβ, [᾿ΓΘ6Β, [ΟΌΓΒ, Δα] ΙΏΟΓΘ, 1 ΙΑΥΡῸΓ 
ΟΓ 5:18 6 Ὁ συζυσίῶ ([ῸΓΡ {ἢπ8 γγχα 584}} 64}} {μ6 τ). ΕὟΌΓΥ ἱπ {818 ΣΏΔΠΠΟΓ 
ΜΠ ἃ ΤΔῪ δα οραπρά ο ἀφοϊάθ ; [Π8ὺ 18, ἴο ουἱΐ οὔ 1Π6 Βυρογῆμουβ 
ΤΑΓΙΔΙ]ΟΏΒ: ΟΥ̓ ὙΠΟ Τηθδη8 (Π6 σ,ΘΠΌΪΩ6 ΤΟΔΟΙΠρ' σΔἢ 40 πὸ ΟἾΠΟΓ 
ἴδπ τοιηδίη.) } ΒΥ {8΄]8 Π6 ἰηύθπαβ ἰο ἱπάϊοαϊα ὑπαῦ ἃ ρου Αγ 
ΡΟβΒ 5864 ὈΥ̓͂ ΒΟΙΏΘ ΟΠ6 ΘΟΡΥ, δη ποῖ ὮΥ ἃ Ὀοᾶγ οἵ τοϊαίοα ΜΆ ., πᾶν 
οἱ προ ἀἰϑυββοὰ ἔγομλ ΘΟηϑ: Δ σβ 0. 88 Ὁ Ρ δα ὯΟ ργίπιᾶ ζαοὶς 

ΒοηρΟΙ {86 πὰ ἰαυϑ ἀονῃ ροϊπὶθ ἴῃ ΜΘ Β (Π6 ΔΒ ΉΗΥ οὗ ΜΡ. 18 
δόντι, αὖ ἄσϑῦ ἴἢ οοππηροίίοῃ τὴ ὑποὶνγ ὀχίέεγπαϊ ΤΟΒΟΙ Δ ΠΟ68: ἢδ 
ἴδε βῆονθ {86 σοηογαὶ σοϊδίίοπ το (86 Οὐράϊοες Οαταοο-7,αἰϊπὶ 
ὅν (0 δδοῖ οἰβασ, δβρθοίδ!ν ἴπ τοδϊηρβ ἀογινοα ἔγοσα ρδγβ]]οὶ 
Ῥβββασβ, ΔῚΣ ΠΙΟΠΒ, ΟΧΡΙ ΔΠΔΙΟΥΥ ρ΄οδβοδ, ὅθ. Τὸ {π686 Το ΚΒ Π6 
45 (πα {π18 ο]455 οὐ Μ55. δα το 11{16 οὶ ἴο ἴῃ6 τοδάϊηρβ 6χ- 
θη 64 ἴῃ τμβαὶ μ6 ἰδγιηβ “ 7.88} σοὐῖοα8 σβθα {ΠῸΥ ἀο ἀρτοα. 
Ης ποχὺ πἰδίθβ {παὺ (δ οσἱρίη οὐὗἩ ναγίουβ γϑβϊηρθ, ὈΥ πλ68}8 οὗ 

Ἰπανιάυ8] οοαΐοοθ, ραῖτθ οὗ ΜΆ8., ρυδδίδσ Οὐ β}8}16 0 ἐγζυσίω, {ΠΕΡ 
ἴλτοἹ 65, ἐσ θεβ, δῃα πδίϊοηβ, τηὶρῃΐ 6 ᾿ηνοδιραίοα δηὰ βοῦ τόσ ; 
δηὰ (Παὖ [Πποποα (86 ΔΡΡγοΧὶ πηδύϊοηβ ἀπα ἀἰνοσρθηοοθ οὗ ΜΟΚ. τηϊρμὺ 
δα τοἀποοα ἰο ἃ Κιπὰ οὗ ἀΐαρταπι, δπα ἐδαὺ οοποογάδποθθ οὐὗἁὨἩ [Π686 

: τηραῦ Ὀ6 τηδάθ; 80 {δμαὺ ἴπ6 Ὑ016 ΒΒ. ]6οῖ ταϊσῃΐ Ὀ6 τορτγο- 
δοηἰ64 ο [86 6γ6 ἴῃ ἃ Κἰπά οἵ ρεμπθδίοριοδὶ {840 6, ἴῃ τ ΠΙΟἢ ΘΥΘΥΎῪ 
ἸὩΟΓῈ ᾿αροχίδηΐ γϑγΊΟΙ 18 ΓΟ 1 [Π6 ΤΓΟῸΡ οὗὨ {16 οοά!οο8 ψΒΙΟὮ 
ΒΌρροτύ 10, τηϊρῃῦ ΒῸὸ ΔΡΡΘΑΣ 88 [0 σΟ 66 ΟὑΘΠ [Π6 τηοδὲ δβ]ον- 
ἰηἀοα ἀουρίοσαΊΌ Ηδ πθῃ ρῥγοσθϑᾶβ ἴο ΒΒΟΥ Ὑγῃαὶ γθϑαϊηρβ σου]Ἱᾶ, 
0 δ18 ὈΓΙΠΟΙΡΪ68, ροββθ88 σΟ:ΒΙ ΘΓ Ὁ]6 τεῦ 88 ὑΡΕ Βιρροσίθα 
ὉΥ ἀϊδετεπέ οἶαδεες οἵ ὑδβιτηοην, δὰ ΜΒδὲ ΤΑΥ͂ 6 οἵδ αἰγηοδὶ Οσ 

᾿ “Οπηΐατα ἐοδιΐατ! αὶ ρτεεβίο σπηΐ, αυσάδη αυδδὶ οοτζαΐεα ἀθθϑης μδδογί, μδς ἰοχο, υἱ 
νηϊθεγεὶ σοάοεα ἱρδὶ εἰκπί πογηνα δἰπσωίογεπι : αῸ20 ἸῈΣ ΟΡίποσ, 'ρ88 σογαπι πδίαγα ηἰτ ἴων. 
ἴξασιιο ἱρεὶβ ντασίεἰδεθαδ, εἰ δπαηΐϊ, ἐχουδεα, νἱὰεπάπτα, χαΐηδιι οοαΐοο8 ρος βδίπηατ ἱπίοσ 86, 
δἱπὶ, ἰατιΐ, χαδίοτοὶ εξ δηλ ἰα6, Ρατ πιΐπογοθ τηδὐογοάαπο συζυσίας (πα οἷσι Δρρο δ Ὀΐτηπ9) 
ἴῃ πσατοσι6 ρασίοπι σοηρτιδηΐ, πδπὶ δίς τἱδ ραϊοῆοῖ δὰ ἀοεϊἀοπάππι, ἰὰ οδὶ, δὰ ναγίοιαἱδβ, 
1 ΣΌρΟΓΟΤ τη, ΤοβΟΟ  Π 88, 400 ἔδοῖο ζοπαὶπα ἰδοϊίο ποη Ῥοίοσγίς ποὴ διρογασο."-- 
ἱπαοδαςείο ἰῃ Οτίαιη Ν΄. Τ' ὃ χχνὶ. ὑ. 385. (αα ἤπ. Ν. Τ΄ ατ. 1784). 
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ὙΠΟἾΥ οὐ οΥΓἹ Θομβι ἀθγαομ 88 ποῖ Ῥϑίπρ' 80 θοπβττηθαᾶ, βρρ] γηρ ἐὸ 
{18 ἐπᾶ ρῥυϊποῖρ]θ8 τ μῖοῖ 6 ἰδγ8 ἀουγ ὈΓΘΟΨΙΟΌΒΙΥ 88 ἴο 18 δυζυφέῶ. 
ὙΠοβα ῥΥΙ μοῖρ ]68 σοαίθ τ δῦ υ ἴο {Π6 ναϊὰθ δἰἰδοπῖπρ ἴο {π6 υπιῖοὰ 
ἰαβϑι μον οὗ αἴ δσθπὶ οοά ο68 διηοησδὺ τ! οἢ {Π6 16 18 8ῃ ΔΗ ΠΙΥ, δα 
οὐ ννμδὶ ρτουπηα8 αἰ ἤδγοπῦ οΟρ᾽68 βμου]ὰ ὍΘ σοηβιἀοτρα 48 Ὀθ]οῃρΊη 
ἴο {86 βδηθ οἶδλββ' Ηδ {βοὴ ἰδὺβ ἀν ἃ σὰϊα ὙΏΙΟΣ 16 σοοά δῇ 
ΒΘ] δ8. 6 ἱπίθηαοα 1 ἰο 6 ἴβιιθη, ἐπουρῃ ποῦ ῬγθοίβοὶΥ 88 6 
δἰαίεά τ: “«“ Οοἄϊο68 ἴῃ ν ΒΙΟὮ 8 τοδαϊηρ 18 ἰου πα, Ἡ ΒΙΟΒ 18 Θοπεστηθα 
ΌΥ ὯΟ δηοϊθηῦ αὐσθοκ Θορ 68, ΒῸ γ βΊ ΟΠ 8, ΠῸ ἔἈΊΒΟΓΒ, σα τοῦθ, ΤὨ18 
ἸΏΔῪ 6 Βαϊ οὗ δ ἐοσέ “ΠΟ δου παβ ἴῃ ΒιοΒ ΤΟΙ ΠΡΒ, ΟΥ̓ 1 ΤΟΔΥ͂ 
{γυϊγ 6 881ἃ ὑπαὺ ἃ γοδαϊηρ ἔουπαᾶ 1 τηοάθγῃ ΘΟΡ 68 δε ροβϑοββϑὰ οὗ 
ΠΟ δποϊθπῦ ΒΌρΡρογὺ 18 ΟΥΒΥ οὗὨ Ὠ0 οοπβιἀοσγδαίίοῃ. 

Βϑηρϑὶ αἴοσγδγὰβ ρσγοοθθαβ ἴο τηδ ἴδῃ ὑμαὺ {πὸ Βιβίοτυ οὗ (Π6 
ἰαχῦ σϑῃ ΟΥ̓ Ὀ6 ΤἸΡΏΟΥ ΔρΡργομοπαρα ὈΥῪ 118 Ὀδῖπρ᾽ ΟἸΘαΥ]Υ Βα {μα 
“16 ατϑοκ οοργἹβίβ Πϑα βαραγαϊθα 1ῃἴο σογίδιη (88 10 ὑγ6γ6) παι] β 
ΟΥ λυ} 168 Ὀθέοτο 1Π6 νϑυβοὴθ (οὗ ψ 810} Β6 δᾶ ποχὶ ἰο βρθδὶγ) μαά 
Ὀδοη τ866: δηᾶ {μαὺ ΒΘ ὁποῦ {δα αἰ ἴογθησθδ ἢ σοι 1ηἷο 6Χ- 
ἰδίθῃοθ, αἰ νοσρθησθβ Οἢ αἰνοσρθηοαβ ἔγοπι ὙΔΓΙΟῸΒ οαῦδο8 δα ἴτομι 
ὅπη το πηθ δοσιπλυ]αίοα. Ταῦ 4180 ἔγοτη [86 σοῦ!ϊοοΒ βὸ αἰ οσιηρ 
οἴποσβ οσα ργοραραίθα ὈΥ ἃ Κὶπα οὗἉ δοϊθοί!ο οᾶσθ οὗ δοργιδβίβ; θυΐξ 
80, Πού Υ γ, ὑπαῦὺ ΘΔ ΠΘ.ΟΙ ΟΥ̓ ΤΆΠΔΙΥ τοδὶ ποα οουίδι ἢ τηαγκϑ οὗ 118 
οΥὔΐριη. Ηον {μθῃ 88}|8}} τς αἰβουιπηϊπαῦθ ἀπιϊὰ 8ὸ στθδύ 8π4 βὸ Θ0ῃ- 
[ιβ64 ἃ τηδ88 οἵ τηδίοσια]8ῷ Τμδὺ ψ}}} 6 ἄομα 1 ἤγεϊ ἔῆθγα 6 αἷδο 
ΒΌΡΟΥΔἀἀοα τ[μ6 Βδδρ οὗ νϑυύβίοῃβ δῃηά ἔδίμοτβ," ([πίσ. πὰ Οὐ. ὃ χχχι.) 

Ιὴ αϊδοιιδβίπο (6866 Βουγοοϑ οὗ οὐ Ἱοῖβηα ΒΘΏρΡΘΙ 1868 ΘΒρθοΙ} ]ν {86 
Οοάοεχ ΑἸοχδπασιπιβ πὰ 186 1,80 88 βίδῃαλσαβ οὐ ΘΟΣΩΡΆΓΣΊΒΟΩ ; 
βῃονίηρ ὑμαῦ 1η. ΒοΙ.6 ροϊπίβ {π686 ὕνχο δου 168 πᾶν 80 ΔΗ ΠῚ ἴο 
ΟὯ6 Δποίμοσ, χΠ116 ἴπ οΟἰμοῦθ ἴΠ6Ὺ αἴνοσρο ψΊΘΙΥ; Ὀαΐ ἰμαῦ οἴδοΣ 
δποιοηῦ δα ΠΟΥ 168 Σοροδίθαν ἀρτθα 1 ΟὯ6 ΟΥ 1π6 οἴδπογ οὗ {Π686 
ἴνο. Αμπᾶ οὗ ἰμθ86 ᾿6 αἰουναγαβ Βροδκβ δ (86 ὑτνο παίΐοπς Ἰηΐο 
Μ ΏΙΟὮ ἴῃ ΨΘΓΥ͂ ΘΑΥΪΥ ἀἰη68 οΟά]ο68 ῃδα Ὀδθμ αἰνι 6; δηα ἴδι8 Π6 
ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ ΨΠδὺ χοϑίβ Οἢ (πο ῖν απλίοα δα ΠΟΥ ἴο ἃ ψ οῖσμί βυρροτγίοα 
ΟὨ δοίϊι 51468, δπᾷ, {μπογοίοσγο, 411 [86 τζοσο βίδ]θ πὴ που παν 
θ6θη [Π6 οαδ6 τ ἰθηΐο ἃ βαρροσγῦ οα οπα β᾽46 οὐἱγ Το ροϊηΐ, 
ἴθ, δὖ σψμῖοῦ ΒθηρῈὶ Πα αὐτῖνοα ἴῃ δυτϑδηρίηρ δι ΠΟΙ 6168 Ἰηΐο 
αιπιϊοδ θα ἢ6 Ραμα 18 ασθοκ Τοβίδιηθμὺ ἴῃ 1784, νγ88 [818 
--ἰτἰῆς οάοχ ΑἸοχαπασιηυβ πα ἀοοιπηθηΐβ ἀρτοοὶηρ ἴἢ ὍΘ Ποσαὶ ΣᾺ 
1 οἡ 186 οῃ6 Παῃά, δῃὰ {μ6 Οοάϊοοβ αἀτϑοο-] ,δἴηὶ, (Π6 1.1 γ βιοῃ, 
Δα 411} ἰμαὶ ἄρτθθ σι {π686 οἡ 186 οἵμοῦ Βαπά, ἰοσῃθὰ {π6 πο 
διηοϊοηῦ πϑ[ζ0Π8; δηα ᾿681:468 {{|686 τχοσο [86 ΠΙΔΗΥ͂ ΠΟΥ τοοοηὺ ΜΆ. 
ΘΟὨ ΔΙ ΠἸηρ᾽ 8 ἰοχί οὗ ὁ αἰδογθηῦ Κιπά, Τὺ οδῃ Βαγαϊγ 6 ἀδηϊοαᾶ ΌΥ 

᾿ Τηΐὰβ ροποσῖβ οοάϊςο8, αυδε οΐ τη], βεορο δοιτδηῖ: ἀπ185 γοτῸ πδίϊοποβ 11165, πὶ 
41188 ὈΓπιῸ ασυοαῃ6 ᾿ἸοΙΏΡΟΥΟ αἰβοθβδβαῦα οοάίςοβ, ἥστηϊ τι ϊπο βατηπηδ συθπάσηϊξ ; Ρογηάε αὲ 
το οἾἶ68 ὁχ πίσοαῃθ ἰδίοσο πηὶ αδἰϊοσίαιιθ ἤλοτο Ἰάοηθο ἱπουπι 6 8 Ροτδιδὶ τη θ᾽] αι 8, 4ι18πὶ 81 ἐσ 
ὯΠΟ ἰδηίτπιὶ ἰδίογο Βα θογοῖ ἀθοῦρίο ρίαγα. ΝῸη ͵δ8πὶ 416] δοῦπαιιθ βρεοΐθβ οοἀϊουτη δηϊῖ- 
ᾳυοστπ, ὈΟΠοΟΤΊ ΤΏ, τη] οστιτὰ ἴῃ ΘΟ ΠδΌΣη γϑηΐ : υδ]οὶ γοτο 1) υεγεὶίπδ ἰοβιϊτη, αὐἱ 8 οηῖθ 
8 ῥγίπιδ τῆϑηι,, αὐ δ} Ὀγοχίτης βΌδυηΐ ; οἱ ἱποσ 80 ἀΌΔΠ) ΟΠ ρ ἰββὶ πιὸ ἀϊδίδηϊ ; δάδοπιαε δο 
σοηδοηδιι ΚΘ Πα 8Ππὶ ἸΘοιοΠοῖὰ Οδίοηάιιηῖ, βυοαυθ ΠΟΙ [11 ΒΟΙΏΡΟΣ οἱ δβημααυϊίδίοτα, δὲ 
Ὀοπιίδίοπῃ, οὲ, Ὄχοθριΐϊβ εἰμυϊασγὶ θυ αἰ θυδά Απὶ Ο81}818, ΡΙ ΓΑΙ δῖοι σοι] θαι πίυΓ : νοὶ 
πὶ ῬΙΌΓΑ 845 ἀοβοϊ!, ἀεοίδοίαπιη βυρρίοπξ, ἱρδίβααθ Ἵοοάϊοϊ δι γϑοθη ου 5 οἵ ἱποοπβίβϑῃ- 
εἰογίθυ5 τοῦθγ δαάπηι."--- Ιηἰγοά, ἰπ Οτβίη Ν. Τ. ὃ χχχὶϊ. οὔθ. χχχὶ. ὑ. 480. 1784, ῥ. 65. 
9]. 1703 (οΥ τἰ6 Αρραγηίβ ξομδγδιο ]γ). 
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ΔΗΥ͂, ΠΟΘΥΟΥ Ορροβοα ἰο ΒοηροὶἘ δυσέεπι, [μα ἢ6 βῃονγϑά γϑιηαγκα]6 
ἀἸβοθσηπηθπῦ ἴῃ ἴπ8 ΔΡΡγθοϊδίπρ {π6 ἀοοσυχηοπίβ το ογα {ἢ θη 
ΔΟΟΘΒΘ Ὁ ]6. Ηδδ πηοϑὺ οΟΥΔΙΏΪΥ ϑοα ὙΠ ΒΙΠΡΌΪΑΓ δούλη {μ6 ἀδία 
το ἢ6 νῦδϑ 8016 ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ. 
ΤῊ [δὴ νγδθ {16 ἢγϑὺ ΤΏΘΟΥΥ οὗὨ [Ἀ1}11168 ΠΟΒ 88 αἱ 41} ἀθ- 

ΔΗ εἶν Ῥτορουπαθα; δῃα τὸ β.)8}} ὅπα {μαῦ δϑ ἴο ροϊπίβ οἵ ἱ 
ἱπρογίδῃοθ 1Ὁ ΓΟΟΟΡΏΪΒ6Β δοῖϑ, 86 {1} ρχοοῦ οὗ ψ πο ἢα8 ᾿ ρα 
Ἔχ ἢ δι 6 ΤὨΤΟῸΡὮ 1Π6 Ἰαθουγα οΥ̓͂ {Ππο86 Ἰαύοσ οο]θοῖοσβ Ὑπὸ μδΥθ 
Θπἰαγσϑα {86 οΥΟΆ] 8614 ὈῪ ὈΥΙπρίηρ ἔοσναγὰ 80 τηυοῖϊ ἔγοτα [86 
οἰἀοϑῦ δα μου 168, τηοβὲ οὗ ν" ἢ Οἢ ὑσογα ἀπ Κπον ἰο Βοηρεὶ. 

Βυὺ Βεηροὶ αἰά ποῖ βἴορ αἱ {818 ἀϊν βίου ᾿πῦο πν|ὸ δποϊθηΐ παίϊοῃβ 
8πὰ ἃ πυτοθο. οὗ ποῦ γεοθηΐ οοάϊοθβ.Ό ΗΒ ποῦ τηδίυγοὰ μπάρτηοπί 
ἴῃ 818 ἀεΐεπεε οὗ 8 ἀτϑοὶς Τ οδίδπιοπί (1737) γγδ8 (818: ----- “9 ΤῊΘ Ποβὲ 
οἵ Μ55. τ ΒΙΘᾺ ἴῃ [6 Ἰαΐου ἀρθβ γ γο τυ ἴδη αἱ (ὐοπβίδηἐπορὶθ δηὰ 
18 παρ ὈΟυσΣμοοά 18 οὗἩ Ὀυΐ 110{|16 Ἰτηροτίδποο, δ μουσῃ {μον Βανθ 
δεθῃ εἰρέβν δῖδας {δγουρπουΐ ΕΤΟρΡα, ἡπᾶὰ ὄνοὰ Ὀογομᾶ. Ἔδ6 
πιο ]ς οὗ 16 ἀοουμηοπίβ, ουὐ οὗἁἩἉ ὙΠ! οἷ γ ΓΟ. τοδαϊησβ γα οο]] οι ρα 
δηὰ Ἰυάδροα, 18 ἀἸνΙ ρα 48 1Ὁ ΓΟ ἐπέο ἔϊσο παίΐοπς, ἐλε “εἰαξίς απὰ ἐδ 
Απτίοςαπ. Τῦ [86 ἀποϊθηῦ ἀσοοκ ὄχθη αγβ ἔγομη Αἴσιοα μδα ποῖ Ὀδθθῃ 
80 ἔδυσ, τυ Ι ἢ ΔΥῸ Βυγραδβοα Ὀγ {π6 Αβδια ποσὰ ἴῃ πμηιδὲρς ΟὨΪΥ, Ὑ6 
Ἰσδὺ ΣἹΡΒΕΥ ΓΟΙῪ τδίθοῦ τόσο οἱ (86 τη] Πρ] Ἰοἱγ οὗ Μ553."} 
Ὁ νι} θ6 ν16}} ἴο ρῖνα ἴῃ Βϑηροὶ Β οσῃ ογᾶβ ἢ18 ἰαΐοϑε ᾿υἀρτηθπς 

ου [δα βυδ]εοςΐ οὗ Μαπιΐϊε5 οὗ οΥ1164] ἀοουτησηίβ. 
“1, Οὐοὐϊοοθβ, νϑυβίοηβ, δηα ἔδίμοσα, αἰνιἄθ ὑἐδποιηγβοῖνοα ᾿πίο ἐνο 

ἴδτοὶϊοβ, [ῃὴ6 Αβιαῖϊο δῃά Αὐγίοδη. 
“2, ΟΥ δὲ Αἰπίσαῃ ἔϑπἶν 18 16 (οάοχ ΑἸοχδηαγῖηι8 δἰπηοβὲ 

δίοπο (θθσδιβο (ἢ Αἰτίοδῃ οοα!οαΒ πᾶνο θ6Θη δἰπιοβὶ 41} ἀρβίσγογαλ); 
δα 10 18, ΠοΟΥΤΘΥΘΓ, ΘΑ 018] ὕο ΤΩΔΗΥ͂ : 0 [Π]18 Ἀπ} }]ν ΘΙ οΒρ' [86 ΑΓ ΒΙΟρΙο, 
Οορίίο, αἀῃὰ 1,Αἴη νογθῖουβ. 16 ΟἾΒΟΙ τ Ώ6ΒΒ6Β ΓΘ ΤΔΟΒΕΥῪ οὗ [6 
Αβιδίϊο ἔδυγ. ὙΠῈ Οὐάΐοες Οταοο-  αἰϊπὶ διὰ }ιαἰπίζαπέες ταυὶς 8.8 
[Ὁ] οσσιησ [86 1,Δἰ10 νογβῖοη. 

“8..ΑΣΨ. σοβαϊηρ οὗ 86 Αἰτιοδῃ ΤΆΧΩΣΪΥ 18 δἰ νγᾶγβ δηοϊθηῦ, θαΐ, Βον- 
ΕΨΟΣ, Ὁ 15. ποῦ δἰ γα 8 ΚΘ ΠΌΪΠΘ; ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ ἴῃ οαδο8 ἴῃ ὙΒΙΟΪ πλιβίαϊκα 
ΔΒ ΘΆΒΥ. 
“4 ΤΠο Αδαδ ΜΆ8., ΤΏΔΩΥ 88 ΠΟΥ ἃ.6, βάν οἴζοη δυΐ [1{{|16 
ΘΙ ; ΘΒΡΘΟΙΆΙῪ πΠΘη Βυρρογίθα δῃα οουπίοπαποθα ὈΥ ΠΟ δποϊθηΐ 
ΥΘΓΒΊΟΏ. 

“δ, Το Αὐτίοδῃ τοϑαϊηρ νΟΥῪ οἴἶθη οογτθοίβ ἴμ6 δηλ ρ] 1 οαίϊϊοπ οὗ 
[6 Αδβίβᾶς; [6 Αβιδέίο στοδαϊῃρ βοπιθ ἤπιθϑ σοι ϊο8 {Π6 ἀοξροί οὗ 
(16 Αἴτιοσδη. 

“86, ἼΤηδ σοπβοηΐ οὗ {6 γτηδ] ΓΙ] Υ, ΟΥ δἱ Ἰοδϑὶ οὐ {π6 Ἰοδαϊησ νὶῦ»- 
Ὧ68868 οὗ ὈοΟΙᾺ ἔΆΓΑ1]168, 18 ἃ στοαῦ οὐ οσῖοη οὗ [86 ρσβοηυηθ Γοδάϊηρ." ὅ 

1“ Ορίοσγνα οοὐΐουπι, σαὶ εἰζἱοτὶ δ. βΒεςυ] 18 ΟΟΠ δέ δη ΠΠΟΡΟΪΪ δο ἴῃ ἢ υἱοϊπὶα βογὶρεὶ βυιηΐ, 
ΤΩΪΠ8 γδ]οῖ, οἰϊαπυδὶ ἴῃ οἴληοπι ΕἸΠΣΟΡΘΙΣ οἵ ὨΠΓᾺ ποσίης ἀἰδδοιηϊ παῖ. ΤοιϊΌτω ζοπαβ ἀοςι- 
δ ΠΙΟΣΏΙΩ, ΟΣ αὔθ ὙΔΣΙΣΟ ἰδοιϊοη 68 ΟΟἸ Πἰστιπέασ οἱ ἀοσοϊάπηίοσ, ἰῃ ἀλαβ αὐδδὶ πδιϊοποϑ 
ἀϊειγδ ϊττισ, Α δἰδίίσατη οἵ Αὐγίοδπαπι. ΝΙβὶ ἴδη ραῦοδ οδδοηῖ εχοιηρίασία ὐθοδ νοϊυδίὶδ 
εχ Αἰτίοβ, φαοστιτλ Ἐχοοὶ]οπείατι νυ] Α αἰαίλοπι 8010 πυπίεγο ἰοπζο νἱποίξ, δ φαδηΐο 
Ῥἷπϑ τἰὶ ᾿σοτεὶ οοαϊσῦτωα Ρ] γα ἰν416.7--- ὅ66. ΒοΠρο} 5 Αρραδγαΐυδ, οἀ, 2. 1768. Αρρϑηάϊχ, 
Β ἶν, Νο. ἰν. 531. ρ. 669. (ΤΠ ε επδίο Νουὶ Τεείαπεπίὶ Ογαοὶ, πἰοῖ πδὰ δρροασγεὰ 
δὶ Ιδγάξη ἰη 1737, νγ88 τ σὸ τεργί ηἱοά.} 

5.“ (οάϊορδ γοσβίοιιδδ οἱ ρδῖγοϑ ἰῃ ἀυδ5 ἀϊβοοδιηὶ ἔλπι}} 185, Δ δἰδίΐοδπι οἱ ΑἸ ΘΠ ΔΙῚ 
42, Ἐχ Αὔοδηδ οδὶ οὐ, Α]. μας δοῖυε (αιΐα οοἀΐος5 ΑἸοδηὶ ἔσγο ἀοὶοι δππηῖ), δὲ 
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ΤΈυϑ, (Β6η, Βεοηροὶ παῖ οἰαββοᾶ ἰορϑίμοῦ {Π|ὸ θαυ] θ᾽ ἀοσιιτηοπίϑ 
88. Τοστηϊηρ᾽ 056 ρΘΠΘΓΙΑΙ γαηιϊΐν. Νὸο ἀουδί {παὺ ἢ6 ἔουπα ἔγοπι ὥπιθ 
ἴο {ἴπ16 ἱπογραβθα ἀπο 168 πὶ ἰαυῖηρ ἄονσῃ ἃ ἀοβηϊία 11πὸ οὗ ἀ6- 
ΤΊΔΥΟΔΙΔΟΠ, 

ῬτΥΟΡΔΌΪΥ ἴῃ Βοηροὶ Β οὐῃ ὑπ 18 υἱονθ 616 θαυὺ ᾿ροΥ ΘΟΕ 
Ὁπάογϑίοοά, ἔγοτῃ 818 μανϊηρ Ὀγουρδῦ [6 πὶ ἔογυγασγα ἴῃ τοῦθ ΒΊΟΝ, 
ἔγοτα {86} 81Ζ6 δπᾶά Ἵμαγδοίοσ, δὰ Ὀὰὺύ 8 ὑθτροσ ΤΥ οἰτουϊαίοη. ΗΔ 8 
ατϑοὶς Τ᾽ δίδιμθηῦ γγἃ8 οὐ 0186, ἀπ [Π6 ΡὑΥπορ]68. οἡ ἩΙΟΝ 1ὖ τγ88 
οὐ θα ΘΓ δ8588116α ; δῃα ἴῃ Θομθοαῦθηοα 6 ΡΠ 6α γαγ]οῦΒ Βμοσῖ. 
ῬϑΙΩρΡ]οίθ ἴῃ ἀοίθμοθ, οὗ δῇ ὁσοββιομδὶ ομαγϑοίθυ, ἴῃ ὙΥΠ10ἢ ἢ ΤΊΟΓΘ 
ΟἸΘασΪΥ οχρ  αἰποα μ18 γίθνγβ, δηα ἀοἔδηαοα {μ6 στουπαβ οἡ ΜΟΙ {86 
γοβίθα, Τὸ {πο δη]αγροα δαϊώοη οὗ δῖ8β “ρραγαξις Ογίδοιιδ, ε ἐπ πά 
ΔΡΡΟΑΓΟΩ͂ δἴῦοσ μῖ8 ἀθαίϊ, τῆδπν οὗ {[π686 ραμρ]οίβ (1 ποὺ 811) σοῦ 
ΔΡΡαπάοα:; δπᾶ {Π18 ρογοῃ οὗ {μαὺ οἀϊθοη Ὀοδοπλθβ {86 βίοσγεμοῦβο 
ἴον [ἢοβϑ γγὰο τΊιβὰ (0 ἰθάσῃ (86 στουμαάτοσκ οὗ γεσοηϑίοπ ἐ]ιθογέο5, ἀπά 
ΠΟῪ ἴμ686 Ὀθοϑηθ συϑάυλ! } Υ ϑυβίθιηδιβοα. ἴπ {μ6 δααϊίομαὶ ποῖθ 
(ἔἴτοπι ΒΟ δὴ οχίγαοῦ 88 δῦ ὈΘΘῃ ον θπ) Π6 βίαίθβ, Βουγου γ, ὨῚ8 
γἱσνΒ Ὑ1ΠῈ} ΤΟΓΘ ΟἸΘΑΓΏΘ88 Δ πα ὈΓΟΥΣῪ {ΠΔῃ 1π ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΓ ΟΠ6 ΗΪ866: 
δηὰ {186 ποίθ ἄοθϑ ποῦ βθϑῖὰ ἴο πᾶῦς Ὀθθῃ ῬυὈ]1Βη6α ΡἈΣΙΟΣ ἰο {86 
Ῥοβίβυχαουβ οἀϊάοη οὗ [86 4ραγαΐις Ογίξομα Τὴ 1768. 

ΑἸπιοϑῦ ᾿τατλθα λίθου δέον [86 οὐ 164] τυϊηρβ οὗ Βϑηροὶ πδα {π08 
ΔΡΡροδγϑά 1η ἃ οοἹοοίθα ἔοστω, ἢ1Β ὑγῖποῖρ] 68 Ραρυῃ ἴο Θοοτατμθπα {π6ηι- 
Βοῖνβϑδ ἴο ἴπ6 Δρργονϑὶ οἵ οοπιροίεμὺ ΒΙΌ]108] βοβ οί δγα, 
Το ἴδστα γεοοπβίοη, 88 ΔΡΡΙ16α ἴο 8 ραγίουϊαν οἶδββ οὗ ΜΆ ., βθϑιηβ 

ἴο Βανϑ οτἱριπαίθα σι οι] οσ ΤὍὩμα οὈ])οούοι το {πὸ ποτα 18, 1πδῖ 
10 ῬΓΟΡΘΟΙΙΥ Ῥ6ΙομρΒ ΟὨΪΥ ἴο ἃ οἶδβθ ὙΒΊΟΒ ἢ88 ρῥγοσθοαρα ἔγοσῃ βοῖὴθ 
οὐἱίιοδὶ γευΐδίοπ, ἀπ {μπ18 1Ὁ 18 ἱπαρῦ ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 1 ἴο οὔθ ὙΒΙΟΝ [88 
ΒΡΓΌΩΡ ὑρ ἴτγομη {Π6 ΟΓΑΙΏΔΓΥ δοοιαθαβ οὗἨ ὑγαπβοσιρίίοθ. [{ 18 
ποραα], ΠΟΥΤΟΥΟΙ, δὖ ὥπηθβ 0 ᾽86 1ζ, ἱπουρἢ ποῦ ἴῃ ἃ βίυἹ ΟἽ] Ὺ δὸ- 
ουγαΐα Β6η86, 88 ἰῦ [88 66 αἰτηοϑὺ ὑθομβ 10 }}}}ν Δρρσοργιδίθα ἴπ 
ΒΡΘΘΚΙηρ οὗ [Π18 80] ΘΟ, 3 
σαν ἡμὶν δἀορίοα [16 ἔΠΘΟΥῪ οὗ γεοεπδίοπβ, ΔἸ Βουρἢ 6 νγαϑ 

δια θοῦ ταλῖεἶβ ΡαΓ; σαπὶ νογδίοηο 21}. Οορί. 1δἱ. Ἐὰσ Αβίαϊῖοβ οοίοσὶ ἔδσσο ἰθϑίθβ, 1,δέῖηδ 
ὙΟΙΒΙοΩΣ ΒΌΟΣα  Πϑηζυν οΟα. ρ,ροοΟΪ δ ηἱ οἵ ἰδ 2 δ η 68. 

“8. 1, οἴῖο Δα 1118 ΑἸ σα θ0 ΒΟΠΊΡΟΣ δηύααδ οδὲ, 80 ἰδηιθῃ ΠΟῊ ΒΟΙΏΡΟΙ σομυΐπδ : Ῥγρο- 
βου αὉΣϊ Δοττδῖίο ἴῃ Ῥγοο  Υἱ ογδῖ. : 

“4, Οοάϊοεβ Αβίδεςοὶ, φαϑτΥ}8 ταῦ, οχὶ σαῦστλ δέθρ6 Ῥοπὰμ8 ΠβΌσης : 8116 ῬΥρ δου σα 
δηϊίαιδ Ὑϑσίοῃο βιϊραῖὶ. 

“5. Αἴοδηβ ἰθοῦο βρορὶ 8 δχοθδδαπι Αδβἰδιϊοσασῃ τοὰδγροϊ ; Αδἰδίῖορο Ἰοσῖῖο ἱπίογάυπι 
τηοάδοίυτ Ὠἰαίτιὶ ΑΥΤΊΟΔΠΟ. 

“6. Οοηβοηβαβ ῥ᾽ υγίασῃ γ6] οασίο Ὀγρδο ρποσττη ἰοδίϊατη οΧχ πίγϑαμπθ ἔδμ] 8, τηαρτιτῖπὶ οὁ5ὲ 
ἔοπιιΐπρο Ἰθος]οὨἱΒ ογτογ απ," (Βοηρο 1 ΑΡρραγδΐαβ, οα. 2. 1763, Ρ.425. Απηηοῖ. ἰῃ “66. 
ἷ, 19.) 

Βεηροὶ θη ζ068 Οἢ ἴο σίνο ἮΪπ ΓΕΒΒΟΠΒ ἴῸΣ νδ]υἱπρ 80 δἰρὮγ [πΠ6 Οοἂοχ ΑἸοχαπάσι πηϑ 
δηὰ πὸ 1μαἰἰη νεγβίοη. [0 18 πΠ66 1688 ἰο αποίθ [Π656, ΡΑΙΕΣ Ὀοοδῦβ6 ΠΟΥ ἀο ποῖ τοϊδὶθ ἴὸ 
11|16 οἰ αβοιβοδιίίοη οὗ Μ88., δῃη!ὰ ρδγῸν Ὀοοδυβα [86 ΟΥ̓ 4] ΔΡΡαγαὺαΒ 18 ποῖ 80 τη ΠΟ ἢ ΤΏΟΣΘ 
Ὑὑ  άογ οχιθηεὰ, Γπαὺ ἔπ βρθοῖαὶ στοῦ παβ [ῸΓ Ῥγοίοσγίηρ [Π686 ὙΠῚΏΘ 5568 χοῦ ἃ ποῖ ἈΡΡΙΥ͂ 
ἴὴ [6 581Π6 ΤΠΒΏΏΘΙ, ὙΤῈ6 δγρυτηρηῖ, που νοΥ, οὗ Βαηροὶ τγαϑ 80 17 υδ 8 0]6 88 ἃ σοΠῖσὶ- 
δαϊτίοῦ ἴο Οοπιραγαζίυε ΟΥ̓ ϊοίδπι. (866 ΤἸΤΟΖΟ 1685 Αοοουηὶ οὗ ἴΠ6 Ῥγηϊοά Τοχὶ οὗ τδ9 
Οτοοκ Νον Τοβιδτησπηῖ, Ρ. 182.) 
 ὙΠ6 [ΟΥ̓] χϑσεηϑῖο 88 ἢτϑὶ Δρρ] δα ἐο [6 Μ55. οὗὨἨ 106 ατδοκ ἰοχὺ ὈΥ βϑιηΐοσ, ἴῃ τὴ6 

{πἰγὰ νοϊατηο οὗ [8 ᾿πεγπιοπεμίϊβοδια Ῥογδεγοϊέμπο, ΡαὈ]ΠΙδμοὰ ἱπ 1765, ἀπὴ [8 Αρραταΐεωδ 
αὐ 1ἰδοταίοεπι Ν. Τ. 7πιίογρτγείανίοπεπι, ῥα Βῃ6ἃ ἰη 1767, δηὰ δἀοριοα ὉΥ Οτίοβθας, ἱπ 
ἢἷ8 ϑγπορϑὶς Ευαπροϊίοτωπι, ἀνὰ ἴῃ εἶδ ατοοῖκ Τοβίδπιοηϊ δὰ ϑυηιδοία (Υιίςα.".--Βρ. Μαιθῶ 
(μοῖοδ ἴο Μίο Δ 6115, ᾿ἱ. 648.) 
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Ὡοῖ δ γ ΟΟΪΥ πΠΠ Όττη ἱπ 18 υ186 δηα Δρρ]οαίίοη οὗ {86 ἴδστω : δ βϑϑῖῃβ 
ἴο παγς [0] ονϑὰ Βθηρεὶ, Ὀυῦ τ] ουΐ αἰτγαγβ ἀἸβουϊταϊηδηρ Βούνθθῃ 
μα {πὶ στοδῖ οὐ Πιδα δβίδἰθα δὖ δὴ δῦ! ῦ ροτοά, δηα ψηδΐ Β6 
δὰ σίνθη δίγοσυγασβ 88 8 τηδίυγοα ορί που, ΑἈπᾷ ἔπ8, βθιλ]οσ, 
Δἰπιοβῦ ἴῃ [Π6 Βϑῖη6 βθηΐθῃσθ, Βρϑᾶκβ οὗ Βϑηροὶ Β ἔσο ἀποίεπέ παίϊοῃϑ 
85 Ὀεϊηρ ““{Π6 τογα δηοϊδηῦ γϑοθῃβΊοη ἢ" (οοπίγαδίϊηρ᾽ ᾿Ὁ ὙΠῸ ἐΐδ οἶδεν, 
ὙΥΒΙΟἢ ἴον σαγβ τγ88 υβοα αὖ ΑΠΈΟΟὮ δπὰ {βγουρβπουῦῖ [86 Ε)α5}), δπᾶ 
αἴδο οὗ ἴ86 Εσγρῦμδη δῃὰ [86 δία 88 ὑνο αἰ σγθηΐ γϑοθηβί τα, 
Ηονονον 110{|6 τ[μοτὸ γα οὗ ἀβῆπϑα δρργομβθηβίου οὔ 1πμ6 βι)οοῖ, 
ΘΘΡΆΪΟΥ ὉΠΑαΟΙΘίραΙΥ τπτᾶ8 ἰπ6 οϑυβα οὗ {86 ψἱάθ ἀιδίου οὐ {16 
ἘΠΘΟΓΥ Ρσγοροιπμάοδα ὃγ Βοηροὶ.' 

Βαῖ 10 νγὰβ {πγουρ [86 βυβίθτηδίϊο ἔοστα τ Β1 ΘΟ {Π|18 ΤΠ ΘΟΥΥ τϑοοϊνοὰ 
ἴῃ [86 Βδῃάβ δηά ἔγοτα {μ6 ᾿πνεβι ραιοηβ οὗ Οὐίθβθδος, ἐπὶ [ἢ δοΐιαὶ 
ἐχιβίθηςθ οὗ αἴ γοπῦ ΓΘοθῃΒΊΟη8, πα {861} σαι ἴῃ ἀοίοστωϊηῖηρ [ῃ6 
σομ θη ἰαχύ, Ὀδοδλθ βυ ᾽]θοίβ οὗ ϑαγποϑὺ ἀϊβουβδίοθ, Τμαΐ οὐ 164] 
Βοβ οΐδσ μ8α Ὀαδίοσγα ᾿ϊπὶ, ποῦ τρ ΟῚ [86 ΘΟΙΩΡΑΓΑ  ΘΙΥ͂ ΒΟΘΠΓΥ τδ- 
ἰδ γ1818 ΨΈΙΟΒ ΒΘΏρΡΟΙ δα υδο6α, Ὀαΐ αἰ8δο {πὸ τ βα! ἢ Ποῖ ΥΝ οἰβίοϊ πη 
᾿ιΔα δοσυμλυ]αίθα, --- θα ἢ, ΠΟ ἢ 6 μδα Θιῃρ]ογ 4 50 ραγεϊ πο] ΙΒ Υ 
δΒίτβο 1, θαΐ Ὀοαυδδί πο 80 Ἰαυ ΒΆ } Υ οα ΠὶΒ ΒυΟΟΘΒΒΟΙΒ: δπα 188 Β6 
Βα [Ἀγ τόσα οχίθπαάεβα ἀδία ἔγομι οι ἢ ταὶραῦ ΤΌγπὶ ἐμ θουΐο8. ΟΡ 
Ἔα ϑ 16} ἕδοίβ, ΗΒ οσῃ σεοσοηδίοη-ϑυ ϑίοηι χα8 Ῥγοροιυπάρά αἱ ἃ δομ- 
Ῥαυβνοὶυ οαυΐγ ροτγιοα; 10 18 1] υβίγαῖθα δῃά ἀδίθηθα ἴῃ βεύθσαὶ οὗ 
δῖ8 ΟΣ ΚΒ, δπᾶ Ὁ γγχ88 υιϑ6α οχίθηϑίν θυ ἴῃ (Π6 οΥἸ 104] αἰ οπΒ οὗὮὨ (86 
ατεοκ Τοβίδιποην τ ]οἢ Β6 ΡΠ] Ἰπμοά. 
ΤΠ ἢγϑὺ σοσκ ἴῃ τιον ΟὙΘΒΌΔΟΝ βίαιθα ἃ ΓΠΘΟΥῪ οὗ ΓΘΟΘΏΒΙΟΏΒ γγ88 

μ15 7 βεεγτέαξίο ΟΥἰδοα ὧς Οοαϊοῖδιιδ φμαΐμον Ἐυαπρείϊογμπι Οτιφεπίαπίς, 
ἡ ΒΊΟΝ Δρρθαγθα 1η 1771: ἴπ Ὁ Βα υϑοά {86 ἴοττῃ γεοεπδίοη ἴῃ }αβὲ [86 
ΒΆΓηΩΘ ὑποίοϊα ΙΏΒΠΠΘΙ 85 ὥΘΙΩΪΟΣ Δα ἀοπΠ6: βοιμϑίϊμχησβ ἴο ἀδηοΐα 8 
σεπεγαΐ εἶαξ8 Δ8 ΟρροΒβϑα ἴο δοῖὴθ οἵἴβοσ φεπεγαΐ οἶαδ5, Δ}. Βοῃγθί πη68. 
88. ΤΘΔΏ]ηρ᾽ διδ-οία45ε5 αἸΒΌηρ 6 α ἔτομα οπα δῃηοΐμοσ. Τὺ ἢ6 
ΒρΘ8 ΚΒ οὗ {86 οοάϊοοβ Ο.. ἢ).1,. 1. 18. 88., δ Ὀϑοηρίηρ ἴο οὴ6 σϑ- 
ΘΘΏΒΙΟΩ 1π οοηίγαϑθὲ ἰοὸ 2, 8, 4, ὅζο., ραχίδιπίηρ' ἴο πποίμοσ.32 Βαΐ 88 
γαὺ Ὠ18 συδίοπι ὙᾺΒ Ὀὰΐ ΡΑΓΠΪῪ ἐοιτηθα, ἀπ ἢϊ8 ᾿Ἰηνοβσαίομβ πδᾶ 
Τοἰδίζομ Θβρθοῖδ ΠΥ ἰο ἴμ6 ἰαχύ 88 οσϊβύηρ ἱπ (Πα ἐῤέγά οομίυσγ. Αἱ 
118 ὕἄτηθ ἢ6 {βουραῦ {μαῦ ρουθδρβ ἐδγεθ ΟΥ ΓΌΏΤ ΤοΟΘμΒΊΟΏ8 οὗ [86 
Νεν Τοβίδυμοπῦ τ σηΐ θ6 ἀΙβρυθμ64, ᾿ 

Οὐ οθδ οι Β οοσαραίίΐου ἴῃ οαϊηρς (1774--7) γϑὺ α Οσθοκ εγ- 

Σ Βείποθῃ ἴῃ6 ρΡυ δ] οδίίοη οὗἨὨ 186 Ἡοττηθηδαϊέηοο Ὑογθογοίπηρ ἴῃ 1765 δηὰ [6 ΑΡρρα- 
ταί, ὅζο. ἰη 1767, βθπλ]εῦ δα οἀϊεὰ (ἐπ 1766) “ Φοῆ. 746. ΥΥ̓ οἰδιοπὶ 1.1.06}}} δὰ Οὐδίῃ 
δίαυας ἱπιίεγργοϊδοπεια ΝΟΥ; Τοβίβδιηθηϊὶι." ὙὍΤῸ [18 ὸ δὰ δρροπάδὰ (ρρ. 167---206.) 
“ ϑρι[οη)ορσίαπι ΟὈβεσυδιυοηυση ἀθ Υ γϊδηθμ θα Νονὶ Τοκίδιηθηὶ [βοιοηίθυ8, ἴῃ 4πὸ ῥγθ- 
εἴρηδ εἰΐδη οχ Φοῖ. ΑἸ. Βϑηροῖ! Ιηϊγοάἀαοίίοπο ἱπ Οτίϑίη Νονὶ Τοβδιδιηθητὶ τοσθηβοπίατγ," 
ΤῊ Αρρεηάϊχ δῃὰ πὸ “ Αρρδγαῖαβ δά 110. ὅς. (Ρ. 45. δέῳ.) ΔΥῸ ὙΟΥΣΙΠΥ ΟΥ̓ Βροοΐαὶ δἰϊθη- 
του 88 ἀευοορίπρ βουη τ Β ὙἹ 8 Οἵ ΤΟςΘΠΒΊΟη8, δη ἢ 88 ἘΡΡΙ γἱηρ ΒΟηροΙ Β ρυῖποῖρ 68 ἴο [ἢ 6 
ΜΟΥ Γηρα ΟὗὁὨ ΟΥΟΆ1 Δ οΥ 168, τ ἰσἢ δα ὈΘοη πιδὰς Κποόονν τῃγοῦρῇ ὟΝ εἰδιοΐῃ. 

5 Ιῃ 186 ῥϑββαρὸ ἴῃ ΒΊΟΝ [}198 Οσσιγβ Ὧ6 5 τηδιπίδὶ πἰπρ {πᾶῦ τπθτὸ 8 πὸ ὑγοοῦ δαὶ 
Οτίζεη μὰ ἑοστηθδά ἃ πεῖν τοσοπβίου οὗ ἴῃ Νανν Τοδβίδιηθηϊ : ---- “5 Οογθ ἢθη 68 βὶρηΐβοα- 
ζίομο, 4τ25 1128 ἴῃ τὸ οὐ ἶσα βϑογὰ ΟὈϊ ποῖ, ν. 6. αὶ ἀο τοσδηβίοπο 1,ποΐδηθα δὺς Ηρδγ- 
Ἑμδπδ Ἰοαιΐπγιτ, σέ δὲ σοαΐσοα, (. Ὁ. 1,. 1. 18. 33. οἷς. αἰΐαπι γεσεπδίοπεπι εχἦίδεγε αἰείΐπιμδ, 
φκναϑι σοάϊσες 2, 8, 4, εἰς.".-- Ορυδου]α Αοδάοσζηΐοδ, οἄ, ΘΟ Ό]οσ, ἱ. 237. 

3. ὦ ἩδΟΘΠΒΙΟΠ68 βδοτὶ ἰοΧίῈΒ (Υ. ο. ΕὙΔΉρΟΙ ΟΣ) ΘΡΉΟΒΟΟ ΠΟΙ ἰδὲ Ῥϑιι 88 (δαηΐ ἰοσχίθ 
σεὰ δυϊ φιαίμοτ), ατδὸ οὔποθ Ν᾽ Τὶ. οοὐϊοοδ ἴῃ ἰοίἑοτη οἶαβθοθ βοϊηροηῖ"-- ΟΡ, 
᾿Αοδάά. 1, 239, 

4 



2 Τεχίμαϊ ΟΥτέοηι. 

Βορβὶβ οὗ [86 {πτθρ βγϑὺ (ἀοβροὶβ, δπᾶ αὐδογσνγαγάθ ἐμ τοῖς οὗ (86 
Νοῦν Τοϑίδτηθηίΐ, ἢ ἃ ΟΥΣΠΘΔΙΠ]Υ του δοα ἰοχί, ἰοὰ τὰ ΟΥἃὨ ποορβϑὶςυ 
ἴο Ἔχδπληα {πο γοϊδίζου οὗ ΜΙ. δα ὙϑυβξοῃΒ 8[1}} τθοσα οἰόβοὶν : δ 
ἴῃ 1777, [86 γϑᾶγ ἴῃ ὙΏΟΙ 8 δτϑὺ οαἀϊώοι οὗ δ Νο Τοβίδιηθεὶ 
48 οοτηρίοίοά, 6 σᾶνα πη [15 Πρ ίδίογία Τοεχζίι9 Οατγαεὶ Ἐιδίοίαγιην 
Ῥαμϊπαγμπεὶ, εανα ἴῃ [ῃ6 ῥγοίδσα ἴο [86 (ὑοΒροῖβ, ἃ ἀθδοσ ρου οὗ ἢ19 
Τοστηϑα {ΠΘΟΓΥῪ : [818 ΤΏΘΟΥΥ 1861} ταυϑὺ Ὀ6 ᾿πασοά οὗἉ δοοοσαϊηρ ἴο 186 
είς οὗ 186 ο886, ᾿Ἰγγαδβρϑοῖνα οὗ [6 ργοθδΌΙ ΠΥ ΟΥ [6 ΘΟΠΊΓΣΑΥΥ οὗ {ἘΠ 6 
ΒΙΡΡοϑβοα ῥἀέβέογἐσαϊ στουμδβ οα ΠΣ οὰ [86 δυΐμοσ βουρξ ὅο δοοουπὲ 
ἴοσ {86 οὐβογνϑα ρβτποιηθῆδ. 
ΤΏ στουπάποσκ οὗ [6 ΤΠΘΟΥῪ ψαϑ, ὑπαῦ αὖ {86 Ὀεριπηῖηρ οὗ (δ 6 

{δ γὰ ΘΓ ΣῪ δὖ Ἰθαδί, ἔμ γα οχιδίβα ἔσο γθοθηβίουβ οὗ (86 (ὑοβροὶβ, 
δια ἴο {8686 Βρϑοΐδὶ αἰὐϑπίζοη ββουα δ6 ραϊά, ΠΟΥΤΘΥΘΥ ΤΩΔΩΥ ΟΥΠΟΣ 
ΤΟΟΘΠΒΙΟΩΒ ΤΑΥ͂ Πᾶνα Ὀδαη ἔοχτηθά. ΟΣ {8686 δηοϊθηῦ ΓΘΟΘΏΒΙΟΏΒ, 
[86 Ο.6 νγ88 “(Π6 “4Πεχαπάτίαπ, [86 ταδαϊηρβ οὗ πΒ]ο ἢ ἀγὸ σαί μογοά 
ἔγοτηα {π6 οοἄϊοοθ οὗ ἴμ ὐοβροὶβ (Ὁ. 1,., δηὰ 4]8δο Κὶ, 1. 18. 88. 69. 
106. 118., ἔγομι 186 Εἰνδηρο  ϑἰατῖα 18, 19., ἔτοτα ἐπὸ Οὐρία [ἡ ἐ. 
ΜρωρΠ191], ΖΕ ορῖο, Αὐταθπΐαπ, δῃα ἰδία ΟὙσδΟ ὙΘΥΘΙΟῺΒ (11- 
οἰυαϊηρ [86 ΤοΔΓρΊ Δ] ποίοβ οὗ (δξ8 ἰαδὺ ταϑη οηθα), δὰ ἔγοτα ἐἰπ6 

,, οἰἰαιοπβ οὗὨἨ ΟἸοιηθπΐὶ οὐ ΑἸἹοχαπάγια, Οτίρει, Εαβοῦῖαβ, ΟΥὙτ}]} οὗ 
ΑἸοχβηάγια, δηα 1βἰάοσυϑ οὗ Ῥοϊυδίυτα: ἐμ οἴδμογν, ἐΐλε τοορδέεγη, 188 
τοϑϊησβ οὗ ψΒ]Οἢ τηΔΥ Ὀ6 ραίπογοα ἔγοτη (οάοχ Ὦ)., δῃὰ ἴῃ ρατῦ ἔγομαι 
{π6 Οοάϊοαβ 1. 18, 69., ἴγοῃ (6 1,δῇη νοσβῆο, ΡΟ 8}}γ ἴσο ἴθ 6 
ΑὨὐΘΠΙΘΓΟΏΥΤΑΪ8:, ὙΓΒΙΟΝ 18 ΘΟΙΩΤΩΟΙΪΥ οΔ]16α {πΠ6 1έαἴα, δῃᾷ ἴγοτῃ {86 
ΤΏΟΤΘ δῃοιοεῦ [Δ (ἈΓΒΘΙΒ; ΒΟΙΩΘΌΓΩΘΒ 8180 ἔγοσα [86 ϑ'υσιδο δηᾶ 
Αγσϑῦὶο γϑυβίοθθ. ΤρῈ Οοάοχ Α. Φ]]ονβ, τη [Π6 (ἀοβροῖθ, ἃ σθϑϑῆβιοιν 
αἴ τῖηρ ΔΠ1|κὸ οστὰ {μ6 ΑἸΘΧαπατίδη δηα {86 οβίοσῃ, ρουθδρο (ου-- 
δίδΠΠΟΡΟΙ 8}, τηοσα τοσοηΐ, ΘΟΙΡΙ]6α ἔγοτη οἴ Γ σϑοθπβιοηβ 5 Ηδ 
αδἰ8οὸ βία θϑ ΠΥ ἢ οδπηοῦ ΘΟ Πα {86 ΘΥΥΙΔΟ ὙΘΓΒΙΟΙ 80 τ 6ἢ 88 
ΒΟΙῚ6 δὰ ἀοπο, τοραγαϊηρ Ὁ 88 σοσουρῃΐ, δηα τηου]ἀθα ἴῃ ΤΩΒΩΥ͂ 
Ῥαγίϑ ἴο ΠΔΟΤΘ ΞΕ 3---ἃ ἡυαρτηοηῦ ΒΊΟΝ Πα Ὀθθη ρῥτθ- 
νἱουβὶν ἔοστηθα ὈΥὍ Βοηροὶ, δπᾶ π ΒΊΟΝ μα8 Ὀ6ΘΠ ΒΌΓΡΓΙΒΙὨΡῚΥ ὁ0ῃ“ 
δυτηθα ὈΥ ἰδίϑσ ἀἸβοονοσῖοθβ. 

ΝΟΑΣΪΥ ὑΘΩΪΥ ΥΟΔΙΒ ΔΙΟΓ {818 γγαὰβ τυ ἴθη, δρροασγοα {86 ἢγδι 
νοΐϊυταθ οὗ (ἀὐἹθϑθδο Β βεοομα (θη ]αγρθα) οὐαὶ οαϊοη. Τὴ6 τοδ- 
ἰοσῖδ]8 ο ψ ΒΟ Β6 μδα ἴπ6 ὁρρογίύαμεςυ οὗὨ δρρίγιησ [ἷ8 {μϑοσῖθβ 
ὝΟΓΟ (Γ στοδίου {πῃ {Π6Υ Πα ὕθθη θη 18 ΟΥΙΓ104] δι 168 οοσὰ- 
ΤΠ Θῃς64, δπηα ΠΟΥ͂, {μογοΐοσ, 6 γγχὰ8 806 ἰὸ ρῖνο 818 χεοοπείοὴ-δῦ βἔδηὶ 
118 [11 ἀονθὶορυηοπῦ. [0 18 ᾿τπηροτίδηῦ ἴο Οὔβοσνα {μπδύ 6 ΠΟῪ οδϑίβ 
88146 ᾿ἐφέογίοαἱ ἐλεογίοδὃ ὙΠ ]Ἰοἢ Πα ὁπό ρ]οαβοα δῖ8 τόσο γουϊζαμξα! 

1 Ορυβουῦΐα Αοδάοσηϊοδ, 11. 1---185. 
3 Νον. Τοβί, τι ΒΌΔΟΝ, οἀ. 1777, Ῥυβδῖ. ὑ. χῖν. 
3 βοῖὴθ Ὑὸ δύο ορροβοὰ ΟΥ̓ βῦδο ἢ! δηα 8 Υἱοῦ, ΒΌΟΝ 85 ἴΠ6 ͵δ6 Ατηδσίσδῃ Ῥ͵ὸ- 

ἔδεδοτ Νοσίοῃ, ἤδυθ θη τοὶ Ἱσπογεὰ (ἢϊ8; δηὰ ὑΠΕΥ δανθ Ὀτουρὶι, ἐποτγοίοτο, ἱπίο ᾿υχία- 
Ῥοδίοη βθηΐθποθβ 8η ἃ ρβ58Δ0Ὸ8 Ὑτι 6 ὈΥ ΟὙΟΘΌΘΟΙ δἱ ἀϊβογοηϊ {ἰπη68 ἀυχίηρ, ζογίν ψεαγα 
οὗ οὐὔτῖο δὶ βίυαγ, 88 1 δὲ ὁη9 δηὰᾶ [86 βδπγθ {ἰπ|0Ὸ [6 δὰ δοϊά, ΟΥ ῥγοίοββοὰ ἴο δο]ὰ, ἴ86 
ορὶπΐοηδ, ἡ ΐο ἢ ΠΟΥ ΒΠον ἴο Ὀ6 ἴῃ ΒΟΥ σαὶ σαβϑροοίβ ἀἰβδοηδηῖ, ἢ ὙΤΙΪΟΥΒ μᾶνθ 8]6Ὸ 
ΤΩΔη οεὐθἃ δῇ οηἶγο ϑηΐ οὗ δρργομοπβίοη οὗ ἴμ6 ψ|40 ἀϊδιποῦοη Ὀοίννοθη τἴΒ6 πεῖς ἴο 
Ὑοῦ Οὐ εβθδο ἄγον δἰϊθηϊίοη, δηὰ (Π6 ἐλεογὲθα (ρΑΓΟΔΙΠΥ ῥσορουπάδα Ὀοίοσο) νυ ἢἰς ἢ ἢθΘ 
ςοῃῃοοίρα νι} ἴποδ6 ἴδοῖϊδΊΌ. Ηδὰ δβιοῖ σΘΏΒΟΥΒ δέμαϊεά τς ἰοχὶ οὗ {πὸ ατοοῖς Νεν Τοβίδ- 
τηθηξ, 86. ΟΥ̓ ΘΌΔΟΙ ἀϊὰ [ῸΓ Π4] ἃ σοπιατγΥ, ΓΠΘΥ πουϊὰ πανὸ Ἰοδασποᾶ ἰὼ βρθῆκ οὗἩ πὶ δπὰ 
Ὧ15 ἸΔΘΟΌΓΒ ἰῃ 8 γυεγρ ἀἰηόγθης ἰοηο ἴσοπι μὲ ἴῃ ΠΙΟΝ ΤΠΟΥ πᾶνο 80 οἴδη ἱμάπὶ ρος, 



ϑγείεπιαΐϊο (Ἰαϑεϊ εαΐέοη 9 Ἰδοσιιπιεηές. 73 

Δηΐ ᾿πιασὶ παῦνα τη, δα σοῃέθηΐβ ὨἸπη861} τ ἐμ6 δἰδίοιηοης οὗ 
πθδὶ δα Ὀ6]]ογϑα ἰο Ὀ6 »γουεά ζαεί5. Ἠδ 8Άγ8,--- 
“Τῆι οΥἹσίῃ οὗὁὨ [π6 γϑυοὰβ ΓΘοο βοὴ 8 οὗ ἴῃ6 ἰοχί οὗἩἨ ΤπΠ6 Ναὸν Τ68- 

ἰλπιοηΐ, ἴῃ 86 δῦβϑηοθ οἵ ἀοουμηθηῖβ δηα ἰδϑιϊπηοηΐθβ οὗ βυῆοϊδης 
Δη 4 0} 7, σδῃ ποῦ θ6 ἢἰδίογΙ 8} ου!ησθα ; ΠΟΥ 18 [88 {Π6 ρἰδοθ ἴο ρδίοῃ 
Ὁρ ἰδὲ ἀοίδοι τιτἢ σοπ)]θοίπτοα. [1δυῦ {πὶ αὖ (86 Βορίηπῖηρ οὗὨ {68 
{πϊγὰ οοπ ΤΥ δἱ ἰθαδί ποτα οχιϑίθα δἰγθϑαῦΥ ὕπνο ΓοοθϑίοηΒ ὈΘΟΟΠΊΕΒ 
8 }1{68ὺ ἔτοτα [Π6 ΘΟΙαρδτίβοη οὗ [86 ραββασϑδ οὗἩ [6 Νανν Τοβίδμηοηῦ 
οἰἰδα ἴῃ ατϑοῖκ ὈΥ Οτίρθη, νὰ [86 ααυοίαἰοηδ οὗ Του] δὴ δπά 
Ογργίδη. ὙΤαβα ἰαϊΐου αποίδοηβ ἱπΡΥ {πα {Π6γ6 τηδὲ ἤν θθθῃ 
ἃ ἀτεεκ ἰοχύ αἰτίη ἴῃ 115 ΣΠ0]6 οοηξοχτηδίϊοη δηα δητγα οο]ουτιηρὶ 
ἔτουχ δας τ ῖοῖ Οτρϑη 864, ἀπα Ὀοΐογα τα ΟἸδμθηῦ οὗ ΑἸοχαδηάσία. 
Τμδὶ ἰοχὺ [1Π6 ὁπ6 υδοα ὈγῪ Τογί ] 8 η ἀπα ΟΥὐργδη] 18 δοσυβίοπχορα 
ἰο στο ἢ {Π6 Οοαϊοοβ ἀτοο- αἴϊηὶ, τ αἢ [6 σοριο8 οὗἩ {π6 Απίο- 
πότου πδη Τωδίϊπι νογδίοη, απὰ ([η ἴμ6 (οθρεὶ οὗ δι. Μαιδον) πῖ 
186 πχοδὲ δηποϊθηΐ οάοχ Ν᾽ αἰϊοδηυβ Β., δ18ὸ ψ ἢ {πΠ6 ΜΙ 55. 1. 13. 69. 
118. 124. 13]. 167., ἀρὰ σι {Π6 δδμιάϊο [ἑ, 6. ΤΠΟΌΔΙ67 δᾶ “6γὰ- 
8416Π| ΘΥΤΣΊΒΟ ΨΕΓΒΙΟΏΘ; (ἢ6 ΟἾΠΕΙ δοοογάβ ψῖῖτἢ {86 ΟΟαΙςΕ6Β οὗ {δ6 
(οβρε 8 (.. 1... 88. 102. 10θ., ἀπά (1η {δα Ἰαϊίον σμαρίοτϑ οὗ δι, Μαδαιίμον, 
δὲ. Νασκ, δὲ. Τυκο, δπα δ, Φ08η) τὰ [86 ναίοδη Β., ψ πὰ (ΠῸ 
Οορᾶς (Μειαρμῖ19), “τ ΐορῖο, Αὐταθπῖδῃ, ῬὨΙ]οχθηΐδη ϑυσγίδο γοι- 
δί0η8, Δηἃ νιν 1Π6 οἰϊδοη9 οὗ Εὐυδοίιβ, Αἰμαπδϑίυβ, Οὐχὶ οὗ Αἰοχ- 
Δπατῖδ, [βάογυβ οὐ Ῥο]υδβίυπ), δπα οἴ 8. 
“ΤῊη8 αἰ ἰοτ- τη Ποποα ἰοχί, τ] οἢ αἷνοσ {π6 πι6 οὗ ΟἸδπιθηΐ 

Δπὰ Οτρθῃ 86 ΑἸοχαμάσίδηβ δηα ΕἸΡΥΡΟΪΔ 8 ΘΒρΘΟΙΑ ΠΥ πὑβοα ἀπά 
ἀἰδβοιηπαίθαῖ, ΤΥ Ὀ6 ποὺ πΒ0} Δ 0]ν ἰοττηθὰ “ἀϊεταπάγίαπ. Τὶ 
ΟἴμοΓ, υϑοὰ ἔγοτῃ {86 {ἴπ6 οὗ Το ἤδη, ὈγῪ [π6 Αὐγίσβῃβ, Π{8] 1818, 
ὅδυ}8, ἀμα ΟἴΟΣ ὑγθϑίογηβ, ΤΔΥ Ὧ6 ποῖ ὑῃδγ ἀἰδυ ρου ϊθῃοα ὈΥ (ἢ 68 

Οτίοϑοβ ἢ 5 ταϊη ἃ σΟΠ Εἰ ΠΌΔΙΠΥ͂ χτον ἴῃ 1ΐ8 ΔΡΡΓΘΒΘΗΒΊΟΩ οὗἉ “ιοία, δῃὰ ᾿πδὺ ἰῃ [ἢ6 δδῖὴθ ὑτο- 
Ροπίοπ Ὀεσδιηο οπηδποὶραιδὰ ἔγοσῃ πέσε ἐῤεοτῖεε. 

. Τθοδα ορροποηῖβ οἵ ΟσίἜβΌθο ἢ ὙΠῸ δυ δι πιο τ σα ]α (ῸΓ δυχζαπιοηὶ Ὦδγθ ἰδίκοη ὁχ- 
οεροη δὲ 118 βίσοηρ ἰδηρτιαχο. ὙΤδπδ, Ῥγοΐεδδου Απάγονγβ Νογίοῃ οἱϊοβ 8 ββδδῆρα ἔγοπὶ 
ΟΠ βΌρ ἢ 5 Θυτηῦοϊβε Οτἰτῖςσβο, νοὶ]. ἱ. Ὁ. σχχχυῖ, (1785), ἰῇ πίε 6 15 δρεδκίηρ οἵ 8. 
ῬΔΌΓ 5 ἘΡ᾿ 5116 5 ΟΠΙΥ͂ 848 ρίνϑη ἰῃ ομὸ Ῥ οβδίοσῃ ΜΆ. (πὸ (οάοχ ΟἸδγοπιοηΐδητ8). Νογίοηῃ 
Εἰν68 188 : ---- “ ὙΠ ὙΥ Θβέθσῃι σθοθῃβίοῃ, 88 ΓᾺΡ 88 ὙΘὸ δ.ΓῸ δοαιδιηἰοὰ τυ ἢ ἰΐ ἴγουῃ (15 ΜΆ. 
ἯΔ5 ὨΘΔΙΪΥ 8)}16ὰ ἴο ἴπΠ6 ΑἸεχδηάγίηο." [Ι 8 δυΐ (Αἱγ ἴο γῖνο Οσίοδῦθο ἢ 5 οὐγη τόσ 8, δηὰ 
ποῖ [ἢ15 ραγίϊαί οἰϊαείοπ δη ἀοίεξοϊνο τοπάθσίηρ. Ογίεδθασΐ 5808: “ [Ὑ]ἹΔοῖαΓ] τοοθη- 
διοπεῖη Οσσ! ἀοη 8] τὰ, ααδίο πη ὁ Ἄοοὐϊοο Ὁ. ποδοίϊϊασ, σὔπὰ ΑἸοχαπάσπδ δαιϊδ ργορίπανδ 
οορτπιλιίίομς σΟὨΪ απο δπη [11886 ; ἢ. 6. σοάϊς68 608, 6 αὐυδθὰδ τηδηδυὶ οοοϊ 6 4115 τοσοπαίο, 
ΠΌΔΙΩΥ 5 ΒΒΕΡΘΏΠΙΏΘΙΟ ΠΟΥΓΙΡΙΟΒ οἵ ἱΠΊΟΣΡΟΪδίοβ, ἰδσηθπ Ῥοστηυ 8 ἰ Ἰοοΐδ οαϑάθῃ) Βοσνα 886 
Ἰεοϊοπο 8 νϑξιιδῖδ8, 4085 ἰπ ΑἸοχδηάτπα γοοθηβίομο ἀθργοῃοη τη, ἃ φυΐθα8 γοτοὸ οοάϊςο8 
᾿Αεἰδιςί, (οι βίβδη ΠΟ ΡΟ "8η], Δ] αι Γοσθηδίοῃοδ ἀϊββοηδηῖ." 

Ῥγοΐεδββου Νοζγίοῃ, δίῖογ ἢ18 Ῥε σι] οἰ τδεΐοη, ΟΠ 068, --- κ 7 6 ΤΏΔΥ σΟΙΏΡΔΓΟ [15 τ ἢ 
ἴδε ἰδηρτιαρα υϑοὰ ἰη ἢϊ8 Ῥγοϊοροπιθηδ [{Π|6 ρΑΒΒΑρῸ ΔΌΟΥΘ ἴο ἩὙΒΙΟΝ [6 τοίογοηςο 18 πηδὰ 67: 
δΔηὰ ἴπ ΟΥΘΟΙ ἴο ΒΠΟΥ ΤΏΟΥΟ ΟἸΘΑΥΙΥ͂ [6 ΟΧΊΤΓΑΥ σ8Π00 Οὔ [Π6 ἰδίου, 76 ΤΥ δ]οηα {Π6 τνογὰ 8 
οἵ Ὀοϊὰ βαπίδηςοβ ἰηίο οθθ, 7724 Ῥγεδίεγη γεσεπδίοπ, 8δὸ 7 αϑ ττὲ ἄἀγὸ αογμαϊπέεα ιοἱίλ {ΐ 
ἴοι ιδὲὲε Μ41}8., Ἰοαϑ πεανίῳ αἰϊεὰ ἰο ἰλε Αἰεχαπάνγίπε, αἰϊδοιισὴ ἰὲ αἱ βεγεά ἤγοπι ᾿ξ ἐπ τα τολοίο 
οὐπονππαΐίοπ απα οοἰοωσὶπο," ---- ΟΘπη6Π6068 οὗὨἨ ἁ 186 ἀοδρεῖβ, ποῖ Α. (ἰ. 171. Ἐπρ) δὰ 
εαϊ]ση}. 

ΙΓ τιῖδ τηοᾶς οἵ πηΑΥΒἢ ΔΙ] ηρ ονυϊάθησθ Ὀ6 Ἰορ  ἰπηαῖδ, νγ6 ΤΩΑΥ͂ ᾿οἷπ ΔΩΥ͂ Ῥδγίδ οὗ βεπίοπουβ 
ουἱ οὗ ἀϊεγοης οτκα, δηὰ ποὶ ὙὙΠΟΪΔ οὐ [ἢ6 δαπι διιδ᾽)δςῖ, δΠἃ 50 ἸΏ8Κ6 8 ΤΟΙ ΒΑΥ͂ 
ἩΠΔΊΟΥΟΥ το Ρ]0886. Βαϊ δῇοσ δ]], 88 πὸ (ὐδστηδη οὐ ἰσ Ὀδοη δῆονγῃ ὈΥ ἴπ6 Ατηοτίσβϑη 
ὑτοίοθβοσ ἴὸ πᾶνε ἜἼχργοββοὰ ορίῃπίοῃϑ οὐ πϑοθβ ΟΥ̓ δὐδιγὰ ὃ Μίρῆι ποῖ ἴπὸ ΤΓβηβαι λητο 
ὅξῆϑογ 86 Γετηϊπ δα τῃδὲ ἔδο τολίδε δηὰ [86 πεσγο ἃγὸ δ] θὰ 86 Ὀεὶπρ᾽ οὗ ὁπ δἰοοᾶ, δπὰ τπὰὶ 
ἸΔΟῪ δὰ δἰῖκα θη δ}ν ΜΑΝ; δηὰ {μδὲ ἰῃ ορὶΐ6 οἵἉ 8}} ἀϊοσοηςοϑ οἵὨ ἐγϑα ὑπεπέ, σοῃ[ογπη- 
διίου, δη ἃ ςο]ουγίηρ ἢ 



γ4 Τεχίμαϊ Ογίοΐδηι, 

Πϑη6 οὗ Σεβίογηῃ ; ποῖ, βουονογ, ἐμαὶ 1ὲ νγὰϑ ᾿Ἰπιϊ ρα ἰο [6 Ὀουη ͵8 οὗ 
{π6 ὙΥ οβίθσῃ ΕΡΙΓΘ, 88 τηδὺ Ὀ6 ΟἸΘΑΓΙΥ Βθθὴ ἔτοτα ἴπ6 δρστϑοηθηξ 
δεῖνος Ὀαΐ ποὲ οοῃβίδῃ!) οὗ {86 «ογιβαίοη ϑυσῖδο, δα βδμαϊσ 
ΓΒΘΌΔ167 νογΒΙ 08. ' 
“«Βτοπι οί οὗὁἨ {686 ΥΘΟΘΏΒΙΟΙΒ ἴη {πὸ (ἀοΒρ618 (οὗ πβῖοῖ αἴομο οα 

Π6ΓΘ ΒρΡ64Κ), ἀο68 [π6 ἰαχύ οὗ (οᾶεσχ Α. ἀϊἔἜογ; βοπιθίπιθβ 1Ὁ ἄστθϑϑ 
τὴ [Π6 ΑἸοχαπ για δου Που 168, βοτλθϊηθβ τ 1 [ἢ 6 ὟΥ δείοσηβ, (μ6 ἢ 
δσαὶη ᾿ὖ Δοοοσ 8 ἢ ὈοίΒ, Ὀὰΐ νΘΥΥ οἰΐθη αἷ8δὸ 10 αἰβδοσβ ἔγοπι Ὀοίδ, 
8η ἃ ΔΡΡΓΙΟΔΟΙΘΒ ΠΘΆΓΘΡ [0 ΟἿΓ σοχμθοη ἰαχί. (ὐὐρπαία ἴο {μ18 ΜΆ. 
8 186 Οὐοα!ςο8 Εἰ. Ε', Ο. Η. 8., Ὀυύ ἀοίοττηοα τ} ΤΔΏΥ τρογα τηοάθτη 
ΓΘΔΟΊΏΡΒ, 8δη4 [ὯΓ ΤΩΟΤῈ ΠΘΑΡΙΥ τοϊαίθα ἰο {86 Θοτησηοῃ ἑδχύ {πῃ 18 (86 
οᾶ86 χὰ Α. Α1] οὔίμοβο (Α. Ἐ᾿. Ε', (, Η. 3.) ἀρρϑᾶγ ἴὰ [πὸ (ἀοΒρο]8β ἕο 
ΑΡΤΘΘ ΤΟ ΒΟΪν ὙΠ} (Πο86 ἔδίμουθ (80 ΓᾺΡ 88 τῆλ 6 ραίμογοὰ ἴτοτα (86 
πηρογέοοί σΟ]] Ὁ] Ο 8 τ] οἢ πᾶν Ὀδθη τηϑᾶς οὗ {π6ῚῚ τυ ηρ8) ὙΠῸ 
αἱ [06 οἷοβα οὗ {86 Τουσί οδμίυτΥ, δηα ἱἰπ {86 ΗΠ δηα βιχίῃ, 
Πουτγιθῃδὰ ἴῃ τοθθοθ, Αϑιὰ ΜΊμοσ, δπα {886 ποὶρουτίηρ ΡΓΟΥΙΠΟΘΒ ; 
δηα {π18 σθοθηβίοι, ποῖ Ἧ͵δ ΤΊΔΥ ὮΘΓΘ 6411 Οὐπείαπίϊποροίϊέαπ, ντδ8Β 
ΘΒΡΘΟΙΆΠν αἰ βορὰ ἴῃ {86 ραἰγγομαία οὐ (ὐοπβίαππορ!ο, ὅπ ὈΥ 
ΙΩΘΔῺΒ ΟὗὨ ΤΩΔΠΥ ΟΟΡΥ ΒΒ νγὰ8 αἰββϑιηϊηδίθα [λῚ δηὰ τάς, δηἃ νψῶ8 
(γδηβί 864 ᾿πίο (86 οίανοηϊο νϑυβίοῃ (86 ΘΟρ ΘΒ οὗ συ ῃϊοῖ, ΒΟ ΘΥΘΥ, 
αἰοσ ποῖ ὑγοαυ ΠΕ διηοηρδῦ ἐμοιηβο]ν 68). Τμ [!Ῥοβλο] ὥγσιδο 
ὙΘΥΒΙΟΙ, ΔΒ Ὀγηἰ66, ΓΟΒΘΙΔΌ]68 ΠΟΠ6 οὗ ἴπ686 ΓΘΟΘΗΒΙΟΏΒ, ΠΟΥ γαῖ 18 10 
ὙΓΒΟΪΙΥ ἀἸββίταΣ συ. [ἢ ΤΥ ὑπίηρδ Ὁ ἀρτοοθ τι (86 ΑἸΟχδμαγιδῃ 
ΓΘΟΘΏΒΙΟΙ, 1 ΤΔΟΓ6 ὙΠῚ}Ὲ {Π6 ὙΥΥ̓ οβίρθσῃ, 1 ϑοὴθ δ8ο σὰ ἴ6 Οοη- 
Βίδη πορο ἴῃ; ὑπ 80, βοσανοῦ, ἰμαῦ 1ῦ ΘΟΙΩΙΔΟΙΙΥ͂ τορυαϊαΐθϑ {6 
{πὶηρβ π]οἢ πανο 6 θὴ Ὀγουρμῦ Ἰηΐο 10 ἐπ {8Π6 ἰδίου ἀρθβ. [1 Β661Ὼ8, 
ὑπογοίοσο, ἰο πᾶν 6 ἀρϑὶη ἃπα δρϑῖη τονβοα αὖ ἀἰθδγοηΐ σηθβ 
ἢ ατοοὶς Μ58., ααϊία αἴγογβα." 

(τι βῦδοα [Π6 ἢ Βρθακβ οὗ πὸ τϊχοα ἰαχὺ ἔουμα ἱπ ΟΠ γυβοδίοσῃ, 
δα ΘΟ] η1168:---- “Κ ΒοΒ1465 {πὸ Μ5Θ. ψ]Οἢ Ῥγαβοηῦ οπα οὗ {86 
διησϊοηὗ ΓΘΟΘΠΒΊΟΏΒ, ΠΟΥ ΔΓ6 480 βοπγθ {π6 ἰοχὺ οὔ ψ ]ΟὮ 18 Ὀ]ο παρα 
ἔγοτῃ {86 σοδάϊηρθ οὗ πο ΟΥ̓ ὕΠ͵66 ΓΘΟΘΠΒΙΊΟΏΒ; οὗ {Π18 Κιπά ἃγὸ {86 
ἰγασταθηίβ οὗ {π6 (ὐοάϊορβ Ῥ, . Τ΄, σβιοῖὶ δοοοσα βομῃιθίπιθβ ἢ [86 
ΑἸχαπάγίδη, βοιηθίζπηθθ χὰ ἴπ ὙΥ αβύθσῃ οορῖθ8. Ῥοσθαρβ {μο το 
Βῃο ἃ αἶδὸ Ὀ6 τοΐογγοα ἰοὸ {Π18 οἰδβϑδβ, (8ὁὸ Μ55. συ ϊοὴ ἔγοστα {πον 
ΡΥΘνΑΙ Πρ Ομαγαοίοσ αν ὈΘΘῺ τροκοπθα ρον 848 ΑἸ χδπα τ ῃ 
ΟΥ Υοβίοση; 1. 138. 38. 69. 106. 118. 124. 131]. 1δὅ7. σῖτὰ {6 
ΖΕ ίοριο, Αὐτπηθπΐδῃ, ϑ 141. [ΤΒΘΌΑ16], “ Θγαβδαί θα ὥυσιδο, δὰ [86 
τ ΔΥρὶπ οὗ (Π6 ῬὨΙοχθηϊδη ΘΟΎΤΙΔΟ σ υβίοβ. ΕὟὉΣ ἴῃ 811] [686 ΑἸοχ- 
ΔΠΘ ΓΔ ΓΟΔΙΠρΡΒ ἃΓ6 ᾿μ ουτηϊχϑα 1} ΥΥ οϑίοσιι, δηα υἱοσε υεγεᾶ, ΤὮΏΘΓΟ 
δΓΘ 4130 βοηθ Μϑ58., ἴὴ ψ ϊοῖ, 1 (ἢ6 ᾿ΒΟΪΟ σοπέοττηδθοη οὗ {π6 ἰοχὶ 
Ὀ6 τεραγάθα, (ὑὐοπβίδη πορο ἴδῃ τ δαϊπρΒ ρΓΟνΔ1]; ᾿πἰοστηϊχοὰ μον- 
ΕΥ̓́ΘΓ, ΠΟΥ ΟΥ̓ Ϊ688, ΜΙ ΑἸΟΧΑΠατδῃ οὐ ἮΥ δϑίοσῃ γοδαϊηρθ. Τὸ [818 
Βοδα τρᾶὺ 6 τοΐοσσοα σοάϊσθβ τ ΟὮ, αἰ ποι ρ ποῦ οδυγγιηρ 811 οὗ 
[θὰ Θαυδὶ δα ΒοΥ ΕΥ̓, ΤΏΔΥ Ὀ6 Βοραγαϊοα ἔσομαι {μ6 ρόπογαὶ βοτὰ: Καὶ. Μ. 
10, 11. 17. 22. 28. 86. 40. δ7. 61]. 683. 64. 72. 9]. 108. 127. 142. 209. 
229. 28ὅ., δῃὰ {86 Εὐνδηρο] βίαυϊα 18. 19. 24. 386." β 

βίοι (Πθη ποῦ μα ϑΐθρθ Ὁ ψ Βιοῖ Οὐ ΘβὈ8 ἢ Β γθσθῃβίο δγβύθσῃ 

. Νον, Τοβί, ἱ, 1796. Ῥτοὶ. ϑοοί. 1. (ΡΡ. ᾿Ιχχὶν----ἰχχυΐ,) 
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ΝᾺ8 ΟΟΠΙρ εἴθ, Τῇ δοταραγίβοη οὗὨ [π6 δῃηυτηδσγαίίοη ρίνθη ἴῃ 1777 
ΜΠ {Πδὺ τὰ 1796, Βονβ ὑμαὺ ἔγοτα ἰδεῖηρ [6 Οοάϊοοβ ατασο-", αἰπὶ 
88 (η6 ΜΙ. ταργαβθηϊβνϑ οὗ {86 ᾿ εδίεγη γθοβπβίομ, μα 84 σγδάυδ]ν 
Ὀγοῦρ αν Ἀπ 6. 186 βαῖλθ μοϑαὰ οἵἴμβαὺ ΟΡ 68 ὙΒΙΟΘΩ 1π ΤΔΠΥ χοβροοίβ 
Δρτοθα σὰ ὑΠαπὶ: Ὀυὺ 58.}}} {86 ΑἸ ΟΌ]Υ οἵ ἀγανῖηρ ἃ ᾿ἴπὸ οὗ ἀ6- 
ἹΠΑΓΟΔΟἢ. ὈΘίνγοοι [86 ΑἸοχαπάγδη δπὰ ΥΥ ββίθγῃ οἰαββεῈβ τχαβ ποὺ ΟἹ]Υ͂ 
[εἰν Ὀυΐ δβίαίθα, δα [818 ΑἸ ΠΟ] τηδὰθ {86 ρίασα οὗ 1. 18. 8383. 69., 
Δ οἰ ὺ Θορὶθϑ, 80 ὑΘσῪ ἀουδίξα] δηα ὑποογίαϊθ.Ό Αἶβδο {π6 ἰδοΐ οὗ 
ΡῬ,Θ, Τ᾿ Βο]άϊπρ' ἃ τη! 4}6 ρἴδοθ νγαϑ ὙΘΥῪ ΟΠ ΣΙ οίΟΥΥ ἴο {Π 6 ποίΐοῃ 
ἐπα [Π686 ΟἶΆ8868 ὝΟΙΘ ΤΟΆΠῪ αὐΐα ἀϊδιϊποί, [{ 186 τι {πὶ (6 
Οοάοχ Β6ζε 10. δπὰ {πὸ [δ 01 γ ΓΒ ΟῺΒ οἱ ἴπΠ 6 ὁη6 μϑπᾷ, δπά (Ὁ. 1. δα 
186 ΜειρΒΙο οπ 186 οἴμοσ, ἰοοῖ 16 νοσὺ αἰ σοπί οἴαββοα; Ὀυΐ 1ῃ6 
πΈ0]6 Ἰπίοσ ἃ] 15 Α]]οα ἂρ ψ ἢ ἀοουπηθηβ τλοτ6 ΟΣ 1688 4116 ὰ (ο {8 
ὑπο δσίγθμηθ ροϊηΐβ, 80 ἰμδὺ δὖ Ἰθηρτῃ γὸ οαπηοῦ 84Υ οὗὨ ἰμοβα ὙΠ ἢ 
βο 4 ἃ τηθαϊαὶ ρδοα (μδὲ ὑΠ6Ὺ ἀγα σοϊαὐθα ἰο ὁῃβ δχίζθιηβ τόσα θδῃ 
ἴο [86 οἴου. 

Αὐ τῃ6 πιο βοὴ {Π18 βγβίθιῃ οὗ Οὐοβθθοῦ τγαᾶβ γϑὺ ζοστηϑᾶ, (ἢ6 
ΤΟ ἸσΒ οὗἁἨ {πδ΄ ἱπηρογίδηϊ ἀοουχμηρηύ, (Β6 Οὐἄοχ Υ᾽ αἰϊσδπυβ Β., ετθ 
ποῦ γοῖ νι] 0]6 ; πα (πυ8 Βα δά ἴο πδὲ οἴου Μ55. δ ἢ18 δχοιη- 
Ηἷατβ οὗ [86 ΑἸοχδηάσδη ἰοχῦ: Ἰπάθοαᾶ δὲ {86 (τ ἤθη ἴΠ6 δῦονο 
ΤΟΙΛΔΓΚΒ 6,6 πσιτίθη, Β6 Βα πού Βθθὴ 8}γΥ οο] ] δου οἵ τθοσο ἔπη {Π6 
(ἀοϑρε}8 τὰ {με ΜΚ. Απά {δὺ8 με μαὰ ἴο υ86 δ ἰβεὲ ΜΆ. ἐγρεβ οὗ 
ἴδ ΑἸοχαπάγιδῃ ΓἈΠΉ]Υ ἀοουτηοηίβ οὗ 8 Ἰαΐοσ ἀδίθ δῃα τποσγο τηοάθγῃ 
ΟΟουτΙπσ : Πα δ θθθπ οἴδοσῖβα, 16 18 ργοῦρθ0]6 {μπαῦ Βα που]Ἱὰ ποί 
[476 80 Τοχτηθα [18 οἰδβϑθβ 88 ἴο ρυΐ Β. Αγ ΠΥ ἴπ οη6 δῃηά ῬΑΓΥ ἴῃ 
Ἀποίθου ; 118 ἰοχὺ που]α μαγο πυρρεβίβα ἴο πὰ οἰ μον (μδὲ [ῃ6 ΑἸ6χ- 
ΔΠΟΤΊΔἢ ἔἈΤΆΣΥ ἴῃ 118 θαϑύ ἔοστῃ οοϊποϊ 64, ἴῃ τι ἢ οὗ δῦ, Μαίιμον Β 
(ο8ρ6], στ ὑπαὶ τ Β] ἢ Βα οΔ]]6α ὙΥ δβίβσῃ, δπὰ {Π18 ταϊσὐ παν α θθθη 
ΘΟΠΒΙτηΘΩ, ΟΥ̓ {16 ομαγδοίοσ οὐ Οτὔρϑῃ αὐοίδθοπβ ἴπ ἐπα ὈοΟΚ ; --- 
ΟΥ' ᾽ξ τηϊσῦ δανα 164 Πἴτῃ ἴο Σαραα 88 ΒΟΡ ὶθβϑ, δὴ δοίιιαὶ ἀἰβ ποίη 
θεΐτοοα {π6 ΑΙΟχαπασίδη δηα Ὗ δβίΐθσῃ ἰοχίβ. ΑΒ 1 τγαβ, ἢϊ8 οἰαββὶ- 
βοδοῃ τῦᾶβ τηϑθ τ ῃθη ἴῃ ροββθβδβίοῃ οὗ θυΐὺ ραγίϊαὶ] ἀδΐβ, δια {18 τγᾶϑ 
8.11} τηφιη δὶ ποα τ βθ ἢ18 σοῖς Νὰ Τοβίδηγμθηΐ ἀρραοαγοα. 

(ὐ!οβθδοι ἐπ Βρθοῆθ8 [86 ομαγβοίθσιβίιοβ οὗ [86 Γθοθῃβιοη8 Β] ἢ 
μὲ τεοορηῖβοά : -- 
“786 ΥΥ̓́εβίθσῃ Γϑοθ ΒΟ 18 δοουβίοτηθα ἴο Ῥγϑβοῦνο {Π6 ΠδυΒΏΟΥ 

ΘΘΠ.]Πη6 ΤΟΔαΙΠΡΒ, ΒΘ ῃ {ΠΥ ΔΓΘ Ορροβαᾶ ἴο ἔπ σϑηῖὰβ οὗ {86 ατοοῖς 
ἰδησυασα, ΗΟ γαϊβίηρ;,, ἱπνοϊ νην βοϊθοΐβση, Ὀπρ]οδβαηΐ ἰο {86 ΘΆΓ, --- 
ἸΠΑΘΙΩΊ ΟΝ 85 41} {μ686 {μῖησβ οσα 1688 οἰἴδηβῖνθ ὅο τ ββίθγῃ γειά οσβ. 
ΤῊ ΑἸοχαπάσίϑη σθοθπβίοῃ, οἢ [86 ΟἾΒΟΡ Βδηᾷ, βουιρῃΐ ἴο δνοϊὰ απά 
οὔδηρα ὙΒδίουου τρῦ 6 οἴδηϑινο ἴο ατστθακ βαγθ. ΤΒῈ Υ δβίθσῃ 
ΤΟΟΘΏΒΊΟΤ ΘΠ ἀΘΑΨΟΙΓΒ ὕ0 ΤΌΠΟΥ [86 Β6ΏΒ6ΊἸΩΟΓΙΘ ΟἾΘΆΓ ἀπὰ 688 Ἰηγοϊνοα 
Ὀγ Τη68η8 οὗἩἨ Ἔχρίδπδίοηβ, οἰγουμποουϊζίοπα, δα 1! 1οπ8, σαί Πογοα ἔγοτα 
ΘΥ̓ΘΓῪ 8146, Δηα ὈΥ̓͂ ἰΓΔΏΒΡΟΒΙΠ]ΟῺΒ οὗὁἨἉ πΟΓΩΒ δηα βϑηίθῃσαθ; δαΐ (Π6 
ΑἸεχδπάσιδῃ βουσαῦ ἴο 1] υϑέταΐθ γοσβ πα ρἤγαβθβ, σαίμοσ {πα (86 

3 Ομ στοβὲ οδ͵εοος σοῦ Οὐ σβΌδο ἢ Πδὰ ἰη νἱονν, νγδβ ἴο νἱπάϊοδῖο τῆς ατοοῖκ Μ958. ἴγοῖλ 
ἔδο σἤαγρο οἵ Ζαιϊπιδῖπσ. ᾿Τΐ8 δοσυδαίίοηυ δά Ὀδαῃ τιϑεὰ 'π Βιο ἢ ἃ ΠΙΒΠΏΘΙ 88 Ἀ]Ιποβὲ ἴῸ 
ἱπυα 1816 τ6 δα ΠΟΓΙΥ͂ οὗ 81} 186 Οοάϊοοβ Ογεθοο-1,ατπὶ ἢ αὶ ΥΥ͂ εἰδτοῖπ, δθουΐ τ86 τη ἀ]6 
οἵ τμ6 ἰαβὲ δοηΐοσυ, οχίοπαεᾶ ἰδ ἴὸ αἴ ἴῃ πιοσα δηοΐϊθηΐ ἀοσαπποηῖ8. Τῆΐδ Ἰοἃ ΟΥ̓ ΘΘΌΔΟΒ 
ἴο θη ἀεΔΥΟΌΓ ἰο ἀἰϊδογὶπιϊηδῖθ ἢ σᾶσο ἴλ6 ἰοχὶ 1] οἢ ΠΟΥ δοία δ! σὐπίαϊηοά. 



1θ , Τοχίμαϊ (γι οΐδηι. 

Β6η36. Το ΥΥ δβίδσῃ σϑοθῃβίοη ρυίογϑ {86 γϑδηρ8 ΒΙΟΒ Δ΄ ΓΑΟΥΓΘ 
.}} ἀῃὰ νεγῦοβθ, δῃᾶ α͵8ο βιιρρίειηθηίβ ἴθ ἤΌπὶ ΡᾶγΆ}]6] ρββαρῈβ : 
10 4180 βουηθίϊπηθβ οχωἱίβ τ μδῦ ΤΩΔΥῪ τχᾶῖζα {π6 Β6η86 ΟὈΒΟΌΓΘ, ΟΥἩ ΤΩΡ 
Βθοπὶ γαρυρσηδηΐῦ ἴο (86 σοηϊοχὺ ΟΥ̓ [0 ΡΆΓΆ116] ραββαρθβ: ἴῃ 41} τ ΒΙΟἢ 
Τοβρθοίβ ῃ6 ΑἸοχαμάγίδῃ 18 ρυσου. [Ι͂ἢὼ ὁπ Μψοσγά, {π6 ΑἸοχδπάσιαπ 
ΟΥΕΟ 888 δοίοθα {86 ρατὺ οὗ ἃ ρταιητηδγίδῃ, (86 ΥΥ δδύθσῃ οὗ δὴ ἱηΐεσγ- 
Γαΐ . . 0. .0.0ὖὉ . [ὰ8]} [μ6886 ροϊπίβ [86 (ὐοῃβίδη πορο ἴδῃ 
ΤΟΟΘΏΒΙΟΠ ΘΟΙΏΙΠΟΙΪΥ δοοογάβ τι (Π6 ΑἸΟχδηαγίδη, θυῦ τ (Π18 
ἀπδδγθηοθ, {μαὐ 10 18 γοῦ τοσο βέμαϊουβ οὗ ατσβοὶς ργορσι θυ, 1ὖ δΔτα δ 
ΤΊΟΥΘ Ψ]ΟΒ868 ἰηΐο {π6 ἰοχέ, δηὰ ὑπγουρμουῦ 10 ᾿πύθγταϊηρ] 68 γοϑά!ησβ, 
οἰἴμον ΤΥ δδίθσῃ ψῃϊοῖ γα ἀϊβοσερδηΐ ἔγομῃ (μ6 ΑἸοχδαπασιδη, ΟΥὁ αἶβα 
οορουνἀοα οὗὨ ΑἸδχδηαγίδη δηα ΥΥ εβίθση. ὁ Το [8686 ΤΟΙ ΓΒ ΟΣ 
[8.6 ἀϊδιϊποίίοῃ οὗὨ γθοθηβίοηβ, ῃ6 δἀἀ48 ἤούγονοσ, “ ΝΟ γϑοθῃβίοη ἴῃ ΔΗΥ͂ 
οοᾶθχ 85.}}} εχίδηί 18 ἰοαπα ἀπ] η)} γοα, βιο 885 10 νγ88 ΟΥΙΡΊΠΑΙΪΥ ; ἢ 8 
Δἀπγβδίοη μι οὶ, οὗὨ 156], σοα8 ἴὯγ ἴο οἴἶβοθ {π6 11η68 οὗὨ Ὀοιυ ΠάΔΓΥ ὈΥ 
γ᾿ ΒΙοἢ Β6 βοιρῦ ἰο ἀφ Ηπο ϑδοῖ γθοθῃβίοῃ. 

ΤῊδ υ86 πὨϊοὰ τὐοβθδοι τηδᾶθ οὗὨ [18 βυβίοιῃ 18 ὑπ8 βίαίθα Ὦγ 
Πε ΥΝ εἰἴαο. 

“1, ΑἹ]Ί {86 τιΐηθββοβ τ ΒΟ Ὀοϊοηρ ἴο ΟὁΠ6 Γϑοθῃβῖοι, δηᾶ συμ ἢ 
τπηϊῦθ 1 ἘΠ6ῚΡ ΘΥἹάθῆσθ, Αγ ἰὸ 6 γροκομποᾶ 88 Ὀυΐ ὁπ6 τοϊίπε84. 2. 
ΤΠαὺ σοδάϊηρ ΒΊΟΝ 18 δι ρροσίοα ὮὉΥ 41] [86 ο]α Γδοθηβίοηβ 18 0 Ὀ6 
ΒοΙα ἔοσ σεβυῖπθ. 8. Πόσο {86 ΑἸοχδπάσίδῃ ἀπὰ ΥΥ δβύθσῃ ἀγα 1π 
δοσογάδηοθ δραϊηβὺ [86 (ὐοπδβίδ πορο] τη, {86 τηοδὺ ἀποϊθηΐ σοδαϊηρ; 
18 αὐἰοδίοα, 4, ὙΒοσα (86 ΑἸοχαπαγιδη γθοθῃβίοη 18 1ῃ ΒΟΟΟΓαΔΠΟΘ 
ψῖἢ [86 (ὐομδίδῃ 1 ΠΟΡοΟ] ἴδῃ ἀραϊηδὺ (86 ΥΥ Θοβίθσῃ, 10 πχβὺ θ6 ᾿παυῖϊγοα 
ὙΠΘΙΒΟΣ (π6 τοδάϊηρ οὗὨ {π6 αι Ὀθ]ομρβ ἴο 108 ῥϑου αν Κὶπαά 5 οὗ 
ΘΥοσ. ΑἾ80 βιπ]αγῖὶγ, 1 (η6 ΥΥ̓ Θδίθσῃ σὑϑοθηβίοη 8 οσαβ τ ἢ {86 
Οὐπβίδη πορο]ίδῃ ἀραϊηδὲ {Π6 ΑἸοχαπάτγίδη. ὅ. 1 411 {μ6 ἰῃγσθα 
ΤΘΟΘΏΒΙΟΙΒ ρῖνο αἰ ἴσος ἰΘβι] ΠΏ 168, {Π6 ΠΟ οὗ ὑπ6 τ ϊῦμ 8868 18 
ἐθ ἰο ἀδοιάθ, Ὀὰΐ 186 Ργδρομάρσγαπορ οὗ ἰπίθγηδὶ στουηαάβ οὗ δυ]- 
6ῃ66.ἢ" 5 : 
Τη6 βυβίθῃ Ῥσορουπαθαά" Ὁ (ἀὐοβθδος 1οὰ ἰο ἀἰβοιιββίοπβ δηά 

τα! βολθουμβ. ΜΑΤΤΗΖΕΙ ΟρΡΡοβρα ψ 1} νἱοΐθπος οὗὁἨ ᾿ἰδηρυᾶσο δπά 
νϑποίθθηοα οὗ Ἰηνθοίγα, ποῦ ΟὨΪΥ {Π6 ΟΥ̓ 164] ᾿σΙ ΠΟΙ 68 οὗ ὙἹ ΒΌΔΟὮ, 
Ὀαΐ Ἔνθῃ 8}} {Π6 τἸῆογθ δηοιθηΐῦ ἀοουγτηθηῖθ οἢ Το 18 οἰ Βα οδοα 
Ταβίθα ἴῃ ραγῦ: δῃὰ 88 {Π6 οἰδίουβ οὗ ἔδίμοσβ μα θη το] θα οἢ 88 
ἀοιηοπδίχαϊηρ {π6 τϑϑαϊηρβ οὗ (86 {μϊγὰ σοαίαγν, Μαίθθὶ 1} 
θαγηοϑί Ζθαὶ ὁρροβϑα {18 σηοάδθ οὗ ᾿Ἰηνοδ ρα, δηα {για ἴο οαδβὺ 
ἘΠΟΘΥΓΔΙΤΥ ὌΡΟῺ 411 ραίγιϑίο οἰϊαίλοηβ. ἤς δορὰ ο {118 δα {π6 
τ ηρ8 οὐὗἨ ΟὐὙ ΒΔ οἢ, ἴῃ Π1ΟΒ μ6 μδα βονγῃ ψμδΐ ἀϊπάς οὗ αυοΐα- 
[1008 8416 ἰουπά 1ῃ Οτίβθῃ δηα οἴδοσβ, δπα μβθη ΠΟΥ τὺ μ6 τοὶ το 
ΟἹ 88 Β ΠΟΙ ΘΏΓΥ ἀχϑοΐ, δηα θη {6 Ὺ 8.6 ὙΠΟΙΪΥ Ἰοο86, οΥἹ τηοα!βοα 
Ὀγ ὑγδηβουῖθοσβ. ΑΧΑ}1 {ῃ18 Μαυιὶ ἰὰγηθα ἀραϊηδί (σι βθδον, απ Ὁ] 
οὗ {π6 αἀΙϊδυϊποίίοῃ τ Βιοἢ Πα Δα οϑία 1864, Δπα οὗὨ 4]1 {πα μαά Ὀδοῃ 
ἄομο Ὁγ ΜΠ], Βεμῦου, Βοηροὶ, δα ΥΥ εἰβίαϊῃ ἰο εὑ δυο αυοίΑ- 
(1008. ΕἼΤΙ δ1Β οὐῃ δίυαν Μαίπθι δαἀάθα ἰὸ ψ μα οἰμοῦβ δα 
οΟἸ]οοἰθα ; δπᾶ {μθη 6 ρδβθθα ὑηβρδγῖηρ τἱ ἀσ] 6 οἢ 411 στθοὸ οου]ά 

ἘΝ. Τοδῖ, 1796. Ῥτο]. ϑθοῖ, 11]. ΡΡ. ᾿Ιχχυιὶ, ᾿Ιχχυ. 
3 ἘΪΠη]οϊξαηρ ἰῃ Ν. Τοδὶ. δὲ.) οἂ, 1848, ὃ 58. Ρ. 82. 
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ΤΟΙ ἴῃ {πὸ βίῃ] δὲ ἄθρτθθ Ὁροη δυοῖ σΟὨ γα ἸοἰοσΎ, οοῃ[ιδοα, δᾶ 
ἱπάοβηϊτθ δἰ]οραίϊομθ οὗ ϑογὶρίαγο ρϑββαρθβ δε μοὶ μά, 1π ἔαοΐ, πὸ 
Κηυοπίεαάρα οὗ [86 δ )θ6οὺ ῬΓΙΟΣ ἴο ἢ18 ἰδ κιηρ 10 ἊὉΡ ἔογ οοῃίσγονογοιαἱ 
ΡΌΓΡΟΒΕΒ ; δηα ἴδ 1 18 ποί βιγργιβίησ ὑπδῦ ἢ6. ΟὨΪΥ τεραγάβα 1ἴ πῃ 
8 ΤΙΒΠΏΘΥ ῬΘΟΌΪΙΑΥΥ οπθ- Θ᾽: 464, ΟΥροπΒ αποίδιοηβ αἸὰ ᾿παθρἀ βἰδη 
ἴπ ΒΒ ψ8Υ; δυὺ {π686 Π6 δοοουηίθα (Ὁ ὈΥ [86 βυρροβιίοῃ {πδὶ 
Οηροη [Δα εογγμρέοα [86 ἰαχὺ ᾿ῃ βοιηθ ρῖδοθβ, ἀπα {μαῦ 1ῃ Οἴμοσϑ {Π6 
156 γι ΒΙοἢ. Β6 Πιδα τηδδ οὗ ραββαρθδ δα 16 βοῆηθ ΑἸοχδηασίδῃ ΘΟΡΥ 1δί8 
ἰο αἀαρὶ “ιδὲ Π6Υ σσοίθ ἕο 86 δχρίδηδίζοῃβ, ὅσο. οὗ ὑμδὶ [διμου. 
Μαιθϑὶ αἷδο στοροδίθα {π6 ομάγροθ οἵ Ν᾿ οἰβίθι πῃ αραϊηδὺ {86 τηοβῖ 
δηοϊθηΐ Μϑ ΝΣ. τολδη ἂς δεσαπιε γεαϊΐῳ αοφιαϊπέεά εοἱζᾳ ἀὶς ατγεεὰ Τεεία- 
πιεπξ ; ἴον 80 βθπάθυυ δαυρροα τγὰ8 Μαίμτὶ ἤθη ἢ οδηϊεγοα ἱπίο 
ὸ δ6]4 οὗ Νον Τοβίασηοηὐῦ οὐ ἱοίδια, {μα΄ὺ δ6 ψγδϑ 80}}} Ὁποοηβοϊοῦθ 
οὗ {Πποδ6 οο]δίουβ δα ορὶ πίοηβ τ ]οἢ δα τηδθ {ποιβοῖνοβ Κπόν 
ἴῃ 811 [Π6 1 ΟΓΑΤΎ οΥα οὗ Ευτορο. Μδυμϑὶ, ἴῃ ἢϊ8 ΒΕ υβϑίδη δο] ὑπ 6. 
Βοοιηθα (ὁ ΒθδῚ ΟὨΪΥ 8ῃ Τοσοββῖοηδὶ θοδο οὗ {μ6 νοΐϊϑοϑϑ ὙΒΙΟΒ γοϑουπαθά 
ἴῃ {Ππ6 δδαγβ οἵ Β10]104] βοθο δγβ; δηὰ ὑπ ἢ18 ΒηΒ Υρ᾽ ΟΥΥ ΟΥ̓ δοη- 
ὑαϊοοη οϑπλα ἔοσι ἢ τιϊπουῦ Π18 ὑπ] Κπονηρ ΒΟΥ ΟΥ ΜΨὮΥ {(ἢ6 
αἰΐοσαμοα δὰ θθθη ρίγοη ΒΊΟΝ δα ρταίθα 80Ὸ ἸΔΠΙΣ ΟὨ [18 ὑΠ- 
ζυὐογοα ΘΔΥ8. 
ΤῊ οοποϊυϑίοη δὺ το Μαδυφὶ δυτῖνθα τγ88 ΒΙΠῚΡΙΥ {Π6 γοϊεοίζοη 

οὗ 411 16 δυϊδοσι168 ο]οηρίηρ 0 οἰμ ον (μ6 ΑἸΟχαπασιδῃ ΟΥὉ τ βείξαι 
ΤΟΘΘΏΒΙΟΩΒ οὗ ΟἹ οβῦδοῦ, δα [86 δαμογθῶοα ἰο (Ομ βίβηπορο ἴα 
Δ οτ  168 οὐΪγ. “Τὸ {86 οἶαβθ οὗ Μϑ. ἴο ψ βῖοὰ (μ6 Οοάοχ Βοζῶ, 
[6 Οοάοχ ΟἸαγοπιοπίδηυϑ, δμα οἴμοσβ οὗ δῖρα δηπαυϊγ, Ὀο]οηρ, 6 
σᾶνα, ἴῃ [86 ργοΐδοθ ο 818 δα! οι οὗἩ δ᾽, οι πΒ οδροὶ, [86 δρ06118- 
Ὠοη οὗὨ εαὐϊξίο Φομγτ 8, ΠΟΤ Ια ἢ6 ΔΡΡΙΥ ΒΟΟΣ Θριποῖβ ἐο (μο8Β6 ὙΠῸ 
γοηίυγοα ἰο ἀοΐοηα βυοῖ Μ55." (Βον. Τ. Η. Ἠοσπο.) 

ΗἩδὰ Μαυδ:Ι Β Κποπ]θάρε οὗ ζιοίβ οΘοπηθοίθα σὴ Νὸν Τοδίδ- 
τοθὴΐ οὐ υϊοΐβι δὖ 811] δαυδ]]οὰ {86 αἰ σοποα τι ΒΟ Β6 οοουρίοα 
᾿π86 1 γπ σοἸ]δίϊηρ [ο86 Μ55. σι μιοῦ [6]1 1 8 ὙΑΥ ἀυτίηρ Β18 
δροάςα δα Μοβοον, δηὰ πδᾶὰ ἢθ Κπονχῃ πον ἰο δυοϊὰ υἱσυ ϊ]θηῦ ἀπα Γχο- 
Ρυϊδῖνα Ιαησυασθο, Βα τὶριῦ μάνα ὈΘΘη ἃ βου] ομθοῖ οὐ {π6 ὑπ ΟΣΊΒΙ ἢ 
δριτιῦ τ ΒΊΟΝ δοϊυαίοα ΘΙ] ῈΣ ἀπ (σἹοβΌϑος : Ὀαΐ, 88 10 τγ88, μχὲ ὁ 
ΟΡΡΟΒΙ ΘΙ. 85 ἢ15, ΒΌΘΝ τηϊβδίδιοιηθηΐβ, βιο ΓΘΟΪκ Θβθῃ 688 1 ΩΡ ΌΤΙ 
πιοέοες, ΟὨΪΥ Δα {πΠ6 οἴἶεοῖ οἵ ὁδυβίηρ [Π6 ΣΘΟΘΏΒΙΟΙ-δυβίθσῃ ργΟΡου 6 
ἰο θ6 ΤΘοοΙ να 88 σοϑηρ ὍΡΟῚ δὲ ἰθαϑδὺ ἃ στουπάσποσκ οὗ ᾿ηροτγίδηϊ 
μῸἢ. 

ΟΥΒΟΣ βομο γϑ τηϑθ βοῖὴθ 8 1018 ΟΥ τροα! βορίδομβ οὗ ἔθ ἰΠγ66 
ΤΟΟΘΙΒΊΟΩΘ Ργοροβοῦ, ΤῆυΒ Μιοθδ6118 ΡΠ ΟΪ ἃ δποῖθποσ σεσθηδίοη 88 
(παῖ ἔοστη οὗ {π6 ατϑοῖὶς ἰοχὺ ἔγουα τ Β]οἢ (ῃ6 Ῥαβμιῦο ὥγυῖδο νουβῖ ἢ 
᾿δὰ Ὀδθθη τηδᾶθ : Π6 αἷβο ἀϊνιἀθα (86 ΟμΒί ΠΠΠΟΡοΟ] ἴδῃ (48 οἰ τδ 
ΒΕ ΒΘα ΘΗΟΪΥ ἀ]4 4180) ᾿ῃὔο θαυ] ον δηα ἰαίοσ ---- ἃ ἀἸβ σου τ Β1οΐ 80 
ἴα Βοϊβ ρσοοά, {πᾶῦ τροσο σοοθηΐ τ Δ ηρΒ ΘΓ ἔγοση ὕτὴ6 ἴο {1ΠῚ6 
Ἰαεἰγτοἀυοορα Ἰηίο [86 ἰοχί οοπίδιηθα 1ῃ {μοβ6 ἀοοσιχηοπίδ: Ὀυΐ 1 οἢ 
ΒΟ ἢ ρΤΟΙΠὯβ ΠΟῪ Οοἶαβ868 ΟΓΘ ἴο θ6 ᾿ἰπἰγοάιυοσοά, Βοσο σοῦα Ὀ6 πὸ 
᾿πὸῖῦ ἕο 186 αἰ ν βομβ ΠΣΟὮ οΥ105 ταῖρῦ ΔΥ ἀονγῃ ; δῃᾷ α]80, ἴῃ δμεἢλ 
ἃ Οἰαββι ΠΟ  οη {Π6 ἐαέεν ἴοστῃ οὗ δὴν ἰοχὺ ἄθβοσνθβ πο ΗΪδοθ ; ἴογ Ἰοΐ 
10 ὁμοα θ6 βῃονγῃ {παὺ ἃ ἰδχῦ ΟΥ ἃ γϑδάϊηρ' 18 ΓΟΘΙῪ σϑοθηΐ, δηα 1ζ 18 
{πεν οἀχοϊυ ρα ἔσο {πῸ ρίδοθ δεϑίσῃθα ἴο δποϊθηῦ γΘΟΘῃΒΙΟΏ8, 
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Το δοὶ {μαῦ βιὰοῖ ἃ ἀἰνιβίοη τγδ8 βυρροδίεα ἰ8 ἴπ8 [Ὁ ἱτηρογίατ 
18 10 βῆονγβ [μδὺ 1 νγγᾶϑ ἔθ]Ὁ ὑπαῦ γϑοθηῦ σορὶθβ οσοῃίδϊη ἴῃ ζθηθγαὶ 8 
τοσοῦ ἔοστη οὗ ἰοχῦ. 

Ησυα, ἃ Βογιδη (ὐδίμοῖο ῬΊοίδϑθοσ δὖ ἴμ86 {ΠηΊνουβυ οὗ ΕὙ θυ 
πη {6 Βγοίβσδι, Ὀσουρῆῦ ἔογννασα δηοίοῦ βυβίθσω, σοσητηθηαθα ὈΥ 
τοῦς ἢ ἸοΑΥπΐπρ Δη ἸΠΡΘΠΈΏΪΣΥ, ἴῃ {Π6 γοασ 1808, ἴῃ (Π6 ἔγϑί βἀϊοι οἵ 
ἢ18 ΑΕἰπίοϊέμηφ. 

ΤῊΝ δαξδὶβ οὗ ἢ18 βγβίθπι 18 {π6 οοπα! οι ᾿ηΐο τι οἢ [π6 ἰοχύ οὗἉ {Π6 
Νον Τοβίδιηθηΐ δα βυῃκ ἀυτγίηρσ {πΠ6 Ββοοομα σοηΐασγ. Τὸ βῆον {μι ῖ5, 
Π6 σΑΓΘΙΆΪ]]Υ οΟ]]οοἰοα {Ππ6 γασῖοιβ (ΘΒ. ΟΠ 168 δη ἃ ΘΟΙρ] αἰ ηἰβ οὗ θαυῦὶν 
ὙΥΓΊΡΟΣΒ, (0 Μ Β]ΘΝ ΔΙ] αϑίοη πα5 66 τηδ6 δθονο (866 ρρ. 39---41.) Τὸ 
1Π6 ἰοχὺ ἴῃ {πα σοπαϊοη 6 σανο ἴμ6 Ὡδιηθ οὗ κοινὴ ἔκδοσις, σΟπΊΠιΟΉι 
εὐϊέίοπ, ἃ, ἴοττα Ὀοστον θα ἔσοτα ὑπαὶ τ οὶ [μ6 ΑἸΟχδπασιδῃ οὐἹ 168 δὰ 
δοα. ἴῃ βρϑακίηρ οὗ {π6 ἰοχὺ οὐ σϑδάϊηρσβ οὐ ΗἩΠΔΟΓ 88 πηγον δα. 
ΤὨ6 κοινὴ οὗ {6 Νοὸνν Ταοβίδηχοηϊ, δοοογαϊησ ἰο Ηυρ;, οδτηδ ἰηΐο 6χ- 
ἰβίθῃσα ἀυσίηρ [Π6 ΒΘΟΟΠα ΘΘΏΓΙΓΥ, δὴ 856 1 ὙΠΟ. Βα οοηδιἀογοά 
τιδῇ αἰτογαίλοηβ (ΤΌμ [86 σλιι568 ἀβϑιρηθα ἄρον ἴῃ Βροακίηρ οὗ νδυϊουβ 
ΓΟΔαΙΏρΡ8) ΘΙΘ Ἰηἰτοάπορα 1 ΠΟ Βρϑγίηρ μδῃα Ἰηΐο {π6 ἰαχὺ οὗἁἨ {Π6 
(ὐοβροὶβ διὰ Ασοίβ, σι 1688 ΤΥΘαΌΘΠΟΥ ἰηΐο {π6 ΕἸ 5168, δὰ σὰ 
8011] 1688 ᾿πίο {86 ΑΡΟΟΆΙΥΡΒδ. 

Τηδ ποχὺ ροβιίίοη ἰακθη Ὀγ Ηπρ ---- ἃ ΡοΒ᾿ ΠΟ π οα ἔπ σογτθοίῃθββ οὗ 
ὙΥΒΙΟὮ ΟΥἹ 186 ΘΟΠΊΤΑΓΥ ἰυση8 (86 ἡ ΒοΪ6 αὐοδίϊομ 88 ἴο 18 βυϑύίθι --- 
8 (δα: ἀρουῦ {π6 τη] 44]6 οὗὨἩ [86 {δ1γὰ σοηΐυγΥ ἐΐγεο δοῖυ8] γϑοθηβίοτις 
ΟΥ̓ 16 ἰαχῦ ὕοοῖκ ῥΪδοθ: ---- ἰῃδὲ [86 601]8 τυ 1 ἢ τοβυϊοα ἔσομαι [μ6 οοη- 
αἀἰίοη οὗὨἨὨ [86 σοτηποη ἰοχί γοῦθ 866}, δηῃὰ παρ μἀθ ΠΥ οὐὗἁὨ οπ6 
δηοίμοῦ δ δγολῖιδ, ᾿ψτοϊδῃ, δπᾶ Οτροῃ του ϊβοα {Π6 ἰοχῦ; δηὰ {μὲ 
ἴτοι {86 ἔοστηϑβ οὗ ἑδχί ἔπ γον!βθα ργοοθοαθα [86 ΘΟρὶ68 ὙΒΊΟΝ γΟΓΘ 
αἰ αβοα τη {παΐ ᾶσθ. 
ΤΙ ῥσοοῦ (μδΐ Ηθβυοβίαβ δηᾶ 1ποῖδη ἀπάογίοοϊκ βυο ἢ ΓΘΟΘΏΒΙΟῊΒ 

᾽θ ΒΟ ὐ ΤῸΣ 1 οογίδιη Ῥαϑβᾶσθβ οὗ “δου  Β τυ ηρσβ', ἴθ ὙΙΟὮ Π6 

1 ΤΉοθ6 ΡΑββδρο8 δΓῸ δοτγα οἰϊοὰ ιοὐζλ ἐδλε οοπίεσί, ὉΥ τ ϊοὮ δίοηθ ΤΠΟΙΣ τηϑδηΐϊηρ 8} ὃθ 
ξεθῦ. Τα ραδγίβ κοέ φιοίεαὶ ὉῪ τυ αγὸ θης]οβοᾶ θοίνγθθη Ὀγδοκοῖδ: -- 

[“5ὲ ϑεριηυδρίπίδ ἱπίοσργοίαμῃ, ρατα εἴ οἱ ΔῸ εἷ8 ἴῃ αγοῦση νογβᾶ οδί, οὐϊτὶο ροστηδηοτζοεῖ, 
δΌροΓηιυ 6 π16, πὶῖ ΟἸγοϊηδίϊ, ΟΡ Βοοροσ Τα Βδηο  βδίταθ δίαπο ἀοοιββίτλο, ᾿πὰ ρ 6] 6γοϑ, αἰ εἰδὶ 
Ἡοῦταε νοϊυπιίηδ [Δεῖ 0 ΒΟΥΤΏΟΊΟ ἰγαποίοστοα, Ουοά οηΐῃὶ βοηθοὶ δῦγοδ Που)ἶπιπ οὐςι!- 
Ῥδνοσϑξ, οἵ πϑϑοθη 8 ΕΟ] 6812 γτοδογανογαὶ ἤἥάοσα, ἠιδίτιπη ογας οἰΐδπι Ὠοδέτο β᾽ Ἰοηΐὶο σοτ- 
Ῥτγοθαγὶ. Ναης Ὑ67Ὸ οὔπι ὈΓῸ γαγίοϊαῦθ ΓΟ] ΟΠ ΠῚ ἀΐνοσβδ ἔοι η τ ἜΧοτρ]αγίδ, οἱ σουτηδῆδ 
1116 δπεαυδαυθ ὑγϑη δ] δϊο ΟΥ̓ ΡίΔ δὶς δἴαυθ υἱοϊδία, ποβίγιὶ ΔΌΣΙΣ ραΐδ8, δαϊ ὁχ Ρ] γί θα 5 
᾿πάοαγο ααϊἃ γΟΓΌΠᾺ δἷῖ, δαϊ πονυπὰ ΟΡΌΒ ἴῃ νοίοσὶ ροσο ουάοστγο, "]πἀ δ ηὈπδαπο Ψυάδοῖα, 
ΣΟΥ σαπι τὸ ἀϊοῖϊ αν, ΟΟΌ}}8 οοπῆροτο]. ΑἸοχδηάσγία οὐ ΦΕργρίτϑ [1ῃ Βεριποαρίηϊδ δι}}5] 
Ἡδβυοίυπι ἰδυ δὶ δυοίογοιη. [οπβίβη  Πο0Ρ0}}8 ἀδαπὸ δὰ Απἰ οἰ απ, 1 τιοἰ ΠΣ ΤΑΣ Υ ΓΒ 
δχθιρίατῖδ ῥγοῦδῖ.!} Μεάϊδβ ἰοῦ ἢ 88 ῥγουϊποὶδ Ῥαϊβϑιποβ οοὰϊοοβ Ἰοραηΐ, 4008 ΔῸ Οτἰσίπο. 
οἰαδογαίοα [Ε:πβο ίαβ οἱ ῬδιρὮ 8 γυ]ραγνογαηὶ :] ἰοϊδαυα ΟΥΪ8 δα ἰῃίοΓ 86 {τἰΐαγία 
Υατὶοἰδίθ οοηραρπαί.᾽ --- Ῥγαῖ, ἴῃ 11. Ῥασδὶροτθηοη οἱ Οοπίτα Ευηπι ἰΐ. 27. (οὰ, 
Μααγεὶ, 11, 621, 522.) Φογοπιθ ἴθ πη βοθϑ οἢ ἴο δβροδῖ οἵ ἴΠ6 ατγοοὶς γογβίοηβ ἔγοιχ ἴδ 
ἩδΡτον, πο Οτίζϑη σοτηραγοά ἴῃ ἢὶβ Ηοχϑρΐδ. 

ΤὨο Ἰδίῖοῦ ραγὶ οὗ [ἢ18, σοπίδίπίηρσ [06 πδίηθ8 οὗ ΗἩραγοδίπβ, Τςΐαη, δὰ Οτίρθη, ἰδ 
εἰεα Ὁγ Ηΐρ ἐπ δεραγαίε ρμογίϊομδ; Ὀπὶ ἰπδίεδα οὗ “ ΑἸοχαπάτία εἰ ΞΕ ρυρίῃβ ἐπ δερέμα- 
σίπία διὰ Ἠδβγοβίατα Ἰδπάδὲ δυςσίογοηι,"" ἢδ6 ρσίνοθ, ΌὈΥ̓͂ ΒοΙῃθ ΟΥ̓ΟΤΒΙ ΖὮϊ οὐ ναγίουϑ γοδάϊηρ, 
“ ΑἸοχδπάτσια οἱ ΖΕ ρυρίτ 608 Ορβ δι ρ]εχὶ βαπὶ." (ΕἸΏ]εἶδ, ὃ 36. Ρ. 169. οἀ. 1847.) 

Τὸ βῆονν ΠΟῪ ὙἹ οἷν τ6 γοσοηβίοη βργοδὰ σῇ Π6 ἰϑοσί δε ἴο Γκιοΐδη, ἢ6 αποῖοβ ἃ 
ἴγοτῃ Φεγοπιο ̓β 1ρ18:10 δὰ δυηηΐδηι οἱ ΕὙοΙοΙΔπ, νυ Εἰς ἢ, τοὐίλ ἐδ σοπέσχί, ἰ5 Βο6 ἢ ἴὸ 

ΤεΪδίο ἕο (86 ατϑοὶς Ῥβδιίοσ, δηἃ ποῖ ἴο 10 Νενν Τοείδιηθηὶ δὲ α]}. “Ἴπ ὀροῦα Ῥεδι τοὶ 
)υχῖα αἀἰρχοβίζοποπι βομθάμϊα νοβίσϑο, Ὡδὶσαπηαπὸ ἰηΐοῦ Τιδιΐηοβ ατεοοβαιθ σοπίδητίο οεῖ, 
ιυἱὰ τπαχὶ ΗθΟγροΐδ σοηγοηϊδξ, δἰ χη ἔοοπη. [πη αυὸ (Πμο δεσὼι8) 11 ἃ Ὀτγανίτοῦ ἀἀπιοιοο, 
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Βροβκβ οὗ ἰδ ἐαχί οὗἩἨ ἩδβυομῖυΒ ἼΘῊΣ 808 ἴῃ Εργρί, δπὰ ἰπαὶ οὗ 
Πμιυοίδη {86 πιδγέγτ ἔγσολ Απθοοι ὅο (ὑοηϑίδη πορ]α, 8116 ῬΑ] βυϊπ 
ν88 8814 [0 86 {πΠ6 ΘΟρ168 οὗ Οτίσεθ. Ὑποβα ραββαρθθ ἀο ἱπάθοα 
ϑροδκ οὔ πὸ ΠΧ Χ.; θαὺ Ηυρ ᾿πρϑηϊοιβὶυ δρρ]ϊοα ὑπ πὶ ἰο [86 Νοὸνν 
Τεβίαπιοηΐ, ὈΥ Βῃον ησ ὑμδῦ  γοόπηο πα αἰδο ΒρΟΚθῃ οὗ ἴῃοβα οοάϊοοϑ 
οἵδε Νὸνν Ταβίδιηθην Μ Ἀ]ΟΝ (001 {ΠΟΤ πδθ8 ἴτοτα Ἡθβυοῃϊαβ δηα 
Ἰμιοίδη, δηθὰ ὑπαῦ μα ᾿δὰ οὴἡ ἃ ἔδνν ραββαρεθ 1 [Π6 βαηθ ραγ οὗ 
δογρίασα ἈρρΘΑΪθα ἴο ὑπὸ οοάϊοϑβ οὗ Οτίρϑῃ. 
Βυΐ {86 διιρροβθα διβίοσιθαὶ στουπα 18 τηοϑὲ βίθπάθυ: [Ὁ 18 δοσία! ἢ 

[δαὶ τμθη “}Θγόμθ βαυβ {μπαὺ (πΠ6 ΟΠ τιδδη που] ἀιν! ἀ6α 1861} (ἢ {6 
Οτεο-βροακῖηρ' ΘΟ [Ὑ165}) ᾿Ἰμο [ὮγθΘ Ρουοη8, [Ὁ] ον ΐηρ; [π6 ΘΟΡΙ68 οὗ 
Ἠδϑγοβῖιβ, [μποῖΔῃ, πᾶ Οτβθῃ, πα 18 ἐγαδίληρ οὗ 186 ΟΧΧ,, ἀπά οὗ 
ΤΧΧ. οηἷγ ; δηᾶ ψἤΠθη ἢ6 ΣΩΘΠΓΙΟῺΒ “΄ σΟρὶ68 οὗ 6 Νονν Τοδίδιηθης 
θολτῖηρ {86 πδτη68 οὗ 1ιοῖδῃ δηὰ ΗΘ βυοδια8, ΡΠ 614 ὈΥ {Π6 Ρουθ α 
οὐηϊοηςοη ΟΥ̓ ΒΟ6 16}, ἢ ὀδῃηοῦ τηθδῃ ΘΟΡΙ68 αἰ υΒοα {Πτουρἢ 
πιοϑῦ οὗ {Π6 Εἰαδβί, 45 {Π6 17 γδοθηβίοηβ οὗ {86 ΠΧ Χ, δούμα!]ν ογθ, ΠΟΣ 
Δ Β6 Βρο8κ οὗ ἴμο8ὲ6 Μϑ5. νι ρρτορθδίίοη, δααϊηρ 88 ἢ6 ἄορϑβ, 
(μα “186 δογιρίυγο ὈΓΘΥΪΟΌΒΙΥ {γβηβίαίθα ἰπίο [86 ἰδησυαρεβ οὗ 
ἸΠΔΩΥ͂ Πδ ΓΟ ἰ6δο68 {παὺ ταῦ ᾽48 Ὀθθη δαἀαθα 18 3166. Τῆυβ {Π6 
Ηεβγοδδη δηα 1 ποϊδμθδη Ὁχθι ρα οὗ ἴΠ6 Ναὸν Ταβίδιηθηΐ, τὴ ῆηδί- 
ΘΥΟΓ ΒΟΥ ΤΥ δανο Ὀδ66ῃ, δπα ον ΟΡ {πο Ὺ σοῦ [0 ὈδΑΣ {86 Ὡ8Π168 
οὗ {δοβ8 πηθῃ, ΓΘ ποΐ ἴῃ σΘΠΘΓΆΙ 186, ΕΥΘ ὉΡΒ6]α ὈΥ Ρυΐ ἃ ἔονν, 
ἈΠ6, 80 ἔᾺγ ἔγοταῃ μανϊηρ [86 Ομδγαοίοσ οὗ γΘΥ ΒΙΟῺ δηα ΒΟΟΌΓΘΟΥ, ΤΠΟΥ͂ 
ΌΓΟ ΔΓ ΚΟ ὈΥ ααὐαϊέίοη. Τὺ 1Ἂ8 ῬγοΌΆὉ]6 ἰμαῦ {86 ταϑιθοῃ οὗ βιιοὴ 
ΘΟρΙ68 ὈΥ «“Θγοόῦλθ, δηὰ ποῦ ὑπ61Σ δοΐαδ ἢν Κπον οχϊβίθηοθ δηᾶ οἷτ- 
οὐἰδίίοη, 16α το {πΠ6 οοπαοηηηδίίοη ὈῪ Ῥορο (ἀβἰβδίιβ, “ ΤῊ6 Οὐοϑρε]8 
αἰ οἢ Γποῖδη Ἀ]81 ΗΕ, ΔρΟΟΥΥΡμα; [86 (οΒροὶθ σοι Ἡδβγοῃϊυϑ 
[1918 64, Δροσγυρμα.ὔ"} 

Τῆυδ ψ θη {μ6 ἰδίοτιοαὶ ρτοῦπαδβ οὗ δὌχύθγμαὶ ὑθβυ ΟΩΥ ἴπ ἔλνοιΓ 
οἵ Ηυσβ βυβίθῃχ ἃγὸ τοἀμορα το ἐμοῖσ ἔσθ 1πτ|]08, Ὁ {Π6 τοιονδὶ οὗ 
41 (μδὺ τϑα}]Υ ὈοΙομσβ ἰο ἃ ἀαγθηῦ δα )]θοῦ, 10 18 Οἶοαν {μ8ὺ [86 ὈΔ818 
γ88 τηοϑύ ΠΆΣΤΟΥ ἈΠ ὈΥΘΟΔΣΊΟῚΒ ΟἹ ἩΥΠΙΟἢ Ὧ6 δουρῦ ἴο ΥΟΔΣ 80 νϑβϑί 
Ἀπ οχίθηβινα ἃ βιιρογβίσιοίασο [πάθοα [6 οὐἷν ουνἱάθηοα {παὺ 18 
ΤΆ ΪΥ ΔΡΡΙΠΟΔ0]6, 6 βίδπαϊηρ' δίοηθ, 1618 ἀαραΐπϑὲ ΔΌΥ δυβίθια ν᾽ ΒΊΟἢ 
ἸΔΚ6Β [Ὧ6 ΘΧΘΙΏΡΪΑγΒ οὗ 1 υοΐδῃ δπα Ηδβυομλυ δ τηΐορταὶ ρασγί, δηα 
ὙΒΟἢ βοο ῖβ 9 οοηποοῖ ἴποπὶ τὶ τ Πδὶ 88 ΘχίθηβίνοΥ σαϑα δπά 
υϑ64 1ῃ {ΠπΠ6 {διτὰ δηα ἔουτί ςοηζυγοβ. 

αἱ δοἰδιὶβ δ᾽ ἴϑτη 6580 δἀϊιίοποπι, απᾶπὶ ΟΥ̓ ρίπ 65, οἵ Οοβαυίοηβῖβ ΕΠ ΒΟ Ὀ8, ΟἸαηοβαῦα ΟΥθοοὶδο 
ἱπβεϊδίοτοβ κοινήν, Ἰὰ επί σορεπεμπετε ΔΡΡΟΙ]δηξ, οἴαθο υμἰσαίαπα, οἱ ἃ Ρ]οΣϑαπ 6 παης Λουκιανός 
ἀϊοῖταν (ΠἸμφ ἐπὰν ἦστε) ; διατὶ ϑεριπδρίηϊα ἱπιεσργοίπιη αἴθ ἰπῃ Ἑξαπλοίς οοαϊοὶ 8 το- 
Ῥετίταν," ὅς, (ἘΡ. ονΐ, βἅ. Ὑ Δἰϊατεὶ, 1, 686.) 

ἴῃ Ἰοοϊκτηρ δὲ 18686 ᾿τηρεσχίεςξ δῃηὰ ἱποοττϑοῖ οἰ δε Οἢ8 ΔΡΡΙ]16ἃ ἴο ἃ βυ ̓οςὶ ΠΥ ἀἰβόγοης 
ἴτοτα ἴπας ἴο να ϊοι [πΠ6 σοηίοχὲ ᾿ἰπ}18 61}, 1 ΒΘΕΙῚ8 ῥὈγεῖγ ονϊἀθης ἰδὲ [6 Ῥδϑβαρεδ τηυδβὲ 
δυο ὕδεη οχίγηοίοα ὈΥ Ηπρ᾽ )0γ δοπιὸ οἷδεν ριγροδε, απὰ μδὶ αὔοσνασγάβ, ὃν δοηιδ πιϊδίαλο, 
1ΠΕΥ πογὸ Δρροὰ ἴο ἴπὸ Νον Τοβίδσηθηϊ, 

1 ΤῊς [0] νης ατὸ (6 οπὶν δυϊβογίιοβ ἴοὸσ βιρροβὶπρ σϑοδπδίοῃβ οὔ Ἡοαγοδα8 δηᾶ 
Ἰλιεῖδη ἰπ ἰδ6 δῆειο Τοβιαπιθηϊ : --- 

“ Ῥχιοϊοστηϊεῖο 608 σοάϊς68, 4008 ἃ 1,ποΐδηο εἰ ΗοΒΥ οἷο ππηοπρβδίοα ὑρϑασοτασῃ Βοσαϊη πὶ 
ΔΗΒΟΤΙϊ ῬΟΤΎΟΙΕΑ ΠΟΙ ΘΗΠΟ: αυϊθαβ πἰίααο πος ἴῃ ἴοΐο (δὲς ττογὰ ποὶ ἱπ ἰδὸ δεβὲ σορὶε5) 
γειεσὶ Τηδίτυτηθπίθ ροδὲ ϑορί παρΊπίδ ᾿πΟΥργοῖο8 πιο πάδσο ααϊὰ Ἰἰσαϊ, μος ἐπ Νονο ρμγοΐαϊϊ 
αηοηάδβδα : στη τα] αττ ροπίϊαμῃ ᾿ἰηρα 8 Βοσρίυτα δηῖθ ὑγϑηβιδίδ ἀόοοδὶ 8188 9880 
ᾳ4ᾳυ8 δά! βυηϊ.)--- Ηἰοτοόπυτοὶ Ῥγρίδιϊο ἴῃ αυδίθοῦ Ενδηρο]α δὰ Τ)Απιδϑύτη. 

“ Ἐτνδηροῖα 4086 Γ]βαν 1 ποίδηπθ ΑΡΟΟΤΥρἢδ ; ΕΔ ρ 6118 ατι8ὲ ἰαἰθανὶν Ηοδγομίυδ Αρος 
Ερμα." -- Ὠιεοσζοίωπι Οο] δαὶ, 



80 Τοχέμαϊ Ογἰξοσιδηα. 

Τι 16 Βοϊονοά ἐμαὶ [6 ἩδθυομῖυΒ το ρυΐ ἔοτί 4 γονϊβίοη οἱ (ἢ9 
ΙΧ Χ, νὰ8 (μ6 Ερυρθλῃ ὈΙΒΠΟΡ οὗ {μπαᾶΐ πᾶπιθ ο γγχᾶϑ ραΐ ἰο ἀθβδίῃ 
ἴῃ (86 ρογβθουίζίοη οὗ Πϊοοϊοίίβη: [οΐδῃ 18 ἀρβουι θοα 48 ἃ τ ΥΓ 
ὙΠῸ βυβοτοα ἴῃ 186 ΘΑΥΪῪ ρατύ οὗ [86 ἔουγί ἢ σοπίασΥ. 
Βα ὄνϑη ἐβουρᾷ [6 Βἰβιήογῖοαὶ στοιπαβ αϑϑυπηθα ὮὉγ Ηιυ; δᾶ {Π6 

ποιηθηοίαίυσγα ἔθποα ἀοσινοα 6 υπίδη80}]6, 1 ἀοο8 ποὺ [Ὁ ΟΝ 848 84 
τηλίίου οὗ σουγϑο (μαΐ {Π6 ο͵αββθθ ΟΣ ΤϑΟΘΒΊΟΠΒ ὙΠΙΟΪ Β6 βουσὶ ἴο 
ΘΒίδ Ὁ ]Π18}} τ γα δα 4 }}γ νοϊὰ οὗἁὨ Γθ8] οχϊβίθβποθ. [0 18 (μογϑίογθ πϑϑάβι] 
ἴο Ἔχαπιῖηθ {6 οἰαββι οδίϊοι 1861 ἀραγί ἔγοτι {Π6 ΤΠΘΟΓΙῪ 848 ἴο μὸν 1ἴ 
οὐἱρι παίοα, 

ἰγϑῦ, (86, [6 ὉΠΡΘΥΙΒΟΑ ἰοχύ ΟΣ κοινή : {μ18 Ητπιρ Θοπδιἀογοα ἴο 06 
[ουπᾶ τη {πΠ6 Ο6ρεῖδ ἴῃ ἴ6 ΜΩ͂Ν, 1). 1. 18. 69. 124.; ἴῃ τ1Π6 Εἰ ρΙ81]68 οἱ 
δι. δὰ] τη Ὁ. Εἰ. Εὶ, α., δ)πὰ ἴῃ {86 Αοἷϑ ἰὴ Ὁ. Εἰ., αἴ8ο ἴῃ {Π6 οἰὰ 1,αἴϊη 
Δῃα ὙΠοθαῖο νΘΥΒΙΟΏΒ; ἔπ686 ἢ6 ΘΟ ΒΙ ἀοΓΘα 848 Ῥγθδθηςπρ [Π6 [ὈΥπὶ 
τ ΒΙοἢ (86 ἰαχί δα δδϑυυπηθα ἴῃ {Π6 ΘΑΥΪΥ ρᾶτί οὗἨ {π6 (διτὰ σδιίυγν : 
Β6 480 δϑϑιρῃβα (ῃ6 Ῥϑδβῃϊο ϑγσγῖδο (0 {86 βαπι6 οἶαδ8 οὗ ἰοχί, ἐβουσῇ 
ἴῃ ἃ ὥόγπι βου δί ἀἴογοηΐ, δηα Π6 οἰδιτηθα {π6 οἱἰΔΏο5 οὗ ΟἸἹομλθηΐ 
οὔ ΑἸδχαπάσγια δῃὰ Οτίρϑη δ θοϊοηρίηρ ἰο 10. 

Τὸ 116 τϑοθηβίοῃ οὗ Ηβυοθῖυβ 6 αβδισηϑα Β, (,, ἴω. οἵ 186 (ἀο5ρο]6, 
Α. Β. Ὁ. 17. 46. ἴῃ δι, Ῥδυ} 8 ΕἸ ϑ[1εβ, Α. Β. Ὁ. 40. ἴῃ {πὸ Αοίβ δπά 
Οδίμο!ο Εἰ βίςθβ, απὰ Α, Ο.β 838. ἴθ {86 Βιονοϊδθοη; [6 Μειρμῖτο 
ψΟΥΒΙ0. ; 8δη4 {π6 οἰἰδίοηΒ ἔουπα 1 Αὐἰμδηδβίυβ, Οζι] οὗ ΑἸοχαπατγῖδ, 
Μαγουβ δὰ Μδολσγιιβ [6 το ΚΒ, δπα (ὑοβιμδβ [πα!οορ]δαδβίθβ. 

Τηδ6 τοοϑηβίοη οὗ Ἰμυοίϊδῃ μα ἔοππά 16 Εἰ. Εἰ, α. Η. 5. Υ., ἀπά {π6 
Μοϑοον 1 μΘο.]ΟΠΆΓΙ68 Ὁ. ἀηα ἢ, (Οὗ Μα  :Ὶ Β πούβ!!0}), 88 τῦθ}] 88 1 (86 
τηοάοτη ΜΆ. ἴῃ σοηογαὶ; 1 (86 ΕἸΡΙ51168 ἴῃ {π6 ΟὐὗοχΣ ρ. (οὗ Μαω!), 
δηα οἴμοῖβ αἱ Μοβοοῦ ; δῃηᾶ ἴῃ {π6 ΒΕ νοϊαύϊοη ἴῃ βανογαὶ οὗ {Π6 ΤΟΤ6 
τϑοθηῦ ἀοουτηθηῖᾷβ ; ἴῃ ἴπ6 (οἴδιο δϑα ϑοίδνοῃϊο υϑγβίοηβ, δῃὰ 1ῃ {86 
οἰζαϊοηΒ οὔ ΤὨΘοΟρὨγ Ἰδοῦ. 

Τὸ [86 τοοδηβίοη οὗ Ογίσθη, ἰὼ {πὸ (ὐοβροὶβ Ηπρ' ββουδοά Α. Κὶ, Μ. 
42. 106. 114. 116. ἀπ Μίδα μο ΙΒ πο. 10. ; {π6 ῬμΠοχοοΐαα ΥΓΙΒΟ 
ψΘΥΒΙΟη ; δη {π6 αυοίδίϊοηϑ οὗ ΤΒοοάογοῖ ἀπᾶ (γγβοβίοθ. Βογοπὰ 
[86 Οοδροὶβ ἢ οοπβιογθά {μαῦ πα οουἹὰ πᾷ πο ΜΆ. ρῥγοοῖβ οὗ {π6 
οχἰϑύθῃμοθ οὗ {Π18 γϑοθπβίοη ; {βουρῇ 6 (Βουρμῦ ἐπαὶ [Π6 ἰδίου ϑυσιδο 
γαγϑίοη τηϊρύ Ὀ6 ἃ ρσυϊάδ ἴῃ ἀἸθοονουῖηρ καὶ ΟΟΡΙ68; Ὀαΐ ἴῃ (818 Π6 
οὐγηθα Π1Β τγδῃΐ οὗἉ βιιοοσδδ. 

Ϊὴ ἀοβηϊηρ [86 ΟΠαγδοίου βΕ168 οὗἁὨ [8.686 Βα 6 ΓᾺ] ο]88868, {μ6 κοινή, ΟΥ̓ 
ὉΠΓΟΥ ΒΟ, ἢ848 θθθῃ βυ οἱ ν ἀσθβου θα: 1, Βούονοσ, ἃ ἰοχὶ οου]Ἱά 
θ6 δβϑυμηθα 48 Ὀδίηρ ὑπαὶ οὗὨ ν Βιοἢ [Π6 δοοουπί ρσίνϑῃ σγου]ᾶ Πο]α σοοά, 
10σουὐἹὰ Ὀ6 ἰουηά [ἴῃ ἢοῸ οπο ἀοουτηθῃὲ οΥ οἶα88 οὗ ἀοουτηθηΐβ : Ὁ Γ 88 ἴΠ6 
σἤδηρθΒ ᾿πἰσοαπορα οου]Ἱᾶ ποὺ θ6 βαρροβοᾶ ἴο 6 σομῆποα ἴο ΔΏΥ ὁΠ6 
Ἰοσα  γ, 1[8 ἔοττη τηδύ πανθ Ὀ66Π 88 ναγὶϑα 88 (86 δχϑιηρίασβ ἰῃ ἩΒΙΟΒ 
10 νγχ8β οοηίδϊ πᾶ, Απά, ὀχοορύ ἴῃ ἱποϊυἀϊηρσ (πμ6 Ῥοβμιο ϑγτῖδο Ὁποῦ 
[Π|86 βᾶπλθ ἤεδα 88 {πὸ οάοχ Βοζῳ, Ηυρ᾿ βυϑίθῃ δἱΐονσα ΠΟ ΤΌΟΠῚ 
ἔον {18 νδυιβα ἀθνθίορμηθηί. Τϊ8 οἶδβδ οὗ ἰοχί, (86 βαρροβαά κοινή, 
ΒΏΒΥΘΙΒ ΥΘΙῪ ὨΘΑΥΥ (0 (ΥἸΘΒΌΔΟΙ ΒΒ ἢ εδίογη τεσοηδίοπ; ἱποϊυάιης, 
θ681468, εδδ ῥοομῖιο γτῖδο, δηα {86 οἰἑαίίοιΒ οὗἩἨ ΟἸ]δπιοπὺ απᾶ Οτίρβῃ. 

(τ οβῦδοι, ἴῃ Θχϑιηϊηΐηρ {86 Βγροίμ6818 οὔ Ηυρ, δἀπηίτοα {παὶ 
{πο γῸ 8 8 ΤΣ] ΘΑΒΌΓΘ ΟΥ̓ {γ} 1η ἢ8 ΟΡ᾿ πο 88 ἴοὸ {ἐπ ἰοχί οὐ {6 
Ῥδβμῖο; [μδῦ 18 ἴο βαγ, 6 οοῃβιἀοσοὰ {πδΐ {μαὺ δποϊθηΐ νογβίοη πα 



δὺείεπιαίζίς Οἰαδεῦποαίίοη ΟἹ Ἰοσιμηιοηΐϑ. δῖ 

σοί ᾿πίο {π6 Θομα Ἰοἢ ἴῃ ΠΙΟΙ Ὁ ἢΔ8 θθθπ γβηϑη δα ἰο υ8, ΨΟΥΥ͂ 
Τα Οἢ 1η {Π 6 ΘΒΙΏ6 ΤΏΔΏΠΟΙ 88 (6 ἮΥ Θβδίθσῃ γϑοθπδίοη ἢ8α βρτυπρ ὺρ; 
Δηα τῆυ8, τὶΠουῦ δὴ 16 ΠΟΥ οὗὨ ἰοχύ, (Β τὸ νγαβ βοιῃθί ιηρ ΔΠδΙοροιΒ 
ἵπ {86 ἵἴτο. Βυῦ Θαγμοβίν αἸα 6 ορροβ {86 ποίϊοῃ ἱμαΐῖ {π6 οἰϊα- 
ἐἸοὴ8 οὗ Οτίσοη βῃουἹὰ Ὀδ τοίθιτθα ἴὸ 1Π6 ββπιθ οἶδββ, Δηα ἢ ρᾷνβ 
δοοάᾶ δῃᾷ να] τϑαβοηβ ἴῃ ΘΟΒ ΓΒ ο [0 Βυοἢ ἃ ν] ΘΟ αυθὴ οἡ Ηπρ᾿Β 
ΟὟΤΙ ῬΓΪΏΟΙΡΙ68 οὗ διταηροιαθαί. ΕὟὉΡ (86 [6 ραγί οὗ [μ6 τϑδάϊπρβ 
οὔἩ Οτσιροη ἐπ ἐλαγαοίογιδίϊο ραβδασεβ δ δα ΡΝ σι Π.. οὐ 186 1,0 
ἰαχίβ, θα στ πμαῦ ΗῸρ; ο4]16ἀ [86 τϑοθπβίοη οὐ Ἡδϑυομῖαβ. Βαΐ, 
ΟἹ {86 οΟΥδοῦ Βδῃηᾶ, Ηυρ 5ῃονοὰ {πεῖ σοτγίδϊη οἰζαθ!ομβ πὶ ΟἸοιηθηΐ 
ἈΠ6 ἴῃ Οτρθη Ἃὁ δοοοσὰ σι τ παὺ σι θβθδοι Ὠδα ἰοττηθα Υ δβίογη 
Το ϊησθ. ΤῊΒ 16 (ο βοῖῃθ ἱπηροτγίδηϊ γϑβ0}18; ἔου Οὐ βΌβοι, ὈΥ͂ 8ἢ 
ΘΙΧΒΙΤΩΪΏΔΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΩΔΩΥ͂ ρϑββδσθϑ, ΤηΔ(Ὧ6 10 ΔΡΡΘΆΓ αἸβ ποῦν ἰπαΐ Οτοη 
Ββα «αἱ ἀἸδγοηὶ ποθ υβοὰ ΜΆ. σ ]οἢ αἰ ἴδγοα στοὰ θοῦ οὐ Γ 88 
ἴο ἰοχί ; δηὰ {π8 ἴῃ ἢ16 (ὐοτητη Δ 1168 Οἡ δὲ. Φοθη 6 δι ρ] γα 8ῃ 
ΑἸ χαπασγίδη ἰοχί, τ ἢ}]6 ἴῃ ποθ οὐ δὲ, Μαίίβον, ἴῃ [86 ἰδίοσ ραγί 
οὗ Ἠϊ8 116, Βα ϑοα οὔθ οοπίδιηϊηρ ἮΥ Θϑίθγῃ τ δα ηρῈ ; δπα ἴῃ οἶμον 
ῥἰδοοθ Β6 νϑυῖθϑ ἴῃ 818 οἰ [ΔΕ] 0Π8, Δα ΟΟΟΑΘΒΙΟΏΔΙ]Υ͂ ΤΩΘΠΠΟΠΒ {86 ναγῖὰ- 
Ὁ; 5 οὗ Π18 ΘΟΡΪΘ68. 

Α58 Οτίρϑῃ μδὰ Ὀθθὴ οὐ ΠΥ ἃ Κιπα οὗ ᾿πᾶθχ οὐ Οὐὐἱοβδο 
δυβίοιη [Ὁ ροϊπηρ οὐ [Π6 ΑἸοχαπάσιδη ἰοχῦ, [8686 δα πη: ββί 8 ΟΥ 
ΤΘΟΟΒΒΙἀΟΥΒΙΟΩΒ ΘΓ ΨΘΟΙΥ͂ ᾿Π]υγοῦΒ (0 {πα ἀοἤηρα βοἤθηηθ; [ὉΓ 
μον αΙα ταυοἢ ἴο τολονα πὸ ᾿Δη-λασκα τ ὨΙΟἢ Πα δα Ὠἰτηβο] 
ὀγοοίθα ἰο ἀδθηοία πο οχίθηϊ οὗ θδο. Βυΐ Ηρ Βιτμβοὶ τγᾶ8 α]8ὸὺ 
Ιοα ἴῃ οομπϑϊοσῖηρ ΟὙἹΟΒΌΔΟΙΒ Β ΤΟΙΔΑΥΪ 5 0 ΘΧΡΥΤΘΒΒ 8Π ΟΡΙΠΙο ΒΊΟΣ 
σου α θ6 6αλ8}}γ ᾿Π]υσοῦΒ ἴο λὲθ δυσδῃροιηθηΐ; ἔὸγ ἢ ααούίθϑ {Π6 
)παρστησπὺ οὗἩ (ὐσιθβθδοι τοθρεοῃρ ΟΥΡΘῺ : ---- “1 ὙΘΥῪ ἀΙδοιπρι δ ῃοα 
ΒΟ ΟΪαν Ὧδ8 ΤΟΙ Δ Ϊοά, {μαὶ οα {Π6 ψΠοἷΘ ἢ ἈρΡΡγΓΟΘΟΠ6Β ὙΘΓΥ͂ ΠΘΔΓ ἴο 
{π6 ἰοχὺ οὗ (6 Μ5. 1. ΕΣ 1 γὸ [δῖα δσαυ ἔγομι 10. 118 ρτοδίθδί 
ΔΌΘΙΤΔΓΟΠΒ ἴθ γα δίδπαβ ουΐ ἴο ΥἹΟῪ ἃ [δα χῦ υ ΓῪ 1Κὸ ἐπεὶ οὗ (οα. 1,.᾽} 

Τηο Ἡδρβγοβίδῃ σοοθηβίοη οὗ Ηὰρ 18 αἰπιοβῦ, 1 ποῖ χυϊῖα, ΙΔΘῃ 108] 
σὰ 1Π6 ΑἸοχδμαγίδη οὐ (ἀτοβθδος ; (86 αἀἸδγοησα {πα΄ 6 ΔΡΡΘΆΓΒ, 
Πού ΥΟΣ, ἴο ΤΏΔΚ6 18 {παι πῇϊοὴ {Π6 σοπλοναὶ ἔγοσῃ 10 οὗ 80 σζδηυ οἱ 
[86 οἱζαομβ οὗ Οτίρθῃ που] ρσοάυοθ. Βυΐ 1 γγαϑ πϑοα[α] ἰο Ηρ Β 
δγβίθιῃ (0 ἀϊβαπραϊθη Ὀοίύνθθη {μο86 ααοίβιοηΒ δηα {118 ΓΟ ΒΙΟῺ : 
ἴογ 88 Ηδβυομῖαβ βυβογοα ἴῃ [Π6 ΘΑΥΪΟΓ γΘΑΓΒ οὗὨ 186 “ομγέϊ σοῃἑυτΥ, 
10 γου]ὰ μανα Ὀθθη ἱποοηδβιβίδην στ ἢ 411} (Παὺ 6 νγᾶ8 δῃαάθανουσιη 
ἴο 65 Δ Ὀ1188} 1 Βα σόγὰ ἰο δαμτῦ {πα΄ Π18 γϑοθηβίοη μδα θθθῃ παρ ογει 
ΕἸΡΏΤΥ γϑϑσβ Ὀοῖοσθο. Απάὰ {Π18 γγὰ8 ἃ βδίγσοηρ ροϊηΐ ὙΜῈ ΟὙἸΘΒΌΔΟΝ 
ἰῃ 8 ΓΕΙΏΔΓΚΒ ΟἹ {πῸ δι ̓ ]οοὶ; Ὁ ἐλίθ δἴομῃε ονογβοῖ {π6 βυρροβοᾶ 
ἀἸβύοΥ 081 θα518 συ βῖο Ηὰρ πδα ἰαϊ4ά. ὙῊΪΒ ἐεχέ νγλβ οδυ ΔΙ ]Υ πδοά ἴῃ 
Ἐργρὲ: Ὀαυΐ δὴ εεγψολίαπ ἰοχὶ γα ἐπαὺ δἀορίβα ἴῃ {παῦ ΘΟΥΏΙΤΥ : 
(18 {Π6 ἢ τη Ὀ6 [06 ΗδφΒγοβίδη ἰοχί, ζ [6 ὨἰδίοΥΙοΆ] πούϑβ τγο]αἰ θᾶ 
ὁ 186 Νοὸν Τεβίδιηθηΐ αἱ 411. Βαυΐ 88 [118 ἰβαχῦ νγ88 ἴῃ ἴδοὺ υβοᾶ ἴῃ 
Ἐρσγρί Ὀοίοτο (86 ὲτίὰ οὗ Ἡδδγοῖιβ, {86 Π1π|κ8 ἴῃ 186 ομδὶη οὗὨ Ὦγ- 
φοῦμ 818 ὈΘΟΟΠῚΘ ΒΗΔΡΡΘΑ Δϑ0 66 Ὁ. 

"Ὁ ἘΠῚ ΒΟΩΓΣ ΔΏΡΟΒΟΏΘΠΟΙ ΟοἸ σίου Ὀοοῦδοῆίοιὶ ἢδι, 488 ΟΣ δ οἢ πὶ ΟΔΏΣΘη ΤΩ ΘὮΣ ΟΟΓ 
Παπάροδσιῆ 1, ἀπηΐπογο. Πθηπ Ομ ἩΪΓ ἀΐθ στόξβοστι ΑὈϑομσηροη 88 Ὁ ΘΠ ΈΓΠΟΠ, 
8ὸ ἰτἰτὸ οἷπ Τοχὶ ΠΟΓΡΟΥ ἀδὺ ἰοπθῖη ἀ68 Οοάοχ 1, βοῦν ΔΒ ΪΟἢ ͵8ι."--- Ηρ, Εἰη]οϊ τας 
86. Ρ. 172. 

ΥΟΙ͂,.. ΤΥ. α 
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Ηὺυρ οοπδίοσγθα (818 ἰδχὺ ἴο ΒῈ  Κὶ πᾶ οὗ ᾿ποσουρῇ τονϊδβίοη, πη- 
ἀογίδκθη ὈΥ ἃ οὔ λοαὶ βοβοῖαῦ; Ὀὰΐ τ ΒοίμΟΡ Β6 τηδάθ αἰ ογαίζομβ 1π 
{π6 ἰαχύ ἔἴτοτι ἃ ΘΟΙΩΡΑγΊθου οὗὨ ΘΟρΐα68, ΟΥ' Όπι ἢ18 οὐσῃ ᾿παρτηρηΐ, ἢΘ 
Ιοᾶνθθ υπάοιουταϊηθα: τ ὑΠπ6 ἔοσταοῦ, πο 10 που] [Ὁ]]ο ἰπαὺ, 1π 
Βρι6 οὐ [86 Βυρροββᾶ οοπξιβιοη οὗἉ 186 κοινὴ ἔκδοσιϑ, Βογηθ δορὶθϑ σοῃ- 
ἰαϊηο6α 4 Ὀοίίοῦ ἱοχῦ; 16 [Π6 Ἰαἰίοτ, ([μ6 ἢ 10 που] οὨ]Υ 6 ἃ οοη͵δοΐαγαὶ 
Ῥτοσϑάμυγο, ᾿π)υτῖηο 80}}} ποτ δῦ γὰ8 ΔΙΤΟΔαΥῪ Ἰη]υτοὰ, [Ὁ Δ ὈΘ 
ἐπαὺ ΗἩδβυοθῖιβ δηα ὑπ6 ΟἿΟΣ ΤΟΥΊΒΟΙΒ ΓΟ, ὉΡΟῺ {818 {ΠΘΟΥΥ, 80Ρ- 
ῬοΒϑᾶ ἰοὸ αν 1πίγοάιοοα 10 σΌΠΟΓΑΙ 86 ΓΟΔΑΪΏΡΒ ΤΌΣΩ ΟΟΡῚ68 ψ ΒΊοΒ 
ΠΟΥ ΘΟμΒΙ ἀογθα ἴο 6 τηογα οοστοοῦ ὑΠ8π ὑπο86 ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΥ οι ρ] ογοα, 
1{ τὸ τηυδύ δβϑαμηθ ἀοέκαΐ γεσοηδὲ0᾽}8 τι ΘΑΥΪΥ [1π168, {πΠ6  αβὲ {ΠΟΥ 
ῬγΟΡΑΌΪγ που]ὰ Ὀς6 τῃαὐ ψ ἬΙΟΝ Τορυθδθηίθα ΟΥΙ[ΔΟΒ 88 86] θοϊηρ [86 πγοβὲ 
δοοιγαῖθ σορὶθ8 πιο (μου οουἹὰ Ηπα οὗἩὨ (86 ἰαχὺ {πδὺ τγαβ ουττοηῦ 
ἴῃ {πο ῖὶγ ΟὟ ΠΟΥΠΕΥ. ὙὩΠΟΥῪ τὶρηῦ 6 ΘΟΠΒΟΙΟᾺΒ οὗ πο δ] θυ Ὁ η8 
δχοορί μοβα τ ΒΙΟἢ ΟΓΘ ΒΡΣΙΠρΊπρ ὋΡ ἴῃ {Π6 1] οὐ ἀδΥβ ἔγου ἐπ 
Ὀ]ΠοΥΒ οὗ σΟΡΥ ΙΒί8; δπα {π686 ὑπο γ τσ οοττοοὺ 1] σᾶγα, δα 
(6 ὴ {Π6 }Σ ΟὟ ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΒ τ]ρὴΐ Ὀ6 υδρα ὈΥ οἰοτβ, ἔγομλ (π6 Κπόνσῃ 
Ῥδῖηϑ ΠΟ ἢ Πδα ὈΘΘῺ ἱδίκθη 1Ὲ οἰ] Δ ηρ᾽ ΓΑ ΒΟΥ ρ ΓΑ] οστοσ. [0 18 
ἀουθι ἃ} ἴῃ π6 οχίγοιμθ ψΠΘΙΟΙ 6 ΟΔἢ ΒΌΡΡΟΒΘ τοτα ἔμβῃ (818 [0 
πᾶν Ὀθθὴ δυο ΔΟΘΟΙ ΒΠ64 ; δηα {ΠΟ Γ6 ΔΘ ΠῸ ΤΟ Πα8. ἩΠαΐσυοσ 
ἔου δϑου θὴρ (86 ΑἸΟχΧαπατδῃ ἰοχὺ ἰὸ {π6 Ἰαδουτθ οὗ Ἡ ϑγοβῖι8, ΟΥ 
οὗἨ ΔΩΥ ΟΥΠΟΥ ΟἿΘ ΟΥ̓ ὙΠῸ ΘΥΟΣ ἰἰνοὰ, δα βοὴ οχύθηβινο σθ- 
ΨΙΒΊΟΏ ἜΥ̓ΘΡ Ὀ66ὴ ὑῃαογίδρη, δηα μά 18 τϑβυ 8 Ὀθοη τϑοοὶνοα, ΤΟΓΘ 
ἀεἤπηιίο ἔγδθθβ του] πᾶν Ὀθοη ἰοῦ Ἰὼ {πὸ μιβίοτυ οὗ {π6 ἰοχί: 1{ 
μοῦ Ϊα ποῦ αν ὉΠ ΟὨΪΥ τϑοοσαθα ἴῃ ὕτο ἀου δ {ὑ] πὰ ἀοργθοϊδίοσυ 
ΒΘη ΘΏΟΘ6Β. 

ΗυρΒ σοοϑπβίοῃ οὗ Ἰζποῖδῃ 18 ὨΘΑΥΪΥ 1ἀΘη [168] τ  ἐῃ6 (Οὐοπδίαπε- 
πορο]ιίδη οὗὁἨ (ἀὐἱθβύδον, αὖ Ἰθαδὲ ὈΥ͂ δβϑϑαμηρ (μ6 ἰδίου 1η {Π6 ἔογττα 
Ὑ ΒΊΟΣ 10 Βα 8 ἴο ἤδνα δοαυϊγϑα 1η δένοσ πιο. Ηὰρ ἰαϊὰ ἄονῃ (μδὲ 
16 4818 οὐἁὨἉ {818 γϑοθῃβίου γϑ (ἢ κοινὴ ἔκδοσις 85 1 οχιβϑίθα ἴῃ 
ϑγτῖα, δηα οἡ ἐῤὲβ στουπᾷ (τ ῖ ἢ μα ἱπουρκῦ {μαῦ Πα παὰ ργονϑά) 6 
Ιηδιηίαιποα ὑπαὺ {Π6 ἰοχὺ πιμϑέ "6 ἐμαὺ οὗ ζποίαη, ὙΤῊ1Β ᾿Πγ Ο]γ 68 πὸ 
᾿ΡΟΒΒΙ ὈΙΠΣΥ͂ ΟΠ. ΔΩΥ στουπαᾶ οὗ ΟΠΓΟΒΟΪΟρΡῪ ; Ὀυΐ (16 »γοο 18 σϑηϊηρ. 
ΤΠ τοϊδύοη δαύνγθθῃ {Π18 ἔοστω οὐ ἰοχί, δῃὰ {Π6 δουπίγσυ ἤο σοι μ6 
δδϑισηθα 10, ἢ6 τηδὶ ἰδ! θα ΤΟΙ ἢ ΘΟΙΙΡΑΥΊΒΟΩ οὗ ραββαρθθ 'ῃ ὙΙΟΒ 
186 Ῥοβμίο ΘΥΤΙΔΟ ΔΟΤΘΟΒ ὙΠῸ {18 γοοσηδίοπ ἴῃ ὀρροβιίοη ὑο Α]6χ- 
δηάγιδῃ ΘΟρΙΘΒ: ἴδ8, ΟΥ̓ δββυσηΐηρ ἰπαΐ [86 Ῥαβῃσίο σαργοδοηίβ (86 
κοινὴ 88 τοδὰ 1π ϑγσῖα, Βα ὑμουρῶξ {παῦ π6 οου]ᾶ δοοουηΐ ἴον [68 
ἔοστηδίϊοη οὐ {818 σϑοθΏβιο. 88 ἃ σουϊδίοη οὗ 1, Ηὰυρ ἀδβοῦῖθεβ [86 
διρροδεα Ῥτοοθάυγα οὗἁὨ 1,ποΐϊδη 8 88 ΣΥ Πα Πδα βθϑῃ ἠτι ὙΠΟ]; δά 
ὈΥ δαταιπρ' [πα΄ Τοδαϊηρθ ποῖ ἰῃ [Π6 Ῥοβῃϊο, ποῦ γοῦ ἴῃ ἴπ6 ΟἰΒΕΥ 
οΟἰά γϑοθηβΊοηΒ, 8.6 ουπα 1ῃ {{]18, 6 βῆογγβ (πδ΄ 1 οοὐ]Ἱᾶ ποὺ Ὀ6 80- 
οουπίοα ἴον Β ΣΙ ΟἿ ἴῃ {818 ΤΩΆΠΏΟΓ. Ηδ ΤΩΔΥ Ὀδ6 αὐ]08 οοτγγοοῖ ἴῃ 
ΒΌΡΡοβιῃρ δαὶ Απίϊοοῦ γγαϑ [86 θΪ]δοθ ΏΟΣΟ 10 βρτυηρ ἀρ; Ὀαυΐ ἴο 
αὐἰσιθαΐθ 118 ἐοστηδίίοῃ ἤο ΔΩ {δῖηρ Το ἴμδῃ {Π6 ΘΟΙΏΙΩΟ ῥΤῸ- 
οϑάϊηρθ οὗὨ οοργιδίβ, 18 ἃ σβποιηθηΐ ποῦ βυδίδι πο ὈΥ Ρῥγοοΐβ οὐ ὈὉΥ͂ 
[Π6 ῬγΟΌΔΌΙ 1168 οὗὨ ἴῃ 6 οαδθὸ. ΟἹ βΌδοΣ, αἴζον τ ῖρμῖηρ Ηρ Β ἀγρὺ- 
τηθηΐθ, (πουρν ὑπαὺ {86 (ὐοπβίβπορο ἴδῃ ἔοστ οὗ ἰοχὶ δὰ βργυῃν 
ὉΡ ἴσοτα ἃ σοι παίΐοη οὗὨ {π6 σϑδάσηρβ πβϑᾶ ἴῃ ΑἸ δτθηὶ ραγίβ δπα ὈΥ͂ 
ἀΠἴθγοπῦ ροσβοηθ. Ηδ δοοουηΐϊθα [ὉΣ [19 ΠΙΔΗΥ͂ ΓΟΒΟΙ ὈΪΔηο68 ὈΘύ 66 ἢ 
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(815 ἰοχὺ δπᾶ (Π6 Ῥαβμῃιίο ϑυσῖδς ὈΥ͂ Βαρροείηρ ὑπαῖ ὑμδὺ γϑυβῖοη μδὰ 
θοθη τουϊϑοά ὃὉν {86 δἱα οἵ ἀτοοῖς Μ55, οἵἩ {818 Κὶπά, Απά 4]1] τ86 
ΤΟΒΘΔΤΟ 68 οἱ Ηυρ, ψ Πθη ὈΓΟΡΘΙ͂Υ πι8ρα, οὶ ἴο βου {πῇ [118 νγδ8 
16 Το] ομαγαοίοσ οὐ {86 (ὐυμδίβη πορο] ἴδῃ ἰοχί ; 10 πρηῦ θ6 βαϊὰ 
ἴο Ὀ6αγ [86 δαηηδ γοϊαἰίοι ἴο [6 ΤΏΟΓ6 δηοιθηΐ ΓΟ ηρ8 {μαὺ [Π6 σΟΠΙΠΙΟΝ 
αϊαϊεοςεί, κοινή, οὗ ἴμ6 Οστοοκβ ἀϊὰ ὕο 186 ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ αχϊβίϊησ τηοᾶθϑ οὗ 

Ἡϊδβοτίο Ηυρ μαα ἀοπμθ ΠΟ σοτῸ ἰπδὴ σ -ϑιγδησα {86 ῬΓΟΥΙΟΙΒΙΥ 
τοοοσπβοα ἔβηλ1]}168 οὐ οἶδβθ68 οὗ ἰαχῦ; Ὀαύ πῃ Π18 Του ἢ οἶδ88 οὐ (μϊτά 
χασθιβοι, {π6 ΟΥρομϊδη, ἢ6 ἀσν Βα 4 Βοιμοίπιπρ' ποὺ οϑϑὺ (ἰὼ ὈὉθ 
ἀεῖπιεά. ε πον ναὶ 18 πιραπὲ ΏΘῺ γ6 ἤδδῚ οὗ α ΜΆ. οὗἉ {π6 
ΑἸοχαπάσίδη, ἮΥ δβίογη, οὐ (ὐσμβίδη ορο ἴδῃ ΓΘ βΙ 0.8 οὗ Οὐ βΌδο, 
ΟΣ οὗἉ {δὲ κοινή, [86 ΗοΒγο δὴ οΥ 1ποΐδηοδη οὗ Ηρ; Ὀυΐ [Ὁ 18 ποῖ 
ΒΟ ΘΑΕΥ ἴο ἀοῆπα ἰμ6 Οτροπίδῃ ἰοχὺ ΟΣ σϑϑαϊηρθ οὗ {818 ἰαὐύοτ- 
ΤΩΘΏ ΠΟΠΘΩ ΟΥ̓. 

Τ1ι 18 ρταηίοα (δδὶ {μ6 οἰϊαίίοπβ οὗ Οτίζϑη ἀο ποῖ δοοογὰ σι {818 
Θαϑθτη ἃ ΤΣΟΘΘΏΒΙΊΟΙ ; θαυΐ ἴον {818 Ηπρ δοοουπῖδ Ὁ {Π6 Βαρροβι θη 
ταῦ 10 τῶϑ [86 υὑπαογίακιησ οὗἨ [18 Ἰαυοσ ἀΔγ8, αἴνονυ [18 σουϊβ μδὰ 
θθθη οομμρίοίεα,. Ηον {μθη οδῃ 4 ἰοχί Ὀ6 ἐουπα ὙΠΙΟΝ οδὴ Ὀ6 
Δϑοσιροά (ὁ Οτρϑῃ δ8 18 δυίμουῦῷ Ηυν Ἀρρϑδὶβ ο σοῦ ὁ γοῖλα πδά 
τυτι θη σοποεγηΐπο ἰἦδε 7,,ΧᾺΧ., εἰαπρ {παῦὺ [86 οουῃίγιθβ Ὀοΐνθθῃ 

Ρὺ δῃὰ Απίοοῦ υ86 [86 ῬΑΙ]οβπϊδη ΜΏ8., οαθοταίθα Ὀν Οτίροῃ. 
ΤὨῖ8 (45 θαΐογθ) μα ἰγδηβέοσβ (ο (86 Νοιν Τοβίδιμθηϊΐ, δπά (ἤθη β6θκβ 
ἴοςΣ Μ55. νοὶ γν}}} ἴῃ Δ18. ΟΡΙΏΪΟΠ ΒΏΒΥΨΓΟΣ [86 ἀοβογ ρύϊοη : 88 Ὀοΐῃρ 
Ἰηξοστηθαϊηίο ἐπὶ ἔοχέ Ὀούτοθη (Π6 ΤΟΔϊηρΒ οὗ Απίϊοοι δοὰ Ἐρυρί, 
{π6γ τόσ Πα 6 ὀχροοίθα που Ὀ6 ἔουπά ἱπ {Π6 τορίοι ἰοσϑ ν 
ἰπίογροβοά, ἀπά δ8 ἴμ6 Ἰδίοσ ϑυσίδο βϑοιηθά ἰο ὑ6 χοϊδίβα ἰο (88 
γογδίοη οὔ (86 ΟἹα Τοείατηθην ἴῃ (δαὶ ἰδηρσιαρο τη846 ἔγοιῃ [6 
Βοχαρίαν ἰοχί οὗ Οτίροη, {π18 σϑγϑίου (6 ἱμουρῦ) αὔοόγαθα ἃ οἵὐἹ- 
ἰο ο Οὗ {86 ἰοχὺ δορὰ ὮὈγ ἰδαὺ ἔλθ Γ. 

Βυΐ ΒεΙαῈ ὸ Βαύδ ἱπρΘ ΟΣ Υ νΔΙΏΪΥ ΘΙΔΡ]οΥΘα ; ῸΣ 811] (παὺ οου]ά 
ΡῈ 88] οὗ {μ6 υϑσὺ ἔονν Μϑ. τ βοὴ ἢ ἈΒΟΣΙ 68 [0 {818 ΣΘΟΘΏΒΙΟΩ, 
18 {πα (Π6Ὺ ῥγοδοηῃΐ ἔδαΐυσοθ ὈδΙομρίπρ ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ [0 8. ἐγαπεϊίίοπ 
εἰδίθ ; 80 εἰμὶ Ὡ (ΔοΥ ΤΠΡΒΟΪΥ ἔοττῃ ἃ οἶδϑθ ΟΥ ἃ ΣΘΟΘΏΒΙΟΙ,, Β6Υ ΓΑ Ϊ 
οὔ (8οβα σι ῖοῖ μ6 ἢδ8 ρ]ορα οἰ Υ ὑπᾶδν [86 κοινὴ οὐ (πὸ Ηδβυοβίδη 
ΒΟ. ]ἃ αἷβο ΟΟΟΌΡΥ ἃ δβίγωῖϊαῦ ΗΪ]806. πη, ΒΟΣῺΘ οὗ {π6 Ηεεγελίαπ 
οΟὨ ἴδ: ταϊχίυγοβ οὐ {86 τοδσηρβ τ ]οἶ Ὠ6 ἰοτιηθα 1, ποΐλποδη : Μ᾽ ἢ 
ἰβοὼ ἀο ποῦ {ποὺ ἰαῖκο {Π6}Γ Ἴ.::: 88. ἃ αἰδβποι ἔΆταγ ἢ ΑἾδο, κΧἱ 
ἸΔΔῪ Ὑ7611 6 δεκοά, μον 1{ 18 ὑμαῦ (π6 δῃποιθηΐβ, ὙΠῸ [6}} ὉΒ 80 τυ οἢ 
οὔ τ86 Β1Ρ]1ο4] ἰἸαθουτα οὗ Οτρθη, Βα Ὺ ποῖ ὁὴ6 πογὰ δρουΐ {Π6 τγϑδσῖ- 
ΒΟ πηδοσγίδκίηρ τ ἢ ΒΙΟὮ ἢ 18 ΒαΡΡρΟΒΘα ἰο πᾶν Ὀδθῃ οοουρϊοὰ 
ἴῃ [18 Ἰαϊοσ ἀδυβῦῷ Απά 1 Οσῖρϑῃ “Δα ἱπαθθα ογοόνσῃ κὶθ γθαγβ οὗ 
(011 δηα δβίυαν ἃ {8 τοοογάϊησ {86 τοϑυ]ξ οἵ Πὶβ ΤΥ βθασο 68 ἰηΐο 
(06 ἰσχια ἰοχῖ οὗ [86 Νον Τοβίδιηοηξ, νου]ά 1 ποῖ Ὀ6 δἱ ᾿ϑδβί γσϑοιηδυκ- 
8016 (δδύ πθ βῃου]ὰ μανθ ρσίνθῃ ἔοσί ἃ ἰδχί υϑγγ [10{16 τ θοὴν 
{παῦ ψ ΒΙΟἢ Π6 μα υβοὰ ἴῃ δῃΥ ρατὶ οὗ Βΐ8 118 ἢ δπὰ θυϑῃ ἴῃ βοῃιθ ρΡ]βϑββ 
εὐπέγαὐξοίέησ [6 τοδαϊηρβ Ὑ ΒΙΟΝ Π6 ἐαργεβεῖν πιοηἐϊοη8, ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΘΥΘἢ 
οὗ 18 ζαξεν νουκβ, 88 Ὀδῖηρ {μαὲ οὗ (86 Οατθοὶς οορὶοθῦὺ Τῆθβθ 
σοι Σἶτβ ΘΠ ΠΑ. 168 ΔΓΘ ΘΑΌΔΙ]Υ ΔΡΡΙΟΔΡ16 τολίολευεν οἵ [86 ἀοου- ᾿ 
Ἰηθηΐδ 8814 ὑο οοηίδίη {118 ὑαχῦ ἸΔΔῪ ὍΘ Αββαπιθα 88 18 σϑηυδηα ἔοστη : 
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δά Τρχίμαὶ (γί οἴδηι. 

ἔργ 80 γαρῖιϑ 18 {π6 016 ΓΠΘΟΓΣῪ τοβροοηρ 10, (μα: [ΠΘΓΘ 18. ὯῸ 075 
Ἰλοῦϊαν ΡΑΥΙΥ οὕ πλαῦαδ! τθβθυι ]άποα δϑύνσθθῃ π6 ΜΩ͂Ν. ποῖ Ηυρσ 
Ὀτίηρβ Τορείμον 88 οοῃϑυϊαληρ [Π18 οὁπ6 οἷἶαδδβ. Μοβῖ οὗ ἔβϑι Ὀοϊοησ 
}ιβῖ 88 τσοὶ ἴο ἴῃ6 (ὐοπδίϑ ]Πορο] ὕδη ἔῃ] ν (οΥ {πῦ οὗἁὨ [μ“τοΐΔΠ} 88 
ἴμοβ6 ψ οι Ηὰρ πδηγθ8 ἀπάογ ἰπδὺ ποδά. 

Βυΐ τὖὸ νγγᾶβ ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ (0 Ηρ ροβιίίοη ἰὼ βπᾶ αὶ ῬΑ] θΘβ πη σὰ 
ΘΟ, Βῖο, 848 ΟΩ6 οὗὁἨ [Π6 ἴἢγοα ο]αθ8θ8 οὗ γουϊϑοὰ ἰοχί : δηᾶ ἐμογοίοσο ἢ6 
ἰουπὰ 1Ὁ Παγθ. Ομδ βίγοῃρ ροϊηῦ ἴῃ Ορροβιίοη ἴο {Π6 ποίϊοῃ ἐδμαΐ 
ἴπε86 ἀοοσυμπηθηΐβ οοπίαϊη ἃ ἰεχύ οὗ Ῥαεβίῖπθ, ρίνθη ἐγ (δοοοτγάϊηρ; 
0 Ηυρ᾽᾿Β βιρροβίτοη}) ὈΥ ῬΙδΘγῖαβ δηα Ῥδιρῃ! 8 ἔγοτα Οὐροη Μ55., 
18 ἐουπά 1ῃ 16 σΠδγδοίον οὗ {πΠ6 αἰἰδιϊοηβ οὗ Εἰ ΒΟΌΣ .8, το 1568 ἃ ἰοχὲ 
Θομ γΆ]ν ΑἸοχδπάγιδη. 

Ἴνῖοθ, πα θϑά, «σοῦ θ ἈΡρθ81]8 ἴο [86 δχϑιιρίαγα οὗ Οτίσεη: Ραΐ 
[818 ἜΧΡΥΘββίου ἄοθ8 ἢοὺ Ῥσουο {Πδὺ ΔΩΥ͂ βιιοῆ χεσογιδίοπ οχϊδιθα, θαΐ 
τ γον {Παὺ {Π6γ6 ΧΘΓΘ ΘΟΡΙ68 ἡ Β]Οἢ ΟΥσοπ Δα υβθα : ἴῃ ὁπ6 ρΪδ0θ 
Βα Ἰοΐηβ {π6 πᾶπια οὗ ῬΊοσῖ8 ὙΠ} {πα οὗ Οτσθη. 

ἼΆ686 ῬγΟΡΔΌΙ [168 ΔγΘ βίσοῃρ' ἀραϊπδῦ [86 Πγροίμ6βὶβ οὗ δὴ Οτίροθη- 
18 ΤΟΟΘΠΒΊΟΙ ; δύ ὑπ686 ἅτ ποί Α]] : ἔογ Οσίρσϑη Ηἰμηβοὶ ἢ ἴῃ ομθ οὗ 
ἢ18 Ἰδοῦ σου ΚΒ αἰ] βοϊαῖ τὴ ϑοἢ δῃ ἀπαογίβ κῖηρ 85 οβ {μαΐ σοι ποξ 
6 οαγτϊθα ουὐὐ ἢ; Πα ἄπειο ὑπαὶ σορὶθβ αἰἴογαα, Πα βίαίθα {π6 ἔβοῖ, θαΐ 
μον ἴο ΔΡΌΪΥ ἃ Οὐ [108] ΓΘΙΏΘΑΥ σγα8 αὐζου!Υ ἀπκπότη ἰοὸ ἢ. ΤῊ]8 
βίδἰθπιθηΐ ἔγοι ΠΙτβοὶ ἢ πρηῦ πᾶνο βυβῃοοα ἕο Πἰηάου βυοι 8 νοῦ 
Ὀοίηρ' αἰὐγθυϊοαά ἴο ϊπὶ; ἀπά 1 ἢ6 μια γϑδ! νυ ξοσιηθα βοῇ 8 σθοθῃ- 
Βῖοη, ἴῃ ὑπ6 ἰοχί οὗ πῇ οῇ πα οοηίγαάιοίεα 41} ὑπαὶ ἢ6 μδὰ ἀβῆμιίο 
βίαἰοα ἔοσ ἴοσίυ γϑᾶγβ ἴο Ὀ6 {8 τϑδαϊηρ οὐ Ηοὶν βογὶρίυτο (48 σου]Ἱὰ 
δανα Ὀδοη {π6 ὁ886 οἡ {6 Βα ρροβιίου ὈθΌΓΘ 8), 10 που]ὰ ἰηΐου δἰ ΠΟΥ 
{μα 818 ἡπασπιοηΐ ἴῃ {118 οἰοβθ οἵ 818 116 νγα8 ᾿τηραϊγϑα, οὐ οἶβα (ῃδὺ ἢθ 
Πα κούβα ὑπ6 οὔθ, Ὀν πϑὶηρ Δ ὈΠΥΔΥΤΔΏΙΔ]6 ᾿ἸΙσθ πο οὗ σοῃ͵θοίιγα. 

ΤΒυβ {Π6 ὉΠοοσῖο8 οὗ Ηυσ ροββθ88 γαίμου ἃ πορδαίϊγα [ῃ8 ἃ Ῥοβιθνθ 
ναϊυθ. ὍΤΟΥ ἰ6α (ο ἃ ΓΘ-οχαιηϊηδίϊοη οὗ [πΠ6 σΟΪ6 ϑιυι)]θοὺ Ὁγ ατῖθδ- 
Ὀδοῖ, γμὸ οηΐογθα οἱ 1 ἴῃ ἃ Βρ᾽ΓΙῦ ΟὗὁἉ ΤΆΓΘ ΘΔ ΟΌΓ : [Π6 Τ6Β}}} 18 ρίνϑα 
ἴῃ {86 “Μεϊοίοπιαέα Ῥτεβχοα ἴο ἢ18 ἰαΐδϑί ποσὶ ((ὐοτησηθηίασιαβ οὐϊοαβ, 
Ραγί 1.,} 1 1811. Ηδ ἔδογο τοξαϊθα βοηλ οὗ {Π6 ροβι(ιοηβ οὗ Ηυρ, 
ΘΧΡΓΘΒΒΘα ἢ18 αἰββθηΐ ἔγοια οἰἴμϑσβ, δῃὰ αὖ {ῃ6 ββῆγχθ ἰΐηθ δα 
ὑμαύ 18. ΟὟ βυβίθι σγϑαυ το οογίδιη τηοα! βοδίϊομβ. Ηδ υἱοῦ 

"ΤΩ δῖ8 ΟΟἸΩΠΙΘΠΑΓΥ οὐ 8.. Μαίμον, Β6 ἀποβίίοηδ, οα ᾿πίοση αὶ] ὑγοθϑὈ 1 165, τ ΒοῖμοΣ 
τῃς νοτγὰβ ἴῃ σἤδΔΡ. χὶχ. 19., ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, ΔΥῸ ΤΟΥ͂ ρατὶ οὗ [δ6 
ΒΟΠΌΪΠΟ ἱοχί (8 τπὶπρ ψ Ὠϊοῆ, ὁ ρστοιη 8 οὗὨ οὐ] 4] ουϊάθησς, ποοᾶὰ ποὶ Ὀ6 ἀοπδεα) ; δπὰ 
ὙΠ6η ἢ6 ΒρΕΑΚΚ(Β οἵὁἨ ἴῃς ἀϊνοσβίοῖθβ οὗἨ σορίθδ: καὶ εἰ μὲν μὴ καὶ περὶ ἄλλων πολλῶν διαφωνία 
ἦν πρὸς ἄλληλα τῶν ἀντιγράφων ὥστε πάντα τὰ κατὰ Ματθαῖον μὴ συνάδειν ἀλλήλοις, ὁμοίως 
δὲ καὶ τὰ λοιπὰ εὐαγγέλια, κἂν ἀσεβής τις ἔδοξεν εἶναι ὃ ὑπονοῶν ἐνταῦθα προσεῤῥίφθαι, οὐκ 
εἰρημένην ὑπὸ τοῦ σωτῆρος πρὸς τὸν πλούσιον τὴν "“" ἀγακήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν ἣ 
ἐντολήν νυνὶ δὲ δηλονότι πολλὴ γέγονεν ἣ τῶν ἀντιγράφων διαφορά, εἴτε ἀπὸ ῥαθυμίας τινῶν 
γραφέων, εἴτε ἀπὸ τόλμης τινῶν μοχθηρᾶς τῆς διορθώσεως τῶν γραφομένων, εἴτε καὶ ἀτὸ τῶν τὰ 
ἑαυτοῖς δοκοῦντα ἐν τῇ διορθώσει προστιθέντων ἣ ἀφαιρούντων. τὴν μὲν οὖν ἐν τοῖς ἀντιγρά- 
Φοις τῆς παλαιᾶς διαθήκης διαφωνίαν, θεοῦ διδόντος, εὕρομεν ἰάσασθαι, κριτηρίῳ χρησάμενοι “αἷς 
οἰπαι9 ἐκδόσεσιν. κι τ. Δ, -- (11, 671. θὲ 16 πι6). ΤῊ Ϊδ8 ̓ π} 1168 Ῥσθτ αἰ ηΥ πδὲ πὸ 88. ἢ 
ποῖ ῃοά δὰ Ὀεοη ἀσν δορά, δὲ Ἰοαϑὺ ΌῪ Οτίροη ἢἰπηβοὶ [, ἴῸγ ἰοσπιίηρ ἃ γτοςϑηδίοη οὗ [δ ἴοχὲ 
οὗ 186 Νενν Τοβοϊδιηθηῖ. Τῆς οἹὰ [,δ(ἴη ἐγϑηβίδίοῦ οὐὁἨἁ Οτίροῃ δ85 Βδῦθ, “ [ἢ Ὄχϑιῃρίασὶ 8 
ἀπίοη Νονΐ Τοαίδ 611, ἢΟΟ ᾿ρδατη 16 ΡΌβδ6 ΆΠΘΟΓΘ 8116 Ῥδγίςο πο ρΡαυϊαν!." ἘΕνοη 1 
1818. Ὀ6 ποῖ 8 ρεπειΐης οἴαιϑο, ΠΟ ἢ ἢα8 ὈΘΕΠ Ἰοβὺ ἴῃ ἴδ τθοκ, ἴὑ ἰβ δὴ δρῖὶ ΘΟΠΙΣΘΠΙΘΙΥ : 
δΔηά ᾿ξ βϑῆον δ ἴπ81 ἴΠ6 δησίθηϊβ ΨΕ͵Ὸ ὙὙΠΟΙΪΥ͂ ἀποοηβοίοιβ οὗἨ ΔηΥ δμοῦ σόοσῖκς πανΐηρ Ὀθο 
ππἀογίακοη ΕΥ̓͂ Οτίσου, [Ιηάθοά, ἰδ 18 τηδγνθ!]οῦβ τπδὲ ΒΥ πηοάογῃ ᾿τίϊογ δουϊὰ ἢδΥθ 
οιἰορίθα β00ἢ ἃ {ΠΟΟΥῪ ψίτὰ γοζασγὰ ἰοὸ Οτίζοι. ' 
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ἀουδίοα ἴμ6 Ὠϊδύοτ! 4] θ8818 δπα ποιηθποϊαίαγα δβϑυμηθα Ὁ Ηὰυρ; δα 
ἀϊδρτονθα τῃ6 πούϊοῃ οὗ ΔΠΥ υϑοθηϑίοη ὮΥ Ὅτιροη, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ δυο ἢ 8 
ὁη6 ἃ8 Ηυρ Πεᾶ ἀοῆπεοα. Απά, δἰ πουρἢ Πα 81}}} σοπβιἀθγοα ἐμὲ [ἢθ 
ΘΒ ὈΠΒῃτηθηῦ οὐὗὨ ΓΘΟΘΒΙΟΠΒ, 88 διιοἶ,, γ88 Θβϑθητα] ὅο ἀγαυϊηρ ἴγὰ6 
ΤΘΘ115 ἴγομιχ ἰοχίυδὶ οὐ 1] οἰϑηη, ἢ6 ΠΟῪ {πουρμῦ πα΄, Ἔχοθρὶ ρουθδρθ 
18 οσσχῃ ΑἸοχϑπάσγιδη οἾ888, ὕποτα τγῶβ ποπα [0 Ὑ ΠΊΟΝΙ μα΄ παπὶς ποι α΄ 
1π βί σοί θ88 ΔΡΡΙΪγΥ. 

Απᾷ {18 Ἰοδ48 ἴο {πὸ ἸπαυϊγΥ μον [ΔὉ βυοἢ 4 {πῖπσ οδη 6 ββονῃ 
88 δοίῃΆ] ἰαχίμαὶ τουιβίοη οὗ {π6 ατοοῖ Νον Ταβίδηθηϊ ἴῃ ΘΑΣΪΥ 
ἄανβ. [8 {86 γα ΔὴΥ σγϑδὶ ουϊάδθησα οὗ βιιο ργοσοάυγο οἡ (6 μαζὶ οἱ 
Ὁ σ ϑθη βοβοϊασ Ὁ ΟΥ̓́ οουγβα 10 18 δαπηϊ θα ὑπαὶ δε ἃ ΜΆ. Πιδά᾽ 
θδθη σι ἴθῃ 10 ΡαΒΒοα (οΥΓ οὐρμΐ ἴο αν ἀοηθ 580) 1πίο [6 πδπᾶβ οὗ 
Βγὰ ψὖΐπὸ νγαἕὴ οδ θα ὁ ἀντιβάλλων. Απᾶ {π6 Ὀυδβίποθβθ οὐ βοὴ 
ῬΓΤΟΡΟΥΥ γα ἴο συ ὙΠαῦ δα Ὀθ6η ΓΙ ΘΠ 80 88 ἴο πηβκα 1 
ΔΟσοΟγΊτηρ [0 {π6 ΘΟΡΥ͂ (71:80 88 ἃ τπηοάογῃ ργθβθ-οσσθοίοσ 4068). ΤΉ 
ΠΈΆΣΤΩΘ ΟΥ̓ ὈΟΟΌΡΔΌΟΙ, 88 Ὑ611 848 {μα οἵ δ διορθωτήφ, ΟΟΟΌΓΒ 1η (ἢ6 
ΒΗ ϑοσ ρΡομΒ γοὺ ἔουπα ἴῃ ΒΙΌ]1οα] ΜΩ͂Ν: 88 ἴο ἴπ686, Πούγανοσ, ὑ 
Βῃου]ὰ ΡῈ ορβοσνυοὰ {μαι 186 οχ βϑυϊηρ Βυ ὈΒΟΓΙΡΌ ΟΠ 86 οἴὔβῃ, 1 ποῖ 
ΑἸ ΆΥ8, σορίεα ἴτοτη τπαῦ ψ ΒΙοἢ πδα Ὀδθὴ οΥρΊ ΠΑ ἢν Δρροηάρα ἴἰὸ 8 
ΜΏ. ; 80 ἰδεῖ ὑπουρὶ 1ΐ δέσπις ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙ ΠΥ {παῦ Βοπλ6 ῬΑΓ ΘΙ] ΑΓ ΘΟΡΥ͂ 
0,46] ὈΘΘη του βοα ΟΥ Ἔσχϑιηϊηθα ὈΥ δοὴθ Κπόνῃ ᾿πα ιν), [86 δἰξοβῦ- 
δϊοη φχγορεγῖν ὈδΙομρδ ἴο ΒΟ6 ΤῈ δῃοϊθπὺ ΜΆ. ἔτουῃ ψβῖοἢ ν δὶ 
6 ροββθββ ἢδ85 Ὀ6θὴ ἀογνϑα. 
86 βυρβογιρίίοη οὗ α ΜΆ. (861 οὗὨἨ [86 οἰθνθηῖῃ οοηΐαγΥυ.) ἔλοση 

τ Ιοῖ Ζαιαρτὶ ΡυὈ]18ῃη6α 186 αἰν]βίοἢΒ δηα βιυιτηγηλσίθ8 δρὶογοα ὈΥ͂ 
ἘΞ 4115, δα (ῃ6 οπᾷ οὗ (86 (ὐδίμοὶο ΕἸ 81168, γὰῃβ {888 : --- ἀντε- 
βλήθη δὲ τῶν πράξεων καὶ καθολικῶν ἐπιστολῶν τὸ βιβλίον πρὸς τὰ 
ἀκριβὴ ἀντύγραφα τῆς ἐν Καισαρείᾳ βιβλιοθήκης Εὐσεβίου τοῦ Παμ- 
φιλον. Απὰά {86 Βυυθβοσιρίίοι οὗὨ {Π6 ἀποϊθῃΐ (ὐοἾ8]1η ἔγαρτηοπίβ (Η. 
οὗ 5:. Ῥαὺ} ΕἸ 181168) 18 οὐ 4 βἰτα αν Κιπὰ ; ἀντεβλήθη δὲ ἡ βίβλος 
πρὸς τὸ ἐν Καισαρίᾳ ἀντίγραφον τῆς βιβλιοθήκης τοῦ ἁγίου Παμφιλου 
χειρὶ γεγραμμένον. 

Ιη οἶμον ΜΌΝ. {πὸ ψοσκ οὗ {πὸ διορθωτής 18 α͵8ο τηοηθοηαά, δᾶ 
τῃδλί ἴῃ εὐ ἃ ΠΙΔΏΠΟΙ 88 [0 ᾿παϊοδίθ βοηλα αἰ θσεηοθ. ὙὍὙΠ6 [Ο] ον ηρ; 
ΔΥΘ ΒΒΟΓΙΡΓΙΟΏΘ Δρροπασθα ἴο ρογίϊοηβ οὗ {πὸ ΤυΧ ΙΧ, νογβῖοῃ : ἔγοτμ 
{Π6 Θηα οὗ Εβίπου οορὶοα ἔγοιη παλαιώτατον λίαν ἀντίγραφον ἴῃ (ῃ8 
Οοάοχ ΕὙΙἀοτοο-Αὐραυδβίδπυβ (οὗ {π6 ἔουτῃ ον ΕΠ οοηΐατυ) δἀἀοά 
Όγ 4 Ἰαΐον παπᾶ (οὔ ἴΠ6 βἰχίϊθι. οὐ βευθηΐῃ οθηΐυγγ), μετελήμφθη καὶ 
διορθώθη πρὸς τὰ ᾿Εξαπλᾶ ᾿Ωρυγένους ὑπ᾽ αὐτοῦ διωρθώμενα. ᾿Αντω- 
νίνοσ ὁμολογητὴς ἀντέβαλεν, Πάμφιλος διόρθωσα τὸ τεῦχος ἐν τῇ 
φυλακῇ. Αἱ 16 οπὰ οἵ ΕΖΟΚΙ6Ι ἴθ {π6 Οὐάεχ Μαγεομδ ἴδηι 18 
ἔουμαᾶ, μετελήφθη ἀπὸ ἀντυγράφου τοῦ ᾿ΑΒΘβᾶ ᾿Απολλιναρίου τοῦ 
κοινοβιάρχου. ἐν ᾧ καθυποκεῖται ταῦτα, μετελήφθη ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς 
ἐκδόσει9 ἑξαπλῶν, καὶ διωρθώθη ἀπὸ τῶν ᾿Ωριγένους αὐτοῦ τετραπλῶν, 
ἅτινα καὶ αὐτοῦ χειρὶ διώρθωτο, καὶ ἐσχολιογράφητο. ὁ Εὐσέβιος ἐγὼ 
σχόλια παρέθηκα. Πάμφιλος- καὶ Εὐσέβιος ἐδιωρθώσαντο. 
ΤΏ σψοῦκ οὗ ἃ διορθωτὴς ΤΩΔΥ ΔρΡΡΑΓΘΠΟΪΥ 6 ΤΟρΆΓαἀΘα ΔΘ. ΤΏΟΥΘ 

ΟΥ̓ Εἶσ] ἴΠ8πὲ ἰμπαὺ οὗὁἨ (ἢ6 τηθζο ἀντιβάλλων ; [86 ἰαιίοΥ ἈΠΘΘΥΙΠΣ 

1 Ζαοδχηὶ Οοἰϊεοίδποα Μοηυμπχοηίογιπι Ν᾽ οἴογαιη, Βοιης, 1698, Ρ. 51. 
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86 Τοχίμαϊ Οὐ οΐδπι. 

ΤΑΙΒΟΥ ἴο οὔθ ὙΠῸ τοϑα ὈΥῪ ΟΟΡΥ, (86 ἔοσίηον ἰο πὶ ψἢο πδοᾶ ἃ 
οὐἹοα] Ἰυαρταοηΐ ; δπα ϑνυθ ἴγοτα ἶπὶ ταῖρι δυῖθ6 παίαγα! γ δας 
ΤΘΒ} 8 88 ψουἹα Ὀ6 Ἰηϊτοἀορα ὈΥ ἃ ΘΟΙΙΡΑΣΊΒΟΙ οὗ γϑγϊουβ ΘΟρΙ68: ἃ 
ΤΥΔΏΒΟΥΙΡΌ τη8616 ἔγοτη ΒΟΠῚ6 Θχθιρἶδῦ, ἤθη οοττοοίθα ὈΥ τρθδηβ οὗ 
δηοίμοῦ, που] ργοάμοθ 8 τλοα!ῆἔρα ἰασὺ Απα {Π|18 τηΔΥ δοσουπῖ ἴογ (86 
ΔΙ ΓΘγαΟἢ 8 τρδ6 ἴῃ ναγίουβ Μ5 5. : πθη ἢγϑῦ τυ ττθῃ [Π6 σΟΠΙΡΑΤΕΥ͂ 
τοῦ ἃ οχϑμλὶπα 1Ὁ ΙΓ [Π6 ΘΟΡΥ͂, 80 88 ἴο Θχοϊ δ συθγ ο]ΟσΊο8] ΘΥΤΟΓΒ : 
θυ θη δὖ 8ὴῪ {πη6 1 ραββοά ἰηΐο 186 μαπάβ οὗ ἃ οογγϑείογ, ἴμ: 6 
αἰίογαίοπβ που] μ6 οὗ «ἃ αἰβογοηΐ Κιπᾶ ; ἔὸσ {πο η τοδάϊηρθ πουϊὰ Ὀ6 
οδδηροα ἴο δι} δὶ ταϊρηῦ Ὀ6 σα πά ἴῃ [86 ἰαχῦ ΟΥ̓ τΑγρίη οὗἉ Δποῦδιοῦ 
δσϑιρίαῦ. Απα {Π18 ργόθθββ ΤΩΔΥ 6 ποί!οοα ἴῃ πιδὴν Μ55., ὙΒΘΓΘ 
{Π6 ΘΟΥΤΘΟΙΟΠΒ ΒΏΟΥ͂ ὑπδὺ ΤΕΥ ΒΟ ΘΒ 6 μδη 48 μάνα οοουριοά {μοπλ- 
Βοῖνϑ στ} τὸ, 

Βυῦ να πάνθ πὸ ρτοοῦ ὑπαὶ δῃῦ διορθωτὴς ΘΥΟΙ Τη846 4 ἔογιμδὶ 
Του ϑίοη οὗ 86 Οτθοκ Νὸν Τοδίδιηθηΐ, βθο 88 ογῸ δχϑσυΐοα ὈγῪ 
ΒΘΥΘΙᾺΪ ἢ τοσδγα ἴο (86 ΤΧ Χ, ; (86 υαὐπποϑὺ Ἐμαὺ σδῃ 6 ῥὑτονϑά 18, 
{μαῦ ΜΆ. τοῦθ ὑγαηβοσι ῃ6α ἔγοτα βοῖηθ τ }]- πόση ἜΧΘΡΑ Γ, δυο ἢ 
ἃ8 {πα ἴῃ [6 ΠΌΤΑΓΥ οὗ ϑαγθδ, ΟΣ εἶδα Ὅσα οοηρασγοᾶ σὰ 1. [ΓΕ 
ἈΠ ΠΑΓΪγ 6 ἀουδίρα ἐπα [818 Θσχϑιωρίαγ οὐὗἠἨ Ῥδιαρῃι]ι8 (86 τηλγί τ 
τν88 Ο6 ΟΠ ΔΙ Ωρ ΒΟ ἃ ἰοχὺ 88 δα θθθὴ υδοὰ ὃν Οτσοϑη, ουθῃ 1 
10 6ΓΘ ποῦ ἃ ΘΟΡΥ ὙΒΙΟΣ Δα Ὀοϊοηροα ἴο {παῖ ἸΔὈογίουβ οὐ: πὸ 
ἀουδὲ 1 ῶ8 ϑαρροβθα ἰὸ Ὀ6 ἔγθο ἴγοσῃ (ῃ6 ᾿ῃ οροϊ δ οΩΒ δὰ δ4- 
αἰ] οη8 οὗὁὨ μοὶ 80 τηοῖ δοσαρ]διηῦ δα θα ταϑᾶθ; Ρυὶ {μαὶ 1ὑ νγὰβ 
ΒΙΓΙΟΕΪΥ ἃ σεσεηδιοη οδῃποῦ Ὀ6 Βῆονσῃ, δηα 1 1τὖ δα Δ}Υ οοπποοίϊοπ 
ψῖἢ ΟΥσθη, {Π6 ΘΟΠΙΣΆΓΣΥ ΤΏΔῪ δα ΤΟσ ΓΘ α 88 ΝΘΓῪ σοσίδιη. [10 γγὰβ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰο βυοῖ ἃ ΘΟΡΥ͂ δὶ (ἰϑάσοα {μα “ϑομλθ δρροδὶϑὰ σπθὰ μ6 
ΒΡΟΚα οὗ [86 Ἔχθιηρίατβ οὗ Οτίρζοη δμὰ Ῥιογῖυβ. 
1 ΔΩΥ {ΠΟῪ ὝΟΓΘ Δ Π}16810]6 ὁ ὙΒΙΟΩ ἰο χοϑὺ ἃ δοη)θοίισαὶ 

γεοθηδίοη, τῇ 18 ΤΟΙΔΆΥ ΚΑΙ {μαὺ [86 πᾶηο οὗ Ταηπιρλϊίμβ ἢδ8 Ὀθοα 
Ραββα ὈΥ ; [ὉΓ ΘΟΡΙΘΒ 8.6 ὩρΆΪη 84] δραϊη βίαίθα ἴο θ6 ἴδίκεαῃ ἔγοιι 
ἢῖθ, διὰ νὰ Κποὸον {παῦ Πα ῬΓΘΡΑΓΘα ΤΙ ΔΩΥ ΘΟΟΪςο6Β, δηα ναδ αἸ]ροπΐ 
1ῃ. ΟἸγου δὔϊηρ' σΟΡ 68 οὗ {π6 δοσιρίυγοβ,, ---- οὸ ἀουδύ βυοι 88 6 οοῃ- 
βιἀογᾶ ἰο Ὀ6 οογτθοῖ; Ὀυὺ 10 Πδ8 θθθη ΥἹΡΏΓΥ βοὴ ἰπ8ὺ ᾿ΐβ Βαυηρ᾽ 
ΤΥΔΗΒΟΣΙΒΘΩ ἃ ΘΟΡΥῪ ὙΠῚΠ Ὧ18 οὐ Βαηὰ 18 ψΠῸ]}}]Ὺ αἰἴδγθηΐ ἔγομλ ἢ 18 
Βανίηρ τυ8 66. ἃ ΣΘΟΘΏΒΙΟΩ ΟΥ̓ (Π6 ἰεαχί. Ηυρ, ᾿ῃἀ 664, ἀο68 ΒΌΡΡΟΒΘ 
{πὲ {π6 γεοοεπδίοη οὗ ΟΥρθῃ γ͵1ἃϑ (π8 ρεδίϊθλοα ὈΥ ῬαιρΆ]ὰ8; δαΐ 
{118 σοπ]θοίαγα 4068 ποὺ ΒΟ]α Ὑ76}} τι ἀπο οίμου ρᾶγί οὗἁ 8ὶ8 [βθοσυ, ἴῃ 
τ ΠΊΟἢ 6 τρια {Παῦ [Π6 τασθηβίοη οὗ ΟΥσθ ΠΟΟΥ Βα 8ὴγ Μ1|46 
ΟΥ̓ ΖΘΠΘΓΑΪ ΟἸΓΟΙΪ ΟΝ ; [ὉΓ 10 18 ΟἸΘαΡ {πα {818 (θθβαγοδῃ ΘΣΧΘΙΏΡΪΑΓ 
48 υϑοᾶ ὈΥ͂ ΣΩΔΩΥ͂, 8π4 τοι {6 σοῃποοίζοῃ οὗ Εἰυβο ῖυβ τ ἢ Ῥδμλ- 
ΡΒΣὰΒ πὰ ἢ18 ΒΙΌ]1641 βίθαϊθβ ἀπά ἰδθουσβ, δῃᾶ ἢ18 σϑϑίάθπος δἱ 
Οαβασγαα, 1ὑ 18 αἰ βου ΓῸΣ ΔῺΥ ἴο δάνδποβ {μδὺ 116 δοριθ8 ψΒΙΟΝ Βα 
βαηΐ ἴο {86 ΘὨυγοί68 δὲ (ὐοπβίδ 0016 οοπίαϊῃοα 4 Ταχὺ νν ιο Π6 
ΒΙΡΡΟΒΟΑ ίο Ὀ6 αΙδγοηΐ, 

᾿ ΤΙ Ὠ]ονης 18 Ρατί οἵ δὴ οχίγαοϊ γίνου ὈῚ Φογοϊηθ ἔγοια [8ο [πἰτὰ ὈοΟΚ οὗ ΕπΒΟ Ὀἴτι8᾽ 8 
119 οὗ ῬδΙηΡὨΪΪ88: ---- “ἦ Οὐ]5 Βιυἀϊοθογιτ δηλ δ ποὴ ζαὶξ ῬΑΙΏΡὮ ἢ 5: απο5 νἱάοραὶ δὰ 
Υἱεΐαπι ποοοββδγίυτῃ ἰηάἀἰρογθ, ργεβ θοαὶ ἰαυρὸ αὐ ροίοσαὶ. βου ρίαγαδ αποαπθ δδηοῖα5 ΠῸΠ 
τα Ἰερεοηάιτπι ἰδπίυπι, δα οἱ δα Βαθοπάππ),, ἔτ δα  ὈΔΣ ῬΓΟΙΕΡ 58] Τη6. Νδο βοΐυσῃ Υἱγὶβ, βο 
οἱ {επἰ Π8, α088 Υἱ ἀϊδδοὶ Ἰοοιἱοπὶ ἀράϊϊδ5, Ὁπᾶθ οἱ σῃα]οα οοάϊοοβ Ῥυξρασγαϑῖ, οὖ αυῦτ 
ΠΘΟΘββ [88 Ῥοροβοίδδος γὙοϊϑηϊ θυ ἰαγρίγοίτσ.᾽" --- Οοπίγα Βιπαῃι, 110. ἱ. 9. (οἀ. Υ ΔἰἸαγαί, 
ἱϊ. 465.) 
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Ὅρ ἴο ἴδ πιῖάα]6, ἐμβθη, οὗἩἨἁ 186 {πϊ|γτὰ οδθηΐαγυ, τὸ Ηπά, ἔγοιῃ [89 
(οϑί ον οὗ Οὔροη, ἰμαῦ {ποῦ ὰϑ πὸ γχευϊδοά ἰοχὶ οἵ [86 Νοῖν 
Ταβίδιηθηῦ ; ἴῃ {86 Ὀορὶπηϊηρσ ΟΥὗἩὨ [86 ἑουγίδ, τὸ τηθοῦ στ ποί!ηρ; 
ΙΏΟΓΟ ἴμδη ῬΑΓΟΟΪΑΥ ΘΧΘΙΆΡ ΑΥΒ ἀδοα ἴο ΘΟΡΥ οἴδος ΜϑΚ. ἔσομπι, θὰ 
ποίησ {μλ0 ἸοΟΚα ᾿Κ6 8 δἰδπαασγαὰ οὗ ρρ68]:; δπά αὖ (86 οπά οἵ [π6 
ἔοισίν σοηΐΌτΥ, 1 18 οογίαϊ [δὺ “Θγοὴθ ΚπΟῊ ποίμϊηρ οὗὨ δΔΠΥ δυο 
εχῖ: δα Κηονγῃ γεσεπμδίοπς δχὶβίθα, ΠΥ σου παν αδῇοσγαθα ᾿ηϊπὰὶ 
ΠΟ 5128]] αἱ ἴῃ ἢΐβ σϑυιδίοη οὗ {86 1,δίϊη ἰδ: ΒἸ δου : 1Ὁ που ]α μᾶνθ 
Ὀδθη 6180 βυγρτιβίησ, 1 μα δα Κπόνσῃ οὗὨ βυοῖι γεσεπϑίοπϑ, [μαὺ δα Παᾶ 
ΒΆ14 ποῦ ομθ σψογὰ οπ {86 βυθοῦ, τ θη ποὐλοϊπρ αἰ ογθησθθ οὗ 
ΤοΒαϊην ἴῃ ΡΥ ΟΌΪΑΓ ΟΟΡΊ6Β. 

ΤΗυβ 6 8.6 σι πουῦ ΔΗΥ Βἰδίοσιοϑὶ στοῦηβ ΤῸΣ τηδι πίδιπῖηρ ἰμαΐ 
ΒΌΟὮΝ ΓΟΟΘΏΒΙΟῺΒ οὗ {πΠ6 ΝΟ Τοβίδιηθηξ ὝΟΓΘ τηϑθ, 88 6 ΚΠΟῪ ἴο 
Βαανα Ὀδθθὴ ὄχοουϊοα οὗ {86 ΠΧ Χ, Ομ βίρ]6 Γϑᾶβθοῃ ΤΑΥ͂ Ὀ6 
Βρθειδεοᾶ ἴον {μ18: ἴὴ (86 ΤΩ Χ Χ,, 186 Ἡδχαρὶα οἵ Οτίρζοῃ αογάοᾶ 
Ὑμδὺ Βοπιο ταϊὶρηῦ τοσασγὰ 885 ἃ βίαπάαγα οὗ δρρϑαὶ, δῃὰ τῇδαὺ οἴμουβ 
ταῖσδ ΘΟΠΒΙΔΟΥ ἴο Ὅ)6. τηρύοσίαϊβ ἔογ οὐϊεοαὶ οοστθοιίοη ; πὰ ἐμὰβ 
ΣΕΝΒΟα ἰοχίβ Ὑ6ΓΘ ΔΟΙΏΔΙΙΥ ἑοστηθά, ἴθ πιο, μονονοσ, 1Π6 γχϑαὶ 
1, ΧΧ, τᾶϑ τλοσα δηά τόσα στηϊχοα τ] ρογίίοηβ οὗ [86 οἴμανς ατθεκ 
ΨΘΙΒΊΟΩΒ. [018 τὸ] ἔου 6 ἰοχί οὗ {Π6 ΝΟῊῪ Τοδιδιηθηΐ, {Π8 {Π6Γὰ 
ὝΓΟΙΘ πο ΤῊΘΔΠΒ οὗὨ βυδ)οοίπρ 1 [0 ΔΗΥ͂ Βυο ἢ ὈτΟΟΘΘΒ8, [ῸΓ 1 Τό γὰ πᾶ 
Βοδοη, 1 που]ά, πο ἀουδί, αν βυδογθα ουθὴ τόσο ἰπδη 11 [88 ἔχοι 
186 Ῥγοοθθάϊηρβ οὗ ἰγδῃβοσίθογβ, δπὰ {π6 αὐδοτωρίβ δὖ Ἰοσαὶ ομθῃαδίίοη 
δηα ΘΟΥΤΟΟΙΟΏ. 

ΕῸΣ ἃ ψ 8116 {86 {Προτῖθβ οὗ Ηρ οὈίδϊ ποα ἃ ΘΟΠΒΙἀ6ΓΆὉ]6 τοοορίϊοη 
πρθπμι εστηδῃ ΒΙΌ]164] βομοὶασβ: ἘΠΟΒΠοσι, [ῸΓ ᾿πβίδποο, σθμ γα ΪΥ 
στοοα «108 ἢ18 014 58: Ποδοη, ποῦ, ΠΟ ΟΥΟΥ, Γοθιυηρ 88 ργονθά δὴ 
Οτισοπῖδη τοοθηβῖίοῦ, ἤ ΔΥτδηροπηθπῦ ΜΆΒ, 8 ὈΠΓΘΥΙΒΟα [οχί ἴῃ 
Αβ818, δᾶ ἢ βοιλο αἸΒογοηοοθ ἴῃ Αἰτίοα; 8. σϑοθηβίοη οὗ {π6 σβὶ 
ΥῪ ωυοΐδη, οὗ [88 βοοοπα Ὀγ ΗδΒγοΝυ8, ἀπά ἃ ταϊχίατο οὗ Ὀο( ἰαχίβ. 
ΤὮς Δα βθῖ0η, ΠΟΎΘΥΘΓ, οὗ ἃ ΤΘΟΘΏΒΙΟΩ. Ὁ Οτίρϑηῃ ὙΠ} {Π6 ΔΥΤδηρο- 
τηθηΐ 18 ποοαρα 1 (Π6 δαδὲς οὗἨ 186 Βγβίδηι ΡῈ δὖ 8}1 ἥστη ; δπὰ ἰδ 
ἘΛΟΒΒοσ π᾿ ΒΒ τηοα! βοδίϊοη δδ8 801}} 1688 ἰὸ σϑοοσωηθμα 10 ἴμδη {86 
οἰβϑιβοδίίοη ργοροβοα ὈΥ Ηυρ. 

ΕὙοτὰ 8]] (Π6 ἀπε κι αὰ {Π6ΓΘ Ἄσόβο {π16 οπῃοῆΐς, {παὺ 7οί9 ποτα 
ἸΟΓα ἀρ ΩΟΥ δ θα, δηα {μπ8 τόσα ΗΓΤΩΪΥ ρρτθμοπάσθα, δηᾶ {παῖ 
81 1π ΘΓ ττιίοτβ ὑμαὺ σομία ὈΘΆΓ ὁπ [86 ΒΙΒίΟΥΥ Οὗ ΓΣΘΟΘΠΒΊΟΏΒ, ΟΥ̓ 
οὗ {16 δἰϑίβ οὗ {86 ἰοχῦ δὖ ρβδγ ἀου αν Ροσιοβ, γγα8 οἰθαυν Ὀτουρδΐ 
ἔοσνατά, Βυΐ {818 νγαϑ ποὺ οὐδίδιποα τιπουΐ δυο} 8. Ῥγοοθβδ οὗ 6Χχ- 
ΔΙ ΠΑ ΟῚ 88 Βῃονοα ΠΟῪ του α]688 ΔΥῸ ΤΩΔΗΥ ἰΠΘΟΥ6Β, δη4 ΠΟ 
ὉΓ1ΟΒ ΒΔ Ῥγοββοϑα ᾿ηὔο 186 Βουυῖοα οὗ {ΠΟ ΙΓ υἱοῦ 8 ραββαᾶσοθ δῃᾷ βίδίθ- 
Ἰηθηΐβ ὙγΏ]Οἢ ΣΘΑΙ ΔΡΡΙΙοα ἴο {πῖπηρΒ ὑμπαῦ τ γα νοτῪ αἰ σοπί, ΤῊΘ 
μηρόν ΓΘΒ.]0 γγὰ8 ἃ ἀοιιύ 88 ἴο [86 (δ ῃδὈ} }1γ οὐὗὁὨἉ τ ΘΒ Όδομ Β βγβέθπι, 
αὐ βου δὴν ἀθοϊα6α ἔδε]ϊπρ' 88 ἴο παῖ οὐυρᾷί ἴο ἰαἶκο 1ΐ8 ρίδοω 

ΟΓ ἩΠδὑ τη ἘΠ οΒ 08 10 δῃου ἃ τϑοοῖνα. 
4 



88 Τοχέμαϊ ΟνἸοΐεπι, 

ΟΗΑΡ, ΥἹἜΙ. 

ΤΙΒΟΌΒΒΙΟΝΒ ΟΝ ἘΞΟΒΝΒΙΟΝΒ, ---- ΤΗΕΟΒΙΕΒ ΒΟΒΒΕΟΥΕΝῚ ΤῸ ΤΗΟΒῈ ΟΥ̓ 

ΟΕΒΙΕΒΒΑΟΗ ΑΝῸ Ἡσσ. 

Ιν {218 Θουηγ, (6 δβυρ)]οοὶ οὗἩἨ γϑοθηβίοηβ ψαϑ Ἰοοκεὰ δ ἷπ ἃ 
ΤΑΥΠΟΥ ΡΘΟΌΪΙΔΓ ροϊηῦ οὗἩ νἱοσ. ὙὉΤθ6 βγβίοτῃ οὗ ΟὐἹθβΌδοι δά Ὀδθοῃ 
Ῥτοιλι]ραῖθα διηοηρδϑὺ ἃ8 {μΠγοιρἢ (μ6 ἰγαπδίδου οὗ Μ|οἢ 6118 8 [ἡ- 
ἰτοάἀποίίοη, τι ποίεβ ΕΥ̓͂ ΗΠ οΥροσὶ Μάαγβὴ (αἴουναγάβ Βίβμορ οὗ 
ῬοίογθογουρὮ), δηᾶ βιυ ρβοαυθηυ ! Υ Ὁ. 818 1μροΐαγοβ οα ΒΙΌ]1οαὶ Οτἱ- 
τοῖθπμ. Ὁμο τοβυ] 8 οὗἩ ΟὙὐἹοβΌδο Β οὐ 1οα] γον βίοη οὐ {μ6 ἰαχὺ τ οτα 
αἰ πιβεα ἴῃ {Π18 οοπαίτγ, θούδ Ὀγ ἴμ6 οχίθηβῖνα οἰγουϊαιίοη οὗ 18 ον α 
οαϊοι (8 ἰασρα ρογίομ οὗ πμϊοῖ Ομ ΒΌΡΘΥΙΙΟΣ ρᾶροσ, ργονϊἀθα Ὀγ (ῃς 
ῬυκΚο οἵ αταξίοη, γα ργθραγθὰ δχρυθββὶυ ἔοσ ΕἸ] ]5}} 186), ὈῪ ἀπ 
ΘΑΥΪΥ τορσγιηῦ, δηαὰ Ὀγ ΥΥ Εἰ θ᾽ Β ΘΎπορθὶβ Οὐίβοωβ Οὐ θβδοξβίδης. Βυΐ 
10 ψὰ8 ποΐ ἴο Ὀ6 Βιρροδβοα μδΐ δηγίμιηρ τ Ποῖ; Ἰοοκαοά {6 ἑππουαΐξιοπ 
σοῦ ]α 6 Δ] οὐγοὰ ἴο ραβδ8 ψιπουΐ αἰδοιββίοη, δηα ἰπὰ8 (6 σοσκ οὗ 
Ὧν. Ἰμάῦτθηοα (αἴτεον αγαβ Ασομθῖβμορ οὗ (8861) 1π 1814, δββ8}}Ππρ 
116 ϑγϑίθιγαίιο οἰδϑβιοδίιοη οὗ ΔΙ. δἀορίοα ὃν (τ οβθδοῃ, τσαβ ννμδὲ 
τα σῦ πᾶν θθθη παέμγαϊἶ οχρθοίθα ἴο Ὀ6 οδ]] θὰ ἔοσίῃ!ᾳ.͵8ο Απά {}18 
ΜΟΥ μ88 Ἰοηρ Ὀ66Π ΘΟΠΒΙΔοΓρα 1η [818 ΘΟἸΙΏἾΓΥ 848 [86 δβρθοῖδὶ γοῖι- 
ἰαοη οὗὅὨἨ τ θβῦδομ ΒΒ βυβίθιῃΒὄ. [Ὁ Μὑ1}}, Ὁπογοίοσο, 6 οὗ παροσίδποβ 
ἴο σῖνα ἃ Ὀὑγιοθῖ δοοουηΐ οὗ 1.8 ρΐδη, οοπίθηϊθ,. ἀηὰ τηοᾶθ οὗὨ ἀγριυ- 
Τ ΘΗ ΔΈΟΙ. 

Ιὴ τὴ6 ἔοστωοῦ ρατί Ὁγ. Τωδῦγθησθ βροϑκβ οὗ (σι βῦδοϊβ οαἀϊοι, 
1π6 ΒΟρ68 ψμ]οἢ Γ᾽ αιϊατῖδπδ πα οσπηθα γϑβρθούηρ 10}, ἀπὰ μον ἴ[Π086 
ΠΟΡΘ68 θδθῃ ἀϊβαρροϊηῤεά, ἔγοπι Π18Β ποῦ σο)θοϊζπρ' ΟΥἹ τηλτκίησ 88 
ἀου } ἃ. βῖπρ]6 ραββασθ ὙΒΟΒ ὈΘΑΙΒ οὐ ἰμ6 αἸνιην οὐ ΟὨτιδῖ, 
ΒΟ πα ποὺ Ὀδθη 8: Π}]ΑΥ]Ὺ ποίοα Ὀοδίογο Οτιθϑθδοῖ τγᾶ8 ῬΟΓΉ. 
ΑΒ ἴο βυοῖῦ ρδββαραβθ (6 Β4γ8) ““{Π6Ὺ παν ΤΑ ΓΟΙΥ βοαυϊγρᾷ {Π6 δά- 
ἀἸομδὶ βαρροτί οὗ δπούμον ἱπάϊνι 8]; οὗἨ οὔθ σβοπλ {πον Ποϊά ἴῃ 
6414] δαταϊσαοη δηα οοηίοηρύ, ---- Δα. 1ΟΠ ΤῸΓ Π18 ΟΥ̓ Εοα], δα 6οη- 
τοχηρύ ὉΓ 818 {ῃθοϊορ!οδὶ ἰαϊοπίβ." (Ρ. 6.) Βυΐ 48 {16 οἰαββι βοαϊομ 
οὐὗἩ Οὐἱεβῦδοι, δπα (86 τηοᾶθ οἵ δβϑιμηδίϊηρ, τ δ! ηρΒ ἴῃ δοοογάβῃοθ 
ὙΠ  1Ὁ, ΘΓ ΠΙΔΌΪ6 [0 βύοῃ τηθοοποδρύϊοη δηα τ βαρρ]οδίϊοη, δπᾶ 
ὙΟΓΘ “480 ΤΟΔΑΠΥ σΟΩνΘΡΟΌ]6 ὕο ῬΑΥΥ͂ ρυγροβοβ, Ὅν. ζδύτοησα βοῦ- 
διπη861 [9 ΤΟΥ Κ 1ῃ ροΟά δαγηθδὲ [0 Θχϑσαῖηθ δηᾷ (ο τοξαΐα {π6 βγβίθῃλ 
1861. Ἰοορτηδίο στουμαβ ἰμ8 ἰΑΥ αὖ {π6 τοοΐύ οὗ 1,δυγοηοθβ σὸ- 
ξυϊδίοι ; δηὰ {86 0ΐϊαθ ἔθθηοθ ἀογινθα τηλὺ 6 ἀϊβοοσηθα ἴῃ ΒΟΠῚ6 
Ραγίβ οὗ {π6 ποῦῖκ ὑμὰ8 ᾿πίσοἀποοᾶ, ἨΦδ ρῖναβ ἃ ἰβίογυ οὗ μ6 οτὶρίῃ 
ΟΥ̓ βυοῖ οἰ ββ βοδίομβ, ἰγδοίησ {Ποῖ ἰπτουρῇ Βοηροὶ δᾶ βϑμηιον, ἴο 
Οὐ θβθϑομ 8 δαυ!οῦ ρα ] οί ἄομβ.Ό. Οἱ αὐτίνιηρ αὖ (86 ροϊηΐ οὗ Π18 
ΤΩΙ ΔΙΊ ἐδιγ66 ὙΘΟΘΏΒΊΟΠΒ, Β6 δβίαίββ Ἀ18 ὈΥΙΠΊΔΥῪ Ἔχοορίοη ἴο {π6 
βυβίθμι : ΠΟΥ ἀο ψ ἄποιο ἱμαῦ {μοῦ ογα ἐλγοθ} 16 186 ναγιοῖγ μιδα 
Ὀαο ρστοαῖον (80 ὑμπαῦ Μῦυε οὐ δὶς δα Ὀθθὴ Ῥγοροβθα), ψου]Ἱᾶ ποῖ {Π|18 

1 ΤΏΙ8 Δ58 Βα ρροβοὰ ἴο ὃδ6 [9 ΓΟΛΒΟΏ ὙΠΥ͂ ἰξ νγ88 80 τηυοἢ Ρδιγοη βοα ὉΥ ἴῃς Τ»Κ6 οὗ 
αταδοη, ῆοϑα βοηἰ πθη18 οτο μ.6}} Κπονγῃ. [0 ἰδ βίγδημο, πονγονοῦ, [δῦ τῆ. Ἄχρι οὶς 
ἀοοϊασδοῃβ οὗ ΟὐἹεβῦδος οἡ (86 δυδοοὶ Βῃου] ἃ παν ὈΘΘη οἰ ΠΟΙ ΟΥο]οοκοά οὐ ἰυγχζοίθΏ, 
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᾿πι ἰδιΐοι ΠΟσΟΒΒΑΓΙΥ 168 ἴῃ ΔρρΡ]Ἰοαὔϊοι ὕο [8186 τϑβ] 8 Ηζ ρορβ, 
Ἰπη4664, τοῖον ἴοο (ἌΣ ἱπ βαγίηρ ὑπαὶ ΟὙἸΙΟΒΌΔΟΝ ““ δα π:ἰ6αἃ {παι {Π 6 γὸ 
οχἰβὺ πόσο {882} [Ὦγ66 ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ἰοχίβ, ρουθδρ8 ἢν οὐ βὶχ ; ἢ [Ὁγ (18 νγᾶϑ 
δὶ 84 βἰαίδιχθηϊ ᾿Ἰηἰγοαποθα Ἰηο ὑπ 6 ὑτορτθϑθ οὗ δῇ ἱπαῦϊγυ, δηα ἢ 8 
οὐποϊυβίοη παα Ὀδ6δῃ, ὑπαῦ Ὀὰζ ΓὮΓΘ6 δι οἰαββθ σου] ΡῈ ἀοδηϊ το Υ 
Θϑ8 0} 1806 ἀ ἔγοτι οχιβϑίϊηρ ἀοοσυτηθηΐαΌ. Βυΐ οὐ (86 ]ἴη68 οὗ ἀδπιδγ- 
σδοη 414 ἀοτι, δπὼ ποεῖν πδηὶ οὗ δἰβίουϊ σαὶ σογίαιυ, ϑυγθησα 
ΔΙΡΊΌΘΒ γ706]} δηα ἔΌτ ΣΙ ]Υ, δαὐθυϊηρ, ἃ8 ἢ6 88γ8, [18 “ ρῥγοίθδαϊς δραϊηβί 
16 βυθϑοςαςοη οὗἁ δρβοίαϊθ ἀβοϊδίοῃ ἔοσ δοη)θοίαγα! ργορδθιγ.᾽ 
(ρ. 26.) ἴπ δῃοίδογ ραγί οὗἩ (86 σουῖκ μ6 βαυβ, “1 πανβ σοιηαγκοα 
πα [Π6 νΥῪ οχιβίθποα οὗ 186 ΑἸθχαπασγίδη ἰαχὺ 18 δ θοϑὶ δυΐ ργο- 
Β]ομμ σα] ; δηα βο 1 Ἀρργοποηα 1Ὁ τηυβὺ σοῃϊηαθ ἤο 6, ἀη{}} {0 
ΘΟΠΊΓΑΓΥ ΡΟΒΙοπ Ὀ6 ῥγονθα ὈΥ ἃ σμαγδοίοσιϑίιοαὶ οο]]δοοῃ οὗ ΑἸοχ- 
δάση ΤΟΔΟΙηρΡΒ, ΘΟ ΓΘ Ἰβ συ θῃθα ἔγοτμι ἰποθθ, ποὺ ΟὨΪΥ οὗ (86 
ΒγζΖϑῃίπα, Ὀυΐ αἷδο οὗ (86 ΥΥ δβδίοσῃ ἰθαχί. Ὑβϑη ασίθβρδοῖ ὑπάογ- 
ἰοῦκΚ 186 δγάυουβ ἰαδὶς οὐὗἤἨ Ῥγδραγίπρ ἃ οὐδ] 681 δαϊτ!οη, δπα ὄν ἃ 
οοττοοίορα ἰοχί, οὗ [6 Νενν ᾿Ροβίδιηθηΐ, ΡΟῚ ἃ πονϑὶ γροίμοβῖβ, π6 
ουρηΐ ΒΌΓΟΪΥ ἴο ΠδαΥύθ μῥἰδοθα 118 ΒΟΟΘΌΓΔΟΥ ὈαγοΠα {Π6 Ῥοβδὶ Ὀ1]τΥ οὗ 
οδ)]οσίοι, Ὀαΐοσγο πὸ δἰϊθιιρίθα 118 γραποίίοη ὕο ργδοίϊσα 88 8ῃ τιὴ- 
οττίηρ, τυ] οὗ ἰαχίυδ! οὔ ποίθτα : ποὺ ἤο ἴανθ ῥσγοοθοᾶθα ὑροη {Πα 
θαγα ρσγο ὈΣ ΠὙ ΟΥ̓ σοπ͵θοΐαγο, θυ ἴο ἢᾶνα Ῥγθνυϊουδὶυ ρστουπάοά 
ΒΙη86 1 ρου βυγο ἀοιπηομβίσαϊ ου, Τμ6 ΑἸοχαηάσγίδη ἰαχί οοπϑίϊ- 
ἰυἴδ8 1Π6 τη81} Ἀπ, ψ ΒΙΟἢ ΠΟ] 48 ἑοροῖμοσ {Π6 Θομαρ]!]σαῖθα το ΠΟΥ 
οἵ 18 ϑυβίθιῃῃ. ΤΉΪ8, ὑπογοίογθ, μα δῃου]α ἢανα γϑί ἱποοπίγουθυ 
ΕΒΔ 8ῃ64; Ὀυΐ {π6 ροβιύϊοι 811}1 ΓΟΠλΑΪ 8 ΘΧΡΟΒΘα ο ΙΏΔΠΥ ρστγοδῖ 
ΠΑ βουϊουβ οὔ) δοίη 8.7 (Ρ. 124.) 

ΤῊΙΒ 18 τῦ6}}] βίαϊθα τι τορασγὰ ἰο 818 φσγσίεπι; Ὀὰαΐ Ὦζγ. ,ΔΌΓΘΩΟΘ 
4068 ποῦ ἀγδνγ, 88 ταῖὶρῃῦ μανα Ὀθθῃ ἀ0Πη6, ἃ αἰδοίη Ὀαΐσν οι {Π6 
[μοί σοὶ Οὐ βΌδο ταδιηίδιηθα, δπα {86 ἀεαάμποίίοπα ΜὨϊοΝ Ὠ6 
βθαβθα ου ἰδοῖ; [ὉΓ Πη]688 (818 αἴ γθησο Ὀ6 1ΑἸΥ]Υ βίδίθα, 1 15. 'π- 
ΡΟΒΒ10]6 ἴο σοῃίοιρ]αία {86 βυδ)]οοῖ αὐρ. Τὸ ἀοιηοπδίγαί {Π6 
ἹΠΠΡΟΒΑῚ Ὀ1ΠΥ ΟΥ̓ Ἰαγὶηρ ἀούτῃ ἃ ᾿1π6 οὗἩ Κπούγῃ Πα τοδγκοα αἸβ μοῦ οα 
θεΐπθοῃ ἰοχίβ οϑ] θὰ ΑἸοχαπασγιδη δηα ΥΥ δδίοσῃ, 18 ποῖ {6 Βϑ1η6 
{ηρ 48 ἀἰβργουϊηρ {πᾶὶῷ [Β6γὸ 18 δὴ Βαϊ] ναγιοῖυ οὐ τοδαϊηρ; 
μεΐσγοοῃ ἀοοσυτϊηθηῖΐδ ΜὨΙΟΝ ΚΘΏΘΓΑΙΥ ἀρτοα ΜΠ (86 ΜοιρΒΠο 
ΥΟΓΒΙΟΙ, 8η4 1ἢο86 ψ ὨΙΟΝ δοοοσὰ σι {μ6 1,αἴϊη ὑγαηβ]αἴϊομβ. Τὴθ 
ΔΔΙΪ]ΟΓ ἄοοθϑθ ποὺ οοπέουηα {π6 Βιυιβῃ ΟἸμδππ6] τὴ 8.. ΟδουροΒ, 
Δ ΒΟΌΡὮ ἴῃ [86 ψαβία οὗ ψαύθσβ [86 γ6 18 ΠΟ βθδ-ταλκ οὐ᾽ [Π6 τ οϑίοσῃ 
ἜΧΙΓΟΙΩΠΥ οὗἩἨ (ΟΥ̓ γ.4}1, ἴο ρΡογῦοπ ουὖὐ ψυ]ιαῦ ργϑοΐβοῖψ ὈΘΙο ΡΒ ἴο 6δοὶ. 
Απά Οτίθβθβοῖ, ἤγθο γθασβ θοΐοσο Ὁζγ. 1 δυγθησθ᾿β γοϊυμλο δρροαζοά', 
μ44 ὨΤηΒ6 1 ΒΒΟν ΓᾺΓ ΤΏΟΤΘ ΟΟΠΥΙΠΟΙΪΏΡΙΥ ἴπΔη Μγὰ8 ἀοπα ὈΥ (868 
Ἰαϊίοσ τυυϊΐοσ, (πα΄ [6 ΘΠατδοίου ϑί1ο8 οὗ 16 ΑἸοχδηάσιδη δηὰ ΥΥἾ βϑίοσῃ 
ἰεχίβ σου]Ἱά ποΐ θ6 80 δβοϊ υἰθὶν βοραγαῖθα δ Ποὺ δὰ Ὀθθὴ ἀοπθ ἴῃ 
18 δύ ον σοσκθ. (Οὐ Θβ δ οἢ βῃονγοα {Π|18 Ὁ. ρινιηρ αἰδιϊποῦ ῥγοοίδ ; 
ΝΒΟΓΟΩΒ ΓΔΌΓΟΠΟΘ Μ͵Ὺν σοηΐθηῦ ὙΠ} σοι θαίπρ' [πΠ6 πιοάδ 9} »τοοῦῇ 
ῬΓΟΥΙΟΒΙΥ δορά. οι δυρυσαθηϊδίοηβ τηϊσηῦ δέίοπος, Ὀυΐ ἴῃ 
ποθ ν 8 [Π6Υ ΠΟΡΟΣ οοὐ]Ἱά οοπυΐποε; ἴον 411 Κπον {πα΄ δῃ οριηΐοπ 
ΙΔΔΥ δα ἔγχια, (Ββουρῇ (16 Τϑϑϑοη δδβδιρηθά ὈγῪ δὴ δανοοδίβ τῇδ ὃθ 

1 Ῥιεῆχοὰ ἰο πο δοοοῃὰ μαζί οὗ πἰδ Οοιμπιοηίασγιιιδ Οὐ τἰσαδ. Ριι] 5μοὰ ἴῃ 1811. 
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ΓΑ]δοουθΒ. 1ωδύυγθῆοο αἀἸὰ ποὺ ργορουμά 8 ἀϊδίοις [ΒΘΟΥῪ οὗ 15 οσσῃ : 
86 οοπίδηϊοα Βἰγηδ0 1} σῖτὰ (γονιηρ ουὖὐ πιηίβ: (8 6 64118 {86 
ὙΝ εβίδσῃ ἰδχί, “" {δὲ ταῖσιν τοὰ οὗ ΟὮ, ΘΥ̓ΟΥ ΣΟΒΟΥῪ ἴο βύγα ον [ἢ 6 
ἔθ] ογ τοάβ οὗ Ερσγρε." (Ρ. 90.) Αμπά, ἴπ βρϑακιηρ οὗ (π6 ροϊηΐβ 
τ ιοἢ (ὐἹ βθδοῦ δά 1παἀϊοαίοα, ἢ τ ΠΙΘᾺ {16 ΥΥ οϑίοσῃ ἰοχί δοοοσαάθα 
ψ τῃ6 ΑἸοχαπασιδη σχοδάϊηρθ, μ6 ΒαῪ8 ““ημου]α τγ ποὺ σϑίμοῦ 
οοπίαπα {ΠΡ ΤΠΘΥ͂ ΑΓ6 τοῦτα ῬΧΓΟΡΔΟΌΪΥ ἢ» εδίεστη  ΤΏΘΥ ἃγὸ σουίβιη]} Υ 
ΘΟΙΠΊΟΙ ἰο Ὀοίδ 6145868, δηα βϑϑιχ [Π]ΚΉ]γ ἴο ανο Ὀ66η δαορίοα ΟΥ̓ Ογ6 
οὗ {μοὶ ἴγοτα {μ6 οΟἶβοῦ : Ὀαΐ 88 {86 δχϊβίθῃοα οὗ δῃ ΔἸοχδπάσιδη 
οἶαϑ8 88 ποὺ θθϑὴ ρῥτονθᾶ, δηὰ 88 {86 βίγοδῃι οὗ δυάθῃσα 18 ἴδ 
στοδίοσ οὐ δ6 8:46 οὗ ἔπ ΥΥ δβίθσῃ, 1Ὁ Ἄρρθασγβ, 1 δρργϑῃοηά, ποί 
ἘΠΥΘΑΒΟΠΔΌΪ6 ἰο οοποίαασδ, παὺ {86 Ἰαύου Ἔχ 18 (Π6 οτρῖπαὶ, δηά 
[8μ6 ἔογταοῦ [ἢ6 δαορίοα τοβδάϊπρθ.Ό ΤΠ6 τοβρϑοῦ ραϊὰ ἰο {86 ΥΥ̓ δβίθσῃ 
ἰοχὺ γγ88 δἰ τυαγβ ΘΟΠΒΙ ἀΘΥΆ]6, δηα {Π6 ΒρΡΏΘΓα οὗ 18 δοίη Ὄχύθηβινο ; 
ΓΑΒ {δμογοίογα βῃουὰ Ὅ͵Ο ΘΟμοοῖνθ, {πᾶΐ, ᾿πϑίοδα οὐὗὨ ρτανιδηρ 
[ον ΑΓΒ δμοίμορ, 10 αἰἰγδοίθα ον συ ἐδηρ πη 18 οὐτῃ ΠΗ 6 ΠΟΘ 
ὑονγ ΓΒ 118 οὐσα οοηΐγα.ἢ (Ὁ. 128.) 

48 ἔαδγ, {Π6ῃ, 88 ὁδῃ Ὀ6 ρσαϊπογοα ἔγοση {86 βιισροβίοηβ ἱπσόνσῃ οὐξ, 
10 ΔΡΡθασβ {μα 1 δύγοπος βουρσδῦ (δδαῖ 411 [16 τηογο δποϊθης ἀοου- 
τηΘηΐ8 ἢδα Ὀ66η βιι)θοίοα ἴο 4 " Ἴείογη Ἰπῆαθησθ. Α ἰπθοσυ, πὸ (μα 
οὗ ΥΥ οἰβίβϊη, {μδὺ [μ6 ὺ δὰ αὐ οὗἩ {ποτὰ Ὀ6Θῃ 4] ΟΓϑα ἴο οοῃίοστηῃ {Π 6 πὶ 
ἴο {86 2 αὐΐπ γεαάίπρα., 18 [6 ΟἾΪΥ ομα ψ ΒΟ που] δοοοσὰ στ} 
Τλυγ μο Θ᾽ Β τα!βίγαβυ Ὁ] 1 η 8. 

ΑἋ δομβιἄοσα]α ροσοη οὗ 1 δυσοποθβ του 18 οοουρίοα ψ} 6 
Γαδιίαίίοι οὗἩ {16 πιοάο οὗ οἰδββιβοδίου δαορίθα ὈῪ ΟσἹθθρθοῖὶ: Πα 
ΘΠαΘΔΥΟΙΣΒ ἴ0 ΒΏΟΥ {παὺ {Π6 ΘΟΠΟΙ 81 Οὴ8 οὐὁἁ {πᾶῦ οὐ πρηῦ Β6 
Του οΥβοά, 1 {Π6 ““τοοοϊνρα ἰοχῦ "ἢ τότ δαἀορίοα (48 οὗ οουγβα 10 γγἃ8 
ποὲ ὈΥ ΟσἹθβῦδο }) 88 {π6 βίδηδασὰ οὐ σοχωρδγίβοθυ. Ηδ βθϑῖκβ ἴο 
ῬΓουΘ ἰδδῦ οδοῖι τηοηυτηθϑί οὗὨ [86 ΑἸοχαπάσγιδη ἰοχῦ, 1" οοτηραγοά πῖ ἢ 
{πὲ ἰοχὺ 156}, ἀῃα αἰβο νγιτ (μαὺ ΘΟΙΩΤΊΟΗΪΥ τοοοὶνοά, Μ}1}} θα ἔουπά 
ΤΏΟΓΘ ΟἰΟΒΟΙΥ ἴο Τϑθοι ῦ ]6 {Π6 ἰαῦοσ {π8η {86 ἔοστηοσ ; δπὰ {δπὰ8 
1μδατθηοα ΘΟμο] 68 μ΄, οα ὙἸΟΒΌΔΟΠ Β ῬΥΙΠΟΙΡ]68. οὗὨ οἰδδβδι ποδίίοη, 
0 ομσλξ ἰο Ὀ6 τοΐοστοα ἴο {π6 Βγυζαῃπίζμθ ἔδυ. Βαυΐ ἴῃ 1, ,ΔΌΤΟ ΠΟΘ Β 
δυρσυτϊησηῦ {πο δ’ ὑνγχο 18]]80168: Ητβῦ, ἢ6 ἀεγε δββγηθϑ (ταί 6]86- 
ΠΘΓΘ Πα ΓΙΡΆΠΥ ΒαΥ8 ἰμαὺ (τ θβῦβοι ἀθπη168) ὑπ 8Ωγ οὔδ ἀοουπιοπὲ 
ὁδῃ Ὀ6 Θοπβιογρα ἴο ργθβοηῦ (86 ΑἸδχδηάσιδη ἰαχύ ρυγα δπα υπταϊχοϑᾶ: 
Δα ΒΘΟΟΒΪΥ (Ναὶ 18 οὗ [ὯΣ τόσα ἱπαρογίβηοθ), [μ6 σαί οὗ [86 
ο886 4068 πού ἀδρθῃά οἡ {86 οδἱουϊαίϊομβ οἵὁἨ δρτϑϑιλθηίΐβ οὗ γϑβϑαϊηρϑ, 
88 σίνϑῃ ἴῃ (ἀὐἹ βΌ8 0} 8 ““ ϑυταθο] ΟΥ1655,᾽ Ὀοίηρ οσογτοοῦ οὕ οἴου - 
186 : ῬΒΠοΙ θη ΟΟΠ ππ6 0 θ6 ἐσθ δυθὴ ἰβουρἢ ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ΠδᾶΥ6 
ὈΘθῃ Ὄχρ]διπθά οα τΟΩρ' ὈΥΪΠΟΙΡΪ6Β. 

Βυὺ {π6 ᾿πδοσῦσγδου οὗ (86 πιοάδ οὗ ἱπνοδεραίου δἀορίβα ὮὈΥῪ 
ΤωΔΌΤΘΠΟΘ 18 8ιἘΠΟἸ ΘΕΟΥ͂ βονγῃ ὈΥ 118 τοδί, Νὸ ῥσοσθδβ οὗ ἰορὶ- 
τηδῦθ Ἰπαυοίίοῃ οου]α Ἰοδα ἴἤο {86 δοποϊ βίοι ἐπαῦ δυο ΜΆ. 88. Α, 
Ὁ. 17. ἴὼ δι, ῬδῸ] Β δριβί]6β οοηΐδῖπ ἃ ΒυζΖδαπεπο ἰοχί. ΝῸ πυμθοῦ οὗ 
ἈΟΥΘΟΙΘΗΐδΒ 10 τ δάϊηρ οὗ [Π6886 Μ55., οὐ οὗἩ {μ6 οὐδ ομβ οὗἩ Οτῖίρσϑῃ, 
ΜΠ} [Π6 Ἰαύον ΘΟρΡ 68 ἴῃ σΌποσαὶ ἐπ ρίασεβ 9 δπιαϊϊ ἱπιρογίαποε (ΒΒ 
88 ΟΥ̓ΒΟΡΤΆΡΗΩΥ οἱ τογαβ, ταΐποῦ ΟΟΙΠΟΙἄθμοθθ, ΘΟΙΏΠΟΠ ΟΙΤΌΓΒ Οὗ 

Το βυδ]οοῖ οὗὨ [Π6 80- 411. 4 ζαξῤἑπέρίπο οἵ ατοοῖς ΜΆ. τὰ] θῸ ἀϊϑουδοοά ἴῃ [860 δα Ὁθ6- 
αιιοηΐ ΠΒΑΡΙοΓ, 



Τρ δομεσίοης οη Ἰεοεηξίοη. 9] 

ΘΟΡΥ Ιθί8 δι6.}, Θου]ὰ Ὀ6 ρΡαΐ ἱπ ἴδ δ6816 80 88 ἴο ρσοροηάογαίθ δραϊηβί 
{πὸ πιλγκοα αἰ δγεποθ τ μθη ολαγασέετί βίο τεαίηφε ἀτὸ ὉΠά6Γ σοῃκὶ- 
ἀεγδοη. [ἢ ἔδοῦ, (86 δυριυπιθηΐ γἃ8 δου θη υ}Υ ̓ ηἰθπαρα ἰο δίϊδμσο ορ- 
Ῥοποηῖβ ΒΟσὰ 1ῦ ὭΘΥΟΣ οΟὐ]α ἐλ σοπΐαΐο. ΤῊΙΒ 18 δρουΐ [Π6 τ οακοοῖ 
Ραγὶ οὗ Τδυγοηοθ β ποσκ. Ὑμαὶ 118 ταὶ οὐ͵]οοΐ νγαὰβ ἰο ἀοίδηά {μὸ.. 
ΘΟτασπλΟΙ ἰα Χὺ ἃ8 ΒΟ 18 Ῥτθ υ οἶα σ, ΘΒρθοίδ!]ν ἔσομαι [116 ΓθιρΆγ ΚΒ ο 186 
{δγθθ σοϑάϊηρδ θεός, ὅς, ἀπα ὅ, ἴῃ 1 Τ χα, 111, 16; ἴὴ ΒΟ. Βα βθεϊκβ 
ἰο ᾿πνϑ)άδίθ [6 δυϊμουιῖ168 οὗ ΘΥΟΥΎ Κιπα ὙἘΙΘΝ χορ (88 18 1Π6 δσα86 
ὙΠ ι (ἢ 411 [ἢ 6 τλογο δῃοϊθηῦ ψΟΥΒΊΟῺ8 1) ἃ γεϊαξίσνε ᾿μβιοδα οἵ ἃ ξιδείαπέϊυε. 
Απα {δ08, ἴῃ Βριῖ6 οὗὨ [6 ἀϊδραββιοπδίθ βίδίδιηθηΐβ τ τ 1 Οἢ Πα δοὲ 
οὔϊ, 6 Βοοῃ Ὀδοοτλθ8 δη δανοοδλίθ, δπὰ ἃ σᾶστῃ δηα ραγία] δἀνοοδῖο, 
ἴοτ δυο ἢ τοβάϊηρβ 88 6 σοῃβι ἀογθα δυδι]α Ὁ] ἴῃ ἰμ6 ἀοΐρηςε οὗ {Πδΐ 
οὐ οάοχ ἴοστα οὗ Ὀ6]16Γ τ Ὁ ἢ 18 ββδθηίαὶ ἴο το] ΟΠ τ δηγ. Βυΐ 
ἅστια ἀοοίσπα τὺ Ὀ6 ὉΡΠΒ6]ἃ οα σεγέαϊπ στοιπαβ τ ποὰΐ ΟἿΣ Βανϊηρ, 
ΤΟΟΟΌΣΒΕ ἴο ἴμοβ6 ὙΒΙΟΩ 8416 ἰδ ]δοίουβ. ““ ΤὴΘ δῃοιϊθηῦ ΘΆΡΟΙΒ, 
Βονγονοσ, οὗ [86 [Τ]η ΑΓΔ} ραγίγ, παν δὺ ἰϑαϑ σϑοοϊνοαά ἃ βἤῇδυροῦ 
εἄρε,᾽ ντᾶβ οὔθ οὗ .ἷ8 1 σοαπούοσυ βίδίθιμθηίβ ; δηα, ἱπογοίοσγο, ἴο 
ἴμχη 85116 ἰδαὺ οαἀρα νγαβ (86 ἐπαϊγεοΐ οὈ͵]εοοῖὶ οὗ 18 σόοῦκ. Ηον 
ΤΏ ΟΒ τροσα ταϊρσἢῦ ἤανθ Ὀ6ΘΠ Δοσοιηρ 18ῃ6 4 ΌΥ̓ Βμονηρ {πδΐ, 8116 
Οὐοβθδοῖ μδα Ἰηναιαιθα ὴῸ ἰοχὶ Ὀϑασῖηρ οἢ {86 αυρϑίΐοῃ Ὑ ΐοἢ 
848 ποῖ ρῥγον] ΟΌΒΙῪ Κπόν ἴο 6 ππηοογίδιη, {86 68 ἴἢ βἜΘΠΘΓΑΙ 
τ Β:Οἢ βοΐ ἔοσί {π6 Οοὐἀποδά δηα δἱοποιμοπὶ οἵ “9688 ΟἸἾ γῖβὶ ὑγοσα 
ΥἹπαϊοδίθα βίσγοηρ]ν ΟΥ̓ ΘΥΘΓΥ͂ ΤΟΒαΪὺ οὗ ΟΥἸΠΙΟΊβτη. 

ΑἸΙΒουρ 1αυγοῦσα ἴῃ σουπίογ-δγσυΐηνσ (ὐἹοβῦδο. βοιηθῦπη 68 1868 
ἰδηρυασα ἰμαΐ ἸοΟΚΒ σαῖμοσ ἀθργθοϊδίοτγυ, 1ὖ 18 τραΐ ἴο ταθηϊίοη {μαὶ 
[6 ΟΟΟΆΒΙΟΠΑΪ]Υ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ὑθυτ8 οὗ Θομηπ ΘΠ δου : ἔῃ 8, αἰἴοΥ Βρϑαϊκῖησ' 
οὗ [86 οοηῆάοποο ρῥ]δορα “1π [μ6 τοοτπαα οὗὨ μἷ8 ᾿υάρστηηοηΐ, δηᾶ ἴῃ 
16 ΒΟΘΌΓΔΟΥ Οὗ 18 δβἰδίοιηθηΐβ," δα βαυβ, “" 1 1 ἀο ποῖ, ΒΟ ΘΥΟΓ, 
ΤΑἸδία Κα [86 σμδγδοίογ οὐ (16 τηδὴ ἔσοσα ἢ18 τσὶ ηρθ, 6 18 {Π6 αδ ἴο 
εἰαῖπι 10 ΓἈ]ΠῸ}Π Ὺ θὰ (06 ΟὨ6 6886 ΟΓ ἹΠΙΡΘΟΟΔΌΝΙΥ ἰὼ {Ππ6 οἱΠον. 
(Ρ. 8.) “Εον υυίοσϑ Οσρύθββ {Πποιηβο γοθ ΠΊΟΓΘ αἸΒραββιοπδίθὶυ ὑπ δ πῃ 
(τιοϑῦδο, ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ ἘΝ ΜΝΣΕΙΣ ὉΠ1ἴ6 ΤΟ ΘΟ 5.Υ οὗ δίαϊειχθηΐ τῖτὰ οοη- 
βάοσποο οἵ ορϊπἱοη.᾽" (ρ. 80.) 

Ετοΐ {πΠ6 π|6 οἵ (6 ρυ δ] οαίίοη οὗὨ 1μϑυγοηοοβ “ ΕομλΑγκ8,᾽ 10 τ᾽ 88 
ΟΙΒίΟΙΑΔΓΥ ὙΠ ΤΩΔΠΥ ἱπ 818 ΘΟΌΒΙΤΥ [0 ΒΌρΡροβα (παὺ (τ βΌδο ἢ Β 
ΟΥΙσ4] ἰαθουγβ δηα εγβίθπι ὍΟΤΘ 4116 ἔσιι1688; δηα {818 ΟρΙ ΠΟ 
ὙΔ8 ΠΟΥ δοατ]θβοθα ἴῃ ΌΥ ποῖ ἃ ἴθ τ᾽ ΠΟ δα που σ 86θὴ ἴδ σψουῦὶς 
1186}ἢ| δῃ ψγῇο δα πϑυοσ θυ Ποασά οὗἩ {86 ὈΣΊΠΟΙΡ͵ 68 οα Ἡ ΠΙΟὮ 10 τγδ8 
στιτίοη ᾿: ὙΠ116 ὀυθ διηοηρδὺ ἴμβοβα ῆῸ Μ6͵6 Ὀοίοσ Ἰηξοστηρά 1 
ΡΑββθα οὐττοηῦ ἰπαΐ ΤΠ δυγοποο πα ἀϊβργονοα Οὐ βΌδοἢ Β γϑοθηβϑίοῃ 
δυβίβθιῃ ; ΟΥὁ (10 υϑδὲ Μτ. βουϊνοποι Β ψΟΓὰ8) “αὖ ὁὔσοθ δῃὰ δἰτηοβῖ 
πιποαῦ δὴ οἴἴοτί, ἰα!ὰ ἢ18 τ μο]6 οαῆσοα ἴῃ (Π6 ἀυδι,"5 7πδὺ 88. 1 

866, 88 ἴο 1,δύυτοποθ᾿Β τοῦθ οἵ ῥγοοῦ πῖτ τοραγὰ ἴὸ ἴ86 τεδάϊηρ οἵ 108 νογβίοῃϑ ἴῃ τ ΐ8 
Ῥαδβερθ, ᾿λαν  ἀβοπ5 ΒΙ] οὶ ΟΥ̓ οΐδη), 1ϊ, 884, 385. Ἧδ τ ΠΕ δαγβ, “ ΤὨΐθ ἷβ 8. σΌΤΣΙΟιΙδ 
ἘΔῪ οἱ »γουΐϊκπῷ ἃ τπϊηρ, ὈΥ͂ δ᾽ ΠΙΡῚΥ αδοογίϊνο ἴ86 τπΐηρ ὦ δε »γουεά :" 8 τοϊταδεῖς Ὑ πο ἢ 
τηῖρῃϊ οἴϊεπ θῸ6 δΔρρ δά ἴο 186 καὶ χιόνι ̓ δδ ῬΟΙΪΘΠΪΟΑΙ δυρτιπηο 18. 

2 ἼΒ6 δοσύγβου οὗἉ [18 διδίθηιθηὶ νν1}} Ὀ6 Ὁρδ6] ἃ ὉΥ͂ ἴι0 ΤΏΔΠΥ γῆ, οἡ οὐἹοἶο δ] Βα δ] οἵδ, 
Βανὸ βοαγὰ Αγοβθίδῃορ Γϑυτγοηοο᾿β ΤΟΙΣ ἶκ5 γοΐεσγεὰ ἴὺ 88 ἐμὴ ΦΜδΝὰ ὈΥ ἴποβα νῆο ἢδνοὸ 
ΒΕΥΟΙ, δἱ 411} ουθηΐδ, δίνα δα (6 ποσί, ουϑὴ ἱΓ ΠΟΥ Πᾶνα βθοη ἱϊ, Τῆς Ροϊπ!β Ὡς ἢ Πα ᾿ά 
δθεη διρροδεὰ ἰο ἢδνθ ργουθὰ σέγο τεροαῖϊθα, δῃὰ (δαὶ ὈῪῚ ἴποβα πῆο οογίδίηγ αἰὰ ποὶ 
δάορι [6 ᾿γοςθδβ οὗ διραπιθηϊδείοη οἡ Ὑἢϊοἢ ΠΟΥ ὙΟΓΟ ἱπίοπ δὰ ἴο γοδί. 

Ὁ ΒΟΓΥΘΠΟΣ 5 “ Βυρρ οσιοηὶ ἰο π6 Αὐυἱποτϑεὰ Ἐπρὶϊδἢ γ᾽ ογείου οἵ ἴθ6 Νονν Τοδιαπιοηϊ,, 
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Οὐ οΒΌδο ἢ Β οσσῃ “εϊείεπιαία Πα πονοσ θθοη τι θη. (Οὐογίαϊ πῃ ραγβ 
οὗ Τδυγοποθ᾿Β ΟΣ ἈΓῈ γα] 0816 88 βμοσίηρ ὑπαὺῦ [Π6 ΑἸοχαηάτγιδη δηα 
ὙΥ ϑδύθσῃ οἴδββεβ ἃγΓ6 ἴῃ ΠΙΔΠΥ τοβρθοῖβ Ομ: Ὀαὺ 10 18 ἔγοπι (ἀὐσ] β 8" 8 
Ργϑυΐϊοιβ ποσκ {παὺ τὸ μοῦ {86 ἀοβηϊίθ γαοίς ΜΆΙΟΝ ὈθαΓ οἡ [ἢ6 
αποϑίϊοη. : 
8116 1δυγοηοο᾿ ΒΒ ΟσΚ τῦαβ να] θα Ὀγ {πο86 το ΘΟΠΒΙἀογρα 1 ἴο 

6 δὴ ᾿πηροτγίδηϊ βυρροτὶ ἴο {6 Θοχησηοῃ ἰαχὺ 88 βυο, {Π6 βᾶπ|6 σϑι86 
γγ88 ὉΡΠ6] ἃ Ομ ῥγϊηοῖρ θβ ἀἰατηθγ ο8}}Υ Ορροβιία Ὀγ Ὀζγ. Νοίδῃ ἴῃ ἢϊ 
““ἸπαυϊτΥ ἰηΐο {Ππ6 [παρ οὗ {πΠ6 ατοοὶς νυϊραίο." 1816. ΕὟΡ 
Νοΐδῃ σϑ]θ8 δβοϊ αἴθ υ, 38 ἤο ὅπ γα οὗὨ Πὶβ βυϑύθιῃη, οῃ {Π6 β8πὶ6 
ΓΠγο Ο]α ἀϊνιβίου τι ἢ δα Ὀδ66η τηδϊηἰαϊηθα ὈΥ ΤΊ  ; 1οὲ τΠαΐ 
ΒῈ ποακοηρᾶ οὐ ἀσβίτγουοα, ἀπα 41} {παὶ Πα βουρ]ῦ ἴο αβίβ Ὁ] 18}} τητϑὲ 
αὖ {86 βδηι6 {1π|6 [4}]1, Νοΐδῃ [Ὁ] ονεα Ηρ ἴῃ Βαρροδίῃρ {π8ἴ “ ΘΓΌσηΘ 
τοίεοσσεα ἰο ἰΠ6ὸ Ναὸν Τοβίδιηθηῦ 848 Μ6]1] 88 {π6 1 Χ Χ. (ιὖ, ᾿πἀδοάᾶ, Πα 
ΘΟὨΒΙΔογοα ἷπὶ ἴο 4|1ὰ46 ἰο {π6 Ἰαἰίογ δ 411}, θη βρϑακίηρ οὗ {86 
ἰοχίβ 'π υ86 ἴῃ Εργρί, Ῥαϊοβίϊηο, δηα (ὐομβίδη 1 00]6; δηὰ ἴπ686 Β6 
1ΔοΕοα τ ΟὙΘΒΌΔΟΙ Β ΤὮΥΘ6 ΓΘΟΘΏΒΙΟΏΒ, τηϑκῖηρ {πα ΟΥ̓ ΟἾΒ 
ῬἩνεδβίεγη 186 βαῖὴθ 88 δῖ8 οὐ Εσγρίϊδηῃ; “4]οχαπάγίαπ, Ὠϊδ οὕ 
Ῥα]οβιιηΐδη; τ 8116 (π6 υζαπέίηο τοτηδϊ θα {Π6 βᾶηθ. Τῆ6βα (ἢγθ6 
οἶαββοβ ἢ6 βουρηῦ ἰο ἸΔΟΠΌΥ πα ἀδῆηθ ὈΥ τηθδηβ οὗ {π6 1,δ[1π 
ὙΘΙΒΙΟΠΒ ΟΥ ΤΟΥΒΊΟΏΒ. ΕΗ δββυιηθα λὴ ἸΔἀθηι τυ αύνθθῃ [8 Ῥ4]168- 
ἘΔ ἰοχὺ δηά ὑπὸ υϊσαία οὗ «“΄6γοιηθ, δῃαἃ Ἴοῃβιἀογοα ἐμαῦ {86 
Οοάδχ Ὑ  γο  ]θη818 Θοη Δ1Π8 ἃ [μδἴλη ἰαχύ δηδϊοσουβ ἰο λὲς Εσυρέϊδῃ ; 
ΜΏ116 {π6 Ταπ Οοαοχ Βυιχϊδηυβ νγὰβ8 σοραυθα 88 γοργοϑοηηρ; 
{1πΠ6 ΒγυΖαηῖῦπα ατροὶς (οάϊοοβ οὐ ἰῃ6 (ἀοβροθῖὶβυ Τποθη Νοίδῃ ποχῆ 
ΔΒΒΌ ΠΟ {Παῦὺ {Π18 Βτγοβοῖα ΜΩ. σοηΐδιηβ 186 1μΑ01Π ὙΟΙΒΙΟΏ ἰπ 19 
οἰἀδβί ἔοστῃ (γ᾽ νίηρ ἴο {πὸ ΜΆ. 1861 ἴοο Πρ δὴ δας αυ}γ), πὰ ΤΠ 6 
ἀοάποοά {μαΐ [86 ΒγΖαπίλμο ατσϑοὶς ἰαχὺ τηυδὺ θ6 {Π6 τηοβῦ δα Π ΘΠ Π)16, 
θοσαυδα οΟὗἩἨὨ 18 γοβθιλθίδηοα [0 {818 ρδγΟΌ ]Γ [Δ οοργ. Βαΐ 
Ὀοβ᾽ 468 {π6 []]|Δ ΟΥ̓ οὗ δγρυϊηρ ΟἹ ΔβδυτρίϊοηΒ, 10 18 σοσίδιη {μαὺ 818 
ΡΥ ον ΜὮδ. ἀοοθ ποῦ ργϑδοηὺ {π6 1 δἴῃ ἰοχύ ἴῃ 118 οἱ] ἀοβύ ζΌσηι, 
δηα {π6 Τγοαποηῦ ἀἸΒογαρβηοῖθβ θαΐνγθθῃ 118 ΤΟΙ ΠΡΒ ἀπ ἴΠοδ6 οὗ 86. 
ΘΆΓΠΟΣ 1, Αἴ] ΘΟΡ 68 ρσοόνο 10 ἴο θ6 186] ἃ γονϊβίοῃ : (86 οοπηθοίίοῃ οὗ 
[Π18 ΘΟΡΥ, ὑπεχοίογο, ἢ {π6 ΒυΖδηθπα ασθοκ ἰοχὺ 6118 ἀφαΐπϑὲ [88 
ΔηθΠαυλν οὗἉἨ ἐπαὺ ἔμ] γ οὗ ΜΆ. 
ΤΠ 1 αἴ Οοάοχ Υ Θγο θη β818 οοπίβἱμβ ἃ ἰοχύ ψ 1 οἢ Νοίδη ΔΒστηβ 

ἴο αν Ὀθδη οογγοοίθα Ὀγ ΕΘ οὗὨ  Θγο 6111, δηα] ἢ6 ΒΡΡρΟΒ68 
{παὺ 1Ὁ γγ88 δαδρίθα ἴο {86 ἰαχὺ πβῖομ ἐμαὶ ὈΙΒμορ Ὀσουρῃῦ Δ Βῖτα 

1845, Ρ. 18. Μτ. 5. ροδθβ ΟἹ ἴο ΒΔΥ͂, “1018 ΤηΔΒΙΟΥΪΥ Ῥγοἀποίίζοη Πδ8 βπΑΠΥ δοιὰ [86 
ααυοδιίΐοη τ βροοῦης ἃ {ΓἸΡ]6 τοοοπβίοη οὗ Μ55,,᾿" 1π8 οἰαἰτηΐηρ ΓῸΓ ἰδ (ὯΓ πόσο ἴπᾶπ ἴῃ 6 
ΔΌΓΠΟΥ οὐθη ϑουρῆϊ; [ῸΓ ἦἠἉ νϑ Ἵοπίεπὶ ἢ {Π6 τοζαϊδιίοη οὐἁἨἁ ΟτίοβΌδο ἢ 5 σγομπάς οὗἉ 
οἰ αβϑ Ποδιίοη, ἰοανίηρ [Π6 ΔΒ την ραγὶ οὐἩ [1:6 αποδβίίοη ππιουςμοά. ο68 ΔΠΥ͂ δοοΐαῦ 
0 8. σοηνοσβδηῦ 1 ΜΩΘ. οὗἉἩ τ1ὴ6 Οτοοκ Νοὸν Τοϑβίδιηθηῦ δαρροβο ἰμδὲ ἴῃ ὅ[. δὰ} Β 
ἘΡΙ81168, Α.6Ὁ. 17. δγὸ (οη (σι βΌδ ἢ 8 οἰδεῖ ο δι 0) τότ Βγσζβϑηςπα ἔπη ΑἸοχϑηάτστίδη ὃ 
Α Ἰαΐοης ἀοίοδοξ ἴῃ τἴῃ6 οἢδῖη οὗ ὑσγοοῦ 8 οἴθηῃ ουϊποθᾶ ὉΥ͂ ἐδ σϑϑιὶ δγγνοα δ, δ σῆοὸ 
Βῆονν5 [δὴ [Π6ΓΘ 18 ὯὨῸ ΒΌΘΙ (ΒΙηρ 48 πιοϊΐοῃ, Π]ΔΥ͂ ΟΟΠΒΙ ἀ6Γ ἢΪ8 ΔΥΩΙ 6 ἢ 8 δου δηᾶ ἱποοῦ- ᾿ 
[ΤΟΥ Ὁ]6, δηἃ γοῦ ΠΟ ΟΠ6 ἰῃ ἢῚΒ Ῥογίοοϊ τηϊπὰ σϑοοῖνοδ [Π6 τοϑαϊ, Απὰ γοῖ ἰΓ 1, δυτοῦοο᾿ 5 
τοῖο οἵ ῥγοοῦ δ βουπά, [686 ΤΟ8}}18 τηῦδὶ Ὀ6 δοαυϊοδοοά ἴῃ; πΠΙΟΝ δγο, Βουσουου, 
ΔΟΙΌΔΙΙΥ τοοοϊγοα ὈΥ̓͂ ΠΟΘ ὙὯοΟ σΟηδί ΟΥ̓ {ΠΘΠΊΒΟΙΥΟ 5 ὨΪ8 0] γα. Ἰπάοοά, ἰΓ Τδυγθῆοα 
8ἀ δο ὑχγουοά Α.ὉΟ. 17. ἴο θ6 Βγξαπίϊπε ἴΠδὶ 118 ΟρΡ'ηΐοη ἡγοῦ σεσοϊνοά, ἢς πουϊὰ πανθ 
ἱπἤιοῖοα ἃ ΤᾺΣ Βα σοῦ Ἰνουσηᾶ οἡ 6 σοπηπηο Ο,Οασοοκ ἰοχὶ ἴδῃ δὴν οἵ ἴδοβε δὶ ο ἢ ἢ 
Τεςοὶνοά ἔτροιη αἸΠοβΌδου. Εγνθη Μτ, δοῦνθηοῦ 58 γ8 {ΠῚ διιο Μϑ5. αγε ΑἸοχδηάγίδῃ. 
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ἴοπι Εσυρὶ στ πθη Βα σοϊασπηοα ἴγοσα {Π6 6χ}]6 1αΐο τ Βῖοῖ 6 Βδα θδθη 
δοηῦ γῪ ἰδ6 Αὐῖδπβ. Τῆυθ, μ6 σοῃβιἀογοά, γὰ8 {μ6 ΥΥ̓ εβίθσῃ ἰαχὶ οὗ 
Οὐδ ᾿ηἰτοάυςρα 1πἴο ἐπ γῇ οβ. ΤῊ ΓἈ]Π1ΔοῪ οὗἉ {86 τηδίίοσ, Βον- 
ΟΥΘΙ, 18, (πὶ {Π6 βαῖὴθ ἰδχί γγχ88 πϑ6α ἴῃ {Π6 ΥΥ 68, δῃα νγγχαβ οἰγουϊαίοά 
ἴῃ 1,αἴλη, ἰἸοηρ Ρεΐογο ΕἸαβορῖαβ οὗ Ὑ ΘΓ 6}1}} νγϑ8 θόσγη. 
ΤΟ Ῥαθϑηϊδη ασϑοκ ἰοχὺ 16 αἰἰσι θυϊοα ὈγῚ Νοΐδη ἰο Εβο ὶυθ οὗ 

κβαγθα, δηά ἐλὲς ἢ6 βυρροβαεβ νγαὰθ {6 ἰεχύ δπιρὶουθα ὈΥῪ «΄6τοπη ; 
8ηἃ ὁπ ἰῃς στουπα οὗὨ [86 ΤΟΥ Βῖ0ῃ ΟΥ̓ ΠΟῪ Ὑϑγβῖοη οὗ “δγοιμθ μανίην 
θδθὴ τηδάθ αὖ [ῃ6 οἷοβο οὗ ἴπ6 ἔουσι ἢ οδμίυσΥ, ἢ6 αϑϑυμηθθ {πα δοέλ 
(6 οάοχ Βυιχίδηιβ δηὰ {86 Ὑ δυο θη βὶ8 τηυβῦ θ6 τόσο δηοσίϑηίΐ, αἱ 
ἰεαβὲ 85 ἰὸ ἰαχί, Τὴ σϑβοιίδησο οὗ ἴῃς Οοάοχ Υ δἰϊσαπιιβ, τ οἢ 
Νοίδῃ ἰαῖζοβ δἃ8. 818 σταὶς οχδρὶα οὐ (86 Ῥαϊδβιϊπίδη οἷαβθ, ἴο 186 
γυϊραῖε οὗἉ Φογοηθ, 18, ΒΟΥ ΘΥΟΓ, ΨΘΤΥ τηρογίεοι. Ηδ οοπβίάοσβ ἐμαὶ 
αἱ (πΠ6 δπὰ οὗ {π6 ΒΗ ΘΘμ ΤΥ 1Ὁ νγα8 Ἰηἰστοάἀυσεα πο ΑἸοχαπασία ὮὈγῪ 
ΕὙ1 4115, δπὰ {παὶ Βαποα 1ὑ Ὀδοδσαβ 864 ἴῃ ἰπδὶ οἷἵγ δῃηά σορίοῃ : 
)π8ὲ 88 1 1Π18 δὰ ποῖ θθθὴ {86 δβ86 ἰοῃρ Ὀοΐογθ, ἤθη {δ6 ξεν 
ΡΒ 1  νΘΥΒΙ ΟΠ γγ78 τηϑάθ, Δη4 ΒΘ η ΑἸΠΔΏΑβιυ8 δηα ΟΥὐτι] υτοΐθ. ΤῊΪ8 
ΤΟΟΘΏΒΙΟΙ 18 ΒΠρτηδίβοα Ὁγ ΝοΟΙδη 88 μανϊηρ Ὀθ6η δχϑουϊθα ψ 1 ἃ 
Κιπα οἵ αἀϊβμοπθϑί οι μοῖβπθ ὉΥῪ Εὐβορῖαβ, ποῖὰ μ6 οδάγροθ ψ 1 
ΔΙ οσΊρ ΟΓΥ ΘΧΡΟΠΡΊΠρΡ ραββαρθθ ἴο τ 1Οἢ 6 οὐὈ)θοΐοα 88 ορροβοᾶ ἴο 
Αὐῖβϑη ἀοοίτιῃθ ; 80 ΔΟΟΌΒΑΙΟΙ. ΠΟΨΟΣ Ὀτοαίμβοα ὈΥ 18 νγοσβὲὺ ΘΏΘΙΩ 68 
1η δῃσϊοηί ὥτη68, δα Ὀχουρμῦ ἔογψασγα τι πουῦ ΔΗῪ ΟΥἹ ἄθηοα ΠΟΥ. 

ΤΩΡΘΒΌΣΥ οὗὨ διτδηροιηθηΐ 18 [86 ΟὨΪΥ ᾿γϑῖ86 ψ 1ο ἢ οδη ΓΙΡΉ ΤΥ Ὀ6 
δοοοσδα ἰο Νοϊδῃη᾽ β βυβίθιῃ: ἱὕᾧ 88, ΠΟΎΘΥΟΥ, Δρρσονθα ὈΥ Β0Π)6 
ὝΠΟ056 ψδ]6 Ὁ δουρύυσγθ 88 [Π6Ὺ ὝΟΣΟ δοουδίοιηοα ἴο τορᾶ 11, τῦδϑ 
ψτεδίογ ὑπ {πο Ὁ 611}} 1 ΔΡρυο βομαιηρ οΥἸ 164] ἔδοΐβ. ΑἸ αδββοπὺ ἴο 
ἢ18. ΘΟΠΟΙ Βιοη8 ἰδ βοῖμα (ποῦ 411) πὸ ὉρΡΒ6]4 [18 ΒγΖαῃίπο ἰοχὺ ἴο 
αεεεπὲ ἴο [86 ΣΟΑΒΟΠΙΏΡΒ ὈΥ ὙΒΙΟΩ ᾽δ ᾿ιΔα τηδιηἰδιμοα 108 Ἔχοϊυβῖνθ 
ΔΌΓΒοσγ. 

1 ὙΠδς {π|9 ᾿πἀστησθηί 18 ποῖ ἴ00 ΒΙΓΟΏΡ᾽, 88 σοὶ πη ΌΤΙ ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὗὨ ἢΐ8 ΤΟΒΌ]18, ΤΠΔῪ ὉΘ 
δεδὴ ἔγοσῃ ἴῃ6 Τ0]Ονν ἢ Ρ᾽ ΓΟΤΏΔΥΚΒ οὗ ΔΙγ. ϑουγ  ΠῸΓ (" ΒΌΡΡΙοπιθης, Ὀ. 16. ποίε) : “1 ἢᾶνὸ ποὶ 
]]πἀοὰ ἴο 1ῦχτ. ΝΟΪΔΠ᾽ 8 " [ὨΓΟΡΥΥ οὐὗἨἁ τῃ6 ατεϑοῖς Ψυϊμαῖο, 1815, Ὀεσδῦβο 1 παγὸ θθθὴ 
σοπΡο Θὰ ἴο αγτῖνο δὲ ἴ80 σοποϊαδίου ἐΠδὲ ΐ8Β ΒοΒασ)6 ΟΥὗἨ ΓΘΟΘΠΒίΟΠΒ 18 σϑ ἰς 81} ΟΙΤΟΠΘΟΌΒ. 
Ἐδν τπῖπρ8 ΑΓ ῬΟΥὮΔΡΒ ΤΏΟΤΘ 88 ἴο [86 Ποῃοδῖ ἱπΠαΌΪΓΕΙ δἴθοσ ἔστ [ΠΔη ἴο 8606 8 ᾿δαγηθὰ 
δηὰ βίῃ ρ]ο- βεαγιεὰ πιδη ἰκὸ Ὦσ, ΝΟΙδη, ὈΥ δββατιϊπρ 88 σογίδίη τὶ 18 ὈΔΓΘΙΥ Ῥοδδίἷα, 
πὰ δαῖοῖπρ ἱπρθη00}8 ΠΟΠἰΘοΙΌΣΕ ἱπ ἴἢ6 τοοῦλ οὗ Ὠϊβίογ δὶ ἰδεῖ, δὰ οἱ δίϑρ ΟΥ̓ βίβρ ἴο 
δύορι 8 ΤΏΘΟΣΥ, Πίος (10 τ86 ἴπΠ6 πογὰβ οὗ χγ. Τύγηοσ, οὔ Νου Ὑοσ) ὁ 18. δι βοἰ ΘΠΕΥ 
οοπάειηπεά Υ ἰζ5 Οὐ Ἔχίγαυαρδποα. ᾿ς [18 ν6}}, Πονγουοῦ, ἴο οὔϑογνθ ἴπδὺ ὯῸ ὁπ Ἵδῃ 
θὲ βυγργίβϑεὰ ἡ Ὧν. Νοϊδῃ βῃουϊὰ θ6 σδηδυγθᾶ δον συ Ϊγ, ὙΠῸ σοηδιογβ ἢονν ὈοΪὰ ἢδ6 διΔ8 
ὈρΘη ἷἱπ ΒΟΟΌΒΙΠΡ ΟἸΠΟΙΒ; 6. 5. Ομασρίηρ Εὔδεϊι8 ὙΠ δἰτογηρς δηὰ στα ]δίϊη; οοτίδιη 
ῬαβδδρῸδ, ὙΠ ΠΟτιῦ ΠΥ ΓΟΆΒΟΙ Ὀτιῦ ἢΐα ΟΥ̓ ΠΠΟΒΑΥΘΌ]6 σοπ᾽οοΐατο;; δηὰ δεουσίηρ Οτίζοη 
οἵ ΙἀΔοἸαίσοῦβ σου ]ΙΔη068 οἂΐ οὗ ΟΘάγο ΠΏ, 8 ἩΤΊΟΣ 80 ᾿ἰγοὰ βοπιο βούθῃ πυηάγοὰ γοδῦβ 
ἰδίοσ, [ὲ ἰβ, ἱπάςρεὰ, βίγσδηχο, Ὀὰὲ ἰδ ἰδ Ἰηβίστιοτῖνθ 88 βου ίης ΠΟΥ ραγίίαὶ 85 16 1ῃ- 
ἰοττηδεΐοη οἢ ἡ ΒΊΟ ἢ Νοΐδη ἰοστηθὰ ἢΪ8 ΟρΡίΐΟΠΒ ΟἹ Π6 ἢ δηᾶ ἰὨΐηρδ, ἄκει Βα τσ ΒᾶγΘ 
πϑοὰ ἘΡΙΡΒδηΐυβ 85 Πὶ8 ΔΌΪΒΟΥΠΥ [ῸΣ ἴΠ6 ΟΑἸΤηΐἷ68 δραὶηδὶ Οτίχϑη, ᾿πβιοδὰ οὗ σοβιὶηρ οα 
ἃ ὙΤΙΊΕΥ 50 ΣΩΠΟἢ ΙΠΟΓΟ τοοοηΐ ; δαϊ ΠΟΙῸΣ τοῦ ὰ ἤάνο ΔΗΥ ποῖραϊ τ ἢ [086 ΠΟ ΚΠΟῪ 
δον ΠΥ [6 ΟΒαΓροβ παν Ὀδοη Θχδιηί θᾶ, δη ἃ Ποὺ ΤΠΟΥ ἤανθ ὈΟΘΠ ΒΒΟΗ ἴο ὃ6 8 ρατί οὗ 
186 νἱγ]επὲ αῦπδο πῖ ἢ  ΒΙοἢ ΟΥζοη δηὰ ἢΐθ ΟΡ πο Β ΤῈ δῖ ΟἿ6 {ἰΠπ|6 8658 .ἅ, Ηον- 
εὐοσ ἀδνϊοῦϑ ΟΓΘ ἴΠ6 ΒΟΠ τη πίδ δἀνδηςοὰ ὈΥ Οτίχζοη ἴῃ ἢ8 ΘΑΥ ΘΓ ΓΙ Ωρ, δηὰ ἴῃ [ἢ οθ0 
οἵ 8 Βροσυ]δεῖτο σΒδγαοίου, Πἰ8 116 δη ἃ δοϊίοἢ8 οσὸ ποῖ ΟὈποχίοῦβ ἴ0 ΔΗΥ͂ βιιοἢ δοσυβϑι! 08 
858 1086 Ὑ δῖοἢ Νοΐδη δουρσῆϊΐ [0 τονῖνο. Απηὰ [8686 ΓΠῚΠΡΒ ΠΙΔΥ͂ ΟΧΟοΙΐο ἃ ῥσοαάϊοο δρδίηδβὲ 
6 εἰτατοη8 οὗἩ τ Νονν Τεβίαπιθηῦ ἴῃ ΟΥ̓ΡΘΉ απιοπρεὶ ἰΐοδε τοῆο ατὰ ποὶ ἀασφμαϊπίεά υἱἱ 
Ἀὲς τεστεησα, Ὀὰὶ ΤΠΘΥ͂ ἐ8π Ὦδνο ΠΟ Ὀδδυΐπρ ΟἹ οτος 8] ἱπαυΐγίοβ. ὙΤΉΘΥ ἢδνο σαυδοὰ ΒΟΙΏΘ 
ἴο τορασά ΝΟΪδηΒ τηδὰδ οὗἁ οοηδποίίηρν δὴ ΘΧδ αἰ δίίοη ΕΥ̓͂ ἱπυδ)  ἀδιΐπρ [Π6 ορροδίπρ υνἱῖ- 
ὨΘΆΞΟΒ, 88 ῬΘΟΌΪΙ ΦΕΥ͂ τερυϊδῖνα δηὰ ὑποβηἀά., ὅϑόιηδ οὗὨ ἴῃς δβϑεγίίοηβ οὔ Ν ΟΪδη ΤΟΥ ΟΠ» 
εἰθεγοὰ ὈΥ 116 ἰαῖο Ὦτ. [.ε6, ἰῃ ιἰθ Ῥτοϊεροιηθηδ ἴο Βαρβίοσ Β Ῥοϊγᾳίοῖν ΒΙΡ]ο. ΥἹ, 81. 
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Απᾶ ἐδυβ, ἴῃ (818 ΘΟΙΙΓΥ͂, ΠΙΔΩΥ ΤΟ ὙΠΟΪΪΥ Ἰηαί δηΐινα ἴο ἐἶιὸ 
ϑυ ]εού οὗὨἨ {π6 ἀτταηφοιηθηῦ οὗ ΜΆ. : βοιηδ β8:ἃ {παὺ ᾿ψδυγοηςα μ8ᾶ 
Βα Ιϑδούογ ἀοβίσογοα ΟὐἱοβΌδο ΒΒ βυβίθιη, ψ ἢ 116 οἴμοσβ ροϊηἰοα ἴο 
ΝοΪδη ΤΟΥ 88 βῃονιηρ {πὶ Οὐ οββομ 5 ΟΟπβίδηΠπορο δη 0488 
ὝΘΥΘ δ΄οηα οὗ ἱπιρογίδῃοθ ἴῃ δβίβὈ] βηρ 0π6 σα ἰδχύ; δηᾶ βοπὶθ 
δρϑὶη ὙϑΟΌΘΪΥ ἴῃ ΤΠΘῚΓ ΟῚ ταΐπα8 ὑγ]οα ἴο σοι πα {π6 ὑπο Ὁπουρία. 
Τῃ γϑϑυ]ῦ 10 σδῃ ΟὨΪΥ 6 βαϊὰ παῖ βοσθ ἃ βίδίβ οἵ [δ] ηρ βοιηθυ δῦ 
αἰ ἴο {πα οὗ Μαίμοὶ Ὀθοδηηθ ΨΟΣΥ ΘΟΙΔΠΊΟΙ. 

Το σοοπίϊποηΐαὶ δοθοίασθ ποθ ὕψγο ΜΟΥΚΘ ὝΟΣΟ δἰπηοσί, 1 τοὶ 
ΘΗΌΓΟΙΥ, ὈΠΚΠΟΤῺ : 8η4 ουθὴ 1 Τωδυγοηοοβ “ Βομαγκ8 ἢ μΔα θοθα 
αἰγουϊαίθα διποηρδύ {86 δουπίγγεμθη οἵ (ὐὐϊθβθδοι, {ΠΥ πουϊὰ ποῖ 
Πᾶνα ἔουπα [μαὺ {Π6Υ 6 ἸΠΑΌΙΓΥ αὐ 411 θαγοῃά {μ6 ροϊηῦ ἴο το ἢ 1ὲ 
88 δΔἀναπορα ἴῃ {π6 ““ Μοϊοϊοιηδία᾽ οἵ ἐμαὶ ογιο. Απά {8 τοβὲὺ 
ΒΡ] 1οΑ] βοιοϊαγβ οὐ (ΘΕ ΩΥ ΒΘΘΙὴ ΤῸΣ ΒΟΠῚ6 ὙΘ ΔΒ ὕο Πᾶν οἰΠογ ΠοΙά 
Οὐ οβθϑο ἢ! Β ΥἹΘῪΒ ἢ 8 πιο βοὰ ἴοστα, Οσ οἶβα ἴο μαᾶνθ δἀορίϑθα {π6 
βγϑίϑιῃ οἵ Ηρ οΥ (δῖ νγα8 ὩθαΥΪυ ἴπ6 8816) οὗ ΕΠΟΏΒΟΓΗ. 

ΤὨδ Ἰαΐβ ῥγοίδθβοῦς 5.) 0] δὲ ὅσβῇ δῃάἀθανουγοᾶ ἴο σϑῆμπο γοί Ἀγ ΠΟΙ 
ου ἴμ6 βυϑίθια οἵ Ηυρ, ΌὈΥ ῥγοροβίπρ ἃ Βοβθιηθ οἵ 3ῶῦυ6 ΥΘΟΘὨΒΙΟῺΒ ; ἔϊσο 
Αἰσδη οὐ Εἰσγρύδη (αμβνγουης ἴἤο Οτιθβῦδομ “παπάτίαπ δπὰ 
Ῥροϑβέογη), δῦ Αβιδίϊο (Δηβυγοσῖπμρ' ΤΔΟΒΕΥ ἴο {π6 ἰαχὶ οὗ {86 Ῥοβμιίο 
ΘΥΓΙΔ0), 8 ΒγζΖϑηίηθ, δηα 4 Ογρτγίδη; {86 ἰαϑὺ Ῥαὶπρ {16 ἰαχύ ὁ0η- 
ἰδϊηθα ἴῃ {ΐπ6 Οοάοχ Ογρσγῖυθ (Κ. οὗ [86 (ἀο8ρ6}8). Βαΐ 1 {118 βοτύ οὗ 
ταϊηπἴο αἰ ν:βίοη Ὀ6 οογτοοῦ, 16 ΤηρἊὐ τηλῖκο δἰ πηοδῦ 88 ΤΠΔΠΥ͂ ΓΘΟΘ,ΒΊΟΠΒ 
88 {6 Ὑ6 δύο ΜΌΝ. οὗ {Π6 τηοϑὲ δῃηοιθηῦ οἶδϑθ. Τη18 βοβθιηθ γα υ 68 
ΒΙΎΡΪΥ ἴο Ὀ6 τηθηϊοηθά, ποῦ αἰδβουδβοα; ἴοσ 118 Δ ΠΟΙ Βοοη αἰὐουυσαγα 8 
Τα)θοίοα Σὺ Ἡ ΠΟΙ, δηὰ [6]1 Ὀδοὶς οῃ (86 ἐισογοϊα αἰ νΊΒΊ0 ἢ. 88 ΟΥἹΡΊΠΑΠΥ͂ 
Ῥιοροβοά ὃν Βϑηρθὶ, Ηδ {δυ8 οἰαββοα 411 Μϑ. δ Ὀοὶπρ οἰἰ ΠὸΣ 
ΑἸ χδμάγιδ πη ΟΥ̓ ᾿δοϊθδιου ποροι ἤδη, τοίουτιρ [0 {π6 ἔοστηοσ {86 
{πῸ ΑἸοχδπασίδη δπα ΥΥ δβδίβυῃ γθοθηβι οη8 οὗ ασιθβθδοῖ. Βυῦ οὗ {π686 
ΘΟΠΟΙΖ μάνα ῃ6 πιοϑὺ υπποβιίαυπρ Ὀσοίθγθηοθ ο {μ6 (ὐοπδίδηϊϊηο- 
ΡοΪ ἴδῃ 88 βεϊηρ {μαὺ πο μα Του πα 1 {Ππ6 ΔΓΡῸΣ πυμαδοῦ οὗ ΜΌΝ.; 
ΤΏΔΩΥ ΟΥἩἨ ψ.ΙΟἢ Π6 α8 {πὸ βγϑὺ ἴο ἐσαπιῖπθ, σὴ ἰμουρἢ 1Ὁ νγᾶβ 1π|- 
ῬΟΒΒΙΌΪα ἴῸΓ Εἴτα ἴο οοἰαξε [θη δοουτγαίοὶυ δπὰ {0}}γ. Τὸ {{18 6 
αἰιγιθαϊοα {Π6 στοαὺ ὈΟῸΥ οὗ τοῖς ΜΆ. πύθῃ ἀυτίηρ (86 ἰαβὲ 
οἰρῃὺ οοηΐατθ8, δπα {Π6 Ἰαύοσ ὥ'υσγίδο, οίμϊο, ἀδογρίδη, βηα ϑονοηΐο 
ΨΟΓΒΙΟΏ8, 8δπηα ἴΠ6 οἰ Οη5 ἴῃ 4}1 ΟΥ̓ Τηοβί οὗὨἨ {86 ἰδίμουβ οὗ Αβὶα δηὰ 
οαϑίθσῃ ΕασΟΡΘ : ἰο (86 ΑἸοχδηάγίδη οΪα88 ἢ σοίθυσθα βονοσαὶ οὐὗἁἨ {86 
ὑπο 18] ΜΌΜΚ. ἀπὰ Α ἔδυ οὗ ἴποδὲ ἰδμδὶ πτοσο ἰδίου, απ (86 Εργρίίδῃ 
νοσβίουβ (Μοιρἢϊ 6 δπὰ ΤΠ ΠοΡαῖοὶ, {86 1,αὐπ δηᾶ ΖΕ ορὶο, “Ὶ [Π6 
ΔΊ Βουβ οἵ Αἴτῖοα δα ΥΥ δδύοσῃι Ευσορο ΒΒ βϑίοβ {8686 6.6 ΓΘ 
ΟἴδαΡ ἀοουχηθηΐβ οὗ ἃ τηιχϑὰ παίυγα, τ ΊΟῊ αἸἃ ποί (.6 οοπβιἀοσθα) 
ΧὨ  βοῖ αἰ ποῦν ἔδαϊαγοβ 88 0 μᾶνθ ἃ τὶσὰῦ ἴο 6 σομπβιἀοσοα 
ἃ8 ἃ βορδζαίθ οἷα8. 

ΤΠ6 ἰυσῃὶηρ Ῥοϊπῦ ἴῃ οΠ01]Ζ Β ταϊηἃ τγαθ ὑμαὺ οὐὨἨ Ὄοο]θβὶ ϑίϊοαὶ 
}αγιβαϊοίοι ; δηᾶ ἐλὲδ ἢ6 ΘΟΠΒΙ ἀΟΓΘα νγᾺ8 8Π Θχρ απαίΐομ ΠΟΥ 8. ρυτθ 
ἰαχύ νγὰϑ Ὀγοδοσυθα πτῖδιη (86 ραἰσδγομαΐ οἵ (οπβίδη ἄπορα ; [86 
Μ55. {πεγο Ἵχϑουίθα το σΘ ΘΟΙΩΠΊΟΗΪΥ ἴον ΠΠΠΓΡΊΟΑ4] 86, ἀπά {18 (Π6 
ΘΟΠΒΙ ἀ6Γ64) τγ88 ἃ ρυδγδηΐθθ [ῸΓ [Ππδΐ ΘΟΟΌΓΔΟΥ Δηα τη] ΟΥτ  Ὑ ἩΒΙΘᾺ 
(86 αβδβιιπι64) νγγὰ8 ου πὰ ἴῃ ἔθ. [ἢ βρϑακίῃηρ οὗ Ῥγοΐδεβοσ βὅ3οβοὶ ζβ 

1 Βοβοῖς, Ν' Τ. Ῥτοῖ. Ρ. κν. 
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βγβίδιω, ἴῃ σθ ἅτ 7 ὑμὴν ἴο Ὀ6 οὐδβεογυθα 848 ἀϊβιϊποῦ ; 86 οἷαεεῖ- 
“οαξέοη. (Ν ΒΙΟΝ 18 βία γ ΒΘηρο] Β), ἀῃα {πὸ εϑέϊπιαξε 9. υαἴμε; 89 
ὉΠ6 ΙΏΔΥ δ6 ῥγονϑά οὗ δαπη θα τι πουὺ [16 οὐδοῦ Φ0]] ον ηρ; αὐ 411 88 
ἃ τοδίζοσ οὗ οουσβ. Τῆθβα ὕνο ροϊῃίβ τηυβῦ 06 ὈΟΥΙΘ ἴῃ ΠΪΠα 88 
Βαρασγαίθ, ὉΣ βοῇ 12 (1ἀ ποί βοὸ ἔμ] αἰδιυϊηρσιδῃ ὑμότὰ ; δπὰ 8 6 
ἯᾺ8 ΟΥ̓ΘῚ ΤΕΥ ἴο Οἶ488 88 σοι ποι Ἰηρ' 1} Πἷπ 1 ΟΡ ΣΟΙ ἈΠΥ͂ ΒΟΒΟΪΑΓΒ 
σ 0 δοαυ!θϑοθα 1 ΒΘηρ ΟῚ] Β Ἀσσδηρθηθηῦ οὗ ἀοοιπχοηΐβ; ογροία]} 
ἈΡΡΑΓΟΠΕΥ οὗἉ [86 αἰβδγοπὲ Ἰυασταθηΐ πίοι (μαὲ οὐ μα ἐοστηθά. 
ΤΠ (ΟἸ]ΟΥ ΠΡ ΤΩΔΥ 6 ἰδίῃ 838 ἴ6 βοϑδᾶβ οὔ δγρυπηθηΐ ὙΒΊΟΝ Πᾶνα 
ὕδδθῃ δἀάυοεά ἴῃ ἀδἔθμοθ δπὰ Ἵχρ]δηδίίοη οἵ 59 012Ζ᾽ 8 βγϑύθιῃ :--- 

1. “Τα δοποϊ βίοι ἰο ψοἢ Ὠγ. ὅθ ]Ζ 888 αὐγίνοά, 18, (πδὲ {89 
Οὐοπδίδη πορο ἴδῃ ἰοχὺ 18 δἰπηοδῦ αἰνγαγθ [18] ἰο (86 ἰαχὶ πον 
δαί! } 7 τοοαινθά, τ 8}}16 τ[ἢ6 ΑἸΟΧαπασιδὰ ἰοχὶ ναυὶθ8 ἔγοιῃ ἰΐ ἴῃ 
ἸΠΩΌΤΩΘΓΑ Ὁ]6 ̓ ὨΒίΔΠΟΘΒ; δηα {π18 ΘΟποΙ δῖοι ἢ6 ἔουπα8, ποῖ ΟὨ]Υ ΡΟ 
186 δοίιδ] οΟἸ]αὐοη οὗὨ ρῬασγίβ οὗ δβὶχσ Βυμάγοα δηᾶ βουθηίγ-ἔου τ τηδην- 
δοιιρίθ, θυὺ αἰ8ὸ ρου 8η ἱπάποίίζομ οὗ ἰδίοσϊοαὶ ραγουΐασβ, 

ὙΒ6 ῥτχοοῦ οτα Μῶ. οὐ] ϊοἢ8 18 ΒΩ ΡΙΥ 8. ἡυσβίίοη οἵ ἔδοϊ ; ἰδ 8. 20 ρδου- 
᾿ἰατιγ οὐ Ῥγοίεββοσ ϑὅ' 9 0125 βυβίθιηι ἰμδὲ [8:6 ᾿ηλ88 οὗ {86 ἰαίος ΜΆ8. δρτοο πιιἢ 
186 ΡἝΏΘΓΆΙ σΟΠ ΟΣΙβ(Ιοη οἵ ἴῃ 6 ΘΟμμΣΔΟ ἰοχξ. 

2. “Το βαρδγύδίοῃ οὗ [86 Μ558. οὗ 16 Νὲν Ἰοδβίδιημθηϊξ ᾿ηΐο ἔνγο 
οἶἴδαββϑϑα, ἴῃ [86 τηληποῦ π80 δια οα (τ. Ξΐ6Β0]2 ἀγριι68), 18 80 Θοῃξοστη- 
80Ὁ]6 ἴο {Π6 τοῦ] βίδίβ οἵ [86 ἰαχί, {πὲ 1Ὁ 18 ΒΘΟΌΓΘ ἔγοπι ΘΥΘΥῪ δἰΐβοῖ : 
Βογὸ πσου]ά, ᾿ἱπα 664, Ὀ6 νΟΣῪ [0016 στουπά [ῸΣ ἴπ6 οὈδ]δοίζοῃ, ᾿ῃ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴο σοτηδαί {18 ο]αδϑ: Πσαίϊομ, {πα΄ [π6 ἰαχί οὗὁὨ [16 στοδίθβὶ Ὠυπαθοῦ οὗ 
ΤΩΒΠΌΒΟΓΙΡΙΒ 186 ποὺ γοὺ ΚπΟνΏ, δ ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΠΥ ππηςογίδῃ. ΤῊΪ8 
ΟὈ] οί ο οδπ ΟὨΪΥ Ὀ6 ΤῈ ρ6]]16ἃ ἃ »οφέετίοτ. ΕὟΥ 818 ΡύγΓρΟΒΘ, δέ Σ 
μαυΐϊηρ ἀοίθυτηϊηθα ἴπ6 ἰαχί οὗ ἃ στϑαΐ Ὡυταδοῦ οὗ τηδηιβοσὶρίθ ὈῪ 
δοίῃ8}} γ σΟἸ]δπρ ἃ ἔδν οπαρίοσβ, ζγ. ὅομο]Ζ ργοοθοαρα ἰο οοἸ]]αΐα 
ΤΟΙΣ ὨΘΑΙΪΥ͂ αὖ Ἰθησίῃ. ὙΠοα, ὑμογθίοσο, οἰ ΠΥ τηδηυβογιρίβ οχὶ- 
διι64, αἰγτηοϑὺ σομπβίδημ]ν, [86 βδὴθ δα! θη, [86 ΒΆμη6 ΟΙΩ ΒΒ ΟΏ8, 
Δ Πα {πΠ6 βᾶτηθ ψδγΊΟι5 σοϑαϊηρβ, τὶ (Π6 Ἔχοθρίίοῃ οὗ ἃ ἔδιτν οὐνίοιβ 
τοϊβία καβ οὐ 18:6 ὑγβϑῃβοσι 6.8 δηα βοῖὴθ ὑππηρογίδηϊ τη 1 Δ 08: ---- 
ψ Ώ6η, ΓΌΓΓΒΟΓ, αἵ Σ ἰδ κληρ ΒΟΤΟ δα {πόσο ΗΠ θΘἢ ΟΥ ὑυθη τυ ΟΠ ρίοσβ, 
ἢ6 ὉΠΙΌΓΤΩΪΥ ἐουπα 1π ἐπγοο ΟΣ ἔθ Βαπαγρα οἴου τηϑη δουρί 186 
ΒΔΙῚ6 ΨΔΥΙΟῺῸΒ ΓΟΔΙΠρ8 88 1η [86 Ηγβὺ οἱρῃυγ ; ---- 6 ΘΟΠΒΙἀογοα Ὠτηβο 
ΔυϊΠογιβοα ἰο οομοϊαάο, ὑπαὶ {Π6 τοιηδ 6 Υ οὐὗἩ {π6 ὑποο]]αίθα τπδηῖ- 
βουιρίβ που] ῥγοδοηῦ [86 Βᾶ6 ΘΒ 18 48 ἴῃ ἴμ686 δίϊθθη ΟΥ ὑ ΗΓ 
οδαρύδσβ ; δπά {μδὺ 1{|κ6 τϑϑυ}] 9 που] 6 ργοβοηΐθα ὈΥ 4}1 {π6ὸ τωβηῆυ- 
βοσιρίβ τσὶ δ ἴῃ {Π| Βδτη6 ρΪδ66 δηἃ Ὁπάθγ (6 Βδπλ6 ΟἰΤΟΙ βία μοοΒ 
88 ἰπ686 ἔουγ Βυπαγοα ΤΑ Π ΒΟΥΡίΒ Ἴογο τσὶ τύθῃ : ἰμδὺ 18 [0 βαγ, ἐμδὺ 
411 (86 τηληπβοσρίβ πο ἢ γα τι τ6 Δ ῖη (μ6 ῥα τ σοῆαΐα οὗ 
Οομβίδμπορὶθ, δηὰ σποσα ἀθεποα ἴο 6 υδρᾶ ἴῃ αἰνῖηθ ΒΕΣΥΪΟΘ, 
[ο]ονθὰ 186 ἰοχί οὗἩ 186 Οοηδίδο πορο]τίδῃ ο]488. 

ὙΠ18 15. ποῦ [86 ρῥἷδοθ. [ο ἀἴβδουβδβ [0:6 ΒΟΟΌΓΒΟΥ ΟΥ 86 ΘΟΠΊΓΑΣΤΥ οὗἨ ἢ ΟΖ 8 
οΟἸἸδεῖοῃδ : πὰ Βπου]ά, ΒονΘΟΣ, ταϊϑίαϊς ὑΤ ΘΟ 1 6 ΘΓ ἴὁ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἐδαῦ ἵπογ 
ἄοοϑ οχίδι {π8ὲ δυβοϊυαΐα ὉΠΙΌΣΓΙΥ δαιοηρδὶ 86 ἰαῖον ΜΌ5. τ δῖο ΒοΒοἷΖ ἱπηχαρίποαὰ 
ἴο Ὀ6 {Π|6 6856: [6 ΠΟΤΕ Τοοθηΐ σΟρὶ68 ἤδγα {Π6}]Γ ΟὟ ΚΙηαδ οὗ ναγιδίίοη, υβί, ᾿π 
ἴαοῖ, 88 τιϊρθὶ βανα Ὀδοη ὀχροοίοα, ὉΓ ἴΠ6 ῬΓΟΡΘΠβ [165 οὗ σοργ δίβ ὅσα βυτὸ ἰὸ Ὁ6 
εἰνα Β6 πὶ; δηὰ 1 [Π6 γασὶ δι ἢ 8.6 ῃοΐ 80 στοδί 'π Ἡδδὺ ταὶρῦ Ὀ6 οΔ]]οα ολαγαοίοῦ- 
ἐπέ τοδάϊησβ, πο Β σ᾽ ΤΏΟΓΘ 8 ργοβδοηϊοα ΤΠΔῃ 8 ΒΡΡΓΟΧΙ ΠΙΔΙΟΠ 0 ὉΠ ΟΥΠΙΥ. 

3. “Τὸ ἴθ ὈΥ͂ ΠΟ τηθϑῃβ Βγρυβίησ {πα΄ {Π18 0] 581 σδίοη βου Ὀ6 
[λυ ΟἰΘΑΥΪΥ σοπποοίοα τ Θοοϊ οϑἰαβίλοαὶ Ἰατιβαϊοϊώου. ὙὉὍὉΠ6 ΒΙΒΙΟΓΥ 
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οὗ 186 ἐτοραβπδιον οὗἩ ΘΟ νἰβ δ  Υ βμοτβ ὰ8 τὴ τ μαὶ βἰσϊοίποβα, 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ πὶιῖη {86 γυγιδαϊοίοι οὗἩ {π6 ρῬαϊγγοῦ οὗὁ (ὐοπδβίδηθπορϊο, 
ΒΒΙΟΠΆΓΙ 68 ΘΠ] 0164 οὐ {Π61Ὁ σοπνογίϑ {Π6 τηϊπυΐοδϑὺ συἱΐθβ οὗὨ 186 
ῬΓΪΠοΙ͂ραΙ ομαγοῖι, δπα 4180 ἴο γμδῦ νγάστη ἀιβραΐθθ {86 Ἰοαβϑὺ ἀθνϊδίοπ 
ἔγοπι ἔμθῖὰ ρᾷνθ σἶὶβθβ. Τηθβθ αἰβουββίοηβ 8] ναΥ8 ὑδστηϊπαίθα ἴῃ 
τοαποΐηρ {μ6πὶ ἴο ἴΠ6 τηοβὺ βα ΓΘ ΘΟ στ 18 [Π6 τηρίτΟρο]18." 

ΤΡ [6 δ]]εσοὰ ροϊπέ οἱὐἉἨ δοοϊ βϑδβιῖςδὶ Βἰβίουυ μιδὰ ΑἸ γ8 ὈΘ6Π βίγςιγ ἔσθ, 
ἰπϑιοϑα οὗ Ὀα]οηρίπρ 848 1ὑ ἄοαθβ (0 {π6 ἐδαάοπ ροτγὶοα οὔ ΒγζΖδηϊηε Εὐοοἰ 6βϑιδϑυϊοο- 
ΤἹπιρογίαὶ συ]ο, 1Ὁ που] ΟἾἹΥ Ῥγονα ἰπδὺ ἃ Κὶπα οὗἁ δτγο οἷ] ἀπ ΓΟ ΠΥ τγὰ8 ῥτο- 
ἀυςοὰ ; 30 ὑμ8ῦ {π6 φυδδίϊου ἀπάουγίπσ [86 τ 8016 δα )θοῦ νουϊὰ ποὶ θ6 δον ἔμ} } Ὁ 
Ὑγ88 [ἢ8 ὉΠ ΟΣ δἰϊαϊηθα ἢ Ὀαΐ, τολαΐξ νὰ8 ἴπΠ6 ΒυΖδῃίηα δίαπααγα ἐεσί Ὁ νιξ 
118 οτἱσίῃ ἢ ταὶ 118 Θπαγδοίοσ ἢ 10 πορὰ δαγάϊγ, μβονγαυθνῦ, Ὀ6 βϑιἃ {παῖ ψ 8116 
(Π6 Εδβίογη Επιρῖτα υἱῦαὶ ΟἿΣ 8 ΕἸ ΠΠΠΥ 88 αἰ πχοϑῦ θη ΓΙ ΓΕΪῪ βδογι βοθὰ ἴο ἀοστηδίο 
ἀἰδρυῦαβ, {ΠΟ ΓΘ 18 Ὁ 8118} ἴγϑ06 ΟΥ͂ ΒῊῪ δἰΐαπιρύ [0 τονΐῖϑθ οορἕθϑ οὐὔ[ἁ δογρῦιυγα, 80 
88 ἴο Ὀτίπρ ὑπ6πὶ ἴο οπ6 βίδηααγά, Ϊπηάορά, 'πΠ [8 ΟὨ]Υ (8568 ΟΥ̓ [16 Κιηᾶ σις ἢ 
ΔΥῸ ῥχοτηϊηοηΐ ἱπ 6οο  οβίδϑιῖοαὶ Ὠἰβύογυ, [86 Βυζϑηϊπθ ΜΆ. 8ὸ ἔν ἔγουν Ὀεΐηρ 
χουν βοὰ οσ τἀ υσοὰ (0 ΘΟΠΙΟΣΤΑΙΥ 0 ἃ ΘΟμμμλοη βίη ἀδσα, ποιῖῦ οί }}γ πιδιηίδιη (ἢ 6 
τοδάϊηρ πο ἢ 88 ἐλθη σοπαθιμηθα. 

4. “Ἐυγίμδοσ, ἔτοτα {86 5. το [86 τι 16 οὗ [π6 δ δ μι οοπίατγ, 
8 στοδίοσ ὨΤῸΣ Οὗ ΘΟρΡ168 οὗἉ [Π6 βδογϑα Ὀοοῖκβ νγδβ τηδάβ αὖ (ὐοπβίδη- 
Ἐἰπορὶς δηὰ Μουηΐ Αἴδοβ {μδῃ ἴῃ 411} (86 σοϑὺ οὗ {86 ραϊτδγομδῖα. 
Τυδηβουϊ θα δπα οΟἸ]α θα τὰ [16 βαῖηθ οοηνθηίβ ὉΠ 6. {Π6 6Υ68 οὗἉ {Π6 
ΒΌΡΘΤΙΟΣΒ, ἴμ6η 80]4 δῃηα γϑβο]α ὈγῪ 16 το Κβ δηά ῥγιθϑίβ ἴο αἰβίβηϊ 
ΘΠ ΓΟ 68, 4}1 {π686 ΘΟρ᾿68 ργϑβθι θα {Π6 β81ὴ6 ἰδχύ, 88 γ706]] 88 {Π6 ΒΑΠῚ6 
οδαγδοίογθ δπα {86 ββῃγ6 τυ ]0ρ168 (ΟΥ̓ οΑΙΘη ΔΓ οὗ ὐὑστϑαῖκ βαϊηΐβ ῸΓ 
ΘΥΘΓῪ ἀἄΔΥ ἴῃ {86 τοί ἰβτουρμουῦ [86 γ6817), 1ῃ 411 {πΠ6 Ῥγονϊ ποθ 
ὙΠΙΟἢ ποτ βυδ]θοῦ ἰο [86 ᾿ηὔυσδησα οὐ (86 τροίσορο τίη οἰυγοῖ, οὗ 
118 1 οταῦαγα, ὈΟΟΚΒ6]]6γβ, ἀπα τη Κ8.᾽" 

ΤῊΐ8. ἀγρυμχοηῦ ἔγουλ Ὡγδοίδο τιπί ογπιὶϊν ἀθροπα8 οἡὴ 7αοίβ ; δἀπὰ δυϑη ἱ ὃ ποῦ 
δι το σογτγοοῖ, 16 ψου]ὰ ποὺ ἀδιμοηβίγαϊο ὑμαῦ (6 ἰοχῦ 80 τα ἰρ] 16 νγα8 ροπυΐπ : 
ἴον 1Ὁ του] οὐ]ν Ὀ6 [{κ6 186 τηοᾶδ ἴῃ πὶ οἢ τλοάοση ῥσϊπίθα τοῦ 8 ΓΘ συ ἰρ ἰδὰ : 
1Π6 ὩΠΙ ΓΙ οὗ 4}} 186 σορὶ68 οΥ̓ {Π6 βᾶπι6 δαϊτοη ργονθϑ ποίησ. 

᾿ς ὅ, “ΦὙΒ6η [5] αμηῖβπὶ νγὰ8 αἰβιιδεα ἔγοτη [πᾶϊὰ ἰο {16 ΑἸδηΐο 
Οὔοαβῃ ; --- ΤΠ θη ΤΒπουβαηαβ οὗ ΟἸ γΙβθδηΒβ ἡ γα ἱπωργιβομθά, ἀσινοη ἴο 
ΔΡΟΒίδβυ, Οὐ 8014 88 βίανϑβ ι; --- θη {π6 ἢδηηθβ μδα ἀδνουγοᾶ ἃ ῥὑτο- 
ἀϊσιουβ πυμαθοῦ οὗ Οὐσταοῖὶκ τη ηυβοσρίβ ; ---- σσπθη {π6 ἀ86 οὗ (6 τορος 
Ιδησυᾶρα νψγ)β Ἰπίογαϊοίθα δηα {μ6 οδριία] οὗ ατοοὶς ᾿οταΐυγα νγἃ8 
ΟΥ̓ γόνῃ,--- ΤῊΗΕΝ [86 ᾿ηἤπθηοα οὗ (ὐοπδβίδη!ηορ]6 οχίθηαοϑα, νιτἢ- 
ουΐ ἃ Υῖνα], ΟΥ̓́Θ δἰπηοδί ΘΥΟΤῪ (μιηρ' {πα΄ Σοιηδι θα ο (86 ΟἸγΙβ Δ 8 
80 Βροκα ατϑοῖς, Ὁμ6 ἰοχί οὐ {86 (ὐοπβίδηπορο τΐδη ομυτοὶ, ἀπά. 
186 τηϑηυβοσιρίβ ψ ιοῖ οΘοηἰαι θα 10, ΤΟΥ͂Θ ΚΘΏΘΓΆΠΥ δἀορίοα. ΤΒ6 
ἰοχί οὗ [ῃ6 οἴοὺγ οἷἶδββ, οὐ {86 οοπίγαγυ, ψ οὶ Πα {1}} (ῃ6η θθθη 864 
ἴον ἀϊνιπο βούνιοα τὴ {Π6 ᾿ἰταϊ8 οὗἩ 186 ραὐγιαγομαία οὗ ΑἸοχδηάτγια, 
Δα (Π6 τηδηυβοσρίβ Ὀϑϊοηρίηρ ἰο ἰμπαὺ οἶαβθ, ἀϊβαρρθαγθά αἰτηοβέ 
ΘηΟγογ. ΤΠ σΟργὶβίβ οοαβοα ἴο ὑγϑηβοσῖθα {Π6χὰ: [Π6 τηοβί δποϊθηΐ 
Δηἃ γ8] 04 0]6 Ρουβῃθα ; δπά {π6]ν ἰαχῦ νγὰ8 Ῥγβογυθα ΟἹΪΥ ἴῃ ἃ [6 Ψ 

1 ΤῊΘ Ῥαβϑβαροβ ἴο ὙΠ] οὗ {18 ταὶ ρἢ ΔΡΡΙΥ 8τὸ 1 Τίπι. 1}. 16. ἀπά 1 Φομη ἰν. 8. [ἢ ἴδ 
6886 Οἵ [Π6 ΓΌΓΠΊΟΣ οὗ ἴ[Π686 ραβϑᾶροβ, Μαοοράοπὶυβ 18 8814 ἴο αν Ὀδοη ἀαρτγίνοα οΥ̓͂ {π6 
ΔΙΟΒΙ ΟΡίϑοοραὶ 866 οὗ Οοηβίβητπορὶα ἴῃ [Π6 ΘΑΥΪΥ ρατί οὗἩ ἴῃ δίχιῃ σοπίαγγ, (Υ Βανης 
διιοσοὰ ὃς ἐφανερώθη ἰῃϊο θεὸς ἐφανερώθη. ὙΝ ΠΟΙΠΟΓ 16 οἤδτρο 6 ἴπ|6 οὐ ἴδϊβο, 1ὲ ἰώ 
ἐν ἀεπὶ τπαὶ βθη (18 δοσοοῦπηΐ ἢγβιὶ γϑορίνοα ΟὈΥΤΘΏΟΥ, ὃς ἐφανερώθη 88 ἴ6 ῥτονδιθης 
Βγ:Ζδη τ η6 τοδάϊηρ. ΑΒ 10 1 Φοόδη ἵν. 8., ϑοογαῖθβ βεῃο βίοι δα γ8 ἴ[ῃδι (πὸ Ο]ἀοΓ τοδάϊηρ δὲ 

Οὐ βιδητίπορ]α νγᾶ8 πᾶν πνεῦμα ὃ λύει ᾿Ιησοῦν (1π6 ννοτάβ ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἀγα ἰζηονγη ἴ0 
δὲ ἦεγὲ πὸ μαζὶ οὗ [86 σοηυπο (6 Χῖ), ἩΒΟΥΟΔ8 8}1 [116 σορἕθβ δ ο ἢ ἢᾶνα ΘΟΙηθ ἀονη ἴο Ὁ8 
τοϑὰ ποὶ λύει, Ὀμὶ μὴ δωολογεῖ. , : 
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᾿θγΑΥ65, ΟΥ ὈΥ͂ 8 ἔδνν Ἰουο β οὗ [Σογαΐογο, 88 ΟΌΓΙΟΒΙ (168, ΟΥ̓ Δ8 ὙΘΠΘΙΒΉΪΘΟ 
ΤΌ]168 οὗ δῃοϊθηΐ δῃᾶ ἰοδὺ ἀοσυτηοηΐδ.ἢ 

ὙἼΠῈ ἔουσπιοῦ ρασὶ οὐἁ 118 οοπβιἀθγαϊοη 8 αυϊία βυβηοϊθηῦ ἰοὸ δοοουπὶ [Ὁ 86 
ξεπεταῖὶ ἀϊυβιοη οὗ 8 Βγζϑπίίπο ἱοχὺ ἴῃ ἰδίοσ ασθϑ; ἱπήορα, ᾿ξ ΠΠΔῪ 866Π) ΓΕ πιαγῖ- 
8016 1δδὶ Δὴγ οἴδεσ οορὶθ8 ββουἹὰ οχίβῦ δἰ 4]]; βίποθ [ὉΓ 80 ἰοῃρ 8 ρογιοὰ ΟἾγ]β- 
ὈΔΏΠῪ Ὑγ85 ΟΓΆΒΗΘα δπὰ ἴδ6 τρεῖς ἰδησυαρο ρτϑ δ! ἰοϑῦ, ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ ΒΡ Ῥαίγίατο ἢ - 
δἰεβ οἵ ἰβο Εαβι. Τμὸ δοκπον]θαριηθηί (παὺ ἃ ποη-ΟΟηβίδἸ πορο ἴδῃ ἰαχὺ Παὰ 
ὈδΘΏ ὈΓΘΥΪΟΌΛΙΥ ἀπὰ ἀρ ἴο ἰδαῦ [16 υϑοα ἴπ [86 ῬΔΙΓΙΔΓΟΙ δίθ οὗ ΑἸοχαπα γα, ΒΠΟΥΤΒ 
18δὲ 1818 χῖναὶ ἰοσὶ γγ8 ποῖ ΞΌρργοϑοὰ ὉΥ δῃοίθμον Ὀδὶηρ ργοίουσθα 85 ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἴῃ 
ΔΟΣΌΓΒΟΥ 8πὰ ΔΌΓΗΘηοἰἴγ, Ὀμὺ Βα ΡΙῪ ἀπα ΘὨ ΙΓ ΙῪ ἱΒγοῦρ ἢ [886 οσσυρδίίοη οὗ (86 
ΘΟΙΠΙΤΥ ὉΥ 1π6 Μίιαπμοιηράδηβ. Ὑἢ15, [86 Π, ΒΌΡΡ]168 πὸ ἀγμαπιθηῦ ἴῃ ἴἈνΟῦΓ οὗἉ ἃ 
ΟΟμϑι ΕἸ ΠΟΡΟ ἴδῃ οἾ458 ; Π8γ, 1ῦ [6118 16 οἴου ΤΑΥ͂, [ὉΓ ᾿ὃ ΒΏΟΥΒ ἦσισ [86 τ Ϊ 6 5868 
ἴου 186 ΑἸοχδπαγίδη ΓἈΠΜΠΥ ΔΓΘ ΠῸΠΙΘΥΙΟΑΪ ΠΥ ἴπΠ6 ἔενσοσ, ὙΠΟγ 18. Ὧ0 μτγοοῦ δαὶ 
Μ55. σοσὸ Ἰγβη βου 6 α 5ΙΩΡΙΥ 88 ΤῸ 108 ΟὗὨ 8. ῬΘοΟῦ ΑΓ ἰαχὲ; (ὋΣ σοΟργίθιθ δηὰ Ὀοοῖ- 
ὈυγεΥΒ δὰ [ἊΓ ἴοο »γαοσέϊοαὶ ἃ ΟΒαγδοῖον ἴοσ ἰλδὺ ἴἢο Ὀ6 (86 6886 ; ΘΟΡΥ ΒίΒ τιοΐθ τδδῖ 
που ὰ δηὰ ἴΠ6 ταοδῦ ΤΟΥ 5816. 

6. “ΑΠΠουρ [86 ΑἸοχδπάγίδη ἰασχῦ 18 Βοη γα 68 ἔου πα ἴῃ 1 υγρ σα] 
ὈΟΟΚΒ ΟΣ 1ῃ ἸθοομΑτῖ68, Ὠζγ. ὅοθ012Ζ οδηπμοῦ Ὀ6] τον {Ππ|0 (Π6 τηϑπ βου ρῖθ 
ὙΠΊΟΒ οοπίδϊηοα Ὁ ΟΓΘ ΟΥΟΥ ἀοΒΠη6α ἔῸΓΣ αἰ] Π6 ΒΕΣΎΙΟΘ: ΠΟΥ ΠᾶνΘ, 
1π ἴδοῖ, θ6θ τυυιΐθῃ 1 80 τυ οἢ Παβϑῖθ δηᾶ Ἰποοσγθοΐηθβδ, ἱπαΐ δυο ἢ 
σΟΙ]α πον Σ ἤδγνα Ὀθ6η {μον ἀοβιϊπαίΐίοη, ὉὍΠ6 τηϑηυδοῦρίβ οὗ ὑοίἢ 
ἔατυλ}}}68 ΟΥΑΙ ΑΓ Πᾶνα ἔΘῊ ΘΟΥΤΘΟὕΟΏ8 Πα ΠΟ ΨΑΙΙΟΊΙΒ ΓΕΔΑΙΏΡΒ ἴῃ 
186 ΠΙΔΓΡΊΗΒ: ΘΥΘΤῪ {πϊηρ, ΟἹ [6 ΘΟΠΊΓΆΓΥ, ᾿πἀϊοδίθα ὑπαῦ ΠΟΥ ΓΘ 
δχδοῖ οορίϑϑ οὗ δῃοϊθηῦ δχϑυλρ αγβ.ἢ 

ΙΓ τὸ Ὀοοΐθ 1} 4}1 186 τρλυῖκθ δηὰ αἰνιβίοηβ (ὉΣ οδυτγοι υ86 τΟΥΘ οὶ 
Ἰπίοηἀεά [ογ ἀϊνίης δβοσυΐοσ, 1 18 βατὰ [0 88 7 τμδὺ {πεῖν ἀοδο παι 88. ὙΠΟΓΘ 18 
926 ρΡοϊπὶ οὗἁἩ ναἶχθ πὶ [Π|8 σοῃϑιἀογαίοη οὐ Ῥγοίδββοσ βοθο]Ζ : ὁ ἴθ ἴγσὰθ {Πα οὗ 
ΒΟΥΘΓΆΙ οὗ [86 ὙΘΙῪ δποϊθηὶ ΑἸοχαπάγίδη ἀοσυπιοηῖδ, 81} (ἰδαὺ 8 ᾿ξαγρ δ] 15. δὶ 
αἴϊες δἀδάϊθοη; Ὀυὶ (818 ἀοθϑ ποὶ ργονθ {86 ροϊῃϊ [Ὁ τ βο ἢ ΘΟΒΟΙΖ τρδῖίκοβ [86 
ΤΟΙΏΩΤΚ : Ὁ ΟἿΪΥ δον ἰμαῦ [ΠΟῪ 8Γ6 ΒηΪΘΣΊΟΣ ἰ0 186 σβῆσγαὶ υδ6 ΟΥ̓ δΌΟΒ ἀϊν βί0Π8. 
Α8 ἴο [))8ὲ οἰνδσσο οὗ μβαϑβ δπαὰ ἱἸηοογτθοίηϑϑα, [ὃ σδῇ ΟἿΪΥ Ὀδ αἰδουββοα θη ἴπ6 ΡΔΓ- 
εἰσυϊαν ΔΙ 55. ἀγὸ παιηδὰ δραϊπδῖ τ βῖ οι 10 18 Ὀσουρβῦ ; Ὀαὶ 110 τ γα βιγ ΟΟῪ σογτθοῖ, 
1: ἴ6 σοσίδιη ἰδ δὲ 1 πουἹὰ ποὶ τοῦθ οὐ ἀΐβρσονθ 10 δος δι δδιυϊοαὶ ἀθβιιπαίίοη οὐ 
διιοῖ σΟρίθδ, ἴο ὙΒΊΟΒΟΥΟΣ οὗ ἴΠ6 [Ὡη}}}}65 {86 ταὶρς Ὀεΐοησ. ὙΠΟΤΘ δΓα ποη- 
᾿τυτρὶς σορίσα, ᾽ν 15 ἸΣ 6, ΘΒΌΘΟΙΔΙΥ ΤΠ ο56 τυ θη ἴῃ {86 Ὑ͵ οδϑῖ, πιοσο ΟΥ̓Θοκ γγ88 ποὶ 
ΟΓΏΔΟΊΪΑΓΥ. 6 πιδῪ Ὀο]ΐονα ὑπαὶ [86 Μ58. οχίδηϊ ἃσθ [δῖγ σοργοϑθηίθονο οὗ [86 
ΘΧΟΣΤΆΡΪ 2.5 ἴγοια Ἡοῖ 86 ποτὰ οορὶοα, Ὀυΐ [818 τι 1 ποῖ δος ΠΟΣ86 08 ἴο0 4381}6 
δΔηγ ηρ 835 ἴ0 [86 Δη ΟἹ νγ οὗ Βα ἢ ἜΧΘΡΑ ΓΒ ἀραγὶ ἔγοπὶ ΟἿ ΘΓ ΘΟὨΒΙ ἀΘΓΔΙΊΟΠΒ δηὰ 
ΓΟΡΟΥ δνϊάθῃσο. 

Ἴ. “ΤΒμαεϊ 80 δ Ὁ ὙΘΥῪ δποϊθηΐ τἸηϑηιβοσιρίθ οὗ (6 Οοπδβίδηςπο- 
ῬοΟΪΙδῃ ἰδχῦ 8.6 ΠΟῪ οχίδηϊ, 18. ἃ οἰγουτηβίδηοο Ὑ]Οἢ οὐραῦ ποῖ ἴο 
Ἔχοῖίθ βυγργίβο, ὙΠΟΥ τημϑῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΪῪ ἰᾶνθ 66 σΟσ ουΐ, ἀπά 
μανὸ ρου βῃρα, 1 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΘΟ οὗ {86 ἀμῃν 186 τηδά6 οὗ ποτὰ ΤῸΓ 
ἀϊνῖπο βοσυῖοθ. [Ἃἢ 86 ΤΌΣ οομζυΓΥ {86 Ταχὺ ΙἸΏΔΥ Ὅδ τοραγάρα 88 
Θαυλδιν ἤχοα τ 1π6 σδηοῃ οὗ ἴΠ6 Νεὸν Τοβίδιηθηϊ ; δὐῖοσ τῇ] ἢ 
ἔτη [86 γϑηογδθοῃ οὗ Ὀ6] ΘΟ ν σΒ ἔογ [Π6 βαογοα Ὀοο ΚΒ ψου]α ποὺ 8110 
186 Ἰπίτοδυοίίοῃ οὗὨ ΔΩ ομδηρθ. βείογε [μαΐ ρογιοά, ἱμϑγϑίοσθ, [86 
ΔΙ ΘΥΔΈΟΙΣΒ τη δῦ δανα ἴδοι ρΐδοθ, Ὑ Ώ1Οἷ σαΥ6 σΙθο ἴο {Π6 ἀϊν!δίοη οὗ 
ΤΩΒΠΌΒΟΣΙ ΡΒ ἰπίο ὑνο οἶδββθβ ϑίπος ὑμαὺ ρουϊοα πιδηυβοῦρίθ ΠαΥΘ 
Βδθη οοἸ]αὐθα δηα δνυθῃ οοσγθοίθα, θὰ ὭΘΥΘΓ ΔΥΡΙΓΓΑΓΙΪΥ, δα Δ] γΑΥ8 
δἴζοσ δησϊϑηΐ ἀοουμπηρηΐβ: Ὀοβιάθ6β, [ῃ6 ΘΟΥΓΘΟΓΟΩΒ 80 2846 ὝΟΓΟ οὗ 
[1016 ᾿πηρογίδησο, δηα 84 ΟὨΪ]Υ 4 ᾿ϊἰπιι θα ᾿ἱπῆμποποθ. ΑἸΠπουσ ας 
ἴδσθηῦ τυϑηυβοΥρίδ τδὺ δ6 Οὗ ΤΠ6 βᾶπηα Θουπησυ, 1 ἀ068 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΪΥ͂ 
ΤΟΒῸΪ ἐμαὶ ἐμ 6 }ν ἰαχύ Ἔχ !θ118 δῇ δρβοϊαΐα Ἰἀομ Υ, θυ ΟὨ]Υ ἃ ρζϑηθσαὶ 
ΘΟΒΪΟΣΤΩΣΤΥ ἴῃ ἴΠ6 στααίαδὺ ὨυπιΌ.Υ οὗ οα868.ἢ 

ΥΟΙ, ΙΓ΄. Η 
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Απμπὰ γοῦ τὲ 18 σϑι λυ ΚΑ ΌΪ6 {Ππαῦ πὸ Οὐπϑίδπ  πορο δη ΜΆ. οΥὗἹὨἉ 6 δαῦτο ῦ 
848 σοπΊῈ ἀονῃ ἴοὸ υ8. ἰὼ τ Βαύθυθῦ σϑι] 0168 ΠΟΥ͂ τόσ δχροβοιῖ, (Π6 ΑἸοχδηάσιδη 
ΘΟΡ 65 ὑγο γα 1180]6 ἴο {Π6 88πὴ0 ἴῃ 4 (Δ στϑαίθυ ἀθρτθα; δηὰ γοῖ νγα δνθ βϑνϑγαὶ 
ΒΌΘΒ ΑἸοχϑηθγίδη οοάϊοαϑ: δπᾶὰ ἤθη ἔρομι {Ππ|6 ἰ0 (ἰπ|6 ὙΘΙῪ δποίοηϊς Ρδ] πη ρβοβὶβ 
δαγα Ὀδοη ἀἸβοονογοά, ἱς του] Ὀ6 ὙΘΥῪ ΒΙΠΡΌΪΑΓ, Οοἡ 50 Π}012Ζ᾽8 ὑβϑοσγ, (δὲ ποῖ οὴ6 
ΟΥ̓ (8 5πὶ 185 ΒΥΖΔΏΪΠΘ ἴῃ ΟΠΔγδοίοσ, ΤῊ8 σπάθα οῦν ἴο δοσουπηῖ [Ὁ 86 ἀΐβαρρθαγ- 
ΔΏ(Θ Οὗ ΥΟΥΥ͂ δηοσϊοηὶ Μ5Μ5. ἀπὰ {ποῦ ἰοχῦ, Μ}}} ἤοῦ ΔΡΡΙΥ ἴο ρα]πιρβαβίβ, Ὁ ἴῃ 
θοπὶ τὸ αν {86 ψοσγησουῦ σΟρΐθ8, Δηἃ γὙκλ 8ἅΣ6 80]6 ἴο τοϑυβοϊίαία [6 Ὀυγχίοά 
ὙΓΠΙηρ. [0 18 δὴ δβϑιπιρίΐοη ἰῃδῦ ἴῃ {ῃ6 ΟΣ σοηίυγΥ {86 ἰοχὶ οὗὁὨἍ ἴδε Νὰεν 
᾿Τοϑίδιμοηῦ γγ88 88 το ῆχοα ἃ8 [86 οδποη ; πὰ {π δαπγϑϑίοη μα δὲ δύ {ἰπ|6 
ΑἸαχδπάσία δῃὰ 81} {πΠ6 Ὑ οδὺ δὰ δἀπὰ υϑοὰ {μ6 Αἰοχαπάγίδη ἰθχέ, βῆονγβ τῇδὶ {815 
Ἀχίηρ οὗὨἨ (8ὲ ἰαχὺ (ανϑὴ ἱξ δἀγα 64) ταυϑῦ 6 ἀρρ οα πιὰ Ἰοςαὶ πη! διίομβ. [ἕ 
186 πὶ 186 ΑἸοχαπάτγίιδη ἰοχὶ νγ88 ἢχοϑὰ αὖ {παὺ {Ἰἰη16, Π88 10 ἢοῦ 88 ροοὰ ἃ οΪαῖπὶ Οἢ ΟἿΓ 
δἰτοπτοη 88 [6 ΟΟΠβίδη πορο]δη ὃ Απὰ ἱΒουρσἧι 1 ΤΔΥ Ὀ6 ἔσθ ἐμαὺ {86 αἱίοσ- 
Δίοἢ8 ὙΒΙΟἢ ἀἰνίά6 ΜΆ5. ᾿πΐο οἴαβ868 ἃσα δηίθτίου (0 ἴδ6 ΤΟΛ σαηΐυγΥ, γοῖ να 
οὐρθῦ 0 Οὐ ΟἿΓΡ ἱρῃόσάμοθ 88 (0 ἰῃς πιοὰε οὗἉ οοἰἸαἰίοη δἀορίοα ὈΥ βυϊβοαυοπΐ 
ΠΟΡΥ ἰ8ὲ8 δῃὰ οοΟἸ]αίοτϑ. 

8. ““Ὑγμεΐ {Π6ῃ, 1Ὁ τηδν 6 Δ8]κθα, τγᾶϑ {Π6 οτἱρίη οὗ 86 Οοπβίδη- 
ὉΠοροΙ ἴδῃ ἰαχὶ Ὁ Ὁ ζγ. 560012 18 οὗ ορί που {παῦ 10 τγαᾶβ [86 οτρσίηδ] 
ἰαχί, ΠΟΔΥΪΥ ἴῃ 8}} 108 ρυσιγ, δηα ἀοτινοα ἀϊγθοί]Υ ἔγοιη δυΐϊορταρῇῃβ. 
ΤῊΠ18 Πα ΤΟρΑΓΒ ἃ8 σουταὶη 88 ΔΠΥ͂ ΟΥΙΠοα] ποῦ οδη Ὀ6: δα τηβὶηίδί 8 
{μαὺ Βιβίοτυ θα 8 τ ἴο δατωῖ 1; [δ οχύογπαὶ ουϊάθῃοα σΟΠΗ͂ΤΣΤΩΒ 10 ; 
Δα ὑπαὺ 10 18 Θοπῃρ  οἴογ ἀοτηοπδίγαϊοα ὈΥ ᾿πΐθυπδὶ ρῥγοοίβ. 

ΤΒΙ8 18 186 ΥΘΟΡῪ μοϊηῦ ἰο Ὀ6 ρῬγονοᾶ; δηὰ [0 ἀο {818 ποτὰ οὐρῶῇὶ ἴο 6 ἀϊδεϊποξ 
στουπάβ βἰαιθα ΤῸ γο)θούϊηρ [π6 Θαυ]οῦ ΑἸοχδηάγίδη ἰθχί, δηα (ὉΓ βαρροδίησ δαὶ 
δἰ Οοπβίδηθηορίο, ἴῃ [86 ἐουΣ οοπίυτγ, [86 ἰαχὺ πὶ Βα Ὀδθη (οι (08 1μθογγ) 
Θἰβθνιθγα οογγαρίθα οπλογρϑα δἰπχοϑὶ τιν: 88 ἔγουῃ 6 βδπα9 οἵ [116 Θροβί]εβ. [1 
Β6ΘΏΏ8, ἱΠ4 664, 48 ἰΓ Θ΄οδο]Ζ μδα Ππλ86} πανογθα 88 ἰο δἷ8 ὈοΪ] ἃ (ΠΘΟΥΎ, [ὉΓ Βα ἀο685 
Ποῦ ἱπ ΤΏΔΠΥ͂ ὈΐδοαΒ ὑγαδὺ {818 Βυζαπίϊηθ ἰθχῦ 88 (βουνῃ ἰὉ οτος Δροββο ὶο ἰῃ οτγὶρίῃ 
ΟΥ ΔΌΪΒΟΓΙΥ. 

9. “ΤΒα σταδίου ρατὺ οἵ [86 τυ !ηρΒ οὗ (86 Νὸνν Τοβίδμμθηΐ ΤῈ ΓΘ 
ἀοβιϊποα ἴον {π6 σσο68 ἴῃ τοθοθ δπᾶ ἴῃ Α814 Μίποσ, ψβοσο {ἢ6 
ἴάοα οὐ ἰογτηαΐῃρ' ἃ οοἸ]Ἱδοίοι οὗ ἰβθῖὰ σου]Ἱα οτἹριμαΐθ, ἃ8 18 ουἱαθηί 
ἔγοιη ϑαϊηῦ ΨΦο μη 85 Δρρσοθδθοῃ οὐὗὨ [Π6 Πο]]δοίΐοι οὗὁἩ [86 ῃγοθ ἢχβί 
ὐοβραὶ8βι Τμθβ πυϊηρβ 6 γ6, πο [86 Ὀαρὶπηΐηρ, τοαᾶ ἴῃ ἐμ6 
ΤΟ] ρίουβ 4886} 0168 οὗ [16 ΟἸγΙΒ Δ }8; δηα Ἀθη {Π6 ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ 8. ὙΟΥΘ 
ΜΌΓΩ Οὐ ΟΥἩ ἰοβῦ ὈΥῪ 86 ΟΥ ὈΥ {πΠ6 οΔἰδαΣ 168 τ μιο Ὀ6[611 τηδὴν οἱ 
{Π6 ΟὨυγ ἢ 68, ἈΡΟσΤΆΡὮΒ ΟΥ Θογγθοῦ ὑγαηβοσιρίβθ ἔγοτη {ῃθ πὰ ΟΥΘ ρ᾿Γ6- 
ΒΕΓ Θα ἴῃ ρῥτῖναίθ ᾿ΙΓΆΓΙ6Β ἃ8 γ76]}} 848 ἴῃ [86 ΠΙΌΥΑΣΙΘΒ αἰϊλοῃοα ἴο {86 
ΘΒυτομοβ. ΤἬ6Β6 ΠΒΟΪΥ͂ ΥΥΠΠΠΡΒ τ 676 ἐσ Γ τ] ] 0164 ὈΥ πυμλθ του 8 
ΟΟΡΥ 88 ἴοσ {Π6 '86 οὗ ρτῖναῦα 1πα νἀ 818. [ἢ ὑγδηβουιηρ (Π6 ἰοχί, 
1π6 Οὐπβίδῃ  ορο] ἴδ ΒΟ θ68 σογίδϊ εν ἀἸὰ ποῦ ἰχηϊίαία {πΠ6 δυάδοϊίν 
ΟΥ̓ 116 σα ΠΊ ΓΔ ἢ5 οὗ ΑἸδχδηαγία: {πΠ18 σου ΡῈ ἴῃ (86 Πὶσῃοδβὲ 
ἄδορταο π᾿ ργόθδῦ]ο, 1 186 αυθσϑίϊου το]αίθα ἴο ῥσχοΐδηθ δυΐβοσβ ; θὲ 11 
Ὀδοοσμθ8 αὐΐουϊυ ἸποΥθα 10 ]6 88 10 τοραγάθ (Π6 Νο Τοβιδηθη. Οα 
[16 ΘΟΠΥΓΑΓΥ, [686 ὙὙΓΙΠΏΡΒ ὙὙ6 6 ΟΠ ΘΓ 56 α τ] ᾿πογθαβιηρ ΓΘ ρου Β 
νϑπουδίίοῃ. ΤῈ ἸΟΩρ᾽ Β6Τ168 ΟὗὨ νΘ,ΘΥΔΌ]6 ὈΙΒΏΟΡΒ, ΠΟ ργοβιἀϑᾷ Ἴνδσ 
[86 πυιμθσοῦβ σατο 68 ἴῃ Αβὶα, [86 Ατσοδὶροίαρο, δῃὰ ἴῃ ἄτϑεοα, 
ὑγαηβηλ 64 ο {π6 1} {86 1ηδίταοίίοηβ πο ΤΠ6Υ Δα χοοοινοα 
ἔγοτω π6 δροβίϊθοβι Εδγ ἔγοῃ δ᾽ ουϊπρ ἴἢ ἀπ ἄορτοα {μπδῇῷ βδογϑά 
ἀφροϑιῖ, {86 Ἰαδουγοα τι ΡἱοιΒ υἱρι]δηοα ἴο ργθβοσνα 1ῦ ρυσζο δὰ 
Ὁθτλα Πα θα. [πη {18 βίαια ὑμπου 6 10 ἴο {Π6ῚΓ Βα σοσββοῖβ δπα ἴο ὩΘ 
ΘΕ ΤΟΒ6Β; 8Δη4, 1 [Π6 Θχοοροη οὗ ἃ ἔθ Οσσοσβ οὗ [88 σοργιβίθ, 
[Π6 ἰαχὺ σοιμδηθα πὶϊμουῦ 4] γί οη ἀπ0}} {Π6 τοῖστδ οὗ (ὐομβίαππ8 
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«ἢ οὗ Οηβίαηθβ. Αὐ ἰδαὲὶ ἔθ, πουανοσ, βοαα Αἰοχαησγίδη Μ55. 
ΜΈΓ (ἸΒΡΟΙΒΟα αὖ (ὐομβίδη ΠΟ Ρ]6, ΤΠ 6 66 Δ] ΓΟΓΑΓΟΏ8 ὙΟΣΘ Σηἰγοάυοοά 
ἰηἴο ΤΩ ΒΥΖΆΠΕΙΠΘ τ᾿ΔΠ ΒοσρίβιΌ. ΤῊ]8 οἸγουτηθίδῃοθ δοσοιιηΐβ ῸΣ 
ἃ ἰ6ΠΘΏΟΥ ἴῃ {π6 (ὐοπδίδη τ ΠΟροΙ ἴδῃ ἘΆΤΔΪΥ ἴὸ ΔΡΡργοχϊτηδέθ ΠΘΆΓΟΥ 
ἰο 6 ΑἸοχαηάσγδη ἰοχύ ἴδῃ τγ6 βμου]α οἰ συγ 8ο Ἔχρϑοί." 
Τὸ {819 16 ΠΥ Ὀδ δαϊὰ (πδὶ {86 ἀοδβιϊ παίϊοη οὗ 86 τυ ἰηρ8 οὐ ἰ6 Νον Τοβίδ- 

τηθηΐ ὉὙὼ5 (Ὁ ΟΒΤΙ ΒΟ ΙΔ Π8 ἴῃ ΚΘΠΘΟΓΑΙ ; ὑπαΐῖ γα ἀο ποῖ Κπον δπουρῇ οὐ (δ) 6 δβιι0)6οῦ οὗ 
186 ϑασὶγ οοἰδοϊίοι οὗἩ 6 ὈΟΟΚΒ ἴο βρθὰκ τ ΘΟΥ ΔΙ ; Ὀὰὺ {ἰδ ἰΓ ἰδ νγ88 1ἢ 
Αϑ5ἰ Μίποσ, [Ὁ τυβὲ Ὀ6 δῇ ἰϑαϑί ον ηθα πα ΙΓΟηρου8, ἃ παῦνο ΟΥ̓ Τ[μαὺ τοσίοη, (που ρἢ 
Πἰνίπρ ἴδ 186 γαϑῖ, ἀξθὰ ἃ ἰθχί αὐ 81} θυνθῃ!8 ποῖ (οπβίβηιμορο! ϑη. Α8 ἴο [86 
ῥγδοίιοα οἵ ΟΟμϑίβπορο ΠἰΔη ΒΟΥ 68, γα πλυδὺ ηοὶ ᾿πηδσίηθ ὑΠ6 1 δχἰβίθηοα ἰῃ ἴδ6 
ἴγοα ὅγβῦ οὐη ΌΓ165, 80 (μαὶ γγὰ 8 ΒΑΥ͂ ΠΟΙΒηρσ δρουΐ (ΒΟ6ΙΥ τηοᾶσδ οὔ ρὑγοσθάυχο 
ἰδοη ; ἰδαῇ ΟὔΑΤΡ 8. δραϊηϑὺ ὕἢ6 ΘΟΡγ β5 οὗἨ ΑἸοχαπαγί δ σϑβαυίγθ ῥγοοῦ ψθοσΓ δῃγ- 
ίησ 1Ϊ6 Δαναπορα δῇ οδηποὺ 6 τοΐδγσοα ἰο ἴ6 ΟΓΑΪΏΔΣΥ ολ868 οὗἁὨ νϑγίουβ γοδα- 
ἴησθ. ὙΠΟΓΘΙΟΏ ῸΓ δογιρίυτα δηα ΠΟΙ 1 Π688 ΟΥ̓ ὈΪΒΒΟρ8 ῥσουθ ποι ὶηρ 48 ἴο δέσὺ- 
ΤΟΥ Οὗ ἰοχὶ ; νὰ τηϊσῦ ΟἹ Βο ἢ στουπβ πλδὶ ηΐδιη ἴδ ᾿ἰ6γ 8] σογγθοῖμ 688 οὗὨ {86 
ὁὐππῶοη ατθοῖ ἰθχὺ υ8θα ἴῃ 818 ΘΟ ΠΤ ({πουρ ΒΑΓΑΪῪ ἴῃ ΔῊΥ οἴμου). ϑοπι8 
Ργοοῦ ββου ὰ βανθ ὕθθῃ σίνθη οὔ [86 ἀπ᾽] γα ὑγϑηϑη)Ἴββίοη οὐ ἴμ6 ἀδθροβίῦ ἰο {86 
ἅπ|6 οὗἩ ΟΟμϑίδητ 6 ; ἴμδη [0 Βῃουϊὰ Ὀ6 βαι:ἃ ισὐλόγὸ 1818 δα οοπεηπθδα ; ἴογ ΒγΖζδῃ- 
(ἴαπι ἀρ ἰο {πα {πὸ γγ88 6} ] οϑἰϑ0 108 }}}7 ἀδροπάθηϊξ οἡ Ἡδγδοΐοα ; ὑμοη 1 δου] Ὀ6 
βῦοπη (μαΐ 1818 ῬυΓΙΥ οὗἨ Βυζδηῖηθ ἰαχὶ γὰ8 ΚΠΟΥΤῃ ἴ0 βοπιθ, μου ἢ σΟΓίδΙ ΠΥ ποῖ 
ἰο Οοηϑίαπίϊηθ, γγῆο πιαϑῦ Ὀ6 οσοπβίἀογορά ἴο να ἱπ)υγοὰ ἰὲ ὉγῪ (86 δάἀηινίχίυτο οὗ 
186. ΟΟρ᾿65 τσ ῖο 6 οαυβοα Εὐβορῖυ8 οὐ (βεβαγθα [0 ρσγοσυγο δηὰ ἰσαηβιηῖ ἰο [86 
ὩΘῚ ΠΡΟΤῚ ΟΙΕΥ οὗ ἴπ6 Εαϑὶ. 1 ἴδῃ, νὰ ἰπαυῖγα [5 ου  }}}7 τιμαὶ τγᾶ8 [86 
ατεεκ ἰοχὶ οὐὗἨ Οοηϑίδηςπορὶα ἴῃ ὑπ 6 ΤΟΣ σοπίυΓΥ, 76 τηυϑὺ ΔΩΒΉΘΙ {αὶ οἡ [86 
ἐδ Δ Π5πηοηΐ ΟΥ̓ ΓΠδὶ ΟἿΤΥ Ιἱ τῦϑϑ [86 ΒΔ1ὴ6 88 Ὑδ8 ι.864 ὈΥ ΕἸ ΒΘ Ὀϊα8,---ἃ ἰοχὶ τ ΒΟ ἢ 
ταῖσι 6 ς}]]εα ΑἸοχαπάσίδη. Βυΐ ἀυγίηρ {1π|8ὲῦ σοηίυσγ, ὑπᾶὲ ΟἿ τγδ8 ποὺ {88 
Ρίδοθ ἰο Ἰοοὶς ἔοσ. Ομ υἰβιδη Ῥυτὶὶγ, οὐ π6 υποογτυρίοα Γαβαηλ βδίοη οἵ δηγιβίηρ 
ἰδτουσὰ Βαηᾶβ {μαὺ πουἹὰ ἰηβρίταε οοηβάθηοθ ΕῸΣ πλοῦ ἱμδὴ (ΓΙΟΥ͂ γὙϑηγβ {86 
Ατίδπβ ὈΟΓῸ ΞΎΘΥ ἴῃ {πδὺ ΟἾἾΥ, δηὰ ᾿ζ νγα8 δουΐ {Π6 ᾿ἰαϑὲ ρἷαςθ 'ῃ δ] (86 Εδϑὲ νυ] ἢ 
(ου]ὰ 806 8βο]οοίαα 848 ᾿ἰΚοὶν ἰο ἀϊδίϊησυ!δῃ ΟΥΙΙ ΔΙΪΥ δηΥ βιι)οοῦ οοπηθοι οα ἢ 
Ηο]γ δογρίυσο. Α νδϑί ρορυ ϊδιίοη ν᾽ 88 βρϑϑᾶγ Ὀσοὺ ἧι τοροίδβοῦ ἰῃ [δὲ ὕει 
Δη ἰδ8 ὙΠΟΣῈ 48 8. ρτοδῦ ΠΌΓΊΘΓΙΟΔΙ ΟἸΒρΙΔΥ οὗὨ ῥγοίδθϑδιηρ ΟἸ τ δία π8, ἃπὰ (88 
ἔνα (86 1 σβ σοπποοῖρα τὶν ὑμαὴ ΟἿ ἃ ῬΓΘΡΟΠἀθσαποθ ἰῇ ἃ οογίϑιη Βρ[ΟΓΘ 
βίο ἸμΘῪ ΘΟΙ]] ποὺ οἰαῖαν ΟὮ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΕΓ στοαπά. ὙὍβὲ ροϊπῦ ποῖ ᾿ΐ νᾶ ἱποὺπι- 
δεηὶ οα β΄ ΟΖ ἰὸ ργουο, νγᾶ8, ἰσϑγ6 νγὰ8 {86 ἰαχύ ἐγαηϑιητοιὶ {π8 ρυγα ὕο 086 {π|8 
οἵ Ὀοπϑιδηϊπο ὃ δηὰ λοῖσ ἀἸὰ ΒγΖαηιίυπι οὈϊαίη 1ὲ ἢ ΟἸΒΟΥ ΝΥ Ἶ86, ΘΟ τι Π18 οα {86 
ἰάτε ὙἹρΊ δι οο, ὅτ. οΥἩἨΪΒ6 Ὀϊδθομβ, 858 [ὯΓ 88 ὑπαὶ ρἷδοθ 18 σοποθγηθα, ἈΓῸ χυϊς 

146 186 πιαγκ. Βαϊ [ὉΓ ΠΙΔΩΥ γοαᾶγθ ἴμ6 ΟΟπϑίδη πορο ίδη ὈΙΒΒΟρθ νοι α Δ γίαπε; 
ἰδθη, ΠΟΙ ΒῸΓ 1116 Ῥγθάθοθββοῦ ὩΟΥ (86 βισοοββοῦ οὗ Φοδη ΟἸσγβοβίοαι. ἤᾶνα Ὀθθη 
Ἑοηϑἀογοὶ νΘΓῪ οὐρα! 80 ]6; δηὰ ὈΘΙΌΣΤΘ ΤΔΠΥ γοᾶγ8 τὸ πὰ Νεβίοσιυβ, τ πο, νυ αῦ- 
ἜΥοΡ Ὀ6 ποι δὶ οὗἁὨ ἢ15 ΓΘΔΠῪ Βοϊάἀϊηρ {π6 ἀοοίγίποβ ομαγροὰ δραϊπβὲ ϊπὶ, νγὰ8 ἠοΐ 
ἰκοῖγ ἴο ῬυιϑῪ δἰπιβ6] Ὁ ἴῃ οαγίηρ ἴοσ [86 ἰοχὶ οὗἉὨ βογίρίυγε; δηᾶ Βοῦν ἴδ οὗἉ ἰδ 
δΘΟΘΒ80Γ8 νοῦ δηγίμίηρ ὕτΐ {ἰπι6- Βασυϊης δάδμογοηὶβ οὗ [86 δϑίοσῃη οουγί. 
ἸΒβδίευογ ἰαχὶ 88 ἰγδηβιηϊἰθα αἱ (σοπβίδηςορίθ, 6 ΚπΟΥ ποέλίπρ'᾽ οὗὨ ΔΠῪ ῥΘου ΑΣ 
Υἱ σι Δη 6, ΟΣ οοηϑοϊθηςου5 Θχβοί ἐπ. 

ΤῆυΒ 3. ἢ01Ζ 8 ῥσοοῦ [8118 βοσα τιοϑὺ ναμῃίθα, ἘΕῸΓ {Π6 Θαυ] ΟΣ 
ὁρηζαΓΊ 68 6 ΔρΡΡ6818 ἴο οἴβμβεγ οουῃΐσιθβ ἴῸσ οὐ] δίθγαὶ ρσγοοῦ, βϑοϊηρ 
[0 Ὀτηρ ἴῃ ϑὅυσια δῃὰ Ῥαδιθβίϊηο: ον {Π6  ΌΥΤΩΟΓ ἢ6 δρρϑδὶβ ἴο [86 
ἰδίου ϑυτῖδο, δῃὰ ψ1 8 ΒΟΠ 6 ΓΘΆΒΟῺ ; [ὋΣ 1ῃ ΤΩΔῺΥ ΓΟΒρΘΟΐδ [818 ὙΘΥΒΊΟΏ 
(οἵ {μια οἰτέλ οοηίασυ) ἄοοβ ἔΉ] ον ΒυΖαμίϊηθ γϑϑάϊηρβ: Π6 4180 ὮΘΤΘ 
ὑτίηρβ ἔογυγασγά {π6 Ῥδβ ῖο --- ἃ σϑυβίοη ΒΟ οδὴ ἀοὼ τὰ πὸ ροΟα; 
ἴογ 1' σοῃίγααι!οίϑ τμ6 ΒυΖαπίηθ τοϑϊηρδβ ααϊῦ6 48 οὔθ ἂΒ 1Ὁ ΒΡ ροΥΐδ 
ἴθ. Α8 ἰο Ῥαϊδβίϊηβ, 6 ἄρρϑαὶβ ἰοὸ ἃ ἔεσνν ΜΏϑ,., υυίθη ἴπ 
Ἰοπαϑίθσίθϑ ἴῃ ἰμαῦ ΘΟΙΠΊΤΥ ἴῃ ἴΠ6 ᾿ἰαίου οθηζατῖθβ, οἷ ἀγὸ οη- 
δία ΠΟρΟΙ] ἴδῃ ἵπ οπαγαοίοσ ; θὰ 48 ΤΠΘΥ 8.6 τόσα γϑοθηῦ ἴμδη [86 
ἴμηθ ἤθη ἰδ 18 δαπηϊεοα {παὸ 8ποῖ) γθαάϊησθ το Ἡ ΠΟῪ ουγτϑηΐ, 
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(Π6Ὺ αἴὔογὰ πὸ δυάθῃοθ Ἡδμαύθυοσ δ8 0 {86 ἰοχὺ οὗ {μδὺ δουπηίσυ ἴπ 
{6 Τῆγοο γϑὺ σθης ΣΙ 8: δηάα {Πα, 88 [ἌΣ 88 ὁδὴ δ6 ἀοιοστηϊηθα ἔσγοχῃ 
[86 οἰξαίοηδβ οὗἩ Οτίζϑη (τὸ ᾿ϊνϑα πιο 1ἢ ῬΑ] 686) δηα ΕἸ ΒόΌ118, 
Ἧ88 ποΐ ΒΥΖΑΏΓΠ6. 

ΟΠΟΪΖ ΔΡΡθδ]β βίγθηιυ οι β Υ ἰο {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚΒ ΟΥ̓́ ΓΟΥΘΓΘΏΟΘ ἔοσ {86 
ἰοχὶ οὗ Ἡοὶν δογιρίαγα ουπα ἴῃ [86 τυ ηρδ οὗ {Π6 ΘδυΪΥ ἔδί σα ; 
Δ 411 {π686 ὑθβυ τ οἶθθ ἢ6 ΔΡΡ]168 0 βΒυρροτῖ μῖ8 Βυζαμπίίπα ἰαχί. 
Ηδς αἶδϑο ὑσίησβ ἔογνιαγὰ {86 βίδϊθιηθηΐβ ψΒΙοἢ ΠΟΥ͂ τηΔ Κα οἡ {Π6 
Βι )οοῦ οὗ ταϑῇ δοσγϑοίΐζοῃ δῃηά δ θγαίο ; δηα {Π6ῃ ΔΥΓὈΙΓΓΑΣΙΥ͂ σπου ρΡἢ 
ΔρΡΡΙ168. [86 δοσυβαίϊοηβ ἴο {86 ΑἸοχαπάγιδῃ ἀοουμηθηίβ δἴοῃθ. ΤῊΪ8 
αιδεποίοῃ ἀδιλβηάβ ουάθποθ, πα ΠΟΠ6 18 δἀἀυοοα. ΑΪ80 ἴμ6 ὙθσῪ 
ὙΪΓΏ6 8868 Ὑ ΒΟΤὰ ἢ6 ὈΥΪΏΡΒ [ΟΥαγά, 88 βῃονιηρ (μα ἃ Ρρυχο ἰαχὺ γγα8 
ΤΩΔΙΠ ΑΙ 64, πἀβοα Οη6 γΘΙῪ αἸΠογθηΐ ἔγοσα (Πδὺ 1ῃ ἕδνουσ οὗ τ ῃ ἢ Π6 
ΒΡΡ 168 {ποῦ σψόοσάβ. ΟΥ̓ {18 ᾿Ιγϑῆδθβ 18. ἃ Ὡοίδ0]6 δχϑτηρὶο: [86 
Ἰγϑηθδῃ ἰοχύ οὗὨἨ [16 ΒΘοομα οΘΠΓΌΤΣΥ 18 ἃ ἀθοῖβῖνα τ ΣΠ688 ἀραϊηδύ [86 
Οὐοπβίδηπορο δα ἰοχὺ οὗἩ ἰμ6 ἰουσίβ (ἴῃ β'ομο]Ζ᾿Β οοπιρυίϊαίίοηλ. 
ΒΌΓΒΏΡΟΙΥ ΘΠΟΌΡὮ, 0 Π01Ζ δαρροβοβ ἰδαῦ Οσῖίσθῃ οομρ] ποθ οὗὨ {88 
ΟΆΓΘΙΘΒΒη 688 ΟΥ̓ σΟΡΥΪδίΒ ἰ.ὸ οοπάθιηῃ θοβα νοὺ ΜϑΘ. σῇ Β6 
δοσορίδα δηᾶ 864, Νοῖ Α ἔδυν οὗ [86 ἔίογΒ βοτὰ οθ01Ζ οἱΐθβ 88 
ὙΓΏ68868 οὗ (Π6 ῥγδδουυδίοη δηα 86 οὗ [86 Βυρροβοᾶ Βυζαῃίπο ἰοχί 
ῬΓΟΥ͂Θ ποίλέπο ἴῸΣ ἢ]8 οδυ186: ΒΟΙῺΘ ΟἿΥΘ ΙΔΘΟΓΘΙΥ͂ ἔδιηὐ 8] δ η8 ἴο 
ῬΆΒΒΑρΡΘΒ ἴῃ (ἢ6 ΝΥ Τοβίδμηθηΐϊ, δα {Π6 τοδῦ ΒΠΟΥ ΠΟ βιιοἢ δΔάβογθηοθ 
ἴο {16 Βυρροβοά ΒυγζΖϑηίζπε βίδπάδγα 88 νου] θ6 ἐπιαρίποα ὈΥ͂ 8ΩΥ 
06 ὙἘ.Ο ΤΩΘΓΘΙΥ͂ Βα [86 ΔΙΓΑῪ ΟΥ̓ ΠαΠπ168 Ὀτουρδί ἔογνναγα, 

ΑΒ Βρθοϊθηβ οὗ {86 νυ οηβ οὗ [6 ΑἸοχδηάσγιδη δπα (οηδβίδη- 
ΠΟΡΟΪ ἴδηι ἔΆΠ}11168, ϑοΠ01Ζ ρῖνοβ [86 [Ὸ]]Ο τ ἱπρ’ [Δ0]6 οὗὨ τοϑάϊηρβ ἔγομι 
{86 διὰ οὗ Μασκ. 

ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΩ͂ΤΑΝ, ΑΙΈΣΧΑΝΌΏΒΙΑΝ, 

1. ἦλθον ἦλθεν. 
2. ἐξελθόντι αὐτῷ ἐξελθόντος αὐτοῦ. 

ἀπήντησεν ὑπήντεσεν. 
ὅ. ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς μνήμασι μνήμασι καὶ ἐν -οἷς ὄρεσι. ϑ0Ἀ,, 
6. ἀπὸ ὑπὸ. 

εἶπε λέγει. 
9. σοι ὄνομα ὄνομά σοι. 

ἀπεκρίθη λέγων λέγει αὑτῷ. ὅ ἢ. 
λεγεὼν λεγιὼν. 

12. πάντες οἱ δαίμονες οὔτ θα (οπ!. πάντες 50...) 
18. εὐθέως οὔ ἰοά, 

ὃ ̓ Ιησοῦς οτητἰθά. 
14. οἱ δὲ καὶ οἱ. 

τοὺς χοίρους αὐτοῦς. δῆ. 
ἀνήγγειλαν ἀπήγγειλαν. ϑ6ἢ.. 
ἐξῆλθον ἦλθον. 

1δ. καὶ ἱματισμένον ἐματισμένον. 
18. ἐμξάντος ἐμξαίνοντος. 
Ἷ μετ᾽ αὑτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἧ. 

19. ὁ δὲ Ἰησοῦς καὶ. ἢ, 
25. γυνή τις γυνὴ. 

δ 85,06, 88 ἴ0 (8ῖ8, 6 ῬτοΪοβοτηθπδ ἴο Τίδοποη ον ἢγδὲ οἀϊείοη οὗ 6 ατ. 'Γοοι., Ιδῖρϑ. 
184], Ρ. ΧΥ͂Ι. δέῃ. 
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ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙΙ͂ΤΑΝ. ΑΙ ΈΕΧΛΑΝΌΞΙΔΑΝ, 

33. ἐπ᾽ αὑτῇ αὑτῇ. 
34. ὁ δὲ “ ὃ δὲ Ἰησοῦς. 
86. εὐθέως ᾿ οχηἰοά, 
38. ἔρχεται ἔρχονται. 

ϑβενξον, κλαίοντας ϑόονξον καὶ κλαιόντας. 53'.6Ἀ, 
40. ὁ δὲ αὑτὸς δὲ. 

ἅπαντας -τάντας. ὅ60Ἐ. 
ἀναικείμενον οὐ θα, 

41]. κοῦμι κοῦμ. 

Τὸ {815 180]6 50, Βα8 Ῥθθῃ δα ἀθὰ ἰο ἴμοβθ ΑἸθχδηάγίδῃ σοδαϊηρν 
ἩΒΊΟΣ πδ0 ΘαΙῦοΣ δοΐιδ!]} ν δαορίθα ἴῃ ἢ]8 ἰοχί: 1Ὁ 18 {πΠ8 Β66Ὲ {μαὺ 1ῃ 
ϑεῦέη ὈΪδοθδ, δῃα ΡΑΥΠΥ ἴῃ δῃ οἰσδίμ, μα τοὐθοῖθα {Π6 τϑδάϊηρβ οἵ (89 
ΤΆΓΟΥ ΓΒ] ΟὮ Β6 ὉΡΒ6]ά, ἀπὰ {μαῦ, ἴοο, 'π 1Ππ6 ὙΘΥΥ σμαρίδσ τ ΒΙο Β6 
δὰ Βτγη86} βαϊθοίθα δὲ οχβιδιρ [86 οδμαγδοίοσιϑιιο αἰ ΘΠ 68. 
ΤΏ686 Β6ύθῃ ΟΥ δἱρῃΐ μ]δοθβ ἃγθ }ι8ὺ δρουῦ 4 υυσ ἢ ρασὶ οὗὨ (ῃοδοὸ 
ΜἘΊΘΗ 6 ΤΆ Ϊκ68. ῬΓΟΠΘηΐ ἰπ [818 ΟΠΑΡΙΘΥ 848 βῃοσιηρ [86 οὔαγδο- 
ἰογιϑῖο αἸ ἴδγθποθ οὗ 18 (ὐοηϑίδη απορο ἴδῃ δηὰ ΑἸοχδπασγίδη ἔβη 168. 
ΟἸΒοσθ τῖρσν ἤδνθ ομόβο ρογοη5 ἡ Δ1οἢ ἡγοῦ ἃ τρλῖζο {86 ναγὶ δ οἢϑ 
οὗ 1πὸ ἔδχα 168 ΓᾺΓΣ τηοτὰ αἰδιϊηοῦ δπα σογίδϊῃ, δηα οἴμοσβ τὶρΐ ποί 
αν ἀϊν: θα [Πο86 ἴῃ 1818 ομδρίοσ δ ὅσῃ μὴβ ἀοῃ; δὰϊ οπ ]8 
οὔτ Βδονηρ, 6 18 πού σοῃβιβύθης 1 δ18 δά ἤθγοησα ἴο δῦ 6 ὁοη- 
εἰἀογθα ἴο θ6 (ὐοῃδίδηπορο]ϊίδη : ὙΏΘΓΘΑΒ, {Π6 ΟὨΪΥ βίσθηρίδ οΥ̓ Η]8 
βυδίθιλ ἰΔῪΥ̓ 1π 118 ΒΌρΡΡοΒοα οομβιϑίθῃου. 1,60 10 ὍΘ οπο6 δατηιδα {δε 
ΤΟΔ ΠΟ ΡΘΟΌΠΙΑΥΥ ΑἸαχαπάσγίδη οὐρσμῦ οἴθη ἴο δα ὑπ 6 1. ρἷποθ ἴῃ 
[6 ἱαχὺ, ἰμθπ 411 [}:16 ἀγρυταοπίβ δαἀνδησθά, 41} [6 ουάθῃποας βϑυρροβοᾶ 
ἴο Βανα βϑϑῃ δαἀυοθα ἴῃ ἔδνουσ οὗ 8 ρμγε (ὐοῃβίδ Πποροϊίδη ἰοχῦ, 
ΔΓ Οεϑύ 88146 ; δηα [86 πγηϊηρ ροϊηῦ οὗὨἨ {86 ψο1]6 αιθδβίϊοῃ 18. οοη- 
ορἀθα. ἘῸΣ 88 1Ὁ νγ88 Δ] ρϑὰ {πδὺ ΑἸοχαπάσίδη δαμιϊχίυγθ Πδα 80 ΤᾺΣ 
πραγ {86 ρυγΥ οὗ ΒυΖϑηθηθ σοδαϊηρβ, ἴο Ἰαἴσοάμποα οὁη6 ἔουσί ἢ 
Ραγὺ τηογὰ ὑμαὺ 18 ΑἸοχαπάσιδη (48. 06.012 ἢ88 ἀοπθ) σου]ά, ου βυ οὶ 
ῬΓΠΟΙΡ]68, Ὀ6 δὴ Δα αι οπαὶ 1 υσγ. Ηδα {86 ἔππάδιηθηΐαὶ ὈΥΙΠΟΙΡΙΘ 
ὙΠΟΝ ἨΒ ΔΙρΡΌΠιΘηΐβ Βουρῦ ἰο τηδὶπίϑιη ὈΘΘῺ στ ϊγ σταδραα, ἢΘ 
σοῦ ἃ ἢ 4 Ὀο]4 παπᾶ δᾶνα τρλγβῃδ] ὦ 18 τ ϊζθββοθ, δηὰ ἀθηϊοὰ 
(μαὺ τὰο86 ψγβοϑο ἰοχύ 6 δὰ βουρῃΐ ἴο γον οογσσιυρὺ ἀδβογνοα 8 
νοῖσα ἴῃ σσιοῖαπι. Ηδ που]α ἰδυ8 ὕαινα οσιηθα ἃ ἰδχῦ βδοιη δῦ 16 
μαῦ οὗ Μαιίμὶ, τοὐθεϊϊηρ 411} θυΐ ΒυΖδηῖπδ ὑδϑυϊπιοῃίθβ ; βου ρ ΒΘ 
σοῦ α ποί, ΒΟΎΘΥΟΣ, μαν ἄοπο {818 τι {π6 ἀἰβοουγίθθυ δηα {86 
οἴϊδηδινα ἰδησιάαρθ 80 ΡΑΙ ΜΠ Γ]Π]Υ ΒΑ ιζυΔ] οὐ {86 ραγὶ οὗ [86 Μοβιονῦ 
Ῥτοΐθβϑοσ. 

ΤΒο ἔδοῦ 18, (πδὲ ἴῃ δρρ!!σδῦοη 0012 ἀσϑίῃ δῃὰ δραΐη βῃσιη:κ 
ἔτουμι [Π6 ΓΟΒῸΠ18 οὗὨἩ ᾿ῖ8 οὐσῃ ΤΏΘΟΣΥ : 86 οοὐἹᾶὰ ποὺ αἰνοροίμοσ τσο)θοῖ 
1ῃ6 ΔΓΓΑΥ͂ ΟΥἩἨ ΑἸοχαπάσϊδη ονϊάθηοθ, δηᾶ ἴδὰ8 πα ἴῃ ρΡ]ασθβ δἀορίρα 
ΤΕδατηρσ οὗ ἴδγ ρτϑδίοσ δυ βου υ ἰδ Π1Β δγδέσεηι Του] ἤανα δον θα, 
Απά {Π6 τυοτηθηῦ ὑπαὶ (π6 φυρβῦοη νγ88 σϑὶβοὰ 88 ἴο {86 σϑα τυ οὗ 
[Π6 υπηΐόστα οοημβοηΐ οὐ {6 (ΟΟπβίδη πορο]αη ΜΆ5., ψβιοὸ Βα 
Ὀδθη δἰϊαροά, τὖ γὰ8 δνϊἀδηΐ (μα ὅ0}1012Ζ᾽ 8 βίδίθιηθιίβ τθαυϊγοὰ το θ6 
τοοοῖνοα 1} ἰαγρο Δ] ον Δῃοθδ. 
0 τηυδὲ 6 δατηϊθα ὑπαὶ 10 νγᾶϑ ἴπ πο] πα (μαὺ ὅ0Π.012Ζ᾽ 8 βυβίεμι 

τηοὶ ὙΓ1 (ἢ ΤΟΣ ρΌΠΟΓαΪ δοσορίβηοα ἰμδῃ 1π ΟἴΒΟΣ Θουπίγιαβ: ᾿ῦ ν᾽ 88 
" 8 
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σοηΒΙ Δογοᾶ ἴο Ὀ6 8 ἀοἔθησο οὗὨἨ [86 τϑοβινϑα ἰοχῦ ἴῃ 108 ἰϑλάϊηρ ἔδδίαγχοβ, 
δηα ἐμὲ γτοβμῖξ ποισῃοα τότ {ΠΕ δὴν ἴδδῃ (6 ἀγσιπιοπίς ΟΣ 
ΒΙΘἢ 1 γα8 θαβοᾶ, ΝῸΥ ννα8 {Π6 βγβύϑθιη δοοαρίθα τρογοὶν ὈΥ ἱμοξα 
νῆο πχότο 11{{16 Θρ40]6 οὗὨ ἔουταϊηρ; ἃ ἡυάστησηΐ οὗἩ [86 δνϊάθηςθ, [ῸΓ 
ΒΟΠῚΘ ΒΟ ΙΟἾΑΓΒ Γασοοιν αὶ 10 88 ἰσχὰθ, Βπουρ ἢ {86 γ {πουρξ ὑπ 6 γος βοη8 
ἀεβῖρσῃροα ὈΥ (Π6 ΔῖΠοΟΥ Ἰγ γα ΠΟΙῸΣ σοοα ποῖ βα βϑίδοίογσυ. Αρασγί 
ἔγοτση {ῃ6 βυρροβϑᾶ νδ]ιθ οὗ [16 σϑβ]β, (6 στοιπα οἡ ΜΙ ἢ {86 
Οὐοπβίδη  πορο ἴδῃ ργοβοπίθα 8 Κὶπά οὗ ραγδιμοιιπύ οἰδίτῃ ἴο {Π6 αἰΐοη- 
ἰἴοπ οὗὨἨὨἁ ΒΙΌΙ]1σα] βομοϊασβ τγᾶϑ ἰῃ6 Δ]]αραίίοι {μαῦ 1185 ἰαχί νὰδ ἴῃ 
σΘΏΟΓΑΙ πη  Όστη, οομβιβίθηΐ, δηα νγ6}} Καόνῃ ; δπα {παὺ 848 {1118 μδὰ 
Ὀθθη {ἢ 6 οα86 ἔγοτῃ {πΠ6 ουσίμ σου γΥ ἴο [86 ργοβοηῦ ἀδν, δὸ νὰ ταϊρὶΐ 
ΓΘΑΒΟΒΔΌΪΥ ΒΊΡΡΟΒΘ {Πιαὖ [818 δα 6 6Ὴ 80 4180 1 {86 Ῥγθοθα ηρ' ΘΟ ΓΙΟΒ. 

ΤῊΝ τοιαγκβ ἡ ιοἢ ἤν ὈΘΘη ΔΙγΟΘΟῪ τηλάθ βυΠ06 (0 δον {μαΐ 
πὸ ΠΙΒυγ161 Β ΒΡΘΩΣ νγ8 ποοαρα {παύ ὈῪ 18 ἑουο ἢ 1018 [ΠΘΟΣῪ ταῖρθῦ 6 
τοἀιιοοα το 1.5 ἴσα ἔΌΥΤΩ, δπα οδυδοά ἴο Βῃὁὀ 118 δοΐι] οἤδγασίου : 
νυΐ δελοῖζ ᾿ἀὐπιδοῖ Βα ὈΒοα  Θ ΒΕ]Υ σγουπά ἴο ρονάοσ {86 ἰουπάδίοη ὁ 
Οἢ Βα ἢδα Τϑαγϑα [18 δἀϊῆοθ. ΑΧΚ1]] ἀδροπαρα οῃ οὺζ αοσμγαΐέε ἀποιο- 
ἰοεάφε οὗ [86 τϑδάϊηρβ οὗ [Π6 τηδ88 οὗ {86 Μ55., νυ Βῖ ἢ σεῦ δϑβαμπηθα 
γαῖθοΣ (8δΔη ρχονϑᾶ ἴο οοῃίμδῃ ἃ β᾽ Π}}18γ ἰαχί, Ηδθ αὖ ἰϑηρσίῃ Ἰδαγηθα 
{δαὶ ἴο ἱπορεοὶ ἴβ ποὺ ἴο οο]ϊαίθ, δίδθηρ ἰπ 1845 (858 οἰϊδὰ ὃγ Μτγ. 
ΘΟΥΙΘΏ6Χ), “αὐ Θη ἀϊοδη αὐοα ΓΟΒ οδί, 6Χχ πηι αα] ΟΟἸΪΔΕ 
Βιιηΐ σΟα 668, 80}1 111} ΑἸοχαπάσνιπυβ [4.], ΕΡἤγαθῃ δυσὶ [Ὁ.], ὕδη- 
ἰΔυτὶρίοπβὶβ [Π).7, ΘῈ] ποπβὶβ [Ζ.}, ϑαηρα  ]θη815 [Δ.7, εἵ Ὀτοβάβηβὶβ 
[α. Ῥαυ].7, 18 δβαηΐ δχουββὶ, αὐ αὐἱὰ βογιρίαμα ΒΡ }18 Ἰοοῖβ ἰθμθδηΐ 
4υϊ4 πο, 8048. 32. Οἡ {π18 Μτ. δουίνϑῃμοσς σϑιδυῖβ, “1 δανο οἰοα 
δῦονο [Π6 σα]πὶ δηα τηδίασο Ἰυπαρτηρηΐ οὗ ῬΓΟΙΘΒΒΟΥ ϑοθο]Ζ. . . 88 
ἴο [86 γα 818 ΟΥὮἨὨ Ὑμδῦ 88 Ὀδθη ἈΙΓΟΔαΥ δοσοιρ  !βῃοα ἔοσ ἴδμο βαογοᾶ 
ἰαχί: {ῃθγ 88 ἃ {π|6 ἤθη Πα μΒο]ὰά ἔαγ ἀργοῦ ἰδηρυάαρα; 6 
ἢ οου]Ἱὰ βρϑδῖκ οὗἉ ̓ ΐ8 οὐγῃ δομιθνοπλθηβ 1 ΒΌΘΝ ὕθυτὴβ 88 {Π686: “ Οτμ- 
ΒΙΡὺ5 ἔδγο, αυὺὶ δᾶμος βυρογϑαηΐ, του Ἔχρ]οσαίῖβ, δογπιφμε ἴεο- 
ἐἰοπέδιι5 αἰετοῦ σοπηιιὶειἐϊ8.) (Ῥτοῖ, Ν. Τὶ. νοἱ. 1. Ρ. 2. 1829): γοῖ 
δύῃ {Π6ὴ ἴηε οὕ Ῥτοϊθροίήθηα σου πᾶν βυϑηοθα ἰὸ ΒΟΥ ΒΟΥ 
Ιαῦζα αἰ] οσσϑηοα 6 τηυβὺ τλβκα ἔοσ {Π6 αγάθηΐ τϑιηρογδαιηθηΐ οὗ (ἢ 6 
ΜΟΥ . . ... 16 Ὁγ. ἴοι ]Ζ 18 δια Π64 ἴο οὐν ρταῦτπἀ6 ἔῸΓ 
Βανπρ ΟΡοηθα ἴο 18 80 ΤΠΔΠΥ͂ ΥΘΪῺΒ ΟΥἁ Ργϑοϊουβ οὔθ, 1Ὁ τηβῦ μοὶ Ὀ6 
ἀἱββοι ]6α ἐμαῦ 6 Πδ8 ἴῃ ἃ στοδῦ τηθᾶϑυγο Ἰοῖν {86 1011 οὗ ψουκιπο 
1πθῖλ ὕο [18 ϑιισδσθββοσβ. Οὗ ἰδ 88] ἀοουτηθηΐθ 6 888 ἀϊδβοονογϑᾶ ἴῃ 
186 ΙὈγΑΓΙο8 οὗ [86 Εἰαϑῦ δῃὰ Ὑ εϑί, [6 ἢδ8 οοἱ]αίθα θῃῦσθ ΟὨΪΥ 

1 Με. δευίνθηοσ βαϊὰ, “ ΤῊ αἰβι ποίου Ὀοένθοη ἴἢ6 ΑἸοχδηάτγίδη δὰ Βυζδηξίπα τοχῖβ 18 
ἴοο ὈγοδάὶΥ πιαγκοά ἴοὸ Ὀ6 σοῃίτονογίθα ; δηἀ πο ΠΥΡΟΙΠΟΒ18 Π]σ ἢ Πα5 γοῖ Ὀθοη βυρροδιο 
18 80 δ᾽ Π| 16 Ἀ8 ϑ'΄Ἑ 012 Β, ΟΥ 80 βα( 5, ΟΥ̓ Ἔχ ἰδ [Π6 Ἰοδάϊηρ ῬΠΠΟΙΏΘΏΑ οὗ [Π6 οΔ56. 
Αἱ [ἢ 58π16 {ἰπ|6 1 8πὶ Ἀπ] ης ἴο σοπηταϊξ πιγ 86] ἴο ἴἢ6 τοσορίίοη οἵ 8]}] ἢἷβ ἀοἰδὶ]β ; δπὰ 
᾿}158 Ηἰ βίου. 8] ἀοιηοηβιίγαιίοη οὐ 186 γαῖ οὗὨ ἢϊ8 βυβίοταῃ (Ρυοΐος. Ν. Τ. οΔρΡ. 1---ἶν. 1χ.) 18 
ΠΠἸΚΕΙ͂Υ ἴο ΘΑΥΓΥ σοηνϊοτοη ἴὸ ἴδ ὙΠῸ ΤΟΔΙΥ Κηονν ψηδὲ βίοτος] ἀοιμοηβίγαϊοη πη68Π8.᾽" 
(διιρρίοπιοπὶ ἴο [Πς δι μοῦ βοα νοσβίοῃ, 1845, Ὁ. 30.) 
“νον, ἢ ΠΙΑΥ͂ ὃ Δἰ]οτνοθὰ ἴο ἜΧρΓθδ8 ΤΩΥ τορτοὶ {πὲ ϑ ἢ ΟἿΣ 8 οὐ θη δβουϊὰ δυο θεθπ 

τοοεϊνοὰ ἰῇ Επρίαπὰ ἢ ἃ ἄσρτοο οὗὁὨ σοπβίἀθγαϊίΐοη ἴὸ ν Ποἢ ἰδ ἢ88 β᾽θπάδσ οἷδίπιβ, δη ἃ 
ὙΠ ἢ τγ88 ὭΘΥΘΓ δοσογι 6 ἴο ἰξ δ ἤοιηθ. 1 ΓΡΘΟΙΥ δάτηϊν ἴΠ6 ναὶαο οὗἉ 118 οὐ τς Β ἜΧΟΙ ΟΠ8 
88 ἃ (ΟἸ]δίον οὗ Μ55. 1 δάπιΐγο ἢἰβ ἀ"] ροποθ δηὰ νοποσζαῖο ἢΐ8 Ζθαὶ." (10. Ρ. 33.) 

3 ΤΠΪΒ ΒΙΓΩΠΙΑΓΙΥ ὙὙ88 ΥΟΙΥ ἀοίεοιίνο ονθη ἐδεπ; δηὰ ΠΔΡΡΙΪΥ ἴδ 15 ΤᾺΣ τῦοτο 80 ποὺ (1855); 
Ὀπτ Ῥγϑοΐθα δΟΟυΓΔΟΥ 18 ποῖ ποοάρθά ἴῃ ἃ δίδιοπηεπὶ οὗὨ (8 κὶηὰ, (ἢς οὐ)οοῖ οὗ ψΐολ ἰ8 ἴο 
βῇουν ον ἤϊε γοαῦθ ἢδα πιοιογαίοἃ 5.012 8 οχρτοββίομβ ἘΠῺ τορχαγὰ ἴο [86 σοπογδὶ 
ΘΕΓΙΔΙΠΙΥ͂ ὙΠ ο ἢ ἢ Ὀοδββοϑδοα 88 ἴο ἴΠ6 ἰοχὶ οἵ Μϑ5. 
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ΟΙονοη, ἴῃ ργθαίοσ ραγὺ βδιχίθοῃ, ἴῃ ἃ 6 Ὁ ὈΪδοθθ ΟΣ ΟΌΓΒΟΣΙΪΥ ἔνο 
Βυπάαγοα δπα ὑνγθηΐγ-ἶνσο, 1116 οἱ ΓΟ. Δ. τη γον Ἰηβοσίοα ἴῃ ΐ8 
σϑίδίοσυβ πιϊουΐ τοπλαῦκ. ὥυοἢ ἃ ΟΟΌΣΒΟ ΒΌΓΟΙΥ σου] 40 [1{{]6 
ἰονγαγὰβ δανυδηοὶπρ' ἃ βίσιο, δοσυγαΐθ, δηα οὐ 1084] δοαυδιϊηΐδποθ τ ἢ 
1Π6 βδογοά οτἱὶριπαὶ. ἢ Απαᾶ οα {πὰ στουπά {μαῦ 186 τοδάϊηρβ οὗ 
ΘΟΠΟ1Ζ 8 (ὐοπβιδη ποροϊΐαη ΜΘ. ἀγα 801}1 ἸηΒυ ΠΟΘ] γ Κπότα, Μτ. 
ΘΟΓΊΨ ΠΟΥ ποῖ ΘΟΠΒΙἀ6ΓΒ {Ππαῦ Πα [88 “ [3116 ἃ ἴῃ ἢ]8 δἰΐθηιρὺ ὕο οἰ ϑβ᾽ Ὺ 
16 Μ55. οὔτπο ατοοῖς Τοβίδιμθην. Βυῦ {Π18 Θοποϊ βίοι 18 ἢοῦ πθοθδ- 
ΒΆΓῪ : [ὉΓ ἅ]1} ἰῃδὺ γγχὰ Ὡ66α ΘΟΠΒΙΔΟΣΥ 48 ρσχουθα 18, ἐμαί {π6 (ὐοπδίδηϊι- 
πορο ἴλη ΜΆ. μαννα {Π6ῚΡ ΟΥ̓ νΑΥΙ Δ 018, --- [Παὺ ΠΟῪ ργθβθηῦ πῸ 
ππϊέοστη ἰοχί; δηα {πὰ8 ἐπαὺ {π6 στοιπα οἡ ὙΠΙΟἢ ἃ ΡΓΘίΌσθ μα νγ88 
Οὔ οα οΪαϊτηοα ῸΣ {ποτὶ νγᾺ8 ἃ τηϊβίδικα ἴῃ ροϊηῦ οὗ ἴδαοῖ. Απά 8 υϑὺὺ 
Ἰτρογίδην οομ Ια 0 ἰὼ Οὐγ Κηον]οάρε οὗ Μ55. 18. 16 οοἸ]α θη 
οὗ δρουΐ ὑυγθηίν οΟΡ]68 οὗ ἴῃ6 (ἀοβροῖβ ΌΥ Μ͵. δουίνϑῃοσ; ἔου 1ὖ 8 
αὖ ΟΠο6 Δἃηα [ὉΓ Ἔσο ὺ αἰβρτονοα εἰο Δ]]ορ αἱ ἀπ: ουταγ οὗὨ 1ἢ6 ἰαΐοσ 
σοάϊοθβ. Απά {π8 {π6 σομηραγαῦνο δϑυϊπχαΐα οὗ να]ὰδ τλαϊηἰαιπϑα ὮΥ͂ 
ΘΟΠΟΙΖ 18. ἃ Τῇ γῸ τηθηΐαὶ 1] ϑῖοη, Δῃ ἱηίδηρ] ]6 ὉΠ Ὺ ὙΠΟ ΠΘΥΘΓ 
ῬΟΒβοββϑα ΔΠΥ͂ τ68] οχϊβίβῃοα. 

Νο αὐξοιαρὺ 88 θθθὴ τηδάθ ἴο ἀδυεῖορα ἃ [ΠΘΟΥῪ οὗὨ ΓΘΟΘΏΒΙΟῚΒ Β1η66 
{μι οὗἨ ὅϑοῇοϊΖ; [ὉΓ ἃ τῆογα δοοιγαία Κπον]θαρο οὗ ἔδοίβ, δῃά ἃ οἰοβοῦ 
Θσδιϊ δου οὗ ᾿ιἰβίογιοαὶ ροϊηΐβ, 88 16 βοθο]ασβ ἴο 866 {παῦ ἃ Ῥγθοῖβα 
Δα ἀερῆηρα δγϑέεπι οδῃ ΠΑΓαΪΥ Ὀ6 ἀανιβοα {πα 5Π4}} τ δ] γ δοοοτα ἢ 
Πα πὸ ἄποιο οὗ ΜΌΝ. νϑυβίουβ δηα δαυ]Υ οἱίαίϊοηϑ. Απαᾶ {διι8, 
ὙΠ {Π6 ἐογ5 οὗἩ (ἀτοβδομ ΒΒ, Ηρ, οὐ βοῇ ΖΒ βυβίθιῃθ ἃγὰ διὴ- 
Ῥὶογεα 1π βρϑαϊίηρ οἵ ΜΝ. 10 18 οὔζθμ ἄοῃβ, ποὺ 88 βαποϊϊοηϊπρ' {Π6 
δβυϑίθιωβ οὗ ἴ8οβ86 οὐϊοβ, θαὺ 85 ἀθβογι ηρ' διιοἢ ἀοοαπηθηίβ 88 σσου]ὰ 
παγα Ὀθθῃ ρῥἰδοθα ὑπᾶθὺ βοὴ Ποδαθ: {818 18 οἴϊθη ἀοῃθρ ΒΡΪΥ ΓῸΓ 
ΘΟ ΘΏΪ6ΏΟ6, δύ 48 ἴΠ6 ΔΒ ΧΌΠΌΟΙΆΘΙ 868 ρΟρΡυΪαν ἰδηρσύδαρα ἴο ἀθβοσῖθα 
186 τϑαὶ οὐ δρραγϑηΐ τηοίϊοῃβ οὗ {π6 βδανθηὶν ὈοαΙ68, τ πουῦ, ὈΥ 80 

. Δοϊηρσ,, Ἰο Πα ]ηρ; ἴο Θοησ6486 118 Βοϊοηὐϊῆἔς σοΟΥΓδούμβδβ. 
τὰ δανο βθθὴ δον Κ0Π0]Ζ υβϑα {π6 ἴδθστηβ ΑἸθχδπάσιδη ἀπά (ὐοῃβίδῃ- 

Ὀπορο] δη: ἴἢ686 ΠδΙη68 ΔΥῸ ῬΓΟΌΔΌΪΥ 88 ροοα 88 οδϑῃ ὃ68 ἔουῃά [ὉΓ 
ἀοποῖϊηρσ 186 ὕνγο βϑῃθγαὶ οἰδββθβ οὔ ἰαχί. ΟΥΒΟΓΒ δάορὶ [86 βϑηηθ 
αἰν! βίου, θαΐ τ αἰ ογθηῦ παιηθβ; ΕἸ ΠΟΙΚ, [ὉΓ 1ηβίϑηοο 23, 04118 {86 
ΑἸοχδηάσιδηῃ Οεεΐϊάἀοπέαϊ, ἀπ {86 οἴμοῦ Ογὶοηξαϊ, 

ΤΒ6 δυτδηροιηθηίβ οὗ 1,Δοῃηηδπη δηα Το μοτ ἀο ποῖ ταῦτα ἴο 
6 ἀοβουιροα λόγο; [860 τίμα Ὀοϊοηρ ἴο [86 Η!βίοσυ οὗ {μ6 Ῥυιηϊοά 
Τοχί, τ Βογα {ΠΟΥ {111 θ6 σοπβιἀοχϑ : [Ὁ 18 ΟὨΪΥ ποΘαΙ] ΠΟΓα ἴο βίδὑβ 
1μλὺ ΤΊΒΟΒο μου μ88 δισφοδίοα 4. Τουτίοϊα αἰν] βίο, ---- ἴνχο ραΐγ8 οὗ 
ΤΘΟΘΙΒΙΟΏΒ; 006 81 Εργρίδῃ οὐ Αἰτγίσαπ, ἰῃ6 οἰ ο ῥδὶρ Αβιδῦϊο οΥ 
ΒΥΖΑΠΙΏ6. 

Τῆς οατγποβὺ αἰβουββίοη οὐ Σθοθῃβῖοη. βυβύθιῃβ 88 ποὺ Ὀθθῃ ἔγῸ 16 Ε8. 
Ενοη 1 1π6 τοβυϊῦ Β88 ποῦ θθθὴ {π6 ἀἸβοονοσυ οὗ τψῆδὺ γ͵ὰ8 βουρῃΐ, 
18. δου] δἀναπίαρο ρσαϊποα π88 ποὺ Ὀθθῃ βίη]. Τα βοὴβ 80 ἀὺνξ 
ἀΕΘΡΙΥ 4}} ονοσ {86 νἱπογαγα Ὑ 810} {Π6ῖγ ἔλίμοσ μαα Ὀααυοαίμοα {μθπὶ, 
ἀιὰ ποῖ πᾶ [86 ἰγϑαϑυσο οὗ ὑβιοὴ ΒΟΥ Το γα ἴῃ αὐοδβί, Ὀὰὺ (ἢ6 
ἱπογραβοα ἔσι] 658 οὐὨἩ {Π6 501] ΔΙΏΡΙΥ τοραϊα {μοῖὰ : 80 μα8 1 Ὀθθῃ 
1π 118 0856. 

1 βοειίνοηοσ β “" (οἰ ]δίίου," Οδιιδτιάρο, 1868. [Ιηϊγοά, Χ, Χὶ, 
3 Ὑουγδεῖο Οτοδ, 1830. 

Ἡ 4 
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Νού οὔβϑ οὗὨ {ὸ ἀβῆηιοηβ μα9 ἴδθα σνοϊά οὗ βοιηβ θυ παδίϊοη ἴῃ 
ἴδοῦ ; ποῖ ομϑ οὗ {π6 δ] ορϑα ἔμημ}]168, ΟἹ Δ β,)ϑίθη, 18 ποτα Ὀυΐ 
δῦ μᾶ8 ἃ ἰγδοθαῦα ΤΥ βοι ποθ διηοηρσδῦ ἰθο86 {μὲ αν Ὀθθη 
αὐἰγ θαϊοα ἴο 1. Οα {86 οἵμοῦ μαῃά, πο γαςί5 ὙὮΟΝ ἤανα Ὀδοη υβοά 
ἴο ᾿πῃρυρῃ {Π6 ϑυβίθπηαίο ΔΥσαΠροιθηΐβ οἂη Ὀδ6 ΣἸΡΉΏΥ Ἰοῖρ ουὐ οὗ 
σΟΠΒΙἀογϑίοη, δηα {π6ὶν δϑοογίδιημηθηῦ 8848 Ὀοοη ομ6 οὗὨ [π6 τηοϑὺ ἴτ- 
Ῥογίηλπῦ γϑβυ 8 οὗὨ [Π6 ἸΠαΌΪΓΥ. 

ΤΠ6 ᾿ἰβϑὰθ οὗ [πΠ6 Θχδιμι πα! οη 18 ῬΑΥΟΪΥ πορδῦννο ἀηα ΡΑΓΕΪΥ ροβινα. 
ΤΠ ἔογΔΟΣ τὰν 6 ἢγβὺ βίδιθα, Υ α τὩδΥ τε Βα θ8οά -- 

18:, ΤΠαΐ {Π6Γγ6 18 πὸ ῥὑτοοῦ οὗ δΔῃγ γεοδηβίοη οὗὨ [86 ἰοχὺ ουοσ μανὶηρ 
[ΟΥΤΩΔΙΙΥ ἰβίκθη ῥἷδοθ, ΟΥΎ ΔΩΥ͂ ΓΟ] ΒΙΟΩ ΟἹ δῇ αχίθηβινο 868]6: 1 18 
Θυἀθηῦ ὑπαὶ ΔΠῪ ΟΟΥΓΘΟΙΟΠΒ πιυδῦ ἢαᾶν Ὀθθμ ραγθδ] δηᾶ ΪΙοοδὶ, 
ΒΡΓΙΠΡΊΩρ; ἔγοσα {{π|0 ΘΟΡΥ Ἰβύϑ, δπα ποῦ ἔγοπι δα ΠΟΥ, ΘΟΟ] ΘΒ ΑΒ. 108] ΟΥ̓ 
οΥΙ1οΑ]. 

2η4. ΤΠαῦ πὸ ἀοβηϊία γθοθηβίοη νγὰ8 Ὡθοαρα ἔοσ (86 ἰοχὺ ἴο βανβ 
Θϑβυτησι βι ἢ ἃ ἴΌσι 88 {μαῦ τ οἷ 10 ργαβθηίβ πὶ {Π6 ἰαῦοσ ἀοουτηθηίϑ. 

δι, Ὑμαῦ 1 18 νδίῃ ὅο βϑίβ 188} (ῃ6 Ἰαίος ΜΌΘ. δ8 δυϊπογιίαϊνθ 
οἷ 16 ρτγουπά οὗἁὨ ῥγχϑοῖβα 1ηΐογμδὶ δρτθθιηθηΐ, βθοῖησ ἰδαὺ βυοἢ πη]- 
ἔΟΥΤΩΙΓΥ ἀο068 ποῦ Θχἰϑῦ, 

418, Τὺ 86 σγαάαξίοπς οὗ ἰαχὺ ἴῃ αἸβογοηΐ ΜΆ. 18 βυοῖ {παὺ 1 
18 ἹΠῚ ρΟΒ81016 ὑο ἄγαν ἀφηηπιίο {πες Ὁ οἰαδε οαίέοπ, πποὰὺ δἀταϊην 
80 ΤΏΒΔΠΥ ΘΧΟΘΡΟΙΟΠ8 88 αἰπηοδί ἴο ἀδβίσου {Π6 δρρ]ϊοαίύϊοη οὗ βυοῆ ἃ 
Βγϑίθῃ. 
δι. ΤΠπαῦ, ἐποτοΐογθ, 086 οδ]θοὺ ργοροβϑθα ἴῃ ᾿ἰαγίηρ ἀονγῃ βυοἢ 

βυβϑίϑιηϑ οαπποῦ δ6 δἰἰδἰ θα ὈΥ {818 τλ68η8, δηα (8 {πΠ6 ανάθησα οἵ 
Ραγύϊοα αν ἀοουμηθιῖβ οαμηοῦ Ὀ6 ἀνοϊάθα ὮὈΥ̓͂ {πΠ6 σοηβιἀοσαοι {Πα 
ΤΠ6Υ ἴῃ βυσῦ ἰοβυ οοΥ α"ἶἔδοτ ἔσομαι ΠΟ ῚΓ ὈΥΌΡΟΣ ΓΘΟΘΏΒΊΟΗ. 

Αἰμοηρβὲ {π6 ροϑβίξυο τϑβυϊῖβ αν θθθη, [δὲ νγχῈ Κηον --- 
181. Τα. ρϑηθγα! αἰθγθμθοθ Ὀοϑίνγθθῃ [Π6 τηογα δἀποίθηῦ ΜΩΝΚ. 

ὙΘΥΒΙΟΩΒ 814] ΟἸ Δ 08, δηα [Π6 οΟρὶ68 οὗὅὨ ρϑῃογαὶ οἰσου!δίϊοη ἴῃ ΙΔΟΓΘ 
τοοθηΐ {1Π|68. 

24, Ταῦ {Π18 ᾿γθϑαηίβ ἢ ΠΊΔΩΥ ΓαΒροοίβ ἃ ᾿ἰπ6 οὗ ἀοιμασγοδίοη 
Ὀοΐνγθοη 186 πλογο δποϊθηῦ δ πα [ἢ6 ΠΠΟΓῈ τϑοθηΐ ἐθ:ἔβ. 

ὅτ. Τραὺ {818 οἰαββϑιβοδύοπ ταυϑὺ ποὺ 6 υπάεγβίοοα δ8 {βουρἢ 
οδοῖ οὐὗἩ (6 ρογίΐζοῃβ, 80 ἀϊβίυθυίοα, μα ποὺ {μοῖρ οὐ ροϊηίβ οὗ 
αἀϊδδγοποα ἀπηοηρσβὺ {ΠἸ 6 Πλβ ἶν68. 

41}. Τθαΐ ὑππ8 νϑγίουβ ἀοουτηθηΐβ ΤΥ ἔοσ Ὑνμδῦ τὰδὺ 6 ἰογηιοα 
φγοιρ8, ΟἸΠΟΥ 858. 0 {π6ῚὉ ἑαχῦ {πγουσμοαῦ, ΟΥ 1ῃ ραγουΐαῦ ὈοΟΐ8. ΟΥ 
ῬαΒβαρ 68. 

δι᾿. Τηδί [86 τλοτο δηοϊοπὶ ΜΚ, νϑυβίοβ δηᾶ οἱϊδίϊομβϑ Ἡ ΒΙΟἢ νγ76 
ῬΟΒβ6β8, γδῃσθ {ποηηβοῖνοβ ὑπᾶθν τ μδὺ γγὸ Κπον ἔγοιῃ (Ποῦ ΘΟ θΙ πο 
ΤΘΒΟΙΠΊΟΔΥ ἰὼ 6 1Π6 ΠΊΟΓΟ ἀποϊθηΐ ἰοχί. ᾿ 

6.ἢ. Τδαῦ διποηρδῦ 86 ἀοουμηθηΐβ 8ὸ 81}164, {Π6Σ6 ἅγὰ βυοἢ βῃδάθϑ 
οἔ ἀμπἔογθηθο, δηα ομαγδοίουϑῆο ρθου Αγ 168, τ1μα΄ [Π6 ὙΘΥΒΙοἢ8 δηά 
ΜΡ. περαῦ 6 Θα5}}Υ σοῃιοιρ]αὐθα ἃ8 γϑυὶ ἐγ Ἱὴρ 10 ὕνγο 8010 -]48868. 
7. Τδὺ οὔθ {86 Ἰἀθ οὗ τοϑδαϊηρ θοίγθοη {}| ΤἉώ ΟΥ̓ ΙΏΟΓΘ 

ἀοσυπιοηΐβ 18 διιοῖ, ἐμαὶ ΒΘ οπ6 18 πο ἴο δομίβϑη βυο ἢ 8 
ψαυ] Δ 0, 1Ὁ ΤΩΔΥῪ δἰταοβὺ οὗ ἃ σαγίδιηίυ θ6 ἔουπα 1ῃ [86 ΟἴΠΟΓΒ; 8ο ἰδπαΐ 
{π6 4]]Π|πο6 18 τηοϑὲ οἰοβθ δπα βἰσγικίηρ; δὰΐ (παῦὺ 1 διοῖ ΟΆ868 
ΘΧΔΠΙΠΔΌΏΟΙ Τησδὺ Ὀ6 τηλήθ ὙΠΟΙ ΠΟΥ {πογὸ ἅΓ6 Βυο ἢ Βυ βηοΙοηΐ ῥγοοῖθβ 

-- εις ἀρ εθος --- Ἰῷ; πφρυσ. ἘΞ 
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οὗ {πεῖν Ἰπάθρομάθῃοθ 88 ΘΏΔ]6 8 ἴο ΘΟΠΒΙΟΥ ὑμ6 1 88 ΘΟΣΤΟΒΟΓΔΙΙΨΟ 
οὗἩἨ Θδοῖ οἴδμογ, δῃα ποῦ ΤΊ ΓΟΪΥῪ τηθο ϑηϊολ! ΓΟΡΟΌΟΗΒ. 

8ι|... Τπαὺ 1[Π6 ταοϑὺ δποϊθηῦ ἀοουπιοηΐβ ἴῃ ρσθηθσαὶ 8Γ6 Βυ ΠΟΙ ΘΠΕΪΥ͂ 
αἰ βδιγαῖαγ ἴο 6 η80]6 8 [0 γαρασγα {ποὶτ ἐθβ πιοΥ, ΒΘῺ ΘΟΙὈΪΠ6α, 88 
Ροϑ: δββοα οὗ ἃ ουμηυ]αῦνθ ν᾿ αἰρ ἢ. 

ΤΒ6 οτἱρίμδὶ ζυ,πεϊες οἵ ἀυοσυμπηοηΐθ βυρσροθίοα ὈΥ Βοηροὶ τοτμδίῃ, 
ΔΙ͂ΟΣ 41} ᾿πνοϑορσαϊοηβ, [86 ΟὨΪΥ αἰβι θυου ὑπαῦ οδη Τρ Ὀ6 
ἴη846: 8η4 γοῦ ψ 1 ΠΟῪ τηυοἢ τότ οὗ ἀδῆμιϊθ Δρργθβθηβιου {μδῃ 
ΘΟ] μανα Ὀθθὴ ΚΓ α αὖ ἴῃ {Π6 ἀΔΥ8 οὗ (μαΐ οὐ ο. ὍΤμα οηἱγ {ππηρ; 
{πα σδὰ Ὀ6 (8115 4 πιοα!]βοδέοι οὗ Βθηρο] Β βοβϑῖῃβ, 18 {86 ἔδοϊ, 
ῬΓΘΥΙΟΟΒΙΥ ρΡοϊπίοα ουὖῦ ὑγ ΒοπΙοΥ, δαὶ (6 ατοοῖς Μ55. αν δοηὴθ 
ἴο υ8 ἔγουῃ ἐΐγες Ομ ΠΏ6]8 οὗὨἨ ὑγδηβη ββοη, ΑΕΟσ (86 αἰξοιηρὶ τ ΒΙοἢ 
ὟΥ εἰβίοιη ταϑᾶς ἰο ἀδργθοϊαίθ αἰ {π6 οοάϊοοβ τ ιοἢ Βοηρσοὶ οοπϑιἀογρά 
ἴο ὈοΙοηρ ἴο μἷ8 Αἴγισδη ἴάσω!γ, ὈΥ ομαγρίηρ ἰμοπὰ Σὰ σοπίαϊἱηρ 8 
οογταρὺ ἰοχὺ δἰζοσοα ἔγοτη [86 [,αἴχη, [86 ἰαθουτβ οὐ Οτίθβθδοῖ μδὰ ἃ 
στοαῖ δηα σοι καῦ]6 γαῖα; ἴοῦ, ἀρασῦ ἔγοιῃ 4}1 βυβίθιωηβ, {π6 οῃμάθα- 
ψΟΌΓΒ ἡ ΒΙΟἢ ἢ6 τη8646 ἴο Υἱπάϊοαΐα ἢ18 ΑἸοχαπαγίδῃ σθοθηβίοη βϑυῇηοοά 
ἴο ἀοιποπβίγαϊα {μδὲ [Β6Γ6 δ΄ τηοῃμυτηθηΐδ οὗ δῃ δηοϊθηΐ ἰοχὺ αἰ δεῖηρ 
πῃ ΘΟΙΩ6 ΣΟΒΡΘΟΙΒ ἴίτοτῃ ἴποβα ὙΒΙΟὮ οουϊά, 1 ΔῺΥ οἱδυβι ὈΜΠ 1 γ, θ6 
ομετροά πῃ 1, Δ ηϊδίησ. Αἱ [86 ὕπηθ σιμὴ ΟΥ̓ βρδο Ὀαραπ Ϊ8 
Ἰδθουτγβ, [18 τηϑίθσὶ8}8 ἴῸσ (86 ΘΒ ΠΒητηθηΐ οὐὗἩ δὴ ΑἸοχδηάγίδη ἰοχί, 
85 ἰουπὰ ἢ ΜΆΜ., σοῦ Ὀυΐ ΒΟΔΏΪ ; {ποῦ νγαϑ, ἱπάθρά, ἴῃ {868 
(ἀοβρεῖβ Ὀυΐ ὁπό σεγῳ ἀποϊθξ ΜΆ. οὗ [μαὶ Κιπά (186 Οοάοχ ΕἸΡΒγβειηὶ, 
(.). οΚΥἱ νβῖο 4 οΟἸ]δ ο τγᾶϑ ἀν 81 ]40]6, δηὰ {πᾶὺ παὰ τηϑην ἀεῆ- 
οἰθηοθβ, δηἃ νγὰϑ 801} Ὀαὺ ῬΑγ Δ ΠΥ Κπόνῃ : ἀηα γοὺ ΟΥ̓ ΕΘ δο ἢ 80 
ΟΟἸ]οοΙοα ἔβοϊβ ἴῸΣ ἃ βοιῃον αὶ αἰ ἴδγθηΐ ῬΌΓΡοΟΒΘΟα, 88 αἰβιϊη ]Υ ἴο 
Ρτονα {886 οοἱϊαΐοσαὶ σϑβαϊί, ὑπαὺ [Π6 ἰοχὺ στ βῖοἢβ 6 οΔ]] 64 ΑἸοχ- 
ΔΏΘΓΙΆΠ Α8 ΒΠΟΙΘΗΙΥ τοοοϊνοα απ δἀορίοα, Ηρ δ υι ΚΊΉΡῚΥ ννᾶ8 
{118 Θοποϊυβιοη οομβστηρθα, ἤθη, ἃ ἔδθτν ὙΘΆΣΒ ΒΕ. ΡΒΘα ΘηΪγ, ιν ἢ Β 
οοΟἸ]αἴϊου οὗ (π6 (ὐοάοχ Υ αἰϊοδῆυβ βανν ἰδ ᾿ἰρῆῦ; δῃὰα 8ο, ἴοο, ψ ἢ 
Γαβαα [0 {π6 ΘῈ ]η Ῥα]πιρβοϑὺ οὗ 5.. Μαιιμον᾽β (οΒρεὶ (Ζ.), ἀπά 
οἶμον ἐγαστηθηΐβ οὗ δχίσοπιθ δηιϊααϊίγ. Βυῦ ψ 116 86 οΟἸ]δίιοη οὗ 
τς Οοὐδχ γαίοδμμβ οοηῆγμοα (ΥἹβῦδο Β οβίδ Ὀ]Π18Π6 4 “αοίς, Ὠ6 
ταῖρῃῦ παν βϑαῃ {μαῦ 1ὖ ᾿πἰογίογοα τ Π18 ἐλοογίθα; [ῸΣ ἴῃ ρᾶγίβ 10 
δον μον {πῃ ΟΥ Ὁπίγϑοθδ 6 18 {μ6 βοραγαύϊοη Ὀοίτσθοη ΑἸοχϑη- 
ἀτγίδῃ δπὰ Ὑγοδίοσῃ ἰοχί. Τάκοη, ΒοΟυΌσΟσ, ἴῃ 108 ταοϑὺ ἱπηρογίδηϊ 
[δαΐυτοθ, 1 18 ΤΆΓΘΙΥ {μαὺ ἃ ΘΟΠΟΙΒβῖομ, οστηθα οἢ βοὴ δυἀθησα 88 
οου]Ἱὰ 6 οδίδ!ποά, 18 Θοηῆττηθα 80 ἀθοϊβινοὶυ ὈΥ ὑπαὺ τ ΒΙΟὮ αἰνοσνναγαὰβ 
οοτλθδ 0 ΠΙΡμΐ, 88 νγδϑ σι οθῦδομ Β τὶ τοϑρθοῦ ἴο ἢἰ8 ΑἸοχαπάσίδη 
ἰοχὶ, ἤθη ἰοοϊκοα αὐ ἴῃ 186] δηα ποΐ ἴῃ οοηίγαβὶ ἴο {μ6 ΥΥ̓͂ δβίϑσῃ. 
1 βοιθ σϑϑροοίβ {π6 ουάθηοθς οἵ ὑπῸ Αἰδχαπαάγίιδῃ δηᾶ ΥΥ ββίθσῃ 

ἰοχίβ οἵ τι θβθδοῦ ϑίαπάβ πρΉοΓ ΠΟῪ ὑμδη 10 ἀἸα ἴῃ ἢ18 ἀΔΥ ΟΥ̓ Οἢ ἢ]18 
δγβίϑιω ; [ὉΓ ΠΟῪ Ὅγθ6 Ο8} ΓΟρΡΆΓ {Π6Π| 88 ποῦ αἀἸδίποῦ 1η {ΠΘηγβοῖνθβ, 
διυιΐ 28 ὈγδΏομθβ οὗ [86 Β81πη6 ΓΆΓΩΣΥ ; 88 θοῖηρ 4Π|Κ6 τη 8868 οὗὨ [ῃ8 
Δησθηῦ ἰοχύ, γβοβα ὑθβυ ΠΠΟΗΥ͂ 18 811} [86 τῆογα βίσοηρ ἔγοπι 118 ποῖ 
θεΐῃρ ῬΥΘΟΙΒΟΙῪ 116 ΒΆ116, 88 1 ργοάιυσοα ὈΥ Δ Π 018] ΘΟΠ ΘΔ ΘΥΆΟΥ. 
1 Μ᾽ εβίοσῃ Μ55. δγὸ ποῖσ βρόίθϑῃ οὗ, οσ ΥΥ δββίθσῃιῃ γθϑάϊηρβ 88 601:- 

ἰγαϑίϑθα ὙΠῸ (μοβ6 μαὺ δΥα τόσα ρθοι αῦὶν ΑἸοχδμπαγίδη, {πΠ6 6χ- 
Τοβϑίου τησβῦ θ6 υπάἀογβίοοα ἴο πηϑδη [8086 τ 6 ἢ τοτο τυ ἴδῃ ἴῃ [ἢ 8 
ὌΝ ΟΥ̓ 6ἶβ6 δἰ ΓΥ]ΔΥΪΥ ΒΟΥ ἃ ῬΘΟΌ ΑΥ ΔΒ ἰο {Π6 1] ὑΥ8Ώ5. 
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Ἰαϊοηθ. [πὶ {Π18 βαηβ6 {86 χρυ βββίοῃ τωδΥ Ὀ6 σον θηϊθηΐ, δηᾷ 1 ταὶσῃς 
ποὺ τηϊϑοδα. ΟΟΟΟΔΒΙΟΠΑΙΪΥ, πῆ 664, Βοη6 Βυο  αἰβε ποοη 18 δἰπιοβί 
ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ; [ῸΓ ἴῃ δ. Ρδ0}}5 ΕΡΙΒ6168, ῸΥ Θχϑρ]6, (Π6 τηοϑὺ δποϊθηΐ 
ΜΆ. παν Ὀ6 ρτουροά {{|πι8:--- Α, Β. Ο.. τοροίμογ; δὰ Ὁ. (. Τοροίμογὶ; 
{Π6 Ἰαίίαυ σγτοὰρ οοπίδιηϊηρ ἃ ΥΥ δβίοσῃ ἰοχί. [ἢ0ῷ πονθνοσ, {8686 
ΜΡ. δγὸ Ἰοοκβα δὖ ἴῃ οοῃίχαβῦ συ (86 τηλ88 οὗ ἔποβα υυσιτίθη ἴῃ (Π6 
Ἰαύθυ σθῃ 68, 80 ΓᾺΥ ἔγοια {86} βίδπαϊηρ' ἴῃ ΟρΡροβι(οη ἴο δϑοὴ οἵμοσ, 
ΤΠ6Υ τηυβὺ θ6 ταηκοα ἰορϑίμοῦ, ἃ8 απ θα τ ]ῈΠ68868 οὗ δὴ δηοϊθηῦ ἰοχί. 
Απαὰ {818 τηυδβί αἰγαγβ θ6 ποίϊοοα, {μαὺ 1 ἀοουμηθηΐβ ἃΓ6 σοΟΙηραγοά ἴῃ 
ΤΟ]α οι ἰο {Π6}Γ αὐἰσογοδίξϊοβ ἸΘῪ ΤΩΔῪ Βθθπλ 0 Ὀ6 το ΟΡροβαᾶ, θυ 1 
1η το δίϊοιῃ ἴο {Π 6} Β:Γ 1] 1165 ἴο ΘΔ οἢ οἴμου, δηαᾶ {Π61ν αἰ γουβὶ 168 γΟπὰ 
βοτωθίϊηρ; 6186, {86 ΟΡΡοΟΒι ΠἸΟ ἢ. ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ποία 5 }κ8 ᾿ηὔο ΠΡ Ὡ]1- 
ἤσδηςσο. ΤὨὰΒ το ησἠέ βού Α. Β. Ο.. 'π οοπίγαβ᾽ νυ 1} 1). (α., ἃΒ νγνἂ8 ἀοπθ 
ὈΥ ΟΥ̓ ΘΒΌΔΟΝ, ΟΥ̓ 6 ταῖρι ρῸ 0Π6 Βίδρ ἔυίμοσ, δηα οἶδββ Α. (Ὁ. ὑορϑίμοσ, 
Ἰοανὶπρ Β. δίοῃμο 'ῃ 8 ρἷαδοα οὗ ργδϑιρῖηθησθ; [ἢ ΘΙ ΓΠΘΓ ο886 ψὸ Βῃου]ά 
ΟΑΥΥΤΥ͂ ΤΟΗ ποιηθηΐ οὗ οἰδββϑιβολίίοη ἴοοὺ ἴδ: δηα ᾿πυθβιρδίοπβ οὗ σο- 
ΟΘὨΒΊΟΩ ΒΥΒβίθιῃβ δᾶνο ΓΟ ΟΥ ]6α το ἐξ δομο] υ810ῃ. 
γε ΠΙΔΥ͂ ΠΟΥ͂ ΒΔΥ [αὐ σογίδι ἀοουτ ΘΒ σΟηΐϑ]η 80 δποϊθηῦ ἰοχύ 

1 ἃ βίδίθ Ἰῃοσα Οὐ 688 ρυγζα, δηᾷ ἰδμδὺ {Π6 ρστοαῦ ὈῬοαγ οὗ Βυζβδῃίπο 
ΜΚ. οοπίδιη συ μδὺ 185 ΔΓ τθοσο τ οάθσῃ; ἃπα ἰμαὺ ΟἴΒΕΥ ΘΟΡ᾿68 ΒΌΡΡΙΥ͂ 
1ῃ ἃ ΤΩΘΑΘΌΣΘ [10 Κ8.1η τ ]δΐ τῖρὴΐ ποῦ ὈΠΔΡΟΪΥ 6 ἰδσταθα {π6 σϑπο- 
ΔΙΟΡῪ οὗ ΘΟρ]168. 

ΤΠι6 ξΟ] ον ηρ ΠΥ ρἶνα ἃ ρἜΠΟΙΆΙ ποίοη οὗὨ [86 το δοηῃ ἴῃ ΒΙΟἢ 
ΒΟΙΩΘ οὗ {86 Ἰοδάϊηρ ΜΌΒ. οὗ ἴμ6 (ἀοβρο]8β βίδπα [0 ομθ δῃοίμοσ 
Ταρατα ἰο {86 ἰαχύ ψΒ1οὰ ΤΒΘΥ οοπίδίπ, 

ΕἾ Β. Ζ. 
: Ο.1,.. 1. 88. 

ῬιΩ, ΤΕ. Π.Ν.Β. Α. 
Χ. (Δ) 969. Κ. Μ. Η. 

Ἐ, Ἐὶ, α. 5. Ὁ. Υ.1.Δ. 

ΤῊΙΒ Δυσαησοηλθηΐ 4068 ποὺ οἰαῖτι ΒοϊΘ ἢ ΒΟΟΌΓΔΟΥ; Ὀυῦ 1 ΤΙΩΔΥ͂ 
6 οὗ υβ6 48 δχϑιῃρ τ γϊηρσ [Π6 ρΘΠΘΑΙΟΡῪ οὗὨ {π6 ἐεχσέ, Ὀ6 10 οὐβοσυϑα, 
Δα πού οὗ {86 ΜΏ5. {πϑιβοῖνϑβ: {πο86 ΘΟ! 68 ἀγα ρ]δοθᾶ ἰορθίμοῦ 
ὙΓΒΙΟἢ ΔΡΡΘΆΓ ἴο ἀοιμδπα βοῇ 8Π διγδησοιηθηΐ, δηα ἴπο86 ψῃ]οἢ βίδπα 
Ὀ6ΙΟΥ ΟΥ̓ΠΘΟΥΒ ΔΓΘ Β.Οἢ 88 ΒΒΟῪ Β.1}} ΔΌΣ δηα πλοῖα οὗ [86 ᾿π ουταϊχίυγα 
οὗ τηοαογηϊβοα γοϑαάϊηρθ. ΜδηΥ οὗ (86 οορὶθβ ἤθσθ βρεοιῆθα δὲ υη- 
ἈΔΡΡΙΪΥ τροσα ἔγαρτηθηΐθβ: 811} οὗἩ ἔμοβα Ὀ6] ον Α.. θοϊοῃρ ἴο {π6 (ὐοπδίδῃ- 
ἘΠΟΡο] ἴδῃ ἔμ υ, (μο86 ἴο {πὸ 16 οὗὁἉ ἰῃαῦ σοάδχ ἴο [86 ΑἸδχδηάσίδη. 
Ιὴ δὴν οἴμϑὺ μαζύ οὗ πὸ Νοην Τοβίδιηθης ἃ. σου]ὰ γοηυΐγα ἰο θ6 
Ρ]δορα ταυοῇ Πῖρθογ: ἴῃ {[μ6 (ΛΟΒΡ618 ποσὰ 18 ἐμαὶ Κιπά οὗὨ δἀταϊχίυσο 
οὗ ταχὺ ἴῃ {μ18 ΜΆ. τσ βοὴ ῬγοθΔΌ]Υ Ὀοοδιμα ἔγεαπθηΐ ἴῃ {86 ἔουτί 
οοπΐαγυ, ΜΠΘη {π6 ἀοιηδηα [ῸΣ σορίοϑ οὗ (86 ΟἸγιβίϊδῃ ϑδοσιρίυσοθ 
Ὀδοδμγ6 Βυ 6] 8ὸ ρτοϑί, 

ΑἸοΣ {86 Ἰαβῦ 11π6 τῇ {π6 ἀθονα [80]6, ἃ ναβϑῦ πυδοσ οὗ Μ 55. τρις 
6 δααθά, βοὴ 88 ρυσζα ἰῃ ἰαχί, δῃᾷ οὔπουβ ΓᾺΓ 1688 8ο, ἔβα ἰμο86 
Ὀἰδορα Ἰονγθδὺ ἴῃ {π18 ζθποσαὶ δυσδηροιωθηΐ, [ζ ΤΩΔΥ Βοσθ 6 ποϊοοα 

. Ἐ, ἰβ Βογα οπιϊτ ρα Δ8 οΐπρ' 8 ὑγαηβοσιρὶ οἵ 1).; Ἐὶ 18 ποὶ βροοϊβοὰ, 88 ἰξ δηὰ (α. δζὸ 
θΟΙῚ οοΟρίθ5 (πηεϊαΐο οὐ ἱπιπιο 816) οὗἨ [86 δαπλθ ΜΆ., δηὰ Εἰ 18 ἰῃ ρασί ἱπηροτίδοϊ. 
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{πᾶῦ 411 016 νϑυβίοβ δηοσιοῦ [0 {Π6 Βἰχί σοηίγΥ ψου]Ἱά, 1 δἀἀοὰ ἰο 
{818 8016, ΟΟΟΌΡΥ γ] 4668 ἴῃ {86 ποη- ΒΥ Ζαηίπα ρασγί. 

ΤὨυΒ {Π6 βίπαν οὗ ψῆδΐ μα8 θθθη τυ ἴ6 ἢ ΓΟΒΡΘΟΙ Πρ ΓΘΟΘΉΒΙΟΏΒ 18 
ΟΥ̓ ναϊὰθ, ποῦ ΟἸΪΥῪ 88 τη κῖηρ' οΥἸ 168] σγουϊβ Ἰη{6}}1}010]6 ἰο εἰ άεπίβ, 
θυΐ 4150 848 ββίδὈ βηϊησ γαοί ὙΠΟ ἢ τοπηαὶα ΠϑθδΚθη ταβρθοίϊηρ 
ἀοσυσηοπίδβ, {πεῖν Δβί π10168, ἀπά (ῃς ἰαχίβ τ ΒΙοἢ (6 σοπίαΐη. 

ΟΗΑΡ, ΙΧ. 

υν ΤῊΒ ΟΠΑΒΟΡ ὙΠΑῚ ΘΟΕΕΞΕ ΜΑΝΌΒΟΕΒΙΡΥΒ ΗΑΡΕῈ ΒΕΕΝ ΑΥΤΕΒΕΡ ΒΕΟΜ 

ΊΤΗΕ ΤΑΤΙΝ. -- ΤΗΞ ὙΚΙΈΖΙΑΝ ΒΕΑΌΙΝΟΑΞϑ. 

ΓΤ 18 ν16}} Κπόσσα ὑπαὶ [6 δοουβηϊίϊοη πᾶ8 Ὀθθῃ δ! ἀραϊπδὺ βενθγαὶ 
οὗ [86 οἷαεβί ατοοκ Μϑ5. {μαὺ {ΠῸὺ Βᾶνα θθθη αἱϊογοα ἴτοτμῃ {6 
Ιδἄῃ; δπάᾶ, δἰ μουρῇ 1ὖ 18 πον [1{{16 τοτο (θη ἃ τηδίϊοσ οὐ ἰβϑίοτυυ, 
1 15 ὩΘΘΟΙ.] {παὺ 10 δου] 6 δχραἰποα πὶ οοπμηθοίίοη τὴ οογίδι ἢ 
δἰοπιρίβ ἴο ἜΧΟΙ ἃ ῬΘΟΌΪΙΑΣ ΘΟὨ ΟΣΤΙΠῪ οΟὗὨ (886 ατοοκ ἰοχὺ ἰο [86 
ΙΔ υϊσαίο. 

ΑΠοῦ (λ6 ρυθ]οαίίοη οὐὗὁἨ Εγαβιαυββ ασθοκ Τοβίδιηθηΐ, ἢ6 τνᾶ8 
ἸηγοΪνοα ἴῃ ΤΒΩΥ͂ δΟΠ ΤΟΥ ΓΒΙ6Β, ΘΒΡΘΟΙΆΪγ Ὀδοδυβα οὗ Ηἷβ ἀδραγίυγα 
ἔγοπι {π6 1,αἰὰ υϊσαίθ ἴῃ ὑπ8 νϑύβῖοη τ] ἩΒΙοὮ 186 ατεακ ἰοχὶ 
ὍΥΔΒ ΘΟΟΟΙΏΡΔΙΙΘα; 1818 ἀγα δἰἰθπίοη ἰο {πὸ αἸἴδγθηοοθ μον [6 
ὐὑδοὶς Θορι68 ἴμθῃ Κπόνῃ δπὰ {Π6 1, Υ᾽ υἱραΐο. 

ὙΝ ἢ ἀἰἸβουιββίοη8 ΤΟΓΟ Γαϊβοα σϑερθοί!ησ ῬΑΓΓΟΙΪΑΥ Ῥαββαροβ, [86 
ΟΡροπθηΐβ οὗ Εγαβγωιιβ δρρϑαϊθὰ αὖ {1π|68 ἴο Θορὶθ8 σοῦ 6 δὰ 
ὩΘΨΘΣ Β66Ώ, 8Π4 Βοιῃθ αθϑ ὈΥ πϑπλ6 [0 ἃ ΜΆ. ἴῃ 186 ῬΆρα] 1 γαγΥ, 
186 Β4Πη6 Ἡ ΒΙΟΘΝ γ͵ὁ ΠΟῪ ΚΙΠΟῪ 88 (6 (ὐαοχ αιϊσδηυδ. [ἢ {686 
(ὐ νγᾶβ ὑπῸ]Υ 8414. ὑπαὶ ραββαροβ ἜΓΘ Γαδ ἴῃ ἃ ΤΩΏΔΠΠΟΣ ΘΟΠΙΌΤΙΩΔΌ]6 
ἴο ἴπ6 γυϊραΐο, νιοὶ Εὐγαβυαιβ ἢδΔα οα!εα αἸΓΘΠΓγν. ΤῊ] απ βί θ ἢ - 
ΒΘΟΙῺΒ ἔγοια ΕΥΤΆΒΙΩ ΙΒ Β ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἄθησ6 ἴο πᾶν θ Ὀθθη πχυσὴ ἀἸδβουββοα ; 
Διά, 848 [ἌΥ 88 Ὑ6 ΘΔ) ΠΟῪ ρΆΓΠΟΣ ἔγοπι βοαί(ογθα ἠοίϊς68, {ΠΟΓ6 νγὰ8 8 
7αϊπέ ροτοορίοη οὗὁἩ {86 ρϑῃθγαὶ αἰ ἔδγθηοθ οὗ {86 πιοάοσῃ ΝΜ 5.5. ἔγοπὶ 
186 τηοβῦ δῃηοϊθηΐ: {Π6 1πυϑδιισαίοη τγ88 ἴμ6ῃ ηοῦ οαττὶοα Ἀγ ΒΟΣ, δὰ 
10 παᾶ ἴο νγαῖῦ ἴῸγ ὕτχγο δϑιςγιθ ὈΘΙΌΓΘ 10 γγ788 ΓΙΡΏΓΥ ἱπνοβοσαίοα, δηα 
ΔΠΟΙΠΟΥ ΟΘΏΓΌΓΥ Ὀοίογο {π6 δβοοσίαι ποα ἴδοῖίβ ογθ υ8οα, ΕἸΓΑΒΙη 8 
δβ4 {σόσῃ ουὖὐ ἃ πἰπΐ ἐμαὶ ἀτεοῖκ ΜΏΌ5. πμιοῖ ἀρτοϑά ἴῃ σοδαϊηρ 
τ 186 1.4 Πα Ὀ6οῃ αἰ ἰογοά, δὸ ἐμαὶ {Π6 δοοοσάδῃσα τγδβ ἐδοςἰἰουβ; 
Δηα ἴῃ {18 σα ΘΡΌΓΣΥ Ἀ6 Β6θηβ ἰο Βανα ἱποϊυδοά (86 (ὐοάοχ Υ' αἰϊοδῃυβ 
1.861, νι ἢ μ6 δα πον σ βθθη. 

ΤἼο Βγϑί ᾿πυϊπηδίοη τυ ΒΙοἢ ΕΓΆΒΙ.18 σΊνο8. ὁπ {Π6 Βι0]6 οὐ ἈΡΡΘΑΣΒ 
ἴο Ὀ6 ἴῃ ἰδ Αππηοΐδιίϊοηβ ἰ9ὼ [818 {μιτὰ οαϊθίοη ἴῃ 1522, ψ ἤογα ἴῃ 
2 ΟὐοΥ. οἤδρ. 11. δϊασ ποίϊοιηρ ἐμ ἀἴδγοποθ οὗ τοδαϊηρ θούννθθῃ ΗΪ8 
Οὐαὐτοοῖκ ΘΟΡΥ δῃᾷ {86 1,δπ Υ υἱραΐο, 6 δα 48, ““ Θυϊάλτα Ἰη Ποῦ ἴῃ τη0 
αυοάδτῃ σοαϊοα ἀσορυθ 6 41 βουρίσσατα ἀτοδηι, οἵπὶ ποβίγα [1,δ.1ὴ)8 
80. γυϊραί47 ὑγαπβἰδίίοηθ οοηρταθδηύοιῃ, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἐπὶ λύπης 
σχῶ. Ἠμυμπο αἷύ α Πἰποάο παβϑυπι ΒΕ. Ῥ, ΕὙΆΠοῖθοΟ ΟἸβηθγῖο [1. 6. Χ1- 
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ΤΩ6 10] (ὑλγα. ᾳφυοπάδλτῃ Το]οΐδηο, ου}τ8 οαυϊάθηι ΥἹΓῚ ΤΘΠΔΟΣΊ85, ΟΌΠῚ 
ΓΒ ἔαγθο, αυοα 1Ρ86 ἔανογὶ{ ριοίδῦ Ὀοῃίβαιιθ βία ]β οχμηΐθυβ. 
ἀ ουτὰ Αὐαθγοβῖιβ ποδίβουσῃ ἔδοϊαῦ, οὐπὶ ὑοῦ ΘΧ θα Ρ] Ασα βυ ΤΑ ρ Θ ῸΓ 

ἢυϊο Ἰοδοίομὶ αὐϑηλ ἱπα σα 8, β6ΥἹ ροΐαϊῦ υὐ ΒΠΟΟΙΘΏδῖ8 1116 6 Γ 
Γυοτῖῦ ἀοργαναῖαβ, ρυρβου τ ΘἸὴ οδιιβαπλ ἱΠα ΙΑ ΘΙ Π.}18 ἀορσαυϑηαὶ, 
Βαϊ ροϊυϊ, αὖ Δα 1, ποτυπλ οΟα 068 ἔπογῦ ομλομαδίαβ, ργθβο τ ουτα 
βι0 ΒΒοάϊθηβῖ8β.Ό. Νϑι 14 ἔιι1586 δοΐαμη οομπδίαξ ἴθ ΠΟΠΠ1]118, αὖ ρΡοβέ 
σΟΠοοτα δα ᾿πιΐδια συγ ΕΠ ΟΟΙ οδῖα οιηδηδ, ἴδ αἀυοαθθ ἴῃ ρατίθ οου- 
οογάδγθηῦ. ΌΟΥΤΟ ΘΟαΊο68 68 ρ'ΘΠΘΥΙΒ Ὠ1}1] Δ] 1 Βυπῦ αὐδιη 8}}118818 
Αἰθα ἴῃ αἰθο ΪΔρ14.68.᾽"} 

Βοῖογβ [86 δρρϑάγβηοο οἵ Εἰταβιηυββ ΒΕ οαϊίοπ (118 αυοδίϊοι 
ΒΘΘΙῚΒ ἴο πᾶνο δἰἰγδοίθα ραγίουαῦ αἰ ἰθηοη. ϑοραϊ γθάα βοηΐ Εὐσαϑγὰβ 
8. ἀοβογιρίίοη οὗ {16 γαίοδῃ ΜΆ., ᾿ποστηῖηρ εἴτι {μὲ 1 ἀγα ἔγοτα 
186 ἰοχύ ψῃϊοῖ 6 Παα οαἰ θα ἴῃ ἔανουγ οὗ {μ6 Ὑυϊραΐθ ἴῃ 868 ρ]δοοβ.3 
ΤῊ τὴ Νονυ. 1. 1638; δῃὰ υυϊτηρ ἴο τὰ ἴοὰ Βοιλθ ἴῃ 1δ84., 
δΟΣ ποϊβοϊησ βουὴθ φ'οργδρῃ!οαὶ οογγίφεπαα τὰ ΠΒ ποΐδϑ ὁ “6ῇΓοτιθ, 
Ὧδ6 [ὈΓΏΒ ἴο {818 βυ]θοί : --- “ Θυοᾶ ρογπο δὰ σαμι ῬοΟΠΕΒβοϊΌ τ 
Οοάϊοοιη β6. δι οδηῦτα "ΕΕῚ ατϑοοβ οοάϊοοθθ Νονὶ Τοϑίδιγθηίὶ, 
ΤΟΟΓΌΤΣ ἀὈΟΥΠἄδπὶ γ6] τη 8}1{18 νοὶ] Ἰονιαΐθ ἔμ 1886 ἀδρσγανδίοβ, 14 

Ἰρβύση αυοα 8ογῖ018, Η468 6886 ἀδὐδοί ᾿ἱπαἀυθι εἴα, αᾳυαοαᾶ ἴῃ στγαοογμπι δὰ 
Βδηῃϊ δέοι γοἀθυπθυτη ἤκαάεγο Ἰηϊΐο οὐτη Εἰοο]6δα Βοιηδηδ, οδυζυσα 
ξιαοσῖς αἱ τοὶ οοάϊοοθβ δα Βοοπιδηδαι ἰδο ΟΠ6Πλ ΘΙ ΘΠ ἀλγθητα ; ΠΆΓ 
αυοχηοᾶο ροΐογαηῦ οἰδυὶϑ αἰτίας οοπίοϑίαγὶ, δσϑιρίασῖα Εοιδη 
Ἰοούομοτα σψϑύϑιη οἱ σΘΥΙΏΔΏΔΙΩ ΤΟΙ ΠΟΘ, ΟὙΘΘΟΟΥ) 6886 Υἱ(ϊαία ὃ 
Νὴ αυοά 818, ἀτθοδιὴ Ἰθοῦοποια 6 (ὐτθοὶβ δυιοίοσ! 8 6886 ροίθηἄβτ, 
ἀΙοοτθβ δἰ αυϊά, δἱ σα] ομθλ Οὐ ΟἹ ΒΟΥΓΔΟΏΙΒ ΔΓΠΥΤΩΔΓΟΒ ἃ ΟὙΕΟΙΒ οοτὰ- 
Το !ὰ8 αυδιὴ 8 1,118 ΟΧΡ]ΙσατΊ. ΑὉὐ ᾿ΡΤΟῸΒ Ἀγομαοίυροβ, Πα πἀδτηδηία 
ποϑίγθθ ΓΘ] ]ΡΊΟὨΪΒ ΘΟ] Θηΐ68, αἱ (τοὶ αθγαηῦ ἃ δ18. δυοίουιθυβ 
ΒΟΓΙΡΌΣ, ΟΣ ΠΟῚ ΟΥΘδιηΒ βδηοὔϊι8, σΤΆΝ]Ὲ8 οὖ ΠΟΟΥΤΌΡΟ 8 δδβοσναῖοβ 
6886 ἴῃ ΒΟΙΙΏ18 80 ἴῃ ὈΙὈΠ]οἴμ6 618 ΕοοἸ βῖ: Ἐπουλδηδθ, 4185 σαροΐ δὲ 
ΟἸγΙβ δπογαμ, οἵ βοιροῦ ἔα πογπλα (δίῃ  1ο8 ῥ᾽ οἰδί]8, αυιδτ 1 
οἷα, αυ8. 8886 πἱ0 ὨφΦΓΘΌΠΟΓΆσΩ οὖ 1 ν ββιτηογαπι ΠΟΙ Σ πὶ ἐγαυἶθι8 
οὐ τηοΐαι ΓΟΓΌτα ΠΟνΆΓΌΓΩ ρὶίαία: αἀοα 46 014|886 οογίατα οί ἢ ΠΧ Χ, 
ἀοογοία (ὐοπς1}} ΝΊοΘηΙ, αὐδὸ οὶ ἱπίορτα ἴῃ ΒΟΓΙΏΪ8 Ἰῦςο] δῖ Βο- 
ΤΔΠ80 ΘΒΒΟΓΥΑΓΘΏΓΙΣ, ἰδιηθη δα οὐἹθηΐθλ 1 αυϊυδάδτη ΕΠ 6168118 8Ὁ 
Ἡτοίϊοῖβ ᾿πσθηβα Βιιπί, 1 1118 8 τλϊῆογοπλ ΠΌΣΟΥ τοαδοία, βυῦ- 
14[15 νἹ 6] δῦ, 188 ἸΡΒΟΓΌΤΩ ΘΟΠ611118 αὖ οΘοηδί θυ. Οὐδ ςαγα νἱάθθδη- 
[ὰγ, αὖ Αἰδαπαβιυϑ οὐ οοίουὶ ΕἸΡΊΒΟΟΡΙ ὁοχ ΑἸθχδῃασιηδ βυποᾶο ἴῃ 
ορ  βίοϊα δὰ Μαγοῦπὶ Ῥάαραῖὰ σοπαπθγιηαγ, ἃ 40 Θχθιηρίατα ἄθοσο- 
τογαπι ᾿ρβοσαμ, αποα ροίοθαπί, Γοοθροσγαηί, ἀἀαάδ αυοά ΠΣ] ἐ ΠΠΟΓΘΒ 
80 1Π] Υ118 6886 80] θη, οὗ ΓΤ] ΠῸΒ 8. Β010118 80Π0}18 ΒΡῈ οὕτα βουιρίιγθ 

Δ Ἐγδδβιηυβ Βρ68 8 βι Γυ  ἰΑΥῚῪ ΟἹ ἰδ Βδτη6 Ῥ8388ρ6 ἴῃ δὶβΒ Αροϊορία δὰ Φδοοῦυτι Ἰορί 6 πὶ 
διθηΐοδπὶ; δηὰ ἢο 4180 ἐλόγὸ δὰ 9 ἃ Γοηδσῖ ἴο [ἢ βαῖηο οἴθοὶ ἰο ἢἷβ ποῖο οῃἡ 1 ΦΌδη Υ. 7. 
(νος 8. ΟΥ̓ πουτνῖϑο δ δϑ Δ ΠΟ Δ}}Ὺ δοοογάδπι ἢ [86 δπποίδείοη ἴο δἰβ ατγεοὶς Τοδίβιηθηῖλ, 
Αδον “ Οὐδηαῦδπ οἵ ἢπηο δυδρίοοῦ δὰ 1, δὐϊπογυτῃ οοὐϊοοδ {π1886 σαδι αι απ" (βρεδίκληρς οὗ 
Ὧ6 Οοάοχ Βυιδπηϊοῦβ), μ6 δα ἀ8, “ Ῥοδίθδαυβπη δηΐπὶ αὙεθοὶ οοποογάϊδιῃ ἰπίογαης ουστα 
Ἐκοϊοδία Βοσηδηδ, βιπάποιηὶ οἱ ὰς ἴῃ ρϑγῖθ οὑσὴ ΒοιηδΔηΒ σοηβοπισα" ΟΡΕΣΆ. ἰχ. 
0]. 858. 

3 ΤΗΪδβ Ἰοζίεσ ἀοοβ ποὶ 80 πῃ ἘΣΤΑΒΙΩ ΒΒ τΟΥΚΒ. Ῥατὶ οὗ ἱΐ, τεϊαἰὶηρ ἴο 6 Οοάοχ 
Μαροβησβ, ἰ6 οἰ ὈΥ ΒΙΑΠο ἐπὶ Ευδηρο γα Οὐδάτορ!αχ 1. ΟΌΧΟΙΠ. Νοῖοδοῦ ἀοο9 
ἘΓΑΒΙΠΑ᾽ 5 ΔΏΒΥΨΕΥ ΔΡΡΟΔΑΣ, δπὰ [8 γγΥὸ “8 ΟΠ]Υ ΟΟἸΪοοῖ [06 σΟΠΟΓΑΪ δ6η86 οὗ ννῆδὲ 6 βαϊὰ 
ἤἄσοιῃ δόμα ϊνθάδ᾽β ΣΟ ΡΪγ. 
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ΘΟ απ ἀθη ΕΣ θυ8 Ὑἱ18ΓὙ], Ὁ] ἃ ῬΘΌΟΙΟΥΙΌΒ γ6] Ἰαρα μἰῸΥ γ6] ἱπίΠσιυιπίυν, 
ἢΪ81 ἔοσίβ μοῦ ἀ1οἷ8 ρ]αου ββα ἴῃ ἴθάθσο, αὐ ἀϊοίο ατϑοα οιμθηάδγοΐυν 
8 1,αὔπατω, αὐυοα πρὸ δϑῦ ρσοῦβ}16, ργωίοσαυδιη ἴῃ σογίο δ]1 00 
ἸΙοοο, οὐ πυϊηαύδπηι ἔδούαπι ἔι11886 οογίατα μα Ό60: Πδτὰ ἈΠΟ] τὰ αυδηὶ 
οἰΐα8 6χ διγοα Β]]α, [τοῦ ἀπα8 ΔυγοαΒ ΒῈ}188 ἴῃ το (ὐοπο ]Ἰοσιπι ροτ- 
Ἰαρουῖτη, ᾿ΠΥΘΗΪΤΊ Πυπηα  δτη ροῦμϊ: αὐδπὶ ἸρΡΊ ΤΥ αἴο88 οὐ Ὡπ46 4. ὩΟὈ18 
Ροϊδοπάδ εἰΐ, π6 σΤΑΥΘΙΊΒ Δ ΠῸ8 Ῥογβοῦογο, γα]6. Βομμα 28 Μϑ]], 
ΒΠῸΟ 8 ΟἸΥδ παίο 1634.ὔ} 
1 1.18 ραββαρθ ἔγτομλ ϑαρυϊνθᾶα 18 ποὺ ΥΟΥῪ ἀθβπιία 88 ἴο τολαΐέ Π6 

ΔΓα 18 τν88 ἀ0η6 ΟΥ ἀστορα ἴο 6 ἀοῃ6 ἴῃ [86 οοττθοίϊοη οὗἩ ατοοκ 
ΜΒ, 10 186. πού βυγργιδίπρ {παῦ Ὁ μα8 Ὀδ6θη τηδᾶθ {8μ6 Τουπάδίοι οὗἁ 
ἸΠΘΟΥΊ68, Δπα {πὶ Εταϑιηιβ Ὁπαογβίοοα 1Ὁ 88 βΒυρρογίίπρ ψ}δὲ δά 
ῬΘθῃ ῬΓΘΥΣΟΙΒΙΥ βιρροβίοα Ὀγ τὰ. ἘΕὙοση {Π|18 ἄσοβα {Π6 δαργθβδίοῃ 
Ἐαάμε σμπὶ ΟΥαεῖ5, ---- ἃ ἰαττὰ πιδοὰ ἴο ᾿ΏΡΙΥ {παῦ οπα οὗὨ [86 βίρυϊα- 
Ὠοηβ οὗ 186 ΕἸοτοηϊπο (ὐουποῖ} ἴῃ 1439 τγᾶβ, {παὺ {86 ατοοκβ τ ῆο 
γγ6γὰ ΤΠ 6 υπϊ6α ἴο {πΠ6 Βοπιϊβῃ ΟΠ ΌΓΟΙ βῃμου]α οοσγθοῦ ΟΣ δἰΐοσ {πϑὶγ 
ΘΟΡ 68 οὗ [πΠ6 δοσγιρίαγο ἴο βυϊ (86 [δ Ὑυϊραΐθ. 

Απὰ ἴο [18 Εὐγαβϑηλυβ Δρρ]16α {π6 βίἰδίοιηθῃΐ οὐ ϑαορηϊνθάδα ἴῃ {86 
Ιαδί δἀπίοη οὗ 16 Νὸν Τοβίδμιθηϊ, τ Βὶοἢ μ6 Ρυ] δῃοα ἱη 1585, ἴῃ 
ὙΓΒΙΟὮ Π6 ρῖνοϑ ἃ ΠΟΤ ἀοβηϊίο ἔοστη ἴο ἢ18 σβασσθ. Ηθδ βδΥ8 ἴῃ οὔθ. 
οὗ [86 :πἰτοἀυοίοσυ ἰγϑοίθ: -- ς Ηϊὸ οὐιίον 1. Ἰποϊϊῦ Δατηοπθη- 
ἄυτω, 6536 ἀγτϑοοσιχη αὐοβάλιῃ ΝΟΥΣ Τοβίδιη θη οΟαϊορ8 δα 1,αἰ1η- 
ΟΥ̓ ΘΧΟΙΡ γα οιηθπαδίοβυ [Ια ἐδοίπση δαὶ ἴῃ ϑάογε Οτασογηι 
αὐτὰ Βοτιηδηα Ἐοοϊοβια: αυοα ἔααιιβ ἰεβίαυΣ ΒΒ] αὰθ ἀϊοϊτΓ 
δῦγοα. ὙἼδατα οϑύ δηπὶ οὖ Ποὺ δά ἢγπηδπήδῃ οΟποογα τι ΡΟΥΓΠΘΓΘ. 
ἘΠῚ πὸβ οἷ ἱῃ δυ͵βηηοα!ϊ οΟα 1668 Ἰποϊάϊτηβ, οὐ {4118 δάμυς αἱ- 
ΟἸΤΌΥ ΔΒΟγυΑΥ, πη ΒΙΒ]]οἴΒοοα Ῥομίιβοια. Ὑογυσα 6χ [8 σουτῖροῦθ 
ΠΟΒΠΌΒ, εϑί 1, βὈϊδιμ, αὐ αἰαηΐ, δαἀμηόυοσο σαριΐαπ.. 1Π]|υα ρῥοίϊυϑ 
δροοίϊδηάυση αὐἱὰ Ἰορογϊηΐ σνοΐοσοθ σοὶ, Οτίρθηοθ, Αἰβδμδαβῖιβ, 
Βδβῖῖμιβ, ἀτορογῖαβ ΝαΖίβηζΖθηιβ, ΟΠ γγβοβίοτηιβ, (ὐὐ στ ]υβ δὸ ΤὮθο- 
ΡΒγ]δοίηβ. Ηοο 6ὸ νἱβϑὰμι οδὲ δαιπμοόποῦα αὐυοᾶ ͵8πὶ πυπο αὐ δηλ 
7δο δηΐ 86 ἰγοοθηΐα ἰοοα ποίβββο οχ οοῦϊοθ ροηθβοῖθ Ὁ] ΘΟ, 
ἴὴ αυρὰβ 116 οοηδβομπδαῦ οὐ ποδέστα νυϊραία ΘαΠοπΠ6 Τ,αἴηα, οὕτω 
τη68 αϊβδοηδί. Ηδ {Π 6} ΓΟΙΟΓΘ ἴο {Π6 ΘΟΡΥ ἔγοτῃ 86 Ὗ δἰϊσδῃ [ἸΌΣΑΣΥ 
ὙΠΊΟΙ Πδα Ὀδθὰ υδοα ἔῸΣ {Π6 ΟΟΙρ]υϊοηβίδῃ δἀϊάομ, το (6 
ΒΆΡΡΟΒΘΒ) τηὶρὴΐ αἰβο βαγσθ Ὀθϑῃ αἰίογεα δηᾶ οογγβοίοθ ἢ Ὀυΐ 51}}} [818 
οΟὨΪα ποῖ αν Ὀθθὴ ἄοῃθ δχύθῃβί οἷ υ, βίποθ ἐπ σεπεταΐ (Π6 Β8γ8) [86 
ΟὐοτρΙ! υὐοηδίδη ἰοχὺ ἀρτθοθ ΜΠ ὨΪΒ οὐγσῃ ασαϊπδὲ [86 ψυ]ραῖα ἴῃ 
Ρἶΐδοοβ οὗ ἀϊβοσορδῆου. “"υοαβὶ πὸ8 ὑγροπί δυϊογϊαίθ Ὗ δἰϊοδηθθ 
ὈΪΟΠΙΟΙΒοορ οοάοχ ἀυοῖῃ βοοιίαβ οϑί ἴῃ Νουο Τοδβίδηθηίο ΕὙΘΠΟΪΒΟΙΒ 
Οὐαγάϊ 4115 αποπάδτα Τοϊοίδησβ, ποὸπ τηοᾶο ἔπ ο] υϑάθτη ὈΪ]Σοί 6 οδ, 
ΨΟΣΌΠΑ οἴἶδτ 4 [Ι͂ΘοΠ6 ΧΟ, τ βϑυδ οδί, αὐ ἢοο νϑυἱ θομθ 66] 6χΧ- 
ΘΠΊΡΙΆΓ ἱταϊ δγοίυσ, Αἰαυΐ 18 ΡῈ 16 ῬΘΥ ΟἸΪα ΘΟΠΒΘΠΙ  Ουτὰ Ιη68 
δ οηο6, αἰΒΒο 6:8 80 60 ἀθτα ἢὰπὸ αὐϊάδτα ΠΟὈῚΒ ΟὈΪ]οϊαπῦ τηδ]υ8- 
Ο}18 ἀοβοσιρίαπι ᾿ἰύοσβ. Αὖὐ 1110 δῃῖμὰ ἀϊβδοηίδὺ οροσίθί, 81 Θομβοηῦι 
οὔτ συϊραία [Δὔποτυμι Φαϊομ6.7 5 

1 Ἑχδδτοὶ Οροσα, 11]. οοὶ. 1762. 
5. εἰ (μρι8 ΑΥρππβπίογαπι σΟΠΓΆ ΤΠ ΟΓΟ808 αποδάδπι δ. ἰηδοςῖοβ," ῥγεῆχοᾶ (0 ΕΓΑΒΙ ΒΒ 

Ν. Τ. οα. 1585 (β 8. νογβο). ᾿ἰπλ]αγγ, ἰπ 186 ποῖο ἴο μ|Κ6 χ, 1. ἐπ ἐλε ϑαπιο οαϊξίοπ, ᾿6 
ΒΆΥΒ, “ ΟΝ] οἰτατ ποδὶ πηὰ8 οοἄοχ ὁ ΒΟ] ΟΠ οο8 Ῥοποδβοὶα απδ8ὶ Ποβοϊδσητ, Ῥοβὺ ατεοοι 
ἴῃ οοποοτάΐδιη Εοπιδης βε 8 γεοορίοβ οἱ οοάϊοθβ "ΠἸογαπὶ δὰ 1,δυἸηοταμι ἜΧοταρἰατίδ [1880 
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Τὸ ἀρρθδγβ, {πθη, {Ππᾶ ΕἸ ταβπιὰβ μδα βυρροδϑίθα ἐπᾶὺ ΔΩΥ τ βου Ὁ] Ώ 66 
οἵ ατθοκ ΜΝ. ἴο {μ6 ψυϊσαίθ ἴῃ ορροδβιύίοῃ ἰο (86 ταϑὲ ᾿δᾶ διῖβθῃ 
ἔγοπὶ αἰξογαίζίοπ, ἀπ {πᾶὺ {18 τῦαᾶϑ βυρβοαυθηΐ ἴο {86 ΕἸογΘ τ Π6 
Οὐοιηο1]} ἴῃ 1439, δἀπα {πΠα0 5 ἢ Δ] γαῖ οη μα ὈΘΘῃ ργΘβοσ 64 1π (88 
Βεΐα Απγεα; ἰμαῦ ϑαρυϊνοάα ἀδπϊοά (τσ Ὦ01γΥ.) [μαὉ ΔΩΥ δυο ἀγί]6]6 
οουἹά ὃ6 Ἰουπα, ἀδοιηηρ Σῦ πχοϑύ πῃ ργοῦ 40 16 ὑπαὶ (σοοκ οορὶθ8 βμου]ὰ 
ἴαγ Ὀδθη δἱίογρα ἔγοσα (86 1μαΐϊη (Θχοαρύ 'π οη6 ρδγίου ας ῥἶδςθ, 
ΔΡΡΑΓΣΘΒΕΥ 1 Φόβη ν. 7.); Ὀυὺ [παῦ Βα αἸα 4116 ρ6 {μαῦ 10 νν88 μπάεγ- 
βἰοοά ᾿μαῦ ἴμ6 τοῖα βῃου]α οοστϑοῦ {86} Θορὶθ8 ὈῪ {μ6 Βοιϊηδη 6χ- 
ΘΙ Ρ᾽αγΒ, 848 οοηίδι ηρ {Π6 ἔσθ σϑδάϊηρ, {π6 “Τροῦ Ῥομυ βοΐ" 
((μ6 Οοάοχ Ν᾽ αὐϊοαμὰ8) Ὀδὶπρ βυοι ἃ ΘΟΡΥ͂ ; πα {παῦ 48 {π6 στουη 8 
οὗ βοῇ σογτθοῦοη γοσα δαὶ (ἀτοοὶς ἸουΥ ΟΥ̓ 111-ἀθβιρη μδα ᾿π͵]υγοα 
[Π6 ἐαχί, ΘΧθιΏρΙΑΓΒ ΤΆΓΘΙΥ ἀ8θ6α δηᾶ ἴγοα ἴσου βοῇ], βσἢ 88 1868 
Ἐοτηδῃ, νγου]ᾶ 6 411 {π6 τόσο ᾿ἸΚο]γ ἰο Ὀ6 βυϊ θα ἴοτ Θουγθοίηρ; οἴπο ΓΒ, 
88 Ὀδὶηρ ἔγθα ἔγομλ διοἢ 1] 1686. Η6 ΒΘΘΙῺΒ ποῦ αὐ06 ἴο να ὑπάογ- 
βίοοά σι μοίμον Εγαϑίλαβ μαὰ ἰἤτονγα οαὐδ ἃ Βιηΐ {μαὶ 1Ὁ τγ88 δρτγϑϑᾶ 
{πα [πΠ6 ατϑοῖὶκς βδῃου!α Ὀ6 αἱίογθα τὸ βυϊ {μ6 7 αξΐπ, οὐ ἐμαὶ ἃ Βοϊηδῃ 
Μ55. οὔτε Οσγεολ βου Βεποοίοσι Ὀ6 υβρα 85 δι μου αίϊνο. ΤΠ 
ἔοστῃοσ ποοῃ 6 γο)θοΐβ, {π6 ἰαϊζοσ 6 τηδϊηἰδῖῃβ; Ὀυΐ ΕΓΆΒΙΠ.Ι1Β τ1868 
αἷϊ μαΐ Π6 (8 δίαἰδα 85 βίγεηριοηϊησ 158 ΒΌΒΡΊΟΙΟΙ : ΠΟΥ, Βον 6ΥΘΓ, 
6 ἈΡΡΘΔΑΙΒ ἴο ἴσον {Π6 σμαγρο ἔλυίποῦ ὈδΔῸῖ ἴῃ Ροϊηΐ οὗἉ {1π|6, 88 1 αἱ 
δὰ θδθη βοιμϑίμιηρ ρθηθσαὶ ἴῃ σΟΠΠΘΟΙΟη 1 ΔΩΥ τοοορίίοη οὗ 
Οσθοῖβ ἱπίο ἴμθ 1, αὐϊη ΟΒυτοῆ. 

Τι 15 οογίδιη ὑπαῦ ἴῃ {μ6 αΙΒουββίοηβ οὗ (πΠ6 σὐθοῖκβ δπα 1,18 
αἰ γομπςοαβ οὗ γοϑαϊηρ᾽ Ἰσογ6 ποίϊοθα, ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ τη Αοίβ χυϊ. 7. ΘΓΘ 
[6 1,αἰϊη ΘΟΡΙ6Β 88 γ76}} 88 [Π6 δποϊθηΐ ασϑοὶς τοϑδα τὸ πνεῦμα ᾿Ιησοῦ, 
Ὑ8116 {Π6 ἰαέον ασϑοὶς οορὶθβ οπιΐέ Ἰησοῦ: [818 ψγὰ8 ἀδοιηθα οὗ ρστγοαῖ 
᾿ηρογίϑποα ἴῃ {Π6 ἀϊβουββίοι οὗ {πὸ ἀοστηᾶ οἡ ὙὨϊοΝ {86 1,αἴη δηὰ 
Οτοοῖκ ΟΠυτοθοΒ γα αἰνι 64, μοί ν [Π6 Ργοσθββίοῃ οὗ {π6 Ηοΐγ 
ΟΠιοϑί 18 ἔγοια {Π6 Εδδίμον απά ἐδ ϑοη.0 Απα τΠ8 1Ὁ τηδὺ δᾶνα Ὀθθῃ 
ὉΠαοχβίοοα {μδὺ {μΠ6 τϑδάϊηρ οὗ {πΠ6 1 01Π8 βου α ΡῈ Ὁ] οττοα, ποΐ ἃ8 
᾿τηϊα ίηρ {πΠ6 υϊραίο, θαὺ 848 υδὶπρ {π6 δυῖποΥ Υ οὗ {Πππο86 Θϑγ ΘΓ 
ατοοκ Μ55. σ]οἢ ἴῃ Βα ἢ Ροϊπίβ γα ΤΟ] ονγοα Ὀγ {πὸ 1,μαἴϊη νϑγβίοῃ. 
Νούδιηρσ σα 6 τόσα οογίδιϊη {πῃ 0}18, {μαῦ ΠΟ ΒΟΝ ρσΘΠΘΓΆΙ ΔΙ ΓΟγα ΠΟ Ὲ 
ἴοοῖκ ῥΙαοο αὔῦοσ {88 (ὐομηοῖ] οὗ ΕἸογθηοα (δη αἰξοτηρὺ αὖ υπῖοπ πΒΙΟἢ 
ἔδυ Ἰπαἀθοα οὗ {μ6 στθοκβ δοοορίβα), δπὰ ἐμαῦ οοϊποίάθμοα ἴῃ σϑδαϊηρ 
Ὀεύγγθοη σθοῖκ δρᾶ 1 ,δἴϊη σοριθ8 οδηποῦ θ6 δχραϊποα Ὀγ ἴμ6 βὰρ- 
Ροβιίοι ὑπᾶὖ {Π6 ἔΌΓΙΔΘΥ 6 Γ6 δἀαρίοα το {π6 Ἰαἰΐον. 

ΕὙοσὰ {818 {τηθ, πόνον οῖ, {86 ρῆγαβα άπ οσπι σταοῖβ ἀοαυϊγοᾶ 

οτηδηἀδίοβ. Οθοσαπη ἀ6 ΠΌΤΙΊΘΤΟ ΤΩ1}018 ΑΥΖΠΤΊ 18 ΠΟ] ρῸ [886 οοαΐσοπῃ 1] τ τη δ) ΒΟ} 18 
ἀοβοσρία τη. Νδιλ δὶ πΠ0Ὸ8Β πηουοΐ Ῥοπιβοῖς ΒΒ] οΟΠοοεα δασίουίιΑ8, οἰἴλτα ἴ86 οοάσδχ απθπὶ 
Ἐοιηδημυβ ῬΟΠΟΙΠῈΣ τηϊβὶς ΕὙΔΠοἶβοο Οαγά. Το]οῖδπο οὐ δαῦ οὐαβάθηχ Β᾽ ΠΟ Π 6655. Μ|ΟΠ66118 
(ΔΜ ΥΒἢ ΒΒ ἰγβηβίδίίοη, ἰϊ. 169.) τϑίεσβ ἴο Ἐσαβηχιβ᾽8 ἡουγίλ οαἰτίοη, 1527, ἔογ (15 ποίο ; ̓ἷθ 
ὑγδηδίδίου, ἱῃ 8 ποῖϑ, βίδίζεβ ἐπδὺ [16 ΓΟΙΌΤΘΠΟΟ 18 τ τόοηρ, Ὀυΐ του οοττοοίίηρ ἱξ (Ρ. 642... 
ΤῊ5 δηηοίδιοη, 88 γ76}} 88 ψἢδὶ ἰ5. οἰϊα δῦονο, τηυδὲ ἤν Ὀθοη δα δοαποηΐὶ ἴο ϑορΡΌΪνο δ᾽ ὃ 
Ἰοῖῖοσ. Μ|οδΔ6118᾽ 8 ΤΟΙ ΔΥΚΒ ὮΘΓΘ 8’Ὸ ὙΤΟΏΡΙΥ Ὀαβοα οἡ ἴἢ6 δι ρροβίϊϊοη {πδὲ [πὸ ποῖδ δά 
Ῥτγοοράρά, δηὰ {πδὶ ἴΠ6 ΘΧΡΓΟββίοηΒ οὗ βαεραυϊνοᾶδ ττοτὸ ὑδκοη ἰγοπὶ ΕἸΓΒΒΙΊΌΒ, δηὰἃ ηοὶ σὲσε 
υεγδα. ἘΒΙΔΠΟΒΐηὶ (Ενϑδη. υδάτ. 1. ΟΌΧΟΙΙΠΠ,.) τοίογβ ἴὸ Ὀοΐ οὗὁὨ Εγαβυωυβ᾽Β ἰδίου οὐ 005 
ἴου [6 ρΡαβϑβαρὸ αυοίεα ἴῃ 1[Π6 ἰοχὺ ; [1.18 τηϊβίακο, κὸ [μδὶ οὐὗἩἨ Μ|ΊΟΠ 6118, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀγοδθθ 
ἔγοπη ἴμ6 απποίαζίοπα οἵ οὴθ οἀϊίίοῃ οὗ ἘΣΆΒΙ.Β ΒΟΙ ΘΕ ΤΩ68 δοσοτηρδηγίηρ [π6 ἑεσί οὗ 
ΒΠΟΙ͂ΠΟΓ : δΏςΘ ἰδ 18 ἡροα] ἴο Θχδπηῖπα {Π6 ἄδία οὗἩἉ Θδοῆ. ὙΤὮδ ΤΟΡΥ οὗ Ἐχσαβπγυββ ΠΛ 
οὐἀϊίοπ, ποὺ Ὀείοσα ἴΠ6 ὙτοΓ, ΤΟΥΤΩΘΥΪΥ ἴῃ ἴὴ0 ΙΌΓΑΤΥ οὗἨ [Π6 ῬθΚο οὗὁὨ ϑὅ.ββοχ, [88 186 
απηοίαζϊοηϑ Δρροηδοᾶ πο ἢ ΤΟΔΙΥ ΒΘ οὴς ἴο τῃ6 )ουσι, 



Οπ Αἰιεναἰϊοῃα 96, Οτεοῖ ΜΒ 8. ἤοπι 7, αξπ. 111] 

8 Κιπά οὗἁ Ουττοποῦ, ἀπμα {86 ΒΌΡΡΟΒΙΠΙΟΩ τγὰ8 οὗὔθη Ἵχργαββοα (δαὶ 
ποτα μδὰ Ὀθθὴ βοῖὴθ βιοἢ αἰϊοσαύίοι οὐὗἠ ἽἿορῖθβ. Τἢ18 βυρροβίοη 
οὐσδῦ ποῦ ἴο ᾶνθ Ὀθθῃ ΔΡρ]16α ἴο ἀποίεπέ Μ85., υη|688 10 σου] Ὀ6 
ΒΏοντα {πὺ ὑπο ἑοχῦ δα θθθὴ ἐλαπφεά; ἀπα 85 ἴο ἴοβα πυυϊζίθη βιιὉ- 
Βοαυθηίίν, ἱμογα 18 ὨΆΤΑΪΥ ἃ ἴγαοθ οὗ ψμδὺ οου]Ἱὰ Ὀ6 βυρροβοα ἴο Ὁθ 
Δἰίογθα τοϑάϊησβ, η]688, Ἰπα 6664, ἃ8 0 ὁη6 οΥ ἵγο Μϑ5. “ἴῃ δαυο 
σογίο ἰοςο,᾿" 88 ϑορυϊνθάδ Ἔβχργθββϑα 10. 

Τῃ {86 [Ο]]οντπρ σοη ΣΎ ἴπ6 ρα] οαίϊοη οὗ {πὸ ΝΈΠΕΖΙΑΝ ΒΕΑῸ- 
ΙΝΟΒ τονϊνοα (Π6 ψ Βο]6 οἤδγσα οὗὨ 1 μα Ἰηϊβίηρ ἀρϑιηδὺ ατοοκ ΜΆ. 
δε 16 Οοσάα, (μ6 6ϑυ 0, ἴῃ 818. ““Αὐἀγνογβαγῖα βδογα ἢ (γομβ, 1626) 
οὨΔΡ. χοὶϊ., Ἰηβοσίθα 4 οοϊ]δοῖϊοπ οὗ νϑυίουϑ γθδάϊηρδ ἴο ἴπΠ6 ατθοῖκ Νον 
Τοδίδιηεπί, οὗ ψ βιο ἢ Βα ραν {Π6 δοοοππὺ {Π8ὺ Μαγίδπα, (μ6 ἰβίογίδη 
ΟΥ̓ ϑϑραϊῃη (418ο ἃ Ψ6βυϊϊ, σῆοὸ παᾶ ἀϊοα ἴνχο γθδγβ ὈγΟΊΟ ΒΥ), πᾶ 
σίνϑῃ Πἴτὰ 8 ΘΟΡΥ οὗ (86 Νὸνν Τ ϑϑίδιημοηΐ, σοῃίδιηἱησ νου 8 τ ἸηρΒ 
ἘΔΏΒΟΥΙ 6 ἔγοτ οπα ἴῃ σπορὰ Ῥοάτο Εαχαγάο, Μδαγαυ!8 οὗ ΥῈΠΕΖ, 
δα ᾿πβογίϑα {θὰ τὴ τ Πὶ8 οσσῃ Ὠαπά, πανίηρ οΟ]]α θα βιχύθθῃ ΘΟΡ 68, 
εἱρδς οὗἩἨ τ ΉΙΟΝ γα οσα [86 ΠΙΌγΑΓΥ οὗ 1μ6 Εβουσιαὶ. 106 1ὰ (ὐθγάα 
δἀβ ἰῃαΐ 1Π6 ΘΟΡῪ νγαβ ἃ ρῥγϊηἰθα Ογεοῖ Νον Τ οϑίδιηθηΐ, δπα μαὶ {Π6 
ΨΑΣΊΟΌΒ ΓΟΔΟΠΠΡῈ ΟΓῈ 8}} σϑοῖὶς δηά ἴῃ τηϑηυδβουρί: ἢ6 ρῖνθβ {πο πὰ 
(Π6 βαυ8) 88 π6 } 6 γ6 τυ, ΟὨ]Υ ᾿πβοσίϊηρ ἴῃ 1 αὐ τ παῦ τϊρῦ 
6 ποράζι] [ῸὉΓ ρυγροβοβ οὗ Ἔχρ δημίου. Ματγιαπα μδα 4180 πιδηιοποά 
1815 ἀστοὶ Τοβίδμγοηί οὗ (μ6 Ματγαυδ οὗ Ὑ ε]6Ζ, βίαϊϊηρ ὉπαὉ χ1 σατὴ6 
Ἰηΐο 8 βαηάβθ ἢ6 αἸ4 ποῖ Ῥγϑοίβοὶ υ γθιμοτα Ὁ ΠΟῪ (ρου ἢλρ8 ἃ ΘΟΡΥ͂ 
ΜΓ ΒΊΟΗ Πα Ὀ6Θη ρυγχοθαβοα πϊτπουῦ {πὸ ΔΙ. ποίθϑ δανὶησ Ὀδθη δἵ 
186 ἔπηο ορβογσνθά). Ηδ οοπιρ]δὶπβ {παῦ {Π6 ΘΟα]ο68 γοτα ποῦ βίαια 
ἔτοτα τ ποῖ 6 τοδάϊηρβ ατα ἴθ ; δἀηα οἰβουῃοσα ἢ6 ἀθβουῖθ68 
ποτὰ ἰππ8: “ ΥΙχ οδὺ ἴοοιιβ, ἴΏ 410 ΠΟῸΠ ΘΟΠΒΟπ θη ΤΑΔΓΡΊΠ68 ΘΌΠῚ 
ποβίτβ οαἀϊίίοπο [δ η8. γα 6Χ ἰδηΐα ΘΟΠΟΟΓΪα ΓΒ ΟΥΙΟ θαυ Γ᾽ 
Βαβρίοϊο, οατὰ ἴῃ δἰϊσυθπι ἀτθοιη σΟαΊΘΘΤΩ ΠΟ] 1888 ΟΧ ΘΟΓΌΠΙ ὨΙΙΠΊΘΙῸ, 
φεὶ ροϑὲ (οπεϊϊμπι ΕἸογοπέϊπιπι αὐ ἤάθηι 7,αἰΐποτιπι πιμϊὶ δεπί σας σαὶ, 
οὐ Ῥϑῃϊαβ οομβοηθαηί, Εδτὰ ΟὟ οδυβαη) 60 ΘΟἸσ6 Ράᾶτοθ οἷ οὀδϑαίθ 
ὨΒῚ ΒΌΓΉΙ5, Π6 6 ἰϑῖηθ ῃ ῬΓΟΓΒΙΒ ΤΟ] οἰ μγι8.}} [06 ἴᾳ4 (ὐδγάα, μονόνεσ, 
τγ88 1688 ΟΔΌ ΠΟΙ, ΤῸΣ ἢ6 80) ΟἿ Π8 10 18 σδδρίοσ ΠῚ ἢ σοηίδιη8 {8686 
Γοδάϊησβ, “ Εαίθου πᾶθβ Ὄχρ]!οδίο 68 πὰ {}168 πϑβοϊθητθὰ8 (ταοὰ, 
ἴα Βοϊθη αθυβ Ὁ{|18ϑίτηθ Βαϊ, Μάᾶρπο ἰᾶθοσγα σομπιραγαίθε βαηΐ 8 
ΨΙΓΟ ΒΑΡ ΘΠ Ββῖτηο, δέ ἐπιοπααίις Οταειια ἰοσίις αὐ πογπιαπι Ῥμίσαίὲ 
ἐπίογργείϊβ. . . . Ῥοῖτο ῃυ]ίδ δυπ᾽ αὐ ΠΟΙ] ἰγδη βου 6 γα, βοα 
Βα ΡΑΓΥῪῚ τηοτηθη.᾽ 3 

Ετοτα [)6 1ὰ Οογάξ {π686 γοϑαϊπρβ ἔουπα {Ποὶγ ταν ἰπίο οἴπογ 90]- 
Ἰδοιοη5 οὗὨ οὐ σα] τηδίθγ818, απὰ ἴμιι5 {ΠῸῪ γα ᾿πβοσίϑα ἴῃ ὙΥ αἰ ο ἢ Β 
Ῥοϊγρίοιῖξ δηὰ [πΠ6 σθοκ Τδβίατηθηίβ οὗ Ε"]] δηα ΜΠ]|], 88 [π6 γϑδάϊηρβ 
οὗ εἰσίεεη ἀστθοκ Μ5Ν.: Βδηροὶ αἶβὸ τηθηϊοηβ {ΠἸοτὰ 1πὰ Πὶβ ατϑεϊς 
Τοεβιαμηθηΐ, θυ μα τοραγάρα [Πθπὰ 88 οὗ πο σαΪμθ. 
Τῆ Ὑ ε]οζίδη στοδαϊηρβ σαϊβθα ὑνγο Ῥοϊπΐβ οὗ ΘΟ ΓΟΥΘΥΒΥ : Ὑ6Γ6 

{Π6Ὺ ἴδίκοη ἔσοια Οατοεὰλ ΜΆΝ. αὖ 4117 ὅπᾶ, 1: 8ο, γγχὰβ 'ὖ ποῦ [1ῸΠὶ 
ΒΟ 88 μαα Ὀδθθη αἰίογοα ἰοὸ βυϊῦ (86 1 Υ͵α μαναὰ βθοὴ {μαΐ 
Μαγῖδπα οηἰογίαι θα {86 ἰαίίοσ βαβριοῖομ, ἔοι {πΠ6 ρσγϑαΐ γθβθιι Ὀ ] 8 66 

1 τ Ῥγρῇ, ἰη ΞΟΒΟΪ, δὰ ΒΘ] στηϊη.," οἰϊοὰ ὈΥ ὟΝ εἰδβίοίπ ἴῃ εἶθ Οδίδιοζαο οὗ Οοά!ϊςοδ, πο. 111. 
Ν. Τορε Ῥτγοΐορ., Ρ. δ9. 

3 Αὐἀγνογβασγία ὅδοσα, Ρ. 144. ςο], 3. 



112 Τοχίμαὶ Ογιξοῖδηι. 

οὗἨ ἴῃεβ6 σχϑδάϊησβ (οὔ σψβῖοῦ 6 ἴα Οοτάβ σίνοθ ὩΘΑΓΙΥ πέπείθθη 
λιπάγοα) ἴο 186 γυϊραῖο; δῃηὰ σμθη το Μ55.  γΘ ΠΟΤ 6χ- 
Τοηβίν !υ οο]]αἰοά, 1 νγαβϑ οογίδϊη ἰμδΐ, 016 88 {μπ8 αἰξεγεα, τὸ ΒΌ ἢ 
Οτσθοκ οορῖθθ οουἹὰ Ὀ6 ἔουμά. Απάᾶ (δ8, [18 ΟΟἸ]Θοοη τγα8 ὉΥ͂ 
ΙΏΔΗΥ ΒΟΡροβοα ἴο Ὀ6 ἃ ΠΟῪ ρτοοῦ οὗ (6 δ αάμς ομπιὶ Οταοῖς 
ὙΥ εὐἰβϑίδϊῃ ρζᾷνθ ἸὩΔῺΥ ροοά ΓΘΆΒΟΠΒ [0 ἀου θά πρ {Πἱαὺ Υ 6162 μα υβοᾶ 
ΔΩ ατοοὶς ΜΆ., σοπβιάἀδθγησ ὑπαὶ μ6 Πα ΟὨΪΥ Θπλρ]ογοα ζΖιαἐϊΐπ 
ΟΟΡΙ68, δπᾶ τὺ (Π6 αὙσοοῖ ἔοται οὗἩ {Π6 τϑϑαϊηρϑ νγ88 ἢ18 ΟὟ ὑγδῃ8- 
Ἰαϊίοη ἱπίο ἐμαῦ ἰοηρθ. Τῆδ ΟὨΪΥ βϑϑιληρ Ἀγρυτηθηΐ ἀσαϊηβί ΥΥ οὖ- 
βίθ ἢ Οἡ {818 ροϊπύ τγ88, ὑῃπαξδ βουιθ οὐ [8686 γβδάϊηρδ αἰ Ὶ ἴσοι οὐγ 
ΟΟΡΙ68 οὗ {πὸ ψυϊραίθ. Βιββορ Μαγβῃ, ἴπὰ 186 οουγβα οὗ {π6 οοη- 
{ΓΟνΟΥΒΥ τοϊαίννα ἴο 1 Φόμη ν. 7. (1π ἔανουσ οὗ σθιοῖ, βιχίθοη Ὑ6- 
Ἰοζίδῃ Μ 55. δα θη οἱϊβα οχ {Π6 στουπὰ οὗ [Π6 οοΟἸἸαύου᾽ Β δίΐθποοὶ), 
Θηΐαγθα ἱπίο ἃ {1}] δχαιηϊηδίζοη οὗ {886 8016 αισδϑίίοη; δηα (ῃ6 
ΤΟΒΪΌ τγ8 {Π18, --- “ ΤΠδὲ ἴμ6 Ὑ᾽ οἰοζίδῃ τϑδάϊηρβ 6Γ6 ἴδκοη ἴτὰ- 
ΤΟΙ ΑΙΘΙΥ, ποι υ ἴσοι ὐσὑσθοῖὶζ, ΠΟΥ ὄνθὴ ἔγτοτη [,δ 01 ΤΠ ΒΟΓΙΡΙίδβ, 
θυΐ ἔτοι Βοθδογὶ ϑίθβρῃθηβ᾽β δαϊοη οὗ {86 γαυϊραΐα ρυ]18ηοα δὲ 
ῬΑγβ ἴῃ 1640; {παὺ (86 οὈ͵)δοῦ πιθοῦ (86 Μαγαυὶβ οὗ Ὑ6]62 δὰ ἴῃ 
γἱΘν,, ἴῃ ἔγασαϊηρ' [Π18 σΟἸ ΘΟ ΟΣ. ΟΥ̓ ΤΟΔαΙΏΡΒ, γγχὰ8 ἰ0 ΒΌρροτγί, ποὺ [86 
γυϊραία ἴθ ρσοπογαὶ, θαῦ π6 ἰοχὺ οὗ {π18 δαϊοῃ 1ὰ Ραγουϊδγ, 
ὙΓΒΘΓΘΥΟΙ 1Ὁ γαγὶοα ἔγοτα {π6 ἰοχὺ οὗὁἨἩ ϑίθρμθηββ ατθοκ Ἰδδίδμμηοηΐ, 
Ῥυϊηΐθα ἴῃ 1650; δηα {μαῖ, ψιῦῃ {18 νον, 6 ὑγδηβὶαιθα ᾿ηΐο ἀσθοκ 
1Π6 χοδάϊησβ οὗ (η6 ἴοσιμθσ, τ Ὡϊοῦ γασιθα ἔγομι {μ6 ἰαίνοσ, δχοθρῖ 
Πογα ίορμθηβΒ ΟὝΘΘΚ τρλγρὶπ ΒΡ] 164 πὰ σιτ (ἢ6 τοδάϊηρβ 
ὙΠΟ Βα Ψαηίθα, τψῆοσο μ6 δα ΟὨΪΥ ἰο ὑγαπβοσῖῦθ, δηα ποί ἴο 
ἰγδηβ]αίθ. Ὁ ἘἘδοῖ ροϊηΐ ππ18 βίαἰοα 18 ρχγονϑα ὈΥ {86 τηοβὺ δἰαθογαΐβ 
ἈΠΔΙγβἰβ, ἀπα [86 πῖοϑὺ οοηυ  ποὶηρ ΔΙσΌΠηΘηΐΒ; 80 ὑπαὶ ΠΟῪ {Π6 
ΟΠ66 διηουβ Ὑὶ 6] 6ζίδῃ γϑδ!ηρβ ἅττα Κποῦγῃ ῸΣ τ μαὺ [ΠΟῪ ἅΓὰ ποσί, 
δ αὐῤοταρί [0 ΒΌΡΡΙΥ τηδύογ!]8 ἔον οοστυρύπρ {(μ6 ὐσθκ ἰεχὺ 80 88 
ἴο δαδρί 11 ἰο ἐπα υϊραῖα νεγβίοηῃ. ὙΥ̓Βϑίθοσ ([Π6 βίογυ δρουΐ ““ βὶχ- 
ἴοθη ΜΗ58,, οἱρμξ οὔ σ βοὴ ποσὰ ἔγοιῃ 86 Γὐ γΑσΥ οὗ [Π6 ΕὐδουΣΊΔ),᾽" 
88 ἃ δου] οαύοη οὗ 6162, ΟΥ Ὑ ΠΟΙΠΟΥ 1 τγὰ8 ἃ τηϊβίακο οὗ Μαγιδῃα 
(το μιδα δβίαίεα 1Ὁ ῥσγῖοσ ἰο 1[)6 16 (ὐθγά8) 18 υποογίδίῃ : [Ὁ πιὰ ἢδνΘ 
οὐἹρσ᾽ παϊθα ἴῃ Βοῖμθ ΘΟ ΙΒΊΟῊ ἔγομῃ διχύθθῃ ΘΟ οθ8 Βανϊηρ ὈΘΘὴ οἱεα 
ΒΥ ΒοΒοτι ΟΡ 68, μα] ἢ οὗ ν ῃ]οἢ σοῦα ἔγοια {μ6 γεποὴ Βογαὶ 1,1- 
ὈΓΆΓΥ ; δηα {Π18 Θη τ ΘΓ οι, ΤΑΥ͂, ΟΥ̓ (δ6 ἔγαυὰ οὗὨ Ν᾽ 6162 οΥ εἶο ΤΩΪΒ8-- 
ΔΡΡυθβϑηβίου οὗ Μαγίδμα, βανθ βθθη ἰγαηβίοσγοα ἴοὸ ϑραῖῃ. ΜδηΥ͂ 
οὗὨ {686 ΤΟΔαΣρ5 αὖ Οῇ06 Βῃ0ον (μαΐ {Π6Υ σου] ποὺ μανα ογριπαίθα 
ἢ ὐστθοκ βοῦῖρθ8. Ηδα {ποτα θθθὴ ἃ Εσάυβ ουτὰ (στθθοῖβ, πιαπν 
Τα ἰπιβίηρ γοϑαϊηρβ γου]α οὗὨ πϑοθββ υ μαν θθθὴ ἔουπά ἴῃ Μ55. 

ΤῺ6 ΒΑΒΒΕΒΙΝῚ ΒΕΑΡΙΝΟΒ Ὑ6Γ6 δηοίδοῦ ΘΟ] θοίίοι, αραϊηδὶ ψ Β1Ο0 ἢ 
8 ΟΒάγρο οὗ 1,3 1π|βῖηρ γγὰβ αἰδο Ὀσουρῃς, ὍΤΟΥ τοοοϊγϑα [Π61] ΠΔΠῚΘ 
ΒΙΙΏΡΙΥ ἔγοπη (Π6 ΘΟΡΥ͂ 1π ΟΝ ὙΠῸ γογ ᾿ηβογίθα μανιηρ Ὀ6Θη δα θα 
ἴο 186 ΒαΑΥΌΟΥΙΩΙ ΤΠ ἸΌΓΑΓΥ δὖ ουηθ, δπα πού ἔγοιῃ ἐμαὺ θοϊηρ Βυρροβοά 
ἴο Ρ6 [86 ΡΪἷδοθ ἴο σψμῖοῖ [86 ΜΆ. ὑβοηλβοῖνοθ θοϊοησοᾶ. ΤὨ]8 00]- 
Ιοούΐομ οὗ γϑδαϊηρβ νγαβ {Π|6 76 δχδιαπϑα ὈΥ ἴβαδο Ὑοββιαβ δρουΐ {Π6 
γοᾶν 1642; δηᾶ ἴῃ 1678, 1 γγαβ ῥγϊηθα δὖ 186 ομᾶ οὗ α (ὑδίθῃδ οἡ 
δῦ, Μακ, οαϊοα ὈΥ Ῥοβδβίπυβ, ἃ Ψ6β}. ΤῊ δοοουπΐ ρίνοῃ οὗ [86 

δ 1διῖο ἴο Αγοδάθδοοη Ττγανΐβ, "Ὁ. 258. [ἰρζίς, 1795. 
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ΓοιΣη 5. 88 (8185, {παῦ ἴπδῪ μα Ὀθδη βοϊεοίεα ὃν Φόῦη Μαιον 
( ΥγορὨ 8, 6 Ἰδασπεα ταὶ, οὗ Οτοῖβ (αἔνουνγασβ τηδάθ ὈῪ ἴῃ 
Ῥορε Ασομθίβδορ οὗ Ἰοοπῖαπι ἐπ ραγεδιβ, ὙΠῸ ἀϊοα ἴῃ 1685), ουἱ οὗ 
{εη ΜΙ55. οὗ [ῃ6 (ἀοβρο]δβ, οἱρὺ οὗ [86 Αοἱβ δπᾶ Ερ 8168, πᾶ ἔουσ 
οὗ [86 Αροοσαῖγρβθο. ΑΑ8 {86 γϑδϊηρβ [818 βα]θοϊβα τηοβίυ βθοπιϑά 
(ο ἔδνουσ (86 1 δι υϊραῖθ, ἃ ομάγρο οὗ ἔγαυα νγὰϑ σαϊϑο : [Ἢ γγὰβ 
τῃουρσπῖ ὈΥ͂ βοῖης, (μδ΄ 10 γγχὰ8 81} ἱπηροβίυγχα οὗ ΟΔΓΥΟΡὮΙ]υ8, δπα {παῖ 
τ τοῖσδ παν Ὀ6Θα σορ]οἰοα Ὁ Ῥοβείπυθ, ὙῈο βαἀϊοα 1{, τ ἢ ἃ (}} 
ἐνονῖ 6 οὗ 118 τϑαὶ ομπαγασίεσ, Ἡυοσ, {Π18 ΟμαΥρῈ γγα8 βπίγο]ν 
το ρΡ6]]οα Ὀγ Βιτγοῖ, σο Τουπα δ Βοτηοθ, ᾿π {πὸ ἀγομῖνθβ οὗ {μ6 γ8- 
Πἰσᾶπ ΕΠΙΡΓΑΤΙΥ͂, ἴπ6 τρϑιλοσῖαὶ οὗ (Αγυορμΐυβ ἰο Ῥορα δὶ] Υ.., ἴῃ 
τ ΒΙΟἢ Β6 ται οϑίβ Ῥουτα β8ῖοη ἴο οο]]αΐθ βἷὶσ ΜΚ. ἴγοτα {παῦ ΠΙΌΤΑΓΥ, 
οὔ ψ ΠΣ ἢ [86 σοἰοδταίοα Οοάοχ Υ δ οδηυ 8 νγ88 ομθ. Ηἱ8 ᾿π ΘΠ ΠΟῊ ν 88 
ἴο ΡΒ] 8} δὴ δἀϊίοη οὗ {ῃ6 ατεοῖκ Τοβίαπηοηῦ θαβθα οἡ {18 οο  ]δ οι 
οἵ Μ55.; ἴῃ τ μιο, 16 Ἔνθ ὁ.6 οὗ Βὶβ ΘΟΡ168 δοπίδι πο ἃ γϑδαϊηρ' ἴῃ 
ϑοοοτάδηπος τὴ} ὑπ6 γυϊμαῖα, μα που ]ὰ Ὀ6 ῥγοίοστθα ἰο {86 οχ- 
οἰυκίοι οὗ 411 (6 τοδί. Ηἰ5 ᾿πίθηΐοη, {μπογοΐοσο, τγα8 πού ἰοὸ ἐπυεηὲ 
τοδάϊηρσβ ἴῃ (6 ατροκ ἰοχὺ ||κὸ Ὑ εἷεζΖ, Ὀυΐ ἴο βο]θοῦ ἔγοτῃ ψμαΐ δὸ- 
ἐγ οχϊϑίβα, [70 ἴθ βδυρροβοά {βαΐ, αἴζογ 186 ἀδδίῃ οὐὔ Ῥδὺὶ] Υ., 186 
ἀοδῖσῃ τγῶϑ πορ]οοίθα ΟΥ̓ Π18 Βυιοοθββοῦβ, ΟὙΘΡΌΤΥ ΧΥ, δηά ΤΠχῦδη 
ὙΠ2|ὲ., δπὰ τὰὺ8 {Π6 Ῥγοραγδ 8 οὗ Οὐσομμηάε Ῥαβαθα :ηΐο 186 
ΠΌσατΥ οὐὗἨ {86 ἔλα οὗ {86 ]Ἰαϊίοσ ροπι, [ΙΓ Ο(δγγόρῃ 8 Ὀ6 
ἀπδουρμῦ ἴο αν δοίθα υὙϑγῪ ὉΠΟΥΓΙΠΙΟΔΙΠΥ ἴῃ 18 τηοᾶθ οἱ δοϊοοίϊπς 
ΤΕΣ Πδε: 1 ταυδῦ Ὀ6 Ὀογπα ἴῃ ταϊηα, [μαὖ 88 γοὺ ἴμ6γὸ τγδϑ πὸ βαϊτοη 
οὔ 16 Νὸν Τοβίδιμθηί οαϊρα οἢ ταῦ σου] 6 641164 οΥΕ104] ῥσϊη- 
ΟἸΡ]68.52 ὙΟΙΥ ΤΩΔΠΥ οὗ (Π6 Ἰοηρ-ϑυβροοίοα ΒαΑΓΌοΥΪἱ το! ησ8 8ΓΘ 
ΠΟῪ Κηονη ἴοὸ Ὀοϊοπρ τὸ {π6 (οαοχ Ὑ δίϊοδηυβ: ἴῃ 18 βϑϊθοίίοη οὗ 
ΜΚ. ἴον οἱ ]αίϊομ, ἃ8 ᾺΓ 88 γγ7 δ πᾶσα, ΟΔΥΥΟΡ 08 δοίθα τ ἢ 
στοβϑί αἸϑου τ] ΠΑ (ἸΟ0Ὲ. 

Τι νῶϑ Ἰοῃρ Κπόοσῃ {παῦ ΟΟΡΙΟΕΒ ΒΖ ΟΟ-ΙΑΤΙΝῚ οοπίδϊη 8 
ὌΠ1ΑΓ ἰαχέ; δηά 188 (Π6 τοδάϊηρβ οὗ βυοῦ ΜΆ. δ8 16 Οοάεχ 
Ζα65 οὗ μ6 ΘΒρε6]8 δπὰ Αοΐβ, δῃᾷ 186 Οοάεδχ ΟἸδγοιηοπίδηυβ οὗ [ῃ6 

ἘΡΙΒΈ168, σοσο ΟὈβοσυθα οἢ ϑχδιηϊηϑίιοῃ (0 δοοογὰ Μ1 8 {Π6 1,δἴϊη ἴπ 
ΤΩΒΔΗΥ͂ 4668, ἴῃ ΟΡροβ οι ἰο {6 ἀτθοκ ΜΝ. ἴῃ ρθῆοσαὶ. Ηδθηοθ 
1Π6Υ ὍΟΥΟ ΓΟρΡΆΓΤαΘα ἃ8 ταῖθοῦ ΒΌΒΡΙΟΙΟυΒ; δῃα δὖ ἰθηρίῃ [ῃ6 ομδγρθ 
νγ788 ἀο ἤπιον τηδάθ, (Πα ΤΠ6Υ οοπίαδϊπ ἃ ατοοκ ἰοχὺ τυυιτθη ὈΥῪ 1,αἴη 
ΒΟΣΊ 0685, δῃα αδἱίδγεα ἴὸ βυϊϊ 186 [δ τὰ ΒΙΟἢ ΠΟΥ͂ 8.6 δοοοιη- 

1.4, ὙΠῖδ Δρροαγϑᾶ ποῖ ἃ {1|{16 ρἰδυδ᾽Ὁ]6, ἀπά Σὺ γγαβ 8ὸ δπήογοϑα 
ἐν Ῥγοιοίοίη 88 ἴο Ὀ6 τοοοϊγοα δηᾶ δε]ονθὰ ὈΥ̓͂ ἸΠΔΠΥ ΒΟΒΟΪΆΓΒ. 
ΒδητοΥ, Βονονοῦ, Δ ἃ ἀθοροῦ ΔΡΡΓΘΘΏΒΙΟΩ 8Πα ΙΏΟΓΘ δοουγαῖθ 
οὐ 168] ρΡογοορίίοη, δα νδ]θα βυς ἢ τηδηυβοσιρίβ ὙΟΣῪ ΒΙΡΉΪ ; [ὉΓ 
6 880 ἴῃ ἴΠοπὶ (88 Οἴμοτβ πᾶν ἄοῃθ, ὙΠΟ μᾶγθ δὖ ᾿ἰθηρίῃ ἄρρτε- 

1 δρο Βιγσορ οἀμίοη οὗ (πὸ αοδροὶδ τσὶ ναγίουϑ σοδϊησβ, Ρ. χχχυΐ (Ηδνυηΐ, 1788), 
οσ μῖ5 ψατγίε 1 οιοπεβ 'ἰῃ Ενδηροὶὶα Ῥτοΐερ., ἢ. χὶνὶ, ᾿ 

5 Ἰς ἰδ νγὸ}} Κπηότσῃ ἴμας ἰπ τηοάσγῃ ἀδγβ δὴ οαϊτίοη οὗ {πὸ ατϑοὸκ Ν. Τοκὶ. δ)8 Ὀδθη 
εὐϊοα οη ῥγίπεϊ ]ο8 Ἔυθη 1656 ογί εἴς] [π8η ἴῃοδ6 οὐὗἨἉ ΟἸΑΓΥΟΡΒ 8, [ἢ (Πϊ8 ταοάθοττι αἰτοῦ 
αἀπῳ ατεοῖὶς τοβαϊηρ οἵ απν ατοὰκ ΜΆ. 15 ο] ονγοὰ ἴῃ 186 ἴοχὶ (Πδξ δοοοσὰβ υίτῃ 186 πχοάθστι 
Οἰοσμοπεῖπο 1,.Αἱἷπ Μαϊχαῖθ ἴῃ 86 ἰῃ ἴΠ6 ΟἸΌσΟΒ οὗ Βοπιθ. [ὲ που]Ἱὰ ἤδνθ ὕθθῃ 8 
Ὑ01γ ἀὐδετγοης τποᾶο οὗ φσγοσδάστο, ἱἢ [86 πιοδὶ δησίθηϊς δηὰ δεβί διξεδίοα [διΐη ἴοχὶ μδὰ 
Ἐθαῖ ἢτεὶ ἰβκοπ, δπὰ τ ἱπαυΐίγΥ πᾶ Ὀθοη ἰΠμθἢ τηϑδ 88 ἴο τολαέ ατοοῖκς οορίο8 δεοργὰ ντἢ 
δυο 4 1δείη ἰοχὶ : δηὰ τηϊ8 σου ἃ δυὸ ὈΓΟΓΥ͂ ΠΟΑΣῚΥ δϑδοοσίαἰποά τΠ6 (ἐγοοῖς ἴοχὶ ΟΝ 
ἯΔΕ ΘΙαρΙ ογοᾶ ὈΥ̓͂ ΦοΓΟΙΊΘ. Ι 

ΥΟΙ, ΤΥ. : 
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οἰαἰοα 186 ΒΙ]1ς41 Ἰδρουγβ οὗ {παῖ 1] δ γουβ βου) ροοὰ δηᾶ 
πέσ ῖ 0] 6 τυ 8868 ἰὸ (86 ἰοχῦ οὗ {Π6 Θαυ]ν οθηίυσῖθβ. Οπ ἐλὲς 

ἰεὶ Ὁ οἰβύθιπ μασγαϊν σοπὺ ἔασί μοῦ Π8ῃ βοὴθ ψῈῸ 84 ργοοοάδοά 
τὰ; Βεηροὶ, ἴον ἰπβίδησθ, μα Βροΐζθη βίον ἀραϊπμϑὺ ἰμ6 (Οοάϊοαβ 
Οτοο-, αἰπὶ, 88 πουρὰ {μοὶς ἰοχί νγὰβ δἰἱορθίμοσ ἀμνοσίηυ οὗ 
ἰχυβί. ΒΒ! ΥΥ εἰδβίδϑιη υϑηὺ ομ6 βίϑθρ ἔγΊΒΟΥ ; [ῸΓ ἢ6 νγγὰϑ ποΐ δσοηΐθηΐ 
νι (86 ορὶπίομ, ΒΟ 6 Β6]4 ἴῃ οοιησλοι 1 οἴμοσβ, {παῖ [86 
ΜΌΝ. οὗ [18 οα88 δὰ θθθὴ οοπἝοττηθα ἰο {86 [αἰ ὈῪ τι οἢ ΠΟΥ 
ὝΟΙΘ ΔΟσΟΙΔΡΘΗΙ6(, θαΐ θούνοθῃ (6 ἔγβὲ ρυθ]οαίίοη οὗ δῖ8. ῬσοἹδ- 
δοιηθηδ, ἴη 1730, δηα {Π6 Δρρϑάγδῃσθ οὗ 818 ἀστθεκ Τοθίαμηθηϊ 186], 
Δθουῦ ὑ ΘΠ Ὑρατβ δἰουασαθ, ῃ6 μδα 80 οβαηρϑᾶ ἢ18 οὐλϊοβὶ 
ΟΡΪΠΪΟΩΒ 88 ἴο δοουβο αἷἱΐ (ῃ6 τηογὰ δῃοϊθηΐ ἀτστοοῖκ Μ5}., δπα τῃο86 
οὗ Ἰῶογα σϑοθηῦ ἀδίο ἰμαὺ ἄρστθα σι θὰ ἴῃ Π6 ομαγδοίοσ οὗ {μεὶσ 
ἰοχῖ, σι αἰϊογαίίου ἔγοση [86 1,αἰΐπ: δηᾶ ποῦ ΟἿΪΥ ψογα ατθοκ 
ΜΡ. τηδάβ οὐποχίουβ ἴο, (818 σβασρθ, Ὀὰῦ ουθὴ δηοιθηΐ υϑγδίοπα οὗ 
ΨΑΓΙΟΌΒ ΔρῸΒ 8Π4] ΘΟἸΠἰΓ168 ὙὙΘΓΘ 4180 ΒῈΡΡοΟΒΘα [0 μᾶνα Ὀθθη αἰωαοίοά 
Ὀν 1,δὔπ ᾿πἤπθηοθ. Ηδργο, ἴοο, {86 ᾿θαγῃϊηρ δπα {86 ἰαθουγβ οὗ 
Ὑνοεἰδίοϊη οϑυβοά ΠὶΒ ΠΟῪ τὼ Ὀ6 δαορίοα ὈΥ {ποβ6 Ο Ὅ6Γ6 
ἀαζζίϑα ὈῪ {π6 ναϑί τηδδ88 οἵ τηδίθυι]β ψ ὨΙοῖ ἢϊ8 ατροκ Τοβίδιημθηξ 
τοϑοηϊοα δείοσα ἔβοὼ. Βαυΐύ [μ6 ἐτέοπέ ἴο ψ μοὶ Υἦ οἰβίϑιη οαττιοᾶ 
ἣν 1 αἰπιδίπσ [ΒΘΟτΥ, 16, ποῖ ΟΥ̓ ἴο {π6 γοὐθοίίοη οὗ τψμαὺ μ6 μαάᾶ 
δ ἀρα το {π6 σἤαγροβ ργϑυϊουβὶν τηδᾶθ, Ὀὰΐ 4180 [0 βομβ:. δὴ δχϑιαῖη- 
δου οὗ {Π6 δοουβδίοη 1 108 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ] ἔοστη 88 οδιβοϑα οοχηροίθδηξ 
Ἰπύξον ἴο σοῃοϊαᾶδ {πὲ οσθη {πα γ7839 ἃ τηϊβίβο. 

ΟΣ 17 411 [Π6 ἀπεΐοπὲ Δ Βουιθβ, ΜΌ5., νϑύυβίομβ, δηᾶ ἔδίμοσβ (1ὴ 
{Π6 οἸζαί!οηΒ ΠΟ {ΠΟῪ ρ1γ6), ἀτ6 ΒυρΡροβθᾶ ἰοὸ ὃὈ6 δἀδρίβα ἰὸ {86 
1 ιαἰΐπ, τ ῬΙδοθβ {μαὺ γϑγβίοῃ (ΟΥὁ γϑγβί 8) 1 {Π6 οϑῃπίσο οὗ {Π6 οὐ 164] 
Βυϑίβιῃ, 411 {π6 οὔποσ ἀοουμχθηίβ οὗἁἩ [88 τπλοϑί δῃοιθπῦ ο1]488 σου ηρ' 
δτοιπηα Ὁ: δηα ἴο ΟΔΥΤΥ Ουΐ [18 ΓΠΘΟΓΎ, ἃ8 ΤΏΔΩΥ ὑΠ]ΠΡΒ πα 848 Θοτη- 
Ρ]οαίοα τηυδὶ Ὀ6 δορά δ5 σγοσα γα ῦϊγοα ὈΥ {86 Δδίσοποιῖο8] βομοῖηθ 
ὙΓΒΊΘΝ Ρ]αοοα (Π6 δαυίμ ἴῃ {86 σαμίγα οἱὗἁὨ ομ3' Βη δπὰ ρ]δηθίβιυ [1 ὁῃ 
{Π6 ΟἾΒΟΡ μαῃά, {818 δαἀαρίδίοι ἴο {86 1,αἰπ Ὅ6 ποΐ δβϑιιῃηθὰ, ἔθ 
{με δὰ (Π6 οἴμοῦ δηοϊθηΐ υϑυβίουβ δηά {Π6 τωοβύ δποίθῃὶ ΜΆ. δγβ 
Β66 ἢ ἴο βίδῃα ἴῃ 80 ἢ ἃ το! ο ἴο δδοῦ οἴ μοῦ 88 4068 πού τραυΐτο {9 
ἈΒΒΌΤΩΡΙΟΩ οὗὨ ΔΩΥ͂ [λο οὐ Δ] σϑίοη. 10 18 ΟὨΪΥ͂ ποραξῃ ἢ δαὶ 
ΘΆ86 [0 δατηϊῦ ἰῃαΐ ἴΠ6 σοι !ποα ἔογοθ οὗ ἔθοβο δηοίθηΐ ὑββϊ πο 168 
Ῥγουββ {μαὺ {Π6}} τ βθι Ὀ]8η06 Βργηρδ ἔτοπὶ {μ6 ατϑοὶς ἰοχί μανίην 
Ὀδ6η 80 ΤᾺΓ [Π6 βϑῖηθ 8ἃ8 [818 Ἰἀθη ΟΕ Ὑ οχίθηβ; δηά μὲ (86 1, π 
ΨΘΥΒΊΟΙ, 80 ΔΓ ἔγοπι δβανὶηρ ογιφίπαίεα αι ῬΘΟΌΪΙΑΥ οἶδδθ οὗ γϑδαϊηρβ, 18 
ΒΙΓΆΡΙΥ οπ6 οὗ {16 τιΐηθθβϑαβ ἴο {Π6 1} δχὶβίθῃοο ---- 8 δσϊδίθηοθ ὙὮΊΟΘΝ 
18. ΘαΌΔΙΙΥ ῥγονθα ὈΥ ατοοῖκ ΜΆ. {πογλβονθβ. 

ΥΥ οὐβίθι π᾿ [ΠΘΟυ 68 ΘΓ οοπιραίθαἀ ὈΥ θυ οῦ, τ 1ο, ἴῃ ΡΟ] ἸΘῃϊησ 
80 Θαἰτοη οὗὨ ἰμ6 ὑγοαῦϊβθϑ οὗ ΥΥ͂ οἰϑίθιῃ β ] οἰ πα ἴο 8 ασοοκ Τοβίδ- 
τηθηΐ, 86 ρα ποίοβ οὗ Π18 οἼχῃ ἴο {π6 γιατὶ οὗ ὟΥ οἰβίθιη δηᾷ οὗ οἴθιϑὺβ 
ἔγοιῃ ποῖ οσίσγβοίϑ σοῦ αίνϑῃ ἴῃ {Π6 βϑηθ νοϊυμηθ. Ηδὰ 1 θὰ 
Δαπ ρα ἰο 6 ἃ ΒΟ Πα οδποη οὗὨ οὐ οἴδτω, [μὲ 8 ταὶρμΐ δβδυσαθ ἐμαὶ 
Π|6 ἸΏΟΤΘ δηοϊθηῦ ΡΟΓΓΟΠΒ οὗὁὨ ουἱάθῃοθ τηυδὺ 6 τΤο͵οοίρα Ὀθοδαθα οὗ 
πο ἐλεήσαι οὗ δοοογάδῃοθ πῖῖὰ (6 1.,α(π πιὰ πο ἢ (Π6Υ Βεα Ὀδοη 
Ὀγαπαοά, ἸπαΌΣΓΥ δ Θχδτηϊπδ θη ΤΟῸ]α μαννα 6 θὴ ΒΟΡΘ]688 ; ἔοσ, 15 Ὁ7 

"1. 5. Ὑοἰδιδοϊ! ΤΑ06}}} δὰ Οτίβίπ, ὅζο, ἸΝουὶ Τοδίδιιθαι .. . ἡ]αείγανίε Ζ. 8. 865}. πα 
δ], 1766 (υἱὰ, ΡΡ. 179. 191., ὅτο.). 
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{8656 πλθδηβ τῦὸ βου] Ὀ6 16 ἰῃ ὁπ ραγσυϊαν ἀἰγθοίϊοπ, [πΠ6 ὈΔΥΓΙΟΓ 
οἵ ρυοδιδιίοη που]Ἱὰ 6 ἔοαπα ργονίουβὶν ρμἰδοοα 80 48 ἴο πιπάθσ ΟἿΣ 
δίαρβ. ΘΠ] ΘΓ, μαῖα υ  ΤηΔΥ Ὀδ6 βαϊὰ οὗ 18 ΟΡΊ ΠΙΟΠ 8 ΟΥ̓́Τ ΠΘΟΥΪΘ65, γγ88 
ποὺ ὁη6 ὙΠῸ νου ]ά ἴαϊο γαοΐα ἴῸΥ σταπίθα ἱστοβρθοίνα οὗ ουἑάδποο; ἀπά 
ἰδ Ὠ15 οχίθηξνε Ὄδχϑιπιηδίϊοῃ οὗ {86 ομεαγδοίογιβίϊοβ οὗ ΜΙ 5 3., δὰ οὗ 
186 γΑΓΙΟῸΒ ΓΘΔΟΊ ΒΘ τ ΠΙΟἢ ᾿8α Ὀδοη ΠΟἸ]δοίοα ὈΥ͂ οἴδποτγβ, 16 Ὠΐτὰ ἴο 
ἔοιτη ἃ ἀδοιἀ6δα δπὰ ἱπάθροπάθηϊ ᾿υαρτηοπί, Ηδ {118 νἱπαιολίοα (86 
δησϊθηΐ ἀοσυπηρηίβ ΜΠ] οἢ ΥΥ οἰβύθιη μᾶ8 80 ΒΘΟΡΙ ΡΥ σομαοιηηθδα, 
Δηα μα πιοαϊδοα (ἢ6 οἤαγρα8 ἀραϊηϑῦ ουθῃ {μ6 (ὐοαΐϊοο8 ατοο- 4118] 
γ ΒΙΟΝ οἴοΥβ μα υἱξυρογαϊθα μοἔοτο ΥΥ οἰβίθβιπ, ὅθι ]οῦ γ8 [Ὁ] ον δα 
ὃγ Οτεβῦδοῃ, τ Πη0 οχίθηδίνοϊ νυ βῃονγοα {παὺ {π6 δοοιιβαῦοηβ ἴῃ ρ6η6- 
ΤΆΪ ἜΘ, (0 ΒΑΥ͂ {πὸ ἰδαβί, υοἱά 97 Ῥγοῦῦ; δῃὰ δἰιογναγὰβ Ὑγ οι ο! 
οἰδθογδίθ!Υ ἀδηχοηβίσαιοα {Πδἴ, 80 ἔᾳ τ ἔγουλ {Π6 οὔδγρα θοὴν ἔλιγ {Πα 
Οτθοκ. ΜΆ. δοσοπιρβηϊθα ὈΥ ἃ 1,αἴϊη ἰγϑηβ Δ 0 6 ΓῈ αἰ τογοα [τομὴ 
[αἱ γουϑῖοπ, {Ππ6 γεῦθγ86 τᾶϑ 1.6 ΒΤ }016 ἔλοί ; ἴογ ἴῃ {8056 ΜϑΝ. {6 
1,Δῦμ ἰοχὺ 15 ἔοσηθα ἔχοι {6 ἀτοοὰ ὙΠΙΟὮ 1Ὁ ΔΟΘΟΙΏΩΡΔΏΙ6Β, 80 88 ἴο 
ἀεδογί (1 σΘΏ 6 ΓΑ}) {πὸ Κπούγη 1,501 ὙΘΥΒΙΟΠΒ, 8ηα [0 βϑου σα θύθῃ 
(6 [αι Ἰάϊοπὶ ἴο ἃ Κἰπᾶ οὗἁἉ βυρογϑίμουβ 1ἰτογα]ν. ὅδυθῖ 18. {6 
Οδαγαοίου οὗ {ῃ6 Οοάοχ [β6Ζα;, 'ἰπ ἃ στϑαῦ ταθᾶϑυγα οὗ {Π6 (ὐοᾶοχ (Ϊὰ- 
ΤΟΙΒΟΙἾΔ1118, ΔΠα ΘΒρΘΟΙΆΠΥ 8ὸ οὗ ἴῃ6 Οοάοχ 1,δυάϊδηυθ (Ε}.) οὗ (Π6 
Αοίβ,---ἰῆχοθ Μ55. τ ἢ} Βαά Ὀδοη ΟΒρΘΟΙΆΠΥ Θομἀοπηπθα ἴοσ 
1ιαἰπιεῖπφ. ΤῈ ἰμ6 Οτεοῖ ἰοχὶ οὗὨἨ βυοὴρ ἀοοσυτηθηῖβ ττογο αἴοπο Θοῃ- 
δἰἀογοα, {1ὲλ᾿6 ΤΟΒΟΙΊ ὈΙΔΏΟ6 ἴῃ ΤΩΒΗΥ͂ ΡΑΒΒΑρΡ68 ἴο (Π6 ο]α 1,8 0}Π ΘΟΡΙ68 18 
ΒΟ 88 ἴο ϑυρραβί ἴῃ βυβριοίοῃ οὗὨ {18 δἱἰογαίίοι ; ὑαΐ 1 (86 ἀτϑοκ 
απά 7, αἰἷπ ἰαχῖβ οὗ ἴπ6 βαλθ ΜΆ. ἀγθ δχδιηϊποα ἐοσοίλετ, ἴῃ6 Τ6Β}}}} δὲ 
πἰοἢ} Υ οἷά6 ἀυγὶ γϑα 18 πηϑη} }68}}γ σὰ ; δπα {ππ8 {πΠ6 ψ 016 στουπᾶ- 
ποῦ οὗὁ {π6 δοουβδίιοι 41}8 αιναγ. ΥΥ οἱ ἀο᾽Β οδ)]οοί νναϑ ἴο ἀοίεπα [6 
ΑἸοχαπάσιδη ΜΙ. ἴγοπι (86 δἰίδοϊβ οὔ ΥΥ̓ οἰδίοϊη : θὲ ἢ6 ἴοοὸῖκ (86 
οδατρα οὗ Ζιαξίπικίπσ ὨΙΘΉΘΓ 0, δηᾶ (8 ταδ8 δθϊθ 0 ΔΡΡΙΥ 88 
γοθαϊς ἃ γογίϊογὶ ἰο ταὶ (οάοχ. 0. δοῃυ πο ΡΥ Βα ἸΒ λοίοσΎ ΔΒ 
{16 χη πδίϊοη οὐ οἱ ἄθ, {παὺ ΜΠΟΠΔ6118, Ὑπὸ Πδα ΤΟΥ ΤΊΔΏΥ ὙΘΆΓΒ 
)οἰπβά ἴπ {86 σμαῦρα ραϊηβὲ (86 Οοάϊοοθ ατθοο- δ, ἴῃ τθτοχ- 
ΔΙ Πηρ [86 Ὑ016 β )] θοῦ νγ8 ΠΥ δα βῆρθα {μαὺ (Π6 δγρυπηθηίθ 
δαδυσοα τὴ ΓΠΟΙΓ ἔλνου ΘΓ ΒΌΘΙ 88 οαγτθα οοηνιούοη. Απά ἰδ 
ἴὴ ὈΠΡΓΟ) ας α ταϊηβ {16 δηοϊοηῦ Μϑ8. τοῦ μοὶ ἴῃ ΒΙΡΠΟΓ να ]6 
(8δη Ὀοέογα 1Π6 αἰΐίδοκ οὗ γοἰδβίοϊη : ἴου 1 τ ΠΟῪ δβϑθὴ {πᾶΐ [6 
Οοάϊοο5 ἀτϑοο-δἴπὶ μδα Ὀ6θ σομαοιηηθα 1π ρδτί ἔσοτη {πον τολοῖς 
Ομδγδοῖοσ ηοῦ μανῖηρ ὈΘΘῺ ΚΠ. 

Νὸο οοποϊυδβίομ ἐβη Ὀ6 ἀθοηχοᾶ οὗ ΠΟΣ6 ΟΟΥΔΙΏΓΥ ἴῃ ΟΥ λοῖδτα {Π8 8 
{818, (δαϊ τὸ ΚΟΥ οὗ πο δηοϊθηῦ ατθὸῖκ ΜΗ. ἴῃ τ ΠΟΙ ρΈΠΟΙΆΪΙ ΟΥ 
δΥβίθγωδ 8] γα θη (0 810 [86 1,861 οδῃ Ὀ6 ἰγδοθά, τέ ἴῃ βίησἼο 
ῬΆΒΒΑΡΒ 1Ὁ ΒΘΘΙΏΒ 88 1 (Π6 1,δἰΐη βού δά 1Π6 Β6η86 ΟΥ Ομ βίΓΟἴ0ἢ 
οὗ δ18 ουσῃ σνϑγείοη ἴῃ ἢἷ8 τηϊηᾶ, δπὰ ρᾶνα ἰ86 ατϑοῖς ἃ β!σης οοἰομγπ 
1π δοσοχάδποο {που ἢ, ΟΥ̓ΟΣῪ ΒΌΘ ἢ ΒΙΡΡΟΒΟά ρΪδοθ πιυϑῦ Ὀ6 Θχδτηϊηθα 
ὈΥ 186]; δπά 1 [818 βῃου]ά 6 ργονβὰ ἰο Ὀ6 οογτϑοΐ, 1Ὁ τηυδῦ πού ὈΘ 
τηδ68 [Π6 8818 οὗὨ ζ,Θῃ6͵Αὶ δοουδβαίϊοι βιυυοῖι 88 ὁδῃ Ὀ6 πλοϑί 5818 Δ 0. ΟΥ̓ 
ἀἰβρτονϑά, Ὀαΐ 1Ὁ νου] ΟὨΪΥ ὈοΙοηρ ἴο {Π6 οαυβθ8 οὗἩ {γδῃβουρίαυγαὶ 
ΟΙΤῸΙ [0 ὙὙΏΙΟΝ ἃ ΘΟΡΥ δύ 15 ΟὉποχίουβ ἤθη Υϊπρ᾽ ἃ ΤΟΓοῖσ Ἰδηραδρο. 

ἴῃ 1ῃοθα ραβϑβαρθϑ ἴῃ ὙΠ 1ΟὮ {86 ΟΟΙρΡ] υὐδηβίδη οαἀϊίογβ οσ Εγβδιηυδ 
δ Ζὴ ὨΪ5 ῥγοίδος ἰο {Ππ6 ἔδο- β πλῖϊθ οαἀϊίῖοη οἵ ἴ[π6 Οοὐόχ ΑἸἰοχανάγμῃ, 
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δοίῃδ! ν αἸα [Ὁ]1ονν {Π|| 1, Ψαυϊραία, [8 οὈἰτα της οα {πΠ6 ατοοῖς 
ἴοχ ψοσὰβ ΟΥ βαπίθησθθ ψ Βοἢ μαννα 5011} ἃ. ρίδοβ ἴῃ {π6 ΘΟ οα 
ΟΟΡΙ68, 10 18 ποῖ ἴο Ὀ6 δι ρροβοα {μα΄ {Ππ6Ὺ βδοίθα τὶ [Π6 8} 8] 6ϑὺ α18- 
ΠΟΠΘΒΥ͂ οὗ ΡΌΓΡΟΒΘΟ ; ΠΟΥ͂ ΒΙΙΩΡΙΥ͂ ΒΡΡ]1οα ἔγοτα ὑμ6 1,601 βοιαθίδιηρ 
ΜΒΙΟΒ {ΠΟΥ Ὀοϊϊανοα ἴο Ὀ6 αοἔοοῖνα πῃ {πὸ (ἀγθοὶς σορὶθϑ Ὀθέοσο 
(πο. «᾽υ8ὺ βυο ἢ} ουρῶΐ ἴο θ6 οὐγ Ἰυάδρτησηῦ 15 ψὸ 4ο {μιηΚ ὑπαὶ τὸ 
πὰ ἰγδοθδβ ἴῃ (ἀτεθὶκ ΘΟΡ168 οὗ {π8 Ἰηῇἤἴπδηοο οὗ απ ραυου]8Υ γουβΊο ἢ 
(1 :αἴπ 18 τιοῦ νουῪ ΠΠΚΟΪΥ ἴο μᾶγο αδοοίοα δὴγ Μ585. ψυιτύθη ἴῃ 16 
«Ἐλχδ) : Θοργιβίθ ταϊρσῦ Ὀ6 88 συ] οὗἁὨ τηϊβίαδκοθ οὗ {Π6 βαιγα Κι πὰ ἂ8 
ἴ8οβα οὗ {μ6 βγϑὺ δαϊύοσβ, [ΙΕ Ἰπαθοα ποῦ νγαϑ 8ὴ μηπαάογβίοοα ατγέϊοϊο 
οἵ οοτηρδοὺ δούνγθοῃ 186 Βοτηῖδ ΟΠΌσο δηᾶ βοῖμθ οὗἩ {πὸ αστϑαϊκβ ἴῃ 
1439, τ ῇϊοῖ ᾿45 Ὀδοη οδ]]οὰ {π6 Σασμβ σμπὶ Οτγαοὶβ, τὸ σουϊὰ θ6 
Βοος ἴο Θχρ δίῃ ΔΗΥ͂ 1 ,δὑπϊβιησ (ἸΓ δυο βου] Ὀ6 ῥγονϑὰ) ἴῃ 
ὉΕΥΨ Τεσοπέ ΘΟΡΊΘΒ: ΟΥ̓, ἱηἀ664, 1 [6 ἸΏΒΔΡΡΥ Οτοοῖκβ ψ}Ὸ βουρδΐ 
τοῖιρο δένοσ ὑπ6 οαρίασο οὗ (Οὐοπβίδηθπορὶθ ἴῃ Ὑν θβίθσῃ Ευσορα 
διρροδεά ἱμαῦ δυο ἃ οοτηρδοῖ δὰ Ὀθθῃ τ᾿δάθ, 1 τῖρἢῦ πᾶν θθθῃ 
ΘὨΟυΡὮ ἴο 1684 {πδπὶ ἴο μ]6βαβα {π6 1,αἰη8 ὈΥ δἰϊφλξίῳ Ὀτὶρὶηρ᾽ ΔΩ 
ἘΥΔΉΒΟΙΡίβ το ΤΠ6Ὺ ΤΏθη πηδάδ ᾿πο δομβοσμν πὰ (86 1, Δ. π 
γυϊραῖθ. ΤῊΒ τᾶν δοοουπῦ [ῸΣ {π6 οἰμαγαοίοσ οὐ ἰδχί, ουπᾶ ἴῃ 8 
ἴεν οὗ {π6 τηοβὺ τοοοΐ Μ5}5.'), ἰὴ στ ΒΙΟΒ (1π ρὍῃ6Γ8}) (Π6 1,αὐϊπ ἀπά 
τοῖς ἰοχίθ βίδηα 8:46 ὈΥῪ β[46: {86 ᾿ῃνοβ ρδιίοη οὗ {118 μοϊηΐ 18 οὗ 
ΠΟ Το] ᾿τηρογίδηοο ἴῃ ἰαχίμδ] οὐ] οἶϑσα, Ὀθοδῖβ Β  ἢ ΟΟΡΙΘ8 οου]ά 
Βαγάϊν, ὁπ απ δυϑίοηι, Θοταθ Ἰῃηΐο σοῃβι ἀθγαί!οη. 
ΤῊ οδαγρα οὗ Ζαἰ᾽πὶδίπο 88 41} δ᾽ οὴρ τηδϊ ἰδ πο ὈγῪ Μαιὶ, 

Τπουρἢ Π1Β ΦΟΙ]ΟΥΤΘῚΒ 1 σοηογαὶ μδνα ἰδ οι γ 16 1 ἀτὸρ ; ἔγοτιῃ [ἀτη6 ἴο 
Ὁ τῚ6 1 18 τουϊνοα, Ὀαΐ ποῦ ᾿π ψ Βδῦ σου]ά Ὀ6 641]6α ἃ δυβίθιηδίις ἔΌσΤη, 
δηα 10 18 ΤΟΤΟ ἔΓΘαΌΘΏΟΪΥ αδϑογίεα 88 ἃ ἰδοῦ [Βδὴ ΤΌΓΤΩΔΙΥ ρῥγοβοηϊρα 
ὙΠῚ} δυρροβοὰ ρὑγοοΐβ. ὙΥ̓ μοι 1 ̓ 8 Ὀγουρῃὺ ἀραϊηβῦ ρα γ  ου] ᾿ 68, 
[πὸ Β])]6οὐ δάμη οὐἨ ἀϊδβουββίοῃ ; Ὀυΐ 88 ἴο {π6 τηοϑὲ δῃοϊθηΐ ΜΗ5 
δηα (86 ἀοουμηθηΐθ γῃ]οἢ δοοοσὰ τι ἔμοσὰ ἴῃ τοδαϊηρ, 1 τηυδὲ 
Π61α {παὖὺ (86 ΘΟΠΕΑΓΥ 18 ποῦ ἃ αυοβίϊοηϑ Ὁ] 6 ορὶπῖοι Ὀαΐ 8. ἀδιηομ- 
δβἰγαίβα ἔδλοί, 

ΟΗΑΡ. Χ. 

ΟΝ ΤῊΞ ἩΙΒΤΟΕΥ͂ ΟΕ ΤῊΗῈ ΤΕΈΧΤ ΟΕ ΤῊΞ ΟΕΒΕΕΕ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, Αϑ 

ῬΕΙΝΤΕ, ΤῸ ΤΗῊΒ ΤΙΜῈ ΟΕ ΒΕΝΟΕῚΙ, 

ΙΧ [818 ῥ]αοα 1 18 Ἰπίοπἀρα ἰο ποίϊοθ {86 ργέπιαγῳ εαϊξίοπς οὗ [86 
βϑογοὰ ἰοχί; ἐβοβθ ψ ἘΣΘ ΤῸ] ονγοᾶ ἐἤθτα, τ Β1Οἢ Βα οὐ ΠΣ βοϊὰθ ἱπη- 

1 β'θοῖ δὲ ἴ6 Οοάοχ Οἰοδοηΐδητβ (298 ἰπ [86 Υ᾽ δἰΐϊοδῃ), ἃ ΜΆ. οὔ π θοπι οδηϊανΥ 
Ἄσοπίδιηίηρ ἴΠ6 Αοἰβ δηὰ [μ6 Ερίβι168 (πο. 2900 οὗἩ δι, αι} 5 ΕΡίβι168, 162 ἴῃ ἴπὸ Αοἷδ δηά 
Οδιῃ. Ερρ., ἱπ 5. Π 128 118). 1π τη 8 ΜΆ. πὸ Οατσθοκ 8 βυδ)οϊποα ἴο {π6 1,δἴΐη, ἔγοτα τ μοι 
1ῖϊ8 ΟὙΘοὶκ ἰἸαχὶ Βθοσῃ 8 ὨοῈ δηὰ πο ἴο ἤν Ὀθοη αἰτογοὰ. 

3.Α ᾿δἱθ ἸΠΘΟΣΥ οὗ 1.Δυ]ηἸδῖηρ᾽ 18 τπδὺ ὈτοῦρὮι ἐοχιγαγὰ ἱπ ἴ86 ἘΔΙΏΒΌΤΡΙ Πδυΐονν ΤῸΓ 
Ψ0}γ 1856] (Χο. ΟΧΟΙ.), ὑρ. 81---84. Ὑὴο ντίϊου δββοσίϑ ἐΠϊ3 88 8 7σί, δηὰ δοοοῦπίδ ἴον 
1 “1ἴὼ [δ ἱπίογοοῦγθο ΨὨΐοἢ ὕΟῸ Κ Ρ]8ο6 Ὀδίνγθθῃ βοῖηθ οὗἁὨ ἔπ6 ρῥγίῃοῖραὶ δοοϊθβαβϑιΐοβ οὗ 188 
ατοοκ Οδητοῖ δηᾶὰ [86 ΟΠυτγοῖ οἵ οπιο, ἀπτίης [ἢ 6 πιο οὗ [6 Ατίϑδη ἰγοῦ}]68." ΤῺΘ 
ᾳυοδείοη ἱβ8 ἰππ8 εἰδίε, δηὰ ἴπ6 ΘΧϑΏ 68 ὉΥ̓͂Τ ΒΟ [ὴ6 ΘΠΔΟΔΥΟΌΣ 28 τηϑάθ ἰ0 ἀ6- 
ταθηδίγαὶο (06 ἵἴλεῖ, δηὰ ἐ]αδίγαῖο [86 ἱΠΘΟΥΎ, Δ͵Ὸ ΗἸΠΥ ἀϊδουδβοὰ ἰη Ὀγ. Ττορο 68 5 “ Αο- 
οουμπὲ οἵ (6 Ῥυγϊηίοὰ Τοχὶ οὗἩ ἴ80 Οτοοῖὶς Νονν Τοϑίδιηθηϊ, τὶ ἢ Ἐιηδτίκβ οἡ ἰ(5 Ηον βίο ΟὉ 
Οὐτῖοαὶ Ῥυ πο 8." Βαρείος δηὰ 5018, 1854, ΡΡ. 197---208, 
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Ῥογίδῃσθ ἴῃ οὐ Ἰοἶδια ΟΥἩ οἶβ οοῃίσιρυίοα ἕο {16 ξογτηδίϊοι οὗ ἴδ ἰοχὶ 
ἱῃ ΘΟΙΏΤΊΟῺ 1186; {Π6 σομηοῦ ἰδχέ 1861: δπα [Π6η [Π6 οΥἹ 164] Θα ΟῚ 8 
ΡΟ] Ἰϑῃοα ΟΥ̓ νΔΓΙΟΙΙΒ βοῦοϊαγβ ὙΠῸ ἢᾶνθ δηαἀθανουσθα ἴο ΔΡΡΙΥ {86 
ταδί Υ18}8 ΤῸΓ οΥἸ οἶβτα ΒΟ πᾶν Ὀθθη Ὀγουρῶΐ ἰο ᾿ρΐς ὈΥ {Ποτὰ- 
ΒΟΙν 68 οὐ ΟΥ̓ οἰδβοσβ. 

ΤὨς τϑῦ ρογοη οὗ (86 ατοοκ Νὸν Τοβίδιηθηΐ Ρυ]8Π6 4 1η ῥτϊηΐ 
αἱ 411, νγδὲ {παῦὺ δοπίδιπῖηρ {Π6 ΒοηρΒ οὗ Μδτγυ δῃά Ζδομδγιαθ ({Π6 
Μασηπϊπεαξ απὰ Μεπεαϊοίι8), Κα τ. 42---ὅ66., 68---80., τ ἢ ΘΥΘ 
Βιθ)οϊηοα ἴο α αὑτοῖς Ῥβαιίου ΠΟ ἀρροαγοᾶ δ ϑῃοα ἴῃ 1486. 
ΤΠ ποχὶ ραγὺ τγδϑ {π6 ἢγϑί βὶχ ομαρίδσβ οὗ δ. 9 μπΒ οβροϊ, ρυθ- 
᾿18ῃ6α αἱ Ὑηῖοα ὈΥ ΑἸάυβ Μαπυίυθ ἴῃ 1604 : 186 Βγοί γομγέοθη ὑοῦ βε5 
οὗἩ 16 βϑηθ (ἀοβρεὶ (πᾶ ποῖ, 88 1ὺ π88 Ὀθ6 1} Βοιω:θ πιο βίαια, [Π6 
Ὑ1016 ὈΟΟΚ)ὺ 6 6 ρυ 5864 εὐ ΤΡιηραη ἴῃ 1614. ΤΉθθ6 ἀρρθαγ ἰο 
Βανα Ὀδθηὴ ἴπ6 ΟἿΪΥ ᾿πργ ββίομβ οὗ βοραγαΐθ ροσοηβ οὗ {π6 ατθοκ 
Νενν Ταβίδιηρηΐ, θοίογα μ6 σοταροίοῃ οὗ (μ6 ὕπνο δα] 08, οϑοῖ οὗ 
ὙγΒ 1 ἢ ΠΔ8 Βοῖαθ οἰαΐπ ἴο Ὀ6 σομΒΙ ἀογρα {πΠ6 γί. Τὸ {πδὶ οὗ ΑΒΜ υΒ 
11 θ6 Βασα ρίνεῃ [86 ργοοθάθῃοθ οὗὨ ἀθβοσιρίιοι, βῖποθ 1 νγᾶ8 {86 
Ἐγεὺ {παὺ γγαϑ δοίυδ!]υ ρεῤἰἰδηεά ; [86 ῃγβί ὑπογθοσθ, ῬΥΘΔΟΙ ΔΙ, ἔῸΣ 
ατεοκ γοϑάουϑ. 
ΒΈΟΒΕΝ, πὸ σοἸο γαίθα ῥυϊηΐοῦ δηα ρυ ]Π18Π6 οὗἨ Β 8816, Κπονϊηρ 

(πΠαὖὉ ΕΒΑΒΜΟΒ Βαᾶ ραϊά αἰξοπίίοι ἰο ατοοκ Μ55. οὗ ὁ Νὸν Τοο- 
ἰλτηθηΐ, ΔΡΡΙ16α ἴο {πῇ βοδιοΐαγ ἴο υπάθσγίακο δὴ δαϊτίοη ἴο Ὀ6 ᾿ταπι6- 
ἀιδίου ρυὺ ἴῃ Παπᾶ αὖ 18 οἷἶθθ. Βοΐοσα {8186 Εὐγαβτυβ ᾿δα τηδάθ 
ΒΟΙΔ6 ῬΓΟΡΑΓΑΙΟηΒ 1 τοραγὰ ἴο 8 σου δοα 1,δἰ]π ἰγαηβίδίοη δηά 
ΔΠΠΟΥΔΌΟΠΒ, 80 {πὲ 6 [Π6 ῬΓΟΡΟΒΙ ΓΟ νγ88 βαπῦ ἰ0 μἰτὰ (ΑΡΙῚ 17. 
1615), Πα τγδβ τοδᾶυ ἴοὸ ἰϑᾶνο ΕἸ ρ]απα δηᾶ ρὸ ἴο 4816 δῃα δοϊωλθησθ 
16 ψοῦῖκ. Οη δορί, 11. {Π6 ῥΥἹηθηρ οΘου]α ποῖ μανα Ὀθθη σοιητηοποοῦ, 
ἴογῦ 1 σψγ88 811}} υπάοίοττηϊηθα τ μαΐμοσ {π6 1,αἴλη ἰταπδί οι βῃοιυ]ὰ 
6 Ἰοϊποά ἰο {π6 τοὶ ἴῃ 8. ῬδγΆ 1161] οο]υσμη, ΟΥἩ ἔΌΣΤη 8 βοραγαῖθ 
γνοϊασηθ. ΒῪ (86 Ὀοριπηΐηρ οὗ Μδσοῖὶ 1516 186 σψ80]6 νοϊυπηθ, ἴη- 
ο]παϊησ [Π6 δηηοίδι οη8 88 γ7ὺ6}} δ {πὸ ἀσθοῖκ δπᾶὰ 1,δὔμ ἰοχίβ, γ88 
οοσαρίοῖο ; ἴῃ 688, ἰὴ ἔδλοῦ, (Π8ῃ εἷχ τιομίμβ ἔγοσα (86 σηθ παὺ {86 
ἢγτβί βῃβοῖ νγγὰϑ θθριιπ, Απᾶ ΠΟῪ ἴοσ {86 ἤγβί ἔτη οουἹᾶ βοθο ασβ 
ὙἘΟ ὝΘΓΟ τοδρίηρ ἰΠ6 ἔγυλ8 ΟΥὁὨ 186 (θη σϑοϑηῦ ᾿πνθηθοη οὗ ΡΓΪπηρ 
πὰ 118 δΔαἀναπίδρο 88 ἴο {π6 ἰαχὺ οὗἩ [86 ᾿ἱπβριγοᾶ βου ρίασο οὗ [86 ΝΟ 
Ταβίδιηδηῦ ἴῃ 118. ΟΥ̓ΡῚΠΑ] ἰοηριιο: {π6 Δρρϑδσαμοθ οὗ {π18 δα οι 
Εοοιηθα [ο 6 ἃ ρΓΘΡΑΓΔΌ ΟΣ ἔοσ ἴπ6 ΒΘἐοστδίοη. 

Τῆς ΜΩ55. νη οἢν Εταβῆλιβ υδ6α ὑγΟ ΓΘ ΒΌΟΘΒ 88 Β6 ἔουμπα αἱ 6816: 
6 δᾶ, ᾿πάθορά, ὀχροοίρα {παὺ ΕὙοθΘη σψοι]ὰ μαννα μα {πΠ6 ατροὶς 
ΠΟΡΥ͂ ΓΟΔᾺΥῪ ἴον δϊπὰ, Ὀὰΐ 48 {Π18 88 ποὺ (6 οαβθ, ῃ6 ἴοοὸκ ἃ ΜΆ. οὗ 
τῃ6 (ἀοϑρεῖβ οὗ 1016 ναΐὰθ, δπά, δὐθοσ δἀδρίϊησ 18 ἑαχὶ ἰο τυ βαὺ Ποὸ 
θα] ονβα ἴο Ὀ6 οοττθοῖ, 6 ρμυΐ Ὁ ἰῃΐο {86 ῬΥϊμίθ Β μαπᾶβ. [ἢ τρδκὶηρ 
[18 ῬΥΘΡΑγδ ΠΟ, ἢ6 ΒΡΘΙῚΒ ἴ0 πᾶν θθθὴ διαθα ὈΥ [86 γτουϊβοᾶ 1,δὐῃ 

1 ΤΊ δυδ)]οοῖ σοτητηθηοραὰ ἰη [ἢ 15 ΟΠδΔΡίοσυ ἰ8 ἰγοδίθα ἴῃ ἀθίδι], ἰἴη “ Απ Αςοουηΐ οὗ [16 
Ῥτιηϊοὰ Τοχὲ οὔ τὰ ατοοῖκ Νον Τοβίδπηοθηϊ, ἢ ΘΙ δΥῖκα οἡ 118 ον δίοπ οὐ Οτοδὶ Ῥυη- 
οἴρ!εβ, ὈΥ͂Τ 5. Ρ. Ττορο]]οα, 1.1,. Ὁ." Τὸ [Π18 γοίεγθῃμοθ Μ111 θ6 τηδάθ, 85 "" Αςοοπηὶ οὗ Ῥυϊητοὰ 
Τεχι," [οσ μοΐϊηῖβ ἰο ψ Ὡς ὈτίοΥ ]Πυδ᾽ο ΟἿ]Ὺ 18 Ῥσδοι δ Ὁ] 6 ἰπ ἃ ζθηοτα] ἰγοδίΐθο {1 τὴ 6 

πη. Α ομἰηπε οὗ ἴ[86 δυῦ)εοὶ 15 οοηϊαίποα ἱη “4 Ῥτοβρεοοίαβ οὗ ἃ Οτςαὶ Ἑὰϊ τίου οἴ 
6 Οτοοκ Νενν Τοδίδπιθηϊ, ΠΟ 'ἴῃ ρσχορΆΓγαιοη, τ ἢ δῇ Ηἰδιοσγίοαὶ 5 Κοϊοῃ οὐ τῆ6 Ῥυϊπιοὰ 
Τεχι." ᾿ΣΔΪ8 ἀλο;! λιίκίοτῳ 18 βυι)οϊηοα το “ ΤΠὸ ΒΟΟΚ οὗ Ἐδνεϊδιίοη τα: βἰδιοὰ ἴγτοπι {19 
Δπείςης ατοοὶς Τοχῖ, ΌὉγ ὃ. Ρ, τοχο]]68." 1,οπάοη, Βαρβίογβ, 1840, 

} 3 



118 Τοχέίμαϊ Οὐ ιἐἱοΐδηι. 

{βοὴ Μ ϊοῖ μ6 δα Δἰσοδαν ργοραγοα ἴῃ ΕἸ οΪαπα ἀπ Βγαθαηί ; 
11 Βουνϑᾶ ἰο σϑιιϊπα Ὠἴτὰ οὗ [86 τοδάϊηρβ οὗ [6 Μ55. σ ῖοὶ μα Βοά 
Β6Θἢ 1ῃ ἴμο86 ΘΟΙΠἾΤ16Β: ΟΘΟΑΒΙΟΏΔΙΪΥ, μ0 ἀουδῦ, ἢ6 νγ88 τα 1516 4 ἔγοπι 
τμαὐ γΟΥῪ οάσθ6 ; ἔοσ μα σιερροϑβεά ἰμαΐ μα πδα ΜΙ. δυὐμοσγιν ἔοσ πγοσ8 
ὅχο, ΒΙΘἢ Πα δά οἷν πποογγοοίβα 1ἢ μ18 [,δη ὑγαηβίαϊοη, ΤῊΘ ΘΟρ]68 
εὖ Βαβ8]6 νοι πα υϑρα ΓΘ ΤΘΔ]]Υ τηοάσγῃ, δηα οὗἨ δαΐ ΒΠ141}} γϑ]ὰθ : 
[6 ραββϑᾶ ὈΥ δἰπηοϑὺ στ βουῦ ποῦῖοθ οὴ6 οὗ [ΔΓ ΒΊΡΉΘΥ ομαγαοῖον (1 οὗ 
ὙΥ οἰϑίθιῃμ Β ποίδ! μη), ἀπ τὰ ἐδ 1 ἔγοια {86 αἰ ἔθγθησο οὗ 18 ἰοχὶ 
ἔγοσα {86 οἴβοὺ οορὶθβ μι ο μ6 Ππαα βρῆ. ἸὙΒουρῇ ονοσβισῃβ δπαᾶ 
ΤΆΔΓΚΒ οὗ μαβϑίθ 8.6 βυ ΠΟΙ ΘΠ Ὑ]81016 1 {818 δα 10, {Π6 ΟΠΑΘΥ 
ΤΟΙ 18 ὑπᾶὉ 10 γγᾶ8 δχδου θα 88 γ76}} 88 νγὰ8 {16 σᾶ86:; [ὉΓ ΕΓΆΒΠΊΙΒ 
γγ89 αἶσο ΟΟσΌΡΙΘα τὰ οαϊηρ ἔος ΕὙΌΡΘη {Ππ6 σου Κ8 οὗ «“Θγοόπηθ. [ἢ 
1τμ6 ΑΡοσδίγρβα Βα μα θαῦ οὔθ ΜΩ. (Ὀοϊοῃσίηρ ἰο ἘΘΌΘΠ]Π, ΠΟῪ 
Ιοβί); 1. νγαὰϑ ἀοἴδοϊὝςνε δἱ ἴπ6 6η4, ἃπα 8 σοπιπι ΘΠ ΔΙΥ͂ τγὰ8 Ἰηἰοστηϊχοᾶ 
ψῖ ἢ [86 ἰοχῦ: Βα βοραγαίθα {Π6 σχογβ 88 γ06}} (8. ἢ6 οου]ά Ὦγ ἰδ αἱὰ 
οὔ ἐμ6 γυϊραΐα, πα βιρρ]16α {πὸ Ἰαϑὺ Βὶχ νϑῦβββ ὈΥ͂ 8 ὑγδῃβίδι οι ἔΠΌΤᾺ 
{86 1. [Ιἢ (118 ΤΔΏΠΟΥ ἴμποσο δΓα 86}}} ὑγοσὰβ ἴῃ [86 ΘΟΙΏΙΏΟΠ 
οαλυοηβ ΒΟ ἢ οὐγα {8μ6 1. ΟΥἹΡῚ Πα ΒΟΥ ἴο ΕΤΆβται8. 

ΤὨὶδ 18 ποὺ {86 ρίασα ἴο παγταΐθ {6 δίίδοκβ τηϑδᾶβθ οἡὐ Εἰγαδταιβ 1Π 
᾿σΟὨΒΘαΊΘΩΟ6 Οὗ ΗΪ8 ποῪ [,Δ01π ψϑυβίοη, ὙὙ81Ο ἢ γἃ8 γορΆΓα αὶ 88 8 
ἸΠΠΟΥ ΘΠ Οη : 818 ασθοῖκ ἰαχὺ 4180 σϑοοινϑα 118 Βῆδγε οἵ νυἱδαρογδίοη, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ Ὀδοδαβα οὗ {π6 Πο;-Ἰπδβογίϊοῃ οὗ {πὸ ἰοχί 1 ΨΦοόδη ν. 7. ΤῊϊ8 
6, Ἔνϑῃ ἴῃ ἴμοβθ δεν ἀδΔΥΒ, αἰταοβί Ὀοίοσο {μ6 ἄατσῃ οὗὨ υἱιαῖ οου]ά 
6 ο6Δ]1οα ογιλοΐϊϑαι, ἠο δὴ δχίθηβὶνο οχδιη δύο οὗ αἀτοοῖκ Μ55., ἴο 
Κπον 1 ΔὴΥ οοῃίδιποα π6 ραβδαρα ἴῃ αυδβοη, ΤῈ ᾿γΐηοΙρΑ] ορ- 
ἐμεῦ οἵ Εγαϑπηιβ σγοσο Εἀυγαγα 1,66, δῇογνατἀἄβ Ασομ Ὀῖβηορ οὗ 

ΟΥ̓Κ, δπα δυπῖοα, ἃ τη οὐὗὨἨ τρυοἢ ρτγοδίοσ ἰθαγηΐηρ, οὔθ οὗ {δ6 
Οὐ ρΙ υἱοηβίδη οαϊίοσβ. 

Ιη 1618 Εὐγαβιη δ᾽ ἢγβί δα] 0 τγΑ8 υϑοα αὐ Ὑ ΘηΙσα 849 ἰπαὶ ΤΌΓΤῚ 
ὙΠΟ. {Π6 ἰοχὶ οὗ (86 ατοοῖς Νον Τοβίαμηθηϊ νγ88 ἰαίζθη, ἴο δοσοιη- 
ῬϑΩΥ ἴΠ6 ΑἸαΐηο ΠΧ Χ, 
ἘΤΑΒυ 8 Β ΟὝΥ ΒΘΟΟΠΑ ΘΟ Ὲ ἈρΡΡΟαγοα ἴθ Ματγοῖ 1519: ἰπ 1 Π6 

ΤΩΒ6 ΤΑΔΗΥ͂ ΘΟΓΓΘΟΙΟΏΒ; ὑμουρὮ, 88 ἢ βαυ8, {86 βίαίθ οὐ [18 θα ἢ 
Ργουθηϊοα ἢῖπὰ ἔγοσα ἀοΙηρ' 411} {μΒαῦ πα οουἱὰ αν νἱδμθα.2 Ηδ νγᾶ8 
Δρβοηΐ ἔσοπλ 8816 ἢ] 86 1; δηα Π6 αἰἱοηίϊοη ἰο {86 Ἔχϑουίζοη οὗ [ἢ 6 
στ οΥΚ ἀονοϊνοα ὑπογοῖοσο Ὁροὴ οὔμοσβ: (86 Δ᾽ ἰδγαίοηβ ἔγοτα ὑπὸ Εγβὺ 
ρα! ίοη σογ (ϑοοογαϊηρ; ὑο Μ11) εν λιμπάγοα, 

ὙΒΘΓΘ τὺ ἢν θ6θῃ ἃ ΘΟΠΒΙἀοΓ8]6 ἀομημδπᾶ ἴον [η6 ατοοκ Νονν 
Τοδίδιηθηξ, Β'πῸ6 ͵ὸ ΚΟΥ παὶ ἴΠ6 ἢγδὲ ὑνο οαἀϊίίομβ οὗ 1γαβιηιβ 
διηοπηΐοα ἰο ἐΐγεα ἐπομδαπά ἰΐγεε ἀμπαάγοαά ΘΟΡΙ6Β; δηὰ ἴῃ ΒῚΧχ ὙΘΆΓΒ 
ΠΟΥ Ὑ6ΓΘ 8}} 8018 (Ὀ651468 [8οβα 10 ἢ ταῖρῦ μᾶνα Ὀθθη οἰγουϊαιοα 
οὗ {86 ΑἸαΐπο δα! θη), ἔὸσ ἰῃ 1622 Ἐσγαβηηιβ μδᾶ ἴο ρα ουἱ ἢϊ8 {τὰ 
οαἀϊίίοη. ἴπ {818 μ6 ἱπβοσίθα {88 ἰαχῦ 1 Ψόοδη ν. 7., ποὺ 48 Ῥοϊπρ 
Βα ΒΗ 6α οὗ 118 σοπυΐπομθβα, θὰ Ὀθοδυβα δα μδα ρῥγοτηϊβοα ἐμαῦὺ μ6 
ψοῦ]α ἀο {Π18 1 4 ατοοῖκ ΜΆ. σοσὸ ζουπᾶ {μαὺ οοπίαϊποα ἰἰ : Δηἀ Οὴ6 
Βανΐπρ θθοη Ὀσουρμύ ἔογναγά, μ6 Καρί ἰο 18 δηραρϑιηθηί. Τῆς ΜΙ. 
1.561} ((οάοχ Μοπύξογίίδμπυδβ, μον δὖ Τυϊηὶν ΟΟ]]6 σα, ὨῈὈ]1ὴ} 18 οΧ- 

δ βεο δὲ ίο ἴπὸ δίΐδοῖκβ οὔ 1.66 απᾶ ϑέαηΐςα. “ Αςο. οὗὨἉ ΡΥ. Τοχι," ῬΡ. 21, 22. 
,., δος. ΟΥ̓ΡΥ. Τοσὶ, Ρρ. 34, 26. 
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. ΓΟ ΠΔΟΪΥ τηοάογῃ, δηα [Π6 ᾿πβυθηος οὗ {86 1δὕη γυϊρσαῖθ 18 ὑπαυθ8- 
ΠΟΠΔΌΪ6 ἴῃ [818 ραββασα: 1Π6 ὙΠΟΪ6 οὗἁὨ (Π6 Βἰβίοτυ οὗ (π6 ΕἸ 1816 8 ἴῃ 
15 ΜΆ. 18. Ἵσίγθιμθυ βυβριοιουβ. [Ι͂ἢ {818 {πιγτὰ οδαἀϊθίοι ΕἸΓαϑτηιβ 
8. 8116 6] Π!τ2861} οὗὁὨ [86 ἐδοὶΐ ΘΟΥΓΘ 0:8 οὗἉ 18 οσζαΐα, τ ΒΙΟἢ μα θδοη 
ἸΏ866 ΌὈΥ {Π6 φαϊίοῦ οὗἩ (Π6 ΑἸάπ6 τορεῖὶπί ϑοοη δήϊοσ {18 δα! οι 
Δρροασζοῖ, [86 (Οοιμρ! υἱοηβίδη Ῥογρίοῦῦ τγαὰβ σοϑουθα ἔγοσα {π6 υη- 
ΜΟΥ ΟἸΒΟΌΓΣΙΥ ἴο ὙΙΟΣ 11 Δα ὈΘΘη ΤῸΣ Βοῖλθ γ6Άγ8 δοπβὶ σῃρᾶ ; ἀπά 
ἰδ8 ΕὐγαβινΒ τῦ88 8016 ἴο ἅνα}] ἰγαβοὶ οὗ 10 ἴῃ 186 ἔσο Υ σαν ]βῖοη 
οὗ Βῖ8 ἑεχύ ἴπ εἷβ ἔουτίῃ οαἀϊάοπ, ἴα [Π6 ΑΡροοδῖγρβθ, σσμϑτθ ᾿ἷ8 οὐσῃ 
ΜΗ. δος βου μ8α Ὀ6Θη 80 βθμᾶθσ. [1π [86 ᾿αβύ Βὶχ συ σβθθ, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, 
6 14 ποὺ ᾿ἱπίσγοάποο {86 ποοάθα δοσύθοῖουβ ΟΥΤΩΣ ἰ0ὸ ἃ Ουγὶουϑ 
Ταϊδβία Κο : δοΐοτστο 6 βὰν {86 ΑἸάϊη6 ἴοχῦ, 6 νσοΐθ ἰὸ 818 ἔγιοπάβ δἱ 
Β48]6 ἴο σοδύοσε [Π6 ραββαρθ ἴῃ αυθβίοη ἔγοσα {παὺ οαἀϊοη; δηᾶ ἢθ 
ΒοασηΒ ἴ0 ἢᾶνα ἰδίζθη ἴ0Γ σταπίρα (Πα τ μαῦ γγ88 π 666] μδα Ὀ66ῃ βυϊς- 
βοΙ ΠΕ ἀοηθ. 

ΤὨ15 ἰουσί οἀϊ το Δρροαγοα ἴῃ 1627: 118 ΔΡΡΘδγΆΏ66 αἰ 678 ἔγοηι 
81} (86 οἴδβιογβ, ἴθ μανϊηρ (μ6 1,δίϊη Ὑυϊσαία ὈΥῪ 186 β146 οὗ μῖ8 οσῃ 
ΨΟΓΒΙΟῺῚ ὙΓΒΙΟὮ ΔΟσΟΙΡΔη168 ἴπ6 σοῖς Τοσχί. 

[πὰ 1585, {86 γοᾶῶσγ ργϑοθάϊησ 818 ἀδθδίῃ, ἢ18 ΒΜ οαϊοη 88 ρυῦ- 
ῃοᾶ : (16 ἰοχὶ 18 δἰτηοδί ἰἀθη 168} τ ἢ ἐμαὶ οὗὨ Τπ6 ἔουσίῃ ; {Παὶ 
ΤΟΥ ΟΓΘ ΤΙΔῪ δ6 τοραγαρα 48 {Π6 Εγαδτηϊδη ἰοχῦ; ἴῃ ἴδοϊ, {86 ἰοχί 
ἩΠΙΘὮ, 848 ἴο 118 ββϑϑηίϊὶ [βαΐυσοθ, 18 (86 4418 οὗἨ ἰπαΐ 80}}} 1 σοτῃ- 
τ οη π|86.1 

ΤΗῊΗΕ ΟὈΜΡΙΌΤΕΝΒΙΑΝ ΕΡΙΤΙΟΝ, Τδουρ πού »εδιίδἠεα 1111 ἴον 
186 τοί οὗὨ ἴμᾷοβα υὑμαοσίβκοη ὈΥ͂ ΕΓΆΒΙΩι 8, γ88 φχίπίεα ταοσα {Ππ 8 ἔνγο 
ΥΘΑΣΒ ῥΓΘΥΊ ΟΊ ΒΙγ. Τα ἀδία ὙΠΙΟΝ 1 ὈΘΑΓΒ 18 δη. 10. 1614. Α58 
ΘΓ 858 {86 γοᾶγ 1602 (ὑδγάϊπαὶ ΣΧ πιο θβ θαρϑῃ ἢ 15 ὈΓΟΡΑΓΘΊΙΟΙΒ ΤῸΓ 
τὴ Ῥο]γρίοις Β18]6 ψ  ῖσἢ ἰακοα 118 ἀδδίρηιδίίοη οὗὨ (ὐοτηρ! υἱοπβίδῃ 
ἴτοσα (ὐοτηρ! υΐυτῃ, [π6 1,Δ11ἢ δῆλα οὗ ΑἸοαϊὰ ἴῃ ϑρδίῃ, ἃ ρἷδοθ δἱ 
τδΊΟἢ Π6 Πα ἐου πα θα ἃ π᾿ γουβγ. Τδ6 ὈΥΙΠΟΙΡΑὶ θαϊοῦ οὗ 186 δῆς 
οοπίεἰπτηρ [86 Νονν Τοβίαιηθηί γ)88 “4Ππ|68 [0062 46 δίυαπιοα. ΤῊΘ 
ΟΙά Τεβίδιηθηὺ γγαϑ ποῦ ρυϊπίθα {1}} δὐθου Αγ, 88 γα ἰθασῃ ὈΟΓΠ ἔγοπι 
186 ἀαΐα, αἱγ 10. 1617, αὖ {πὸ δῃᾶ οὗ τπ6 ἔουσίῃ νοϊυπηθ, δπα ἔγοσα 
16 ἀοαϊολίοη οὗἉ [πΠ6 ψόσκ ἰο 1,60 Χ, θγ (ὐδγαϊπα] ΣΧ ̓πηθῃ 68. 
6 η68 ἰνοα ἴο 866 [86 σοτηρ]οίϊοη οὗ ἔπ6 (οταρ] ἰδίῃ ῬοΪν- 

εἱοέξ, ἐχθουϊθα ὑηάοσ ἢῖ8 αἰχοοίιοῃ δηα δὖ ἢὶβ θοχρθποοῦ: δυΐ 11 γγ88 
5.}}} ἀΠΡῸ]Βμ6α θη Πα ἀϊοα, ου Νόον. 8. 1617, ἀσοα 81]. ἴῃ 1620 
1,6εο Χ. βοπί ἢ18 δχϑοιυουβ δὴ δ ΠΟΥ ΒΑ [0 Τ[ῸΓ [18 Ρυ] ]οϑίοη ; Ὀυΐ 
{μ8δὲ βϑοῖῃβ βαγάϊγ ἴο ἢανα ἰδίκθῃ ρ]δοθ Ὀϑίοσε {π6 γϑᾶγ 1622. 

Ὑγ6 αζὸ ποῦ δοαυδὶηίοα ὙΠ} ἰμῃ6 ΜΌ55. σπιοὰ [Π6 (Ομ ρ] υἰδηδβίδη 
οατύοτβ υ864, 80 {πδὺ γα οαπηοῦ Ἰυαρα ὑἤ τὰ 1π 0Π6 ΒΕ8ΠῚ6Θ ΤΩΔΏΠΟΥ 88 Ὑ6 
8 (Πο86 δι ρ]ογοα ὈΥ͂ ΕἸΓΑΒυηῈ8: τῦ6 ΟὯΠ, ΠΟΥΓΘΥΘΙ, Θδηαΐθ [Πθ τὴ 
ΟΠ. ᾿Ἰηΐοσηδὶ στουηα8 ἔγοπι {π6 ομαγδοίου οὗ {π6 ἰοχῦ 1. ἢ {π6 ΘΟ Γδ 
Ρχγοάυσοεα, ΒΙβῆορ Μασβὰ στὶρθ!}ν βαγβ, “ Υ ΒΘΏΘΥΟΣ τηοάσγῃ Οατρϑοϊς 
Μ95. --- Μ5,.. υυϊΐθη ἴῃ ἐπα γί, ἐουτγίοοπίῃ, οὐ Δἴ δοπίῃ 
οαπίυτΙο8. --- ΠΣ ἔγοσα π6 τηοβδί απο ατοοκ Μϑ5., δαπὰ ἔγοσα {ῃ86 
αυοίδιοηβ οὗ 186 οαυγ ἀτοεὶ ἔλίμοσβ, 1π δυο ὁμαγδοίθυιβιϊο τοδὶ ρ8 

- ὅς “ Ας΄. οΥ̓Ρε. Τοχι, Ρ. 38., 856 ἴο ΕΤδδτηλυϑ᾽5 ναΐθο [ῸΓ δποϊθηςϊ ἐς βιΠἸΟΠΥ͂ 45 ἔδιθ 
εὐὶτ1. 2] Ὀ8518 ἴῸΣ ἃ σοπιπο ἰοχ. 
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{16 Οομαρ] υὐδηδίδῃ ἀσοοῖ Τοβίαμηθης αἰπηοδύ ᾿μναυ ΔΌΪΎ ἄρτοο8 ὙΠ᾿ 
186 τλοάδγῃ ἴῃ ὀρροβιοῃ ο [6 δῃοϊοηὶ ΜΩ8.᾽} 

Βαυΐ ἰμουρ ἃ οοττοοῦ Ἰυθσταρηῦ ταϊσῦ ᾿μὺ8 Ὀ6 ἔοστηθδά, 10 νγαϑ Ἰοῃρ' 
8864 (ηδὺ {μ6 Μ55. {Ποπιβοῖνοθ ταϊσῃῦ 6 ΘΧδτοϊηθα ; βῖποθ, ὙΠ6π 
[λα ἰεχὺ 1 Ψομη στ. 7. γ88 ΠΟΥ αἰβοιββίο, ἀρ06 818 ὕΟΥΟ βοπλθίξπη 68 
τηϑάς ἰο [86 (ὐοτιρ] υὐδηβιη δα! θη οὗ [86 Νὸνν Τοβίδτηθηῖ, ἃ5 οο- 
(Δὶπὶηρ ἢ. ΤΠ Ββίδίεπηοπῦ οὗ ἴπ6 ΘΙ ΟΥΒ τγαϑ {πα {ΠΕ Ὺ δα τεςεϊνοά 
ατοοῖς Μ5 5. ἔγοιηυ {ῃ6 ράρ8] ΠΌΣΑ ἴῸσ {πεῖν οαἀϊίοη ; δηά τμὲ8 Βαά 
αἰ8ο 16ἀ ἴο {16 Παβϑίγ δβϑυτωρύϊοι {μα΄ {16 Οὐἄοχ νδοβηα8 ππῶσέ μαν 6 
Ῥ6θῃ βῃθοῖα! ν ̓ ηΐομαθα. ΕὐΤΆΒυλιΒ ΒθοσηΒ ἴο πᾶνο ἢγδί {πουρᾷξ {818 : 
θυΐ τ Βοη ϑαρυϊνοάδ βοηῦ ἢἰπὶ (1η 1633} ἃ 11δὺ οὗ το μυπ δά 
εἰχίγ-νθ ρίδοθβ ἴῃ συ μοἢ {6 γαίοαη ΜΆ. δοοοσάβ ἢ {πὸ 1,αἴπ 
γυϊραία ἴῃ Ορροβίοι ἴο 18 ἀστοῖς ἰοχί, 6 βῶνν {λδί ἐξα ΜΆ. οοὐἹὰ 
ποὺ Ὀ6 {π6 [8818 οὗ {16 ΟΟμρ] υἱδηβίδη οαϊοη, θδσαιβθ 'ἰπ Βῃοἢ 
Τοδρϑοίβ 18 ζἜΠΟΓΑΙ Ἕμαγδοίου Βί ΟΠ ΟἿΥ ΤΟΒΘΙὈ]6α Π18 οὐὐῃ ἰοχί; δηά 
λυ Ὀοΐηρ ὈοίζοΣ Ἱπξοττηθα τοϑροοίληρ ἐδ (οάοχ Υ δἰϊοδηαβ, μΒὸ βὰρ- 
ῬοΟΒθα, ὙΘΤῪ ΤΟΔΒΟΠΔΌΪ,, ἰμαΐ 10 ὰ8 ΒΟΙὴ6 ΟἾ6Γ ΟΟΡΥ ἱπ (86 ροη- 
ἘΠΕ Δ] ΣΡγασ ΠΟ μδα Ὀ66η ὑγαπδτηι6α ἴο {86 Βρδῃϊβῃ δα οχα. 
ΤῊ ποίϊοῃ 8 δὖ ὁπ6 {ὑπὸ ΜΠΘΘΪΥ ῥγορασαίθα, {βγουρἢ 186 

Βανιηρ θη δἀορίοα Ὀγ ΜΗ], {μαὺ (16 Οοταρ αὐοηβίδῃ ἰαχὺ σοϑ]ν 
Τορσεβοηίβ (μαὺ οὗ {86 γαίοδη ΜΘ. : ἃ τλογθ δχδοῦ δοαιυδιπίδποθ 
ὙΠῚ} {86 γερμΐς Οὗ τιμαὶ Εταδιηυϑ Ἰθαστηθα σου] Βανο ργονοπίθα 1819 
οΡ᾿ πίοι ἔγοτλ μεϊηρ' δαορίεα. ΥΥ οἰβίεϊῃ, ἴῃ ὁρροβίηρ 10, γϑηΐ ἴοο ἔὰὉ ς 
ἴοσ Πα οδβί ἀϊβογθαϊ οπ {86 ἀἰδίποί δἰαίοσηθπΐ οὗ [86 Θα!ο 8 {μα 16 Ὺ 
μδαὰ ΜΝ. ἔγοιαῃ 1Π6 ρᾶρδὶ ΠἸΌΤΑΣΥ, βοπῦ ὈῪ 1,οὸ Χ,., δὰ τῃδὲ 186 Ὺ 
᾿δὰ ΟΠ] ονοα ἐμο. ΝΟΥ, 88 {π6 δοο}ββϑίοῃ οὗ [1,60 ἰο {Π6 ρορϑάοια 
Μ 88 δρουΐ ἴδῃ το τ ὴβ ΟὨΪΥ Ὀοέοτα {Ππ6 ἀδΐα οὗἉ [Π6 σοιαρ! οἴου οὗ (89 
ψοΐυπηο, ἰῦ γγὰ8 διριιϑὰ {δαὺ [π6 ἰπ|6 ψου]ὰ ποῦ δαταϊῦ οὗὨἨ {μ6 μοβεὶ- 
1} γ οὗ Μ58. Ῥεϊηρ βοηῦ ἔγοτα Βόουλθ ὈΥ ἰμδί Ῥορβθ Βιβῆορ Μίδγβῃ 
ταροαίθα δῃα οηΐοσοθα {18 διριμηθπί. Βυῦ γ͵ ἤᾶῦθ πὸ γὕϑᾶβοι ἰὸ 
ΒΌΡΡοΟΒα ἐπαῦ (π6 νοϊυταθβ οὗὨἨ {π18 Ῥοϊγρίοῦῦ οοπίδιπῖηρ {π6 ΟἹά 
Τοβίαπιοηξ, 1 ΒΊΟΝ {86 ρῥτϊηππρ πουα Ὀ6 τρογὰ ἀἰβηου]ῦ, ΈΓ6 
δχθουίοα νὰ στοδίου οχρϑαϊοι ἔμᾶπ {Π6 ΝΕ, δᾶ γοὶ {ΠΟΥ στα 
81}1 οοιηρ!οίοα (1 τΠ6 ΑΡρραγβϑίῃβ) ὈΥ Ψ]γ 10. 1617,--- σε γο]υπιθ8 
ἴῃ {Ππγθθ ΥΘΑΥΒ δΔπα ἃ δι]: 8ὸ ἰμαΐὺ {Π6γθ 18 ποίμῖπρ ἴο ΤΟ ΠάοΡ 1ὲ 
ΠΘΟΘΒΕΔΤῪ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ δαί {π6Ὸὸ Νοὸνν Τοβίαμηθηῦ βου] πᾶνα βίοι 
ἸΟΏΡΘΓ ἴῃ ῬΓΟΡΟΡΌΟΣ {Ππ8Π Δ ΠΥ οὗ {86 οὔἶ6Γ νοϊυμηθβ. Βυΐ [6 ἀουδέ 
88 γόον ουὖ σουρ]οα πῈ {π6 ϑυρροϑύίοη ἰμαὺ ἴμ6 Μ55. σθῖο ἢ 
186 οαἀϊίοτβ πδα υβοα 8}}}} εχ βίβα αὖ ΑἹἸ]οαϊὰ. 

ΤΒοτο, {Π6η, ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ γ ΘΙ βουρῃῦ ἴῃ 1784 ὈΥ ἴπ6 Ταμβῃ 
Ῥτοΐδθβοῦ Μοϊἀθημανσοῦ; δηᾶ [86 δοσουμῦ ὙΠ ἢ τγὰ8 σίνθη πὶ 1η 
ΘΏΒΥΟΙ ὕο 18 ἸΠα ΟἾΓ168 τῦϑβ 6] να {Ππγουσῇ χορ ἴον δρουΐ βι χίῦ 
γοδσθ. Αὐ ἢγβί, ἤθη μα ἔουπα πὸ ΜΚ. οἵ [86 αἀτοοκ Ταβίδπιθηί ἴῃ 
1.6 ὉπΙνΟΥΒΙΥ ΠΙΌΓΑΥΥ, Β6 ἐμουρλῦ (ΠΟΥ ὙΤΟΓ6 ΟΟΠΟΘΑΪΙΘα ἔγοση ἢἷπὶ 

Δ 4 δορί Γ68 οἢ 6 Οὐ οἴσῃ οὗἉ τῆ ΒΙΌ]6,7 Ρ. 96. : 
3 ὙΥ εἰδιοϊῃ βαὺ8 πὶ 1,00 νψγ88 οἱεςϊεὰ Εδὺ. 28. 1518, δηὰ ὁγονηοᾶ Αρτὶϊ 11. ([Π18 διδῖθ- 

τηδηΐ ἢδΔ8 Ὀ66η 10]]οννοὰ ἴῃ “ Αςοουηὶ οὗ [86 Ῥυϊηϊοα Τοχι, ἢ ἢ. 7. ποίε, οὐἷγ Μαγολ 15 δος 
ἀρη.8}}7 βυι διϊταϊοὰ ἴον Αγ): Βίβῃορ Μαδγβὴ δαύβ 1ῃδὲ 6 νν88 εἰεοϊεἃ Ματοὴ 11]. ; δηά 
Οδτγάϊμαὶ Βεϑιηθο (866 δ᾽8 Ἐρίδβίοἰ) Ρ] δίῃ] γ σοσορη δοβ ἴπ6 δ οΓ 88 ἴπὸ ομῆς αν ποι ῆοά 
ἄδιο οὐ (Π6 οἱοοιϊΐοη. [Ὁ ΤμΆΚΟ8 ἃ ἀϊδεγοηςο οὗ ὑὕὰϊ ἃ δ ἄλγε; δῃὰ δἱ εἶ] Ἴνυρηῖ ἰὲ ἰς 
δεκπον)οάχοά ἰμδὲ ΒΘ νγὰ8 ΓῸΡῈ οὐ [86 111} οὗ Μασο, 1518, 
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ουὐἦ οὗὁὨ ἃ τοοῖϊτα οὗ βιβριοίοη ; θαῦ οἡ τηρδκίησ {ἈΥΓΠΟΥ πα Τ]ΟΥΘ 
γΓοββίησ ᾿πα γ]08 Π6 νγὰ8 [014 {πᾶὺ ἀρουῦΐ {Π8 γϑῶγ 1749 {Π6γΥ μιδά 
δδθη βοϊὰ ἴο ἃ γοοκοῦ-ταδ κοῦ ΌΥ͂ δὴ 1Π1|Π γαῖα ΠΠ ΡΥΆΤΙΔ ἢ, 88 μϑοῖος5 ρατοἢ- 
πιοηΐβ, ἴο τλλῖκ6 ΤΟΟΙᾺ ΤῸΣ Β0ΠῚ6 ΠΕ ὈΟΟΚθ. Τῆι 1Ὁ τνδϑ Ὀο]]ανοά {πΠαὶ 
1Π6 οἀϊΐοτβ μεὰ 9 ]ονοὰ ΜΌΘ. ἴῃ ϑραϊῃ δῃμα ποῦ δὴν βρηΐ ἔγοα 
Βοπιο, δηὰ {μδὺ ἸπαυΥ δρουῦ [6 πὶ τ᾽ 88 δἰ οσε μοῦ ναϊη. 

ἴῃ 1821 δ᾽γ Φομῃ Βονσιπρ οαβύ βοπηα ἀοιυδῦ οα {116 βίοσυ οὗἉ {818 
ἀοβίγασοπ, Ὀὰξ ἢ αΙά ποῖ ᾿ἰηνθδί σαί {π6 ϑι0)6οῦ ἀΘΟΡΙΥ͂, ΠΟΡ 
ὀχρ᾽ εἴη μον 10 δᾶ οτὶρὶ παίθα : δηὰ 1Ὁ νγἂβ βοὴβ ὑϑασβ Ὀοίογα τη ἢ 
Αἰ ΤΟ ͵β ρα ἴο Π18 βἰαϊοιηθηί, δα ἰαῖα 0) γ. «8π|6ὸ8 ΤΠοιηβοῃ, 
ΠΟΥ ΘΥ͂ΘΥ, βίηοθ τϑἀθ σϑΓΟ Ὁ] ἸΠΑΌΪΥ, πα 186 τοβυ]ῦ 18 {παῖ, 860 (ᾺΓ 
ἔτουα 1π6 ΠΙΌΓΑΣΥ Βανΐησ θ66η ὉπάοΥ {π6 ΑΓ οὗ ἃ βίῃ ρ!ἃ ΟΥ̓ τ ΘΟ 688 
᾿θγασγίδη αὖ {86 {τὴ οὗἩ [π6 δἱ]ερϑὰ ἀασϑίσιοίοη, 10 ψγὰ8 πᾶσ τ{Π6 
ΒυρΟΥΙ ΓΘ πάθῃοο οὗ ἃ Ἰδαγμ θα τηδη, ὙΠῸ νγ88 αὖ [ῃ6 Ραΐπ8 οὗἩ σϑδυβὶηρ 
6 ΜΗ55. ἴο 6 τϑρουπά. ΑἹ] 16 Μ55, σβῖοῖ ογα ΤΟΥΤΊΘΙΪΥ͂ 
Κπονγῃ 848 Ὀοϊοηρσίηρ ἰο Οδγάϊηα] ΣΧ ΊτΘη68, Δῃα ν᾿ Ἰοἢ ἀγα ἀθβουθοα 
ἴῃ 186 οδίδίοριθ τοδᾶδ ἴῃ 1745, Γ6 81}}} 1ῃὴ Ὀδὶπρ, 8η4 δῦθ ΠΟΥ Ὑ1Ὲ 
(6 τοδί οὗ ἐμαὶ ἸΌΥΆΤΥ αὐ Μεαγιά. ὍΠΟΥ σομρτίῖβα δἰ πηοϑὲ 4}} [ῃ6 
Μ5. πιαίουια ]β 864 ἴῃ [86 (ὐοταρ] υὐἱοηβίδη Ῥοϊγροῖξ, Ἔοχοθρί {παῖ [86 
ατεοῖκ Νοὸν Τοβίατηθην 18 ἰοαπα ἴῃ ποθ οὗ πο. (Νογ γαῖ {86 
Ῥοπΐίαλίουςἢ οὗ {πὸ 1.Χ.Χ.)} ΤΒα οδίδίοριιο βῆονθ ὑμαῦ βυοἢ ΜΩ͂Ν. 
ἀ1α ποῖ Ὀαϊοηρ ἴο Οδγάϊη8] ΣΧ Ἰτηθμθδ᾿Β οο]]θούΐοη. Απά {δμὺ8 ψ Πρ 
ΜΟΙ Ομ Βανοσ 188 Ἰροτίυπδίθ ἴῃ 19 ἸΠΔΌΪΣΤΥ ἴον ατοοῖς ΜΌ. πη ἢ 
(1πΠ6 ΙΡΥΑΓΥ Πα ΠονΟΥ οοηίδιηθα, 8 ΟΣ Δ πδίοη τγ88 ρίνϑη Πΐτὰ 
μι ἢ, αἱ ᾿οαϑί, δἰ ἰοποοά Ἀθη. ΝΟΥ͂ α 8αΐε ἴο ἃ τοοκούσμδ κου Ππαᾶ 
ἰἈΚδὴ ρΐαοα δϑουῦδ {μ6 ἀαΐθ βρϑοϊῆϑα, δῇ {π6 ὥπηθ σ βοὴ ἐπ Μ55. 
ὍΤΟΥ ΘΑΓΘΙΌΪΙΥ γϑοσπά, ---- θὰ οὗἨ νὰδὶῦ οὗἩἨ δουγβο ποὶ οὔ ΜΝ. οὗ 
{πῸ ατοοῖκς Νὸν Τοβίασηθηϊ, Ὀαΐ οὗἉ ““ 8616 88 ρδγοξιηθηΐθ᾽᾿ ἰὴ ΥΘΘΙΠΥ ; 
{ἢ ο]4 ἐο]α θα ρᾶροσ δηὰ νϑι]υσα οονϑῦβ οὗ ἴμ6 Ὀοοῖβ. ὅϑοπια σοῃδιβοα 
Του θταῦσδηοα οὗ {18 ΘυἹ ΘΗ ΕΠΥ 16α ἴο {π6 βίογυ ὑοϊὰ ἴο Μο)ἀθηῃανοῦ 
---ἃ βίοσυ ψ ΒΊΟΝ [86 οαίδίοραθ που] παν δὖ ομο6 γοξυϊοα, ἀηὰ πο ἢ 
15 Υαῖβοῦ ἰδιηθ ἴῃ 1861; ἔογῦ 1 που]α 6, αἱ ᾿ϑϑϑί, γϑπλδγίθ]α 1 186 
οπῖψ οἰαβ8 οὗ ΜΩ5. (λπ8 αἀϊδβροβοα οὗ ψϑῦθ {Π6 ΟΡ ὁπ6 ὙΆΙΟἢ ψ͵88 
{πὰ σΑΓΟΙΌΪΠΥ δουρσδξ ἔοσ. Τγοίβοη, Μο] ἀθημαν ΘΓ Β σοιηραπίοῃ, Οἢ 
γ᾽ ΠΟΒ6 ἀΒϑΌγϑηοα ΜΙΊΟΙ86118 σάν ΘΌΓΓΘΠΟΥ ἴο [86 ΠΑΓΓΔΙΊΟΏ, '͵ἃ8 ΤΑΙΒΟΓ 

ἜῬτοηδ ἴο δᾶάορὺ (μθουῖθθ 80 ᾿πογθά!ῦ]6 ὑπαῦὺ {μ6Ὺ ΠΔΥΪΥ οου]ὰ Ὀ6ΑΓ 
ἀἸβου ΒΒΙ0Η. 

Απᾶ ἰδυ8 ἰδογα 18 ΠΟῪ Π0Ὸ δβιυβιοϊθηΐ Υθαθο ῸΥ ἀουδίϊηρ {πΠ6 
δοσουηῦ ρίγϑῃ ΟΥ̓ {86 οατΐοτβ ἐμοπιβοῖνεβ, ὑπαὶ {ποῖὶγ αἀτοοκ ΜΩ͂Ν. 
ὍΟΥΟ βοηῦ ἴγοιῃ {86 δίοδη, δηὰ {π| ποῦ, πὸ ἀουρὲ, ΤΟΥ ὍΟΓΘ 
ΓΟϊΌΏΓΩΘα δου (πο Υ δὰ Ῥδθθῃ υϑοά. [Ὁ 18 ποῦ, ΠΟ ΘΥΟΥ, ῬΓΟΡΔὉ]6 
{παὶ {πον σα 6 ἰἀορηθ ρα, ὙΠοιρ {μ6 γυσϊτου οὗ Θίαπιοα δηα 
ἢ18 ΘΟΠΙΡΔΠΙΟΠΒ ἴθ ποὺ ρστοαῦ, γοῦ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΒρΡροβοά ἴο πανα 
[Ὁ] ον α {πεοὶρ ΜΩ55. πιδουΐ ᾿πίθηθοηλ] ἀσραγίαγο, Ἔχοορὺ, Ἰηἀ666, 
σι Βοσα {Π6Υ {πουρὺ {πᾶ (ΠΟΥ νοτο ἀδἔδονθ: {π6 1,αἴϊπ τπγὰϑ ἀϊσλϊν 

" Τὴ» δοιης5 ΤΒοιηβοπ Β ἰηνοει χαϊϊοηβ οτο οομηπηηἰσαϊοἃ ἰὼ ἴΠ6 ΒΙΌ]ς 4] Βονΐονν ΤῸΣ 
Ματοῖ, 1847. Ηἰδβ8 βἰδίθιῃθης γγἃ8 Βοοοιηρηηῖθα ἸὙ] ἢ ἃ {γαπδβοσρὺ οὐὗἨ ἴπ6 σαἰδϊορυο τηϑᾶο 
ὈΥ Ποη Δοβὰ ΟΘπιίοττοζ, (πς Πἰδγατίδη εὐ Μετά. )σ. 7. Ἐποιηξοπ Ἰοιοσ δηὰ [δ 6 οὐαἷδ- 
ἰοζθ ὑεσθ Βοοῦ ἰγϑηβίοσγε ἃ ἴο ὑπ Ῥαβοβ οὗἨ οὁπ6 ΟΥ̓ το ρογί οἰ Ά18 : ΠΟΥ͂ ἈΓῸ αἶδο ἷπ- 
κει ἴῃ “ Αςδοσαῃὶ οὗ ἐδ6 Ῥχίηϊοὰ Τοχι," Δρροηάἶχ το δοοίίου [., γ».ὄ 12. 504: 
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ναϊυθα ὈΥ (μοὴλ 88 {86 ἰγδηβίαιϊοι οἱ [86 οἔυχοὶ, απ ἴῃ ἰακίηρ 
1. Φόοβη ν. 7. ἔγοπι {πὸ 1μδπ, {πον ἀϊα 10 (48 ϑύπῃϊοδ ΟΣ ΒΒΙΥ 8878) 
ΟὨ {86 ρστουπα {μαὺ {Π6 ἀστοὶ ἰοχὺ νγὰϑ οογγυρίοα, Ὀαὺ ἰδὲ (86 
Τ,αὐλα οοηΐδιπρα {Π6 ν ΥῪ σα, ὙΠΘΙΓ γαϊὰθ ἴῸ (86 Ζ απ ἴῃ οοη- 
ἰγαβί ἴο {Π6 οΥἹρίηαὶ ὑοηριιο8 οὗ δουιρίασθ 18 βΒῃονσῃ ὈΥ [86 ΘΟΙΩΡΑΓΊΒΟΙ 
γγΒ οἢ {πον τὴ τὰ 1π {η6 ΟΙα Ταβίαδιμθηϊ οὗὁἩ {86 γυϊσαίο, ἴα [6 σοηΐγαϊ 
σου Ὀοίπχοθη ἰδ6 ΗΘΌΥΟῪ πὰ (06 ΠΧ Χ., ἰο ΟἸγῖδὺ οσγυοϊδοά 
Ὀούνγθθῃ ὕπο ἰπϊονοβ, (6 βυπαρόριθ οὗ προ] ονηρ ὁ] 6γ8 δά {86 
ΒΟ Ιβυλαῦοα] (ἀτοοὶς ΟΠμυσοῆ, Νὸο ροσύβοι ροββϑββθα οἵ {π6 ᾿ϑαβί 1η- 
οττηδίϊοῃ τοβροοϊηρ Μ 5.9. ὁ ΠΟῪ 8116 ρα {Π6 δ ΒΟΥ Υ οὗὁἨ [μ6 Οοτη- 
᾿αὐοηβίδῃ οαϊοη ἃ8 ἃ ῥσγοοῦ οὗ ἴπ6 ἰοχὺ οὗ {Π6 βϑανθη Υ τ ὶίμοββθθ 
γὴρ οχὶ βία ἰῃ {(Π6 Θορ 68 υο ἢ (Π6Υ πι86α. 
ΤΊ6 ὑγρ68 διηρίογθα 1ῃ {818 δα οπ ἀγα Ῥϑου] Αγ, δηα (Π6 δοοθη- 

ΤΦυδίζοῃ, ἴοο, 18 Β ἢ 88 18 Ὡοῦ ἔουπα ΕἸΒο ΠΟΤΕ; δὴ δοιυΐθ δοοοηΐ 
Ὀαϊπρ᾽ ομλρ] ογοα ἴο τρϑῦῖς {π6 ἐοπο- συ αδῖο, Ἰττοβρθοῦννα οὗ [Π6 ΟΥ̓ ΠΑ ΤΥ 
Τη066. Ιοϊίον οὗ τϑΐϑσθμοα δοηποοίβ [Π6 ἄτθοις δα 1, αὐπ ἰοχίβ 
γοῦρα] ν ἱοροίβοῦ ; δηὰ ἤθη {Π6Γ6 18 δηυ μπρ ἴῃ {6 οη6, ἰο ΨΒΙΟΒ 
ἴ86γα 18 ποίμίηρ ἴῃ {Π6 οΟΥ̓ΠΟΙ ἴἤο ΟΟΥΤΘΒΡΟΙα, ῬΘΟΆΪΙΑΓ ΤηΔ 8 δα υδρά 
ἴο 81} ἃν {86 ναοδῃΐ βραοθ. Τμθ δαϊΐογβ μαναὰ ποῦ 1π βι οἢ ο8868 ἐπ 
ἐπογαΐ ΒΌΡΡΙΙ6α {πὸ (ἀτϑοὶς ὈΥ τρδκῖηρ ἃ ΠΟῪ Το πἀουὶηρ ἔγομη (Π6 
Ὑ 15, 88. ΕΥΆΒΤΩΙΙΒ ΒΟΙΔΘΌΙΩΘΒ ἀ14, [π βυοΒ ραββᾶσθθ 1 ψου Ἱά μᾶνο 
Ὀδθθὰ ψ16}1 1 (86 δομηλοῃ ἰοχὺ δεδα θη Ὀαποῆϊεα ὈΥ οοττθοῦοη 
ἔἴτοπι (86 ΟὐΟἸρ] υϊθηδβίδῃ, ᾿ηδίοϑα οὐὅἁὨ βιπρ]}Ὺ [Ο]]οὐνηρ (Π6 Εὐγαβηλίδῃ. 

ἼΠ686 ΕΥὐὉἨὦὉΤῸ ὈΓΙΤΏΔΥΥ ΘΙ 0.8 ἀγρ, ἴῃ, [Π6 ΒουΓΟΘΒ ἔγοτα τυ] οἢ μᾶνο 
Ῥτοσοοαρα ψμδὺ να 8[}}} ΗΠ πα 1π οοχησηοι οἰγουϊαίζοη. Κα γα βθθῃ 
{μα [86 δοίιδ] Μ55. οἵ [ῃ6 Οομρ] υϊδηβίδῃ δαἀϊΐοσβ οδηποῖ πον Ὀ6 
Δϑοουίδ πο, ΔΙ Ποῦ {πον ολαγαοίον σδῃ ; δηα {Π18 18. οΥὗἮἁ ΤλΠΟΥ 1π|- 
Ῥογΐίδηςο, 88 ἴπ6 ἰοχύ οὗ ΑἸ]ςδ]ὰ δὰ ΟἹ]Υ οσσδβίοῃϑὶ ᾿ηἤμπδποθ ἴῃ {6 
βυβοαυοηῦ δα θοηθΒ. Τὴ6 ΜΆ. υδοα ὈΥ ΕΑΒιΩΒ ἃγ6, ΠΟΎΘΥΘΓ, ἴῃ 
186 ργοδίον ρματί οὗ {πὸ Νὸνν Τοβίαμπηθηϊΐ ν1716]} πόση. 

Εὐγαϑηυβ οι ρίουθα [Ὁ [18 ἢγβϑὲ δαἀϊίοη ἃ Βαβὶα ΜΆ. οὗἵὨ τδὰ 
(ἀοΒρο]8 (2. οὗ ΥΥ̓͂ οἰβίβθιπβ ποίβφίϊοῃ), οὐ νύν 110016 ναὸ, θὰ} τ ΒΙ ἢ 
Τοοοινϑα Π18 6! ΟΥ4] ΘΟΥΓΘο 08 ὈΘίΟΓΟ 1Ὁ νγὰ8 ραὺ ᾿πΐο ἐμ6 δοζωρο- 
βιύοτβ᾽ μβαηᾶβ' Α ΜΆ, οὗ ἃ βοιβονυμδὺ βιμ αν Κιπα ΒΌρρ θα {86 
Αοἰθβ δῃὰ ἘΣ ριβῖ]εβ (ἀδβισμπαίθα 4]8οὸ 2. πὰ ἰμαὺ ραγτὶ οὗ {6 Νὸεν 
Ταβίδαθπῦ). ὙΠ (Π6 86 ἣθ γγχὰ8 8016 ἴο δΘορασα (86 Βαβ]6 ΜΆ. 1., 
ὙΠ16}} σοπίδ! 8 41} (6 Νοὸνν Τδβίδιηθηῦ ὀχοορὺ {π6 Αροσδίνρβα, δηὰ 
γ᾽ ΒΙΘἢ. 18 ἴῃ {π6 (ἀοΒρ6}5 ομδ οὗ {μ6 θοβϑὲ σοάϊοθβ ἴῃ οχιβίοῃοθ: Ἐγαβ- 
Τη.8, ΒΟΥΤΟν ΘΓ, ὉΠἀογνυϑὶ θα 1ὑ στοαῖγ. ΒΒ βι6β {Π18, 6 μά αἷβο {π6 
ι86 οὗ {86 48]6 ΜΆ. 4. οὗ ἴμ6 Αοίβ δῃὰ Ἐρίβι!ϊεβ.1 ὙὍῃ6 Αροοῖ- 
Ἶγρβθ (88 μὰ Ὀθθῃ Δἰγα Ὑ βία) ψγὰ8 ἀδρθηάθηῤ ὙΠΟ οα 
ἘΘΌ ΘΒ] πη 8 ἀεΐεοῦνε Μ5. Α ΜΆ, οὗ [16 σομπιηθηίασυ οὗ ὙΒθορῃγυ- 
Ιαοῦ νγαβ αἰ8ὸ διαρί ουθα 88 ἃ οὐ ]ο8] 814. 

Τὴ δῖ8 δοοοπά οαϊίϊοι, Ὀββἰθβ οοσγθούϊομβ ἔγοιω {μΠὲῈ Μ58. αἰγεδᾶυ 
ΒΡΘοΙΠ 64, ψ 16. μδα Ῥ66ῃ θα ΓᾺΓ ἴοο ΒΑΒΌΪΥ, μα οι ρ  ογ θα ὁπ6 ΠΟΥ 
αὖ ὙΊθηπδ, (Π6 (οάοχ (ογβοῃμἀοποθηβῖβ (8.) οὗ 1π6 στ μοὶ Νὰ Τοθ- 
ἰαταθηῦ δχοαρὺ {86 ΑΡοφδΥρβθ, δῃὰ ἢθ 480 τῆοσθ δχίθπβίνοϊυ οἰϊοὰ 
[86 Δίου οὗἨ ἀτοοῖς Εδίμουβ, βυιο 88 ΑἸΠμδπδβίαβ δα Οσοσοσυ οὗ 

Σ ὅο0 ΕἸΟΒΠογη ὁ Εἰπ]οἰϊαπρ, ν. 262. 
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Ναζιδηζιτη. ΒΒ βιἀββ ἴπ6 86 οὗ [86 Οοάοχ Μομιίζογίίδηυβ ἴῃ (ἢθ 
ρΡάββασα 1 Ψόδη τ. 7. ἴῃ [7Π6 ἐλιίχά οαἀϊοπ, δα οὗ [6 ΟὈἸαρ] υἱοηβίδῃ 
ἰοχὺ ἔογ 186 οπλοπαδίοη οὗ {πμ6 Αρόσαῖίγρβα 1π {6 “υεγίμ, [6 ἔδιν 
Μ58. δἰγοδάν τηοπθοηθα ΜΟΓΘ 8}} {16 ρθῇθσαὶ στοιπβ ὁ ΜΠ 16ἢ 
Εγαβηγὰβ στο] θα ἴῃ Ὧ18 ἰοχῖ, ΟΙΩ6 δ᾽ β661)8 ἴ0 ἢανα θθϑθῃ οδίεϊποα 
ἴτοσα 1μ6 (οάοχ 1,ο]οαβίγθηβιβ (69. ᾿ἰπ [μ6 (Δ08ρ6]8), α Μ΄. οοπίαϊηίηρ; 
8} 186 ὈΟΟΚΒ οὗ (μὲ Νοὸν ΤΤαβίαπιθηῦ, πὰ ψ ]οἢ Εγαβηγβ τοϊρ ΐ 
ΡῬΟΓΒΔΡ8 πᾶνὸ οομϑυ δα ΒΘ η ΣΙ ηρ ΒοΙλΘ ραγί οὗ 18 δῃποίδιϊοηβ 
'π Εσίαμα. Τῖ5 ΜΆ. δπὰ ἐπαῦ αὖ Βϑβ]6 πυτωθογοα 1]., [πουρ με 
᾿[πῈ16 δι ρ]ου θα οὗ στ ] θα οα ὈΥ ΕΓΆδιηι8, σσοσο ἀεοίάεαϊΐψ [μ6 Ὀεϑὺ οὗ 
([Ποβα ὙΠΟ πα υϑρα, δηὰ μδαά 6 Κηονπ {Π6ῚΓ Το] νά]ὰθ, (86 σομλ- 
ΙΔΟΠ ἰοχί, τ Π]ΟΣ οἸηδηδίθα δἰμπηοδῦ ΘΒ ΤΟΙ ἴγοσα ὑπαὺ οἵ ΕΤΑδιηαΒ, 
Μοῦ] α μᾶγα θόθη ἔδγ Ὀοίίογ ἰμδη 1ἴ 18, ἀπα του] αν δῇοσαρα ἃ [δὰ 
ΒΙΓΏΡΙΟΥ 4518 [ὉΓ οὐ 4] οπηθπαδίίοη. Βαῦ 88 1 18, {π6 ἰοχύ 1ῃ 
ΘΟΙΏΠΊΟΙ 1188 ΣΘΒΟΙγ 68 1086] βιι ΒΔ ΌΔΠῪ τηΐο [86 Δ Ποσιγ ΟΥὨ [Π6886 
ἴον ΜϑΩ,; δὰ δέϊνοσ 186 Εὐγαβιηϊδη ἰοχὺ μδὰ δϑίβ 86 α 1056} ἴῃ 
σομητ0ῃ Οἰγουϊδίίοη (ἴον [16 (ὐοπιρ! υὐδηβίδη νγᾶ8 Ὀυὖ ΤΆΓΟΥ τορυιηἰθά) 
10 τγὰ8 Ἰοηρ Ὀαίογα ἀ ΠΥ τϑαὶ αὐΐθηοη νγ88 ραϊὰ ἰο Μ 5. δι Ποῦ} 168. 

Ιη 1634 (ὐο]πθιιβ ρα ]ΠΒΠῃ64 δὴ οαϊίοη αὖ ῬΆΔΓΊΒ, τυ ΒΙοἢ νγα8, ᾿ῃ ραγί 
αὖ Ἰοδϑί, θαβθα οχὰ Μϑ 9. πο ν]ν σομδυ ρα ; 1Ὁ τγα8 ρυϊηίθα 1 ΤΊΟΓΘ 
ΔΟΟΌΤΔΟΥ ἴμδη [πο86 ψὩ]οἢ δα ργθοθαρα 10, Ὀαὺ 10 ἀο68 ποῦ Δρρθδσ ίο 
Βᾶτνα δὖ 8}} ᾿πῆυδποθα {μ6 βυ ρϑθαυοηῦ 6α!Π10Ώ8. 

Ἐοβδογὺ δίδρμθηβ, [μ6 σα] γαῖα Ῥαυβίδη ὈΥΙ ΟΡ, 8 ἴἢ6 ποχί 
ΜΓ Ὧο Ὀδοδτη6 ῥγοσηϊηθηῦ ἃ8 ἃ ΝΟῊ Ταβίασηθηῦ δαϊΐου : Βα δα δἰγθδαν 
Ρδϊὰ τοσοῖ αἰξοπίοη ἰο {μ6 ἰαχὺ οὗ (6 1,αὔπ γυϊραίθ, ἀπά τη 1δ46 

. 8π6 1649 Πα γΡυθ] 8 ῃ6α ὕτο Ὀοδυῦ} 81η4}} δαϊοηβ οἵ 1Π6 ἀγροῖς 
Νον Τοδβίδπιοη, ἴῃ το ὑπ6 ἰοχύ 88 Ὀ]ο πα θα ἔγοπι {πΠ6 Οομρὶὰ- 
το ηβῖδη πα Εἰγαθτηΐδη. ΤΏ6β6 στ γα [Ὁ] ουγθα ὈΥ 18 {πιγὰ δα τοη ἴῃ 
το ]ο, πα 1δὅ60, πῃ ψ ΒΙΟἢ {μα ἰαχὺ 18 δἰτηοϑῦ 1ἀθηῦϊοα] τι {παῖ οὗὨ {Π6 
ὅπῃ οὐϊίοη οὗ Εγαβηαβ. [Ι͂ἢ {π6 τηᾶγρὶη οὗ {π18 (ἀτεοὶς Τ οβίδπηθηϊ 
ὙΑΓΙΟΙΒ ΓΟΔα Πρ Β 6Υ6 ρίνθῃ ἔτοστα ἴπ6 (ὐοιαρ] υἱδηβίδη ἰοχὺ, δηα ἔγοπὶ 
ἥδε τοῖς Μ55., ἀϊβυιηρπβηοα Ὀγ σοῖς πυταθγα 8 ἔγτομλ ὦ ἴο ες", 
ΜΘ Ὦ πανα Ὀ6θη σα]]6α Θίορμοπβ᾿Β βιχίθοῃ σοάϊο68: ᾿ῃ σΘΏΘΓΆΙ 680 ἢ 
οὗ 186 Μ55. ΟὨΪΥ σοηΐαϊηβ βοῖὴθ ρα σ ]ΑΓ ρογύοιη οὗ ἴπΠ6 Νὸν Τοβ- 
ἰδιηθηῦ. ὍΤῃα χϑδάϊηρσβ ΜΟσ Ββαοϊθοίθα ὈὉῪ ΗΘΏΣΥ ίθρῃθηβ, {6 
δα! ΤΟΥ Β 80, ΟΠ ὯΟ ΨΘΓΙΥ ΡΑΓΠΟΌΪΑΓ ΡὈΥΪΠΟΙρ]6 ΔρΡΡαγΘ ΠΥ, δα τὰ θαΐ 
[Ιπ|6|6 δχαοίιαθ. Τὺ νγὰβ διρροβοά [μαῦ δίορμθηβ δὰ ΒΟΥ [0]- 
Ιονεὰ ΜΙ. δῦ ποῦ ; θὰ πῸ οὔθ Ψ8Ὸ πδὰ 586ὸπ ἴπ6 ὈοΟΙ οπφλέ ἴο 
δδτα τοδάθ Β0} ἃ τηϊϑίακο, ἔοσ μα οἶἴὔθῃ οἵδ αἰ ἢ18 ΘΟ 1668 ἃ8 ορροβοά 
ἴο ἴμς τοδάϊησ 1ῃ 18 ἰοχίῦ. 

ίδληυ οὔτμα Μ58, υϑοα ὈγΥ ΗδησΥ δίορμοηβ παν θθϑὴ 1Δθη 1864 : 
(18 νγαβ ἀδοιηθα ἴο θ6 πηροτγίδηῦ Ὀδοδαβα ἴῃ {Π6 ἰοχύ 1 “οὁἢη ν. 7. 
ΒἘοδοτὺ ϑίορμθπβ ρῥἰδοθαὰ ἢ18 τρδυὶς οὗ σϑΐθσθμοα 88 1 βαυθὴ Μ55. 
ογηἹὑϊεα [μ6 νγογὰβ ἐν τῷ οὐρανῷ ταογεϊ γ. Τὺ {{||8 18 8 τη]βρ]δοθηλθηῦ 
οὗ {πὸ γοΐδγσθηςσθ (βΒ.ο ἢ} 88 18 αἰ8ὸ Του πα 6ἰβον 6 γ6) οουἹὰ ΒΑΓαΪΥ μανα 
Ὀδοη ἀοιδίοα, ἀπὰ {8186 Ὀδοδηλθ ἃ τρδίζοσ οὗ οοσίδι νυ ἤθη {86 ἰη- 
νοβσαϊοηβ οὗ ΒΊβῆορ δγβῃ, δῃὰ οἰδβοσβ ψο μαα ρῥγϑοθάρα Δΐτη, 
ἀειιοπδίγαϊθα {μ6 ἸἀΘη ΠΥ οὗ οογίαϊῃ Κποσὰ Μ885. νὴ} μο86 οἰϊοάᾶ 
ἰῃ {818 ῥΐδοασ. 

ἴῃ 1661 Ἐοβογὺ ϑίθρμθῃϑ ρυ] 1864 δ18 ἔουτγί δα οι α΄, Θ πον Ὶ 
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(6 ἰαχύ {Ὁ]]οτγ8 {παὺ οὗ {π6 {πϊ1τὰ, θαΐ σι (818 ΡΘΟυ] τὶ γ, ἔπαῦ πονν, 
ἔογ (μ6 ἢτβε {πη6, 1 νγαβ ἀϊνιἀοα τηἴο {π6 σὑ678685 ὨΙΟὮ Πα ἢαά 4 [1{{16 
Ὑ8116 Ὀοΐογα ἀδυϊβοα, [πὸ {Π18 81:18}} ρογίδ]6 νοϊιπηθ, θοϑι 68 {86 
τορος ἰοχύ, βογα ΟΓῸ σίνθη ὕνο 1μα[1ἢ ΨΘΥΒΊΟΏΒ, {παὺ οὗἨ ΕἾΔΒΙ.ι8, 
8π4 {π6 γυϊραῖα. 

Απά πον 1π6 ἰοχί οὗ {π6 τοῖς Νὸνν Τοβίαιαθηῦ θθοϑηηθ 80 βίβγθο- 
ἰγροά ἴῃ το πΒ τ]π68, (μαῦ Ὁ ψγὰϑ Ἰἰοηρ΄ ὈαίογΘ Δ ΠΥ ἰηΐθηϊομαὶ 
ἀοραγίυγα ἔγοτα ὑ86 δίδρμδηϊς στδάϊηρβ ΓΘ ᾿πἰγοάυοσοα ἐχοορί ἴῃ 
τηοϑύ {Ὑ1ΠΕΠϊὴρ᾽ ΡΟ ηἴδ. 

ὙΒμοοάογα 156Ζὰ νγᾶβ ἴΠ6 ποχὺ γἤο86 Ὡ8ΔΠ16 μ88 Ὀ66ῃ ἔΆτ]Π]ΔΥγ σοη- 
ποοίοα τ] οαἀϊπρ [16 τοῖς Νὸν Τοβίδιηθηί. Ηᾶδ μια ἐογτηθᾶ ἃ 
ΠΟῪ [,Αὔϊπ ἰγαηϑαθοη ἔγοπι {π6 σθοκ, δπὰ ἴῃ 1665 (16 οΥἹσίηα], [18 
ΟΥ̓́Τ ΨΘΥΒΊοη, 8πα {π6 ψυϊσαίθ Μ{ δηποίδί!οηβ, τ σα οομ ϊηρα 1 
8 οαἀϊίοη ΡῈ] 15Πη6 4 αὖ ἀοπονα. Ηἱἰβ βϑοοπά βδαϊίΐομ δρρϑαγεᾶ ἴῃ 
1676, {86 {πιγτὰ τη 1582, {Π6 ΤΟΣ τη 1688-9, 4ηα {π6 ΕΠ ἴῃ 1598. 
Ἣὸ ροββοββοα ὕνο δῃοϊοηΐ Μ55. Βιμηβοὶ, {π6 Οοᾶοχ Βοζ οὗ {86 
(ὐοθρθὶβ δηᾶ Αοίβ, αηὰ [206 (οάδθχ ΟἸαγοιδοηίδηυβ οὗ ϑ8ϑί. Ῥαυ}βΒ 
ἘΡΙ80168 : τϑδαϊηρβ ἰάθη ἔγοπι {π 686 δῦ βοιμϑίϊπηθθ τηθηϊοημθά ἴῃ 
δ18 ποῖθβ. Ηδ αἶβο δά {π6 οο]]δίϊομβ οὗ Ἡθησυ ϑίθρῃθηβ, οοη δὶ πῖηρ 
ΠΟΥ ἰδ δ ὈΘ6π ΡῈ ]18η6 4 1π {16 τηλγρίη οὗἉἩ 1π6 ἔο]1οὸ οὗ 1550. 
ΟΥ̓ [π686 τηλίογ!α]8, πονγονοσ, ἢ6 τηδᾶσ Ὀαὺ [1{{16 86: ἰαχίμδ)] οΥὐἰ ὑλοίβια 
88 ΟΟΓΔΙΩΪΥ πού [18 ἔογίε: 818 ἰδχῦ 18 δἰπχοϑί ἃ ὑγδηβοσιρί οὗ 1816 
Βιορμδηῖο, νυ 8] σ ἢ ναγϊδίϊοηβ, μόσσανοσ, ἴῃ {Π6 ΔΙ δγοηΐ θα 10η8. 

Ιη 1624 {μ6 Ε]Ζονῖγβ, ῥυιπΐουβ δ Γογάθῃ, ρα] ἸΒμ6α [6 ἢγβὶ οὗἔ 
(ΠΟΘΙ 81π|4}} δῃα οοηνθηϊθηῦ δαἀϊοηβ. ΟΥ̓ [86 ββοοπά οὗ {686 1ἢ 
1633, [Π6Υ 8εϊ:α 1ῃ (86 Ῥτοΐδοθ, ““ Τοχέμηι οΥσο ὨΔΌ68 ἤθποὸ αὖ οπιπίδιις 
γεσερέμηι," δα ἔγοτῃ {818 ϑβοτὺ οὗ θοδϑὺ βργπρ; [86 Ἔχργϑβϑβίοῃ “" Ταχίιβ 
Γεοορίυδ. ὙΠΟ {π6 οαἀϊίοῦ διρίογθα ὈΥ [86 Ρῥγϊπμίογβ τυ ἤδνθ 
Ὀδθη, ἴ8 ΒΟΪΥ ὑπίζπονῃ: [86 (οχὺ δΒυοίυαίοβ ούνγθθη (δαῖ οΥ͂ 
ΟΡ Θη8 8η4 {μαὺ οὗ Β6Ζᾶ, ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΠΥ (ΡΟΥ μα ρ8 ἔγοσῃ τηθγα δοοῖ- 
ως ἀμ ογίηρ ἔγομι Ὀοίῃ. 

ΤΠα ΕἸ Ζανιγβ γοργϊηἰθα {παν σοῖς Τβίδιηθηϊ βανογα] {ἰπη68; [86 
οαϊίοη οὗ 1633 μδ8, βονανοσ, [86 ομαγδοίοσ οὗ θοϊηρ (86 Ὀοϑὺ δπά 
τλοϑύ ΟΟΥΤΘοῦ. 

ΤΠ6 Τ]Ζονιν ἰοχὺ 15 ὑπαὺ ἡ ΒΙΟἢ οἢ [86 σομεϊποηΐ τνᾶδ ρῥγοί ββοα  Υ 
1864 Δηα [0]]ονγοα {}}} οὗ Ἰαΐθ γϑᾶγβ ; δἰπιοϑί 411 (ργόβδι!υ αἰ) βυοι 
ΘαἸΠ]ΟΏ8, ΠΟΎΤΘΥΟΙ, ΨΑΡΥ ἔτοια {806 Ε]Ζονγ ὃγ {μ6 ἱπίγοάποίοη οἶ 
ΘΙΘΡΠΔΠΙΟ ΓΟΔαΙηρΡΒ; 80 ἐπαῦ {Π6 ΘΧρυθββίοη “ ἰαχὺ 10 ΘΟΙΠΏΙΏΟη ι186 ἢ 
τηυδί ποῦ 6 Γαϑίγιοϊθα ἴο δἴμοῦ ὑπ6 Ε]ΖΘΥῚΓΡ οὐ 1π6 Θίορμαπιὶς ἰαχί. 

ΘίορμθηθΒ ψγὰϑ δἀορίθα [ὋΣ ᾿ηβουθίοη ὈγῪ Βιβῆορ δαϊίοῃ ἴῃ δἷβ 
Ῥοϊγρίοίι ἴῃ 1657 ; πα 48 ΜΗ] ἴπ 1707 10] ον ὰ ΑΥ̓ αἰΐοπ ἴῃ δάοράηρ 
[Π6 βδη6 ἰοχύ ψιπουῦ ᾿η θπτοπ4] οἤδηρθ, Ὁ δοαυϊγοα ἃ βἰδηαϊηρ ἴῃ 
(818 ΘΟ ΠΥ ΒΊΟΝ 10 5[}}} τοίδ! πβ ὈῪ ἃ Κιπᾶ οὗ ἐγ] οη 4] στρ. 
ΤῊ ΠΟ] ]δοῖοα ΟἿ ΟΥ̓ 1ΟΔ] τηδύρυια ]β [Ὁ {π6 τον βίοη οὗ {ῃ6 ἰοχί 

Ὀοσαῃ ἴῃ {18 ΘΟΘΙΤΥ : (μ6 ἢτϑί οὐ Δ}Υ ἱπηροσγίδῃοθ ψ Β1Οἢ ἀρροαγοᾶ 
νγ8 {πα νν ΒΙΟἢ τγ88 σοί ηθα 1η {86 ϑιχτ ἢ νοϊυτηθ οὗ Δ᾽ ἴοπ 8 Ῥο)γ- 
σἱοίῖ; ἴῃ ψϊο σοῦκ {Π6 ναγίδίοηβ οὗ 116 ΑἸοχδηάσίδη ΜΆ. στ γα 
Ρἰαοθὰ ὕοῖον (6 ἰεχὲ 186}. Α ργίῃοϊραὶ ραγὶ οὗ (818 οὐ ῖοαὶ ἀρ- 
Ραγδίαϑ οοπϑιβίθα οὗ ἃ φο ]δίϊου οἵ βιχΐθβϑθῃ ΜέΒ, τηϑ 6 Ὀγ ΑὐοῃθῖβθοΡ 
Ὦπεμοῦ [Ια 186 παχῦ γϑαῶγ ΟἼγοα Ιαρὺβ ρα] 18Π64, αἱ Αἰηβίογάδω, ἃ 
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ατεοὸκ Νὸν Ταοβίαηθπῦ πὶ νατίουβ τϑδάϊηρβ; δυΐ {818 τγᾶβ ποη- 
ΟΠ ΠΙΟΑ] ; [ῸΓΡ 1Π6 δι μου 168 6 ΓῸ ποῦ ρίνοη, Ἀπα σΟὨ]Θοί 68 ἸΥΘΓΟ ἴῃ - 
ἰεπαϊχο ἃ πὰ} τυ μδύ ῃδα θδοὴ ἀτανῃ ἔγοτη ΜΘ ϑ. ΑΒ βοιια οὗ {8686 
σΟὨ] ΘΟ Γ68 σατο {ΠΘΟ]Ορ ΘΑ] πα β0}. 48 ἰουομοα γι] ροϊηΐδ, {πο ὶγ 
ἈΡΡΕΆΓΔΏΘΘ ἢΔα Δ ΠΏΠΆΡΡΥ οἴἶδοϊ, [ῸΓ 10 οσαυβοα οι] οἶδε (ἢ τ ΒΊΟἢ 
βυοἢ ΘΟ) θοίΓ6 τνᾶ8 ἔπ8 ΘοΟμ Ου πα64) ὑο ΡῈ ἀδργδοαίθα δ8 ἀαησεγοιιδ. 
Απὰ Ὑ  αἰομ ΒΒ Ῥοϊυρίοιίι νγδᾶβ αἰϊδοκοα 1 ἃ ΤΏΔΠΠΟΙ ΜΆΘΟΙ ποῖσ 18 
Δἰτηοϑὲ ἸἹπΠοΟ ΘΟ 806." 

Τὸ βῆον [π6 τοδὶ αἀτιοαηῦ οὗ συγ ὑσοάυσοα ὈΥ ἐπα νδγίουϑ 
τοδϊησβ οΟἸ]]ούθα 1η ὙΥ αἰϊομ᾿β Ῥοϊ υο]οίί, 1)γ. Φόοβπ Ἐδ]], Βίβμορ οἵ 
Οχίογα, ρυ ] 1Βη6α ἴῃ 1676 δὴ οδαἀϊοη οὗ 186 ατεοὶς Τδβδίδιηθης σι 
ἴδ6 τοδάϊηρσβ δὖ {86 ἔοοϊ οἵ [86 ραρθβ. ΤῊ1Β στηδὺ Ὀ6 68]]6ἃ (6 ῥτο- 
ΘΌΓΒΟΥ Οὗ ΟΥ̓ ΓΙΟΔΙ]Υ ργαραγθ θαϊομβ. [Ὁ νν8 Β6υΘΓᾺ] {ἰπ168 Γαρτγϊηἰοά, 
Δα 11 ΘΥΙΔΘ ΠΕΣ δἱἀθα τη αἰ δῖ πρ' ΤΟΓΘ }ιιὺ ΠΟΙΣΟη8 ὁπ {Ππ6 β] οί, 
Βαϊ τ. ΕδΔ]1 τϑπάογθα ἃ ἔχ ΠΊΡΠΘΥ ΒΟΥ] Ο6 ἰὼ βαοσϑά οὐ ]οἶδπλ ΟΥ̓ 
[86 μαϊσοηηρθ Ὑ βίοι μα αἴογαθα ἴο {Π6 Θοτητηθῃοοιηθηΐ οὗ {116 οΥἽ 168] 
Ἰαδοιγβ οὗ 1)γ. ΦΟΗΝ ΜΙ11,. 

ΤῊο ατροκ Τοδοιηθηί οὐἨ Μ|ΠΠ]Π δρροδσγϑὰ αὐ Οχίοσά ἴῃ 1707, αὐΐοσ 
ΡΓΕΡΑΓΑΙΟΥΥ ἰϑθοιΒ οὗ ἐλίγέψ ψεαγ8. [8 οὐἹο ἀἰα 411 {μαὺ Ιὰγ ἴῃ 
.ὴβ ῬΟυΟΓ ἴο οΟἸ]θοῦ πηδίογῖαῖβ ἔγσοπι Μ 58., νϑυβιοηϑ, δῃὶ ραἰγιβίο 
ΟἸἸΔΌΟΙΒ τυ] ἢ ταῖσῃΐ θ6 δυϑ} ] Δ 0]6 ἔῸΣ {86 ΘβίδὈ]}Π]Βῃσηθηΐ οὗ ἃ ΡΌΓΟΥ 
ἰεχ. ΑἹ] {πδΐ μιὰ Ὀοθὴ ραϊπεσγθα ὈΥ ΠῚ8 Ῥγθάθοθββοῦβ νγα8 οιωρίογϑά 
ὉΥ Ἀπ, δηα ΨΘΣΥῪ το} ΤΩΟΤΘ γγὙδβ ἴῸγ (Π6 βγϑῦ ἅμπης δαἀθά. ἤθη 
Βίδῆορ ΕὉ]] βαὺν 18 θαυ] θοῦ ΘΟ]]ΘΟΟη8, Β6 ὁποουγασοα δηὰ αἱ θα ἢὶπὶ 
1π ΒΒ Ὁπαογίδκιηρ; δηὰ Ὀϑίοσο [18 ἀδθαΐῃ, ἴπ 1686, 6 ψγχαϑ αὐ {6 
οἴδηρα Οὗ Βαυϊησ ρατί οὗ [Π6 ὑαχὺ ῥγιηΐθα, 88 ἴὰγ δ8 Μαῖί. χχῖν. Τῇθ 
πδηῦ ΟΥὗἨ ῬΘΟΙΠΙΑΡΥ ΙΩΘΔΠΒ ἴπ6η Πιπάογοα ΜΠ}: Ρυΐ, ρμουῦμαρθ, τπ6 
ἀοἰαγϑ ΤΟΊ δὴ δανδηίαρα [0 Βδογοα οΥἹ Ἰοἴβτῃ σαῖθο [Ὡ8π {Π6 Θοπίχαγυ, 
δοοδαβο [88 ἔγοβα τηδύθσα ]8β γσοσα Ὀσουσαῦ ἰο Ἰρἢῦ, δηα Μ|]}} Ὠ]τλ86] 7 

᾿ 1 δὴ οδ βῃουϊὰ (πἰπκ ἐπδὶ ΤΥ ΔΙοΠ 5 ΓΣΟΡΙΥῪ ἴο τ. Φόδη Οὐθη, θη Ἰεἃ 7Ὺε (Ὀποϊάεγαίον 
μἰεγεαι, ἴα, ἴῃ ᾽Οη6, ΠΠΒΠΏΘΙ, ΟΥ̓ ΒΙγ]6, δυο 89 γγὰ8 Ὁ0Δ]16ὰ ΖΓ, ΟΥ ἴ8δὲὶ [6 ἰγοδίεὰ }}18 

Θρροῃθηΐξ τυῖτἢ πϑηΐ οὗ σΟυΓΟΒΥ ἴῃ Ὡοΐ Ὡδσοΐης μἰμλ ἴῃ [86 ΤΟΡΙΥ, ἰοῦ πἰπὶ σεαά Ον π᾿ 8 
δίίδοΚ, --- ἰος Ηἷτη δε66 δον ὸ δὰ σοπο Οὐϊ οὗὨ [ι8 ἩΔΥ [0 ἰγοδὺ ἃ βι δ᾽οοῖ ἢ ποῖ Β6 τγὰ85 
τοὶ δοαυδίηϊο, ἀηά ΠΟῪ δ τηϑάθ ᾿ιὶβ οὐ ἱρπογϑῆσο [86 στοιυηάὰ οὗὨ [Π6 τηοδὶ ἰπ)υτγίουϑ 

δραϊΐπδὲ Ὑ ΑἸΐοη δηὰ ᾿ἴ8 οοδα)υϊοσβ. [Ὁ 18 τῃηθ ΔΠ ΠΟΙΥ͂ ἴο 866 ἴΠ6 γθδ 688 οὗ 8 
Ἰῶδῃ ᾿ἶἴκο Οὑσοη, το Ἰοανίηρ ἴῃ6 στουαηὰ οὐ ν ἰοἢ Π6 8 δίΓοηρ ἴογ ἴπαΐ ἰῇ τ οἢ 6 
᾿ιδὰ ἢ. ρσυΐάς δυῖ δἰ οσσῃ ἰῃΐθπβο ργο)υάϊοοβ. [1 1Π6 Ἰδηρτιαρο οὗ Ὑ͵ δοη, ἴῃ ἢἷβ ρογβοῃδὶ 
ΥἹΠ οδιῖοη, ἰ8 βίγοηρ, δὲ ἰοδεῖ πὸ ἀϊὰά ποῖ Ὀτίην ἰοσινασὰ στουηά]θβ8 δοουβαιίοβ. ἮΝ δ ἴοι 
δηὰ ᾿ἰα σοδάϊΐογ ὑηδοσίοοκ ὑπ ῬΟΪΥρ]οῖς 88 86 υβοῖμ] οσσυρδιίοη οὗ τπεὶγ “ πη Πρ 
Ἰείκατο,᾽ Ὀοΐπρ διεποεα 88 ταὶ ἰβίογα, πὰ Ὀοΐηρ ἑογυ ἄθη Ὁγ 186 ΟΡ] σαι μονοσζηπιοηὶῖ 
ἴτοτι πδίπρ 186 βεγνυΐοοβ οἵ [86 Οπυτγοὶ οἵ Επρίαηὰ. 1116 ἀϊὰ Οὐ ἢ δπὰ τπ56 ἘῸ σΟΓΟ 
δοϊϊηρ᾽ ὙΠῚ ἴτὴ ἴῃ διϊδοκίηρ ἮΥ δοῃ οἡ μωυγίψ στουπάβ, δ ρροβο πὲ ἴῃ ἃ [Ὁ Ὁ" σποθ 18 ΠΟΥ 
τοῦ ]ὰ 6 ἱτηρδίϊθηον εὐβογης ἴτοῖλ τοδίχαϊπῖβ, Ἡν ἰσἢ δος μδὰ ἀδοιπδά αἰ τὶς ἴο 
πΏΡΟδΟ οὐ ΕἸ ̓βοορδιδηβ. Τοϊογαίίοη νγᾶβ, ἱπάδεδ, θαὶ 1π||6 πῃ ἀογβίοοα ΌΥ̓ ΔΠΥ ἀοπχίηδι 
Ῥασῖγ. ΤΏ ἐχοϊπαοὰ Κπον ΠΟΥ ἴο σομρ] απ, Ὀαϊ τ γα 8 ποῦ {111 116 ΘΟΌΠΙΥΥ δι ραββοὰ 
ἰθτουρἢ 1Π6 δβδὰ δηὰ οὐἱἹ ἀδγβ8 οἵ Ομασὶοβ 11. τμδὲ ἴΠο60 τνῆο Πδὰ οποο δι ἴογοὰ ἰδασπθὰ 
ἴο δραΐδίπ ἔγοτῃ Ῥοσβοου (πη τ ΠΘ ἢ ΠΟΥ δὰ [ἢ Ορροτίπη γ. [0 8 ὙΠῊ βοόσηα ἴδ 6 ΑΘ ῃϊοη 
ἴο ὈΟΡγδῖβα ἴῃ 6 Οοσωσηοῦν ο ἢ ἃ8 ἃ {ἰπη6 οὗ ρθοῦ 18 Ὁ ΔΌεΘηςς οὗἁὨ ρΡεγβοουτίοη : τ ἢ μονν 1116 
ἴππἢ [δ6 Δηη4]5 οὗἉ 81} βοεςίβ, Ἄσχοορὶ {πδὶ θη ἀοση! ηδῃϊ, ΔΙΙΡΙΥ͂ [61}1, Ιη ἴδοι 1}:ὸ γτοδιοσοὰ 
ξονοσηπηοηΐξ οὗ ΟΠδνίοβ 1. (πο πον Χ1}1 γ)6}} ον ἰο Ῥογβθοῦϊθ ΠΟΠΟΟΠΙΟΓΙδίβ δὲ 
Βοπι6) δὰ ἴο ρυξ ἔοσι 118 ῬΟΥΤΟΓ ἴ0 τη κ6 ΠΟΠΟΟΙ ΌΤΙ Ἶ8.8 ἰῃ Νονν Επρ]αηὰ ᾿οᾶνο ΟΥ̓ [ἢ8 
Ῥγωσῖῖοε 9 Ῥω πο ἰο ἀεαίά, οτι το]! ρίουβ στοπηὰβ δΖοἰεῖν, ΟἸἾΟΥ ΠΟΠΘΟΠΌΙΤΩΪδ15 ὙΠῸ αἰ δγοὰ 
ἴτοπῃ! [ἤθτὰ, ΤΏΙ ἴοπο οὗ (ο]ηρ ἜΧρ]αἰηθ μον τ. Φοῖπ Οὐὑοὴ οουϊὰ ττῖϊο εἷ8 Οὐη- 
εἰάεγαϊοηα οπ ἰλε Βίδίϊα Ῥοϊνσίοἰέα, δῃὰ ἀΠ]1685 116 18 Κοπιο θεγοὰ [86 ππάνπερ ῳ (λὲ οοπ- 
τοσέγεν 18 Ἰταοδῖ ᾿ΠΏΟΧΡΙ680]6. 
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μαα [π6 Ορρογία!υ οὗὨ τϑοοηβι ἀθσῖηρ ὈΟΐΝ 18 Ὀσϊποῖρ].8 δηᾶ {ΠῸ}Ὁ 
ΒΡΡΙΙοαιοη. Ὑἤὰβ 10 νγαβ (παΐ ἴῃ 1ηΠ6 Ῥτοϊθροπίθπα τ ΠΙΟἢ νΘΓῸ ῥσὸ- 
ΡῬδιρᾶ δέου {Π6 σσουῖκ νγὰβ ρυϊηΐθα, ΜῈ} οἴνθη οοστθοίθα {86 Ορ᾿ ΠΙΟῊ8 
ὙΒΙΟἢ ἢ6 δα οχργοβϑοα ἴῃ Ὦ18 ῃοΐθβ ; δῃαὰ ἢ6 νγἃ8 ἴῃ {18 ΤΏΔΏΠΘΥ 406 
ἴο ΒΏΟΥ 818 Ἰυαρτηοηῦ τι τοραγὰ (0 χτϑϑδάϊηρβ, ποὰρ Βα δὰ ποῖ 
αἰϊοτηρίοα ἴο ἥόγπι α ἐεχὲ ; (ϑίθρῃμ 8 {πιγτὰ οἀϊοη τγδϑ ὑπαὺ τ μ1οἷλ ἮΘ 
{0]οννοα σπιτβουῦ ᾿πἰθηξομαὶ νϑγδοη). Ηδα 6 Μογπιθα α ἰετέ, τὰ 
σου] μανα Ὀθθη [ὯΓ ἔγοιμ βα βού υΥ ἴο 11 186], βίποθ 18 ἱυαστηθηΐ 
845 ἌΓ ΤΏΟΥ6 τηδίυγοα ἴῃ {Π6 Ἰαὐοτ ραγί οὗ [π6 σόοσῖς [μδη {Π6 ΤΌΥΤΆΘΥ. 
Μ1}] οπἱ]γ 7.8 ᾿ἱνβὰ ἴο 866 ἢ18 σγοῦῖς ρα 186 ; Πα ἀϊοα οπε γογέπσλέ 
Δ οσ σαγάβ, πὸ 23. 1707. Μ|ὲΠῈ οαϊϊοη ννὰΒ τοργϊηἰθα ἴῃ 1710, Ὁγ 
ΚιυἌίοσ, αὐ οιογάδιωῃ, ψδο ᾿ηϑογίθα Μ1}}5 δαάθηάα ἴῃ (86 ρ]δοθβ ἴο 
τΠ16} ΤΠ6Υ Ὀο]οηροα, δηα τηλας βοῖὴθ δα ἀ!!λομβ οὗ δ18 ὀση. 
γ. ὙΥΒΕΟΥ δἰζδοϊκοα {Π6 τ ΘΙΔΟΓῪ δηα ἰαθουτσβ οὐ Μ|1}] ἴῃ ἃ ΤΔΠΠΘΥ 

ΜΠ ΟΝ Βιονοα {πα πα Ὁπουρσῃῦ {πᾶῦ ΟΥ̓ ]Οἴϑτα 15 0.6 δον, ποῦ 186 
ἔτϊθηά, οὗ τονϑα]ϑα σαυτῇ : 116 για θα {παῦ 0Π6 Θοιμμηοη ἴοχὺ ταὶρὐ 
ΟΥΘΓῪ Πότ Ὀ6 αἀοἔοπαρα, πα 6 ονθῃ τηλαθ {Ππ6 πΟΌΪ6 οδηάουγ οὗ 
ΜΊ], ἴῃ οὐσμῖησ θη 18 ἡπαστηοηῦ Ὠδα οἰιδηροά, 4 πλέον οὗ 1ῃ- 
νοοῦναο. [Ι}ἷἢ 4} {ἢ18 1Ὁ 18 οογίδιη ἐπαὺ Ὑ μΌΥ αἀἰὰ Ὀαῦ ΘΧΡγοδ8 1Π6 
δε] ηρ ΒΟ τγᾶ8 ΤῈ ἴῃ ΙΩΔΠΥ͂ ΤΩΪΠα8, {π6 [66] πρὶ ψ μῖο ΒΙΒΠΟΡ 
ἘΔ]1 μδὰ βουσμὺ ἰο δἰϊαύ, Ὀυῦ ὙΠΟ ἀσαὶῃ ἀπά ἀρδῖη βῆοννβ 186] οα 
186 ρατῦ οὗ [8ο86 ᾿ἢὸ ργοΐοσ ἰγδα!οπ ἴο ονιάθποθ. [10 νγὰ8 8814 (Βαΐ 
Ἡοῖὶν ϑδουϊρίασο τῦᾶβ ἴῃ Ρ6Τ1] ----(Παῦ οΟ]] δοίη ΟΥ[164] τηδίθγ4}8 ν᾽ 88 
ἰαιηροσῖηρ Ὑἱ 118 ἰαχύ ; δπα Ππ8 ἃ βίσιμα τνγᾶ8 βδουρῇί [0 Ὀ6 αἰίδομοα 
ἴο 1π6 πδηη68 δῃα {Π6 ἰαρουγβ ΟΥ̓ {πΠο86 ψγοὸ 01] 64 ἢ} Θομβοϊθηθουδ 
Βοπρβίυ, βϑοκλησ ἴο βοῦν (ἀοᾶ ἴῃ βευνιπρ 818 ΟΠΌΓΟΝ αἱ ἰατρο. ΗΟ 
ΤΟΔαΥ (Π6 Θμθπλθ8 οὗ σονοϊδίϊοη ὑγοσ 0 186 π6 ΘΆΡΟΩΒ Ρυΐ ἰηΐο 
186} Ββαηῆβ Ὀγ 1.8 Ῥτγοίθββθα ἔλθ η48, νγαϑ βῃοση ἰπ {Π6Ὸ ἸΠ8ῆ46] ἀγσὰ- 
τηθηΐβ ρυῦ ἔογ ἢ ὈΥ ΟΟἸ]1η8 ἴῃ 1718, θοσγον θα ἴτγομλ [Π6 ΔΥΠΊΟΊΓΥ οὗ 
γγΒγ.: 

Βαυΐ ΤΠογθ ψοΓῸ βοὴ ΜΠῸ νδ]ιυθα {π6 Ἰαρουγθ οὔ Μ|]], δὰ σῆο 
ὝΟΓΟ οἶδα ἴο 86 ὑμ6πη), δνθὰ {πουρῇ Ὁ τϊρῃῦ θ6 ἴῃ δὴ πωροτγίοοξ 
ΤΩΒΏΠΟΥ. Απα ἴῃ (8185, ἴοο, {Π6 ἰαδὰ νγαὰβ ἰδίῃ ἴῃ (18 ΘΟΙΠΙΓΥ : 
Ὀαοΐνγθοι ἴη6 γϑαγβ 1709 δηὰ 1719, τ. ΕΤΑΕΡ ΥΈΠ1,8 ΡΟ] ]8Π6ά, 
εὖ Οχίοτά, ἃ ἀσθοκ Τϑβίδιηθηῦ ἢ δὴ ΕΣ ]Βἢ ὑγαπβ] οι δηα πούοβ. 
ΤῊ18 νγὰ8 {Π6 Εγβῦ δἰξδιηρῦ [0 ΘΙ ΡΟΑΥ͂ γϑβϑι 5 οὗ οὐ] βπι, δηα ἴο τλβῖκθ 
{16 τηδΐοσια}8 οο]]θοίθα οὗὁἨ μγϑοῦϊοϑὶ βοσνῖσθ, ποὺ ἰο {Π6 Ἰθαυπθα 8]0}6, 
Ὀυΐ ἀγθῃ ἴο {π6 τηογα ΕΣ ρ] 18. Γθδάου, 

Βυὺ Ερ] απ νγα8 ποῦ δ΄οπμα ἴῃ (π6 ἔδαϊϊηρ οὗ ορροβιοι ἰο οὐἱ- 
οἶδα : 8 ασϑοῖς Τοβίδιηθηῦ νγὰθ ρυ ]Π Ἰβῃ θὰ αὐ Ατηβίογάδῃ ἴῃ 171] ἴπ 
ποῖ (ῃ6 σταδίου ραγὺ οὗ [Π6 νδυουβ γϑδαϊηρδ γογο Θχῃι θα ἴῃ ἃ 
ΨΕΓΥ οοηνθηϊθηῦ ἔοόσμι ; Ὀαΐ, 48 1 ἴο σϑπᾶοσ ἴμοπὶ οὗἩ πὸ 8ν81}, {Π6 
οαϊίοσς ῥργβῆχοα οδγίϑιῃ σαποηβ ὈΥ ἡ ΠΙοἢ π6 βουρλῦ ἴο οδδί βυβριοῖοι 
ΟΠ αἰπγοβῦ ΘΥ̓ΘΙῪ Ρῥῖθοα οὗ δυάθηοο ψΠΣΟΝ ΟΡΡΟΒ6Β {Π6 ΘΟμμλοὴ ὑδχῦ. 

Ιῃ χσονογιπρ ἴο Εηρίαπά, [86 ποχὺ ἔβοϊ οὐ πηρογίδῃοθ τα {Π6 
ῬΓΟΡΟοΒΟά δα οι οἵὗὁἨἉ ἉΒΘΙΪΟΥ, --- ἂὰ οαϊοῃ, ᾿πάθ64, {π6 ἀχοουομ οὗ 
ὙΥΒΙΟἢ 188 ἔγυβίγαιθα, θὰ Ἡ ΠΙΟΒ Π88 δὴ ᾿τρογίδηοα ἰῃ 18 ὈΘΑΙΙΠρ Οἢ 

1 Αδῖο Οὐ] δ᾽ 8 δἰΐδοκ, δηὰ ἴΠ6 ΔΠΒΊΤΟΥ οὐὗἨ ΒΟΏΠΟΥ (υπὰογ [6 παπι6 οὗ ΡΒ] ΟΙΘα ΠΟ .τι8 
Τλραδίθῃβὶ8) 860 “Αοοουπὶ οἵ Ρηηϊοὰ Τοχὶ,᾽" ΡρΡ. 48---δ7. 
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(86 ΔΡΡτθ θη βῖοι δηα υ86 Οὗ ΟΥ̓ 104] δοίβ.Ό. ΕῸΓ ΤῊΔΗΥ͂ γοᾶγβ Π ΘΗ ΪοΥ 
Δα Ὀδοη ΤἈΠ}1}18. τι 411 ἐπαῦ τγᾶβ δοοθββιῦ]6 το αἴϊνο ἰο {Π6 οΥΙ ΓΙ οἴατη 
οὗ τὰς. ατεοκ Νὸν Γαβίδιηθηΐ, δη ἢ18 ἔγιΘπάβῃ10 ἴον ΔΠ)1] ρῆνθ δ18 
ΤΩΪΠα 8ῃ ΘΒΡΘΟΪΆ] ηίογοδῦ ἴθ ϑοῖ δι ἀ168.} (ΟἸγοὰπιβίδηοθϑ γι βίησ 
ουΐ οὗ [86 αἰίδοκβ οὗ ὙΥ̓ΒΙΌΥ πὰ (ο}}1π8 θὰ το {86 βυθδ)θοῦ θεΐησ 
ἀο ἤπιον Ὀοίοσγο ΒΘ οΥ, Δηα ἴπ 1716 Βα ὑπο] δ [18 ρ͵δη 1π τὸ 
Ἰοιίοσβ ἴο Ασομ θῖβθορ ὙΥ ΆΚΟ; δηά ἃ ἔδυ Ὑθᾶγβ ἰδίου πα ρυΐ ἔοτ ἢ ἃ ᾿γοβ- 
Ρϑοΐαβ ἀπὰ βρθοϊμλθη. [ἢ ΘΧϑιἸ ]ρ' Μόβ. Π ἀἸδοονεγεα {αὖ ΟΟἸ]ΙΟΥΒ 
86 {Π6 πὰ ΘΟΙΩΙΔΟΏΪΝΥ πορ]θοίθα ἴο ποίϊοθ {πῸ ογάεν 97 τοογα8 διὰ Οἵ ΘΓ 
παϊηαΐθ Ραγο 8γ8; ἃπα {ΠῸ8 Ἰῃ ρΟΪΠς σΑΥΘ Αγ (του ἢ βοότὴθ οὗ {Π6 
ΙΏΟΓΘ δηοίθηῦ ΘΟΡΙ68, ἢ6 ἔουπά ἱμαῦ θη ἔπ686 Ῥοϊηΐ8 γα ἀυ]Υ 
Οὐδοσυϑά, {π6 ἀρτοοιηθηῦ τΠῸ (86 Γαὔπ γυϊσαία νγαθ σϑιρ γα ]6; 
8.56 ἔσίδοσ, ἐΠπαὺ ἤθη {Π6 σοησαοη 1.801 ἰοχὺ 18 ἐου πα ἴο γΆΥῪ ἔΓΟμΣ 
1ῃ6 οασ] τοδὶ Μ5., {Ππ6ῃ δι ἢ δποϊθηΐ ΘΟΡΙ6Β οὔἴὔθη ραν ἰἢ6 οχϑοῖ γὸ- 
Ρτοβαπίδίοη οὗ ἴπ6 ασθθκ, σοῦ γὰ8 ποὺ ουπα τη {Π6 ΟἸΘΙ 6 ΠΕ Π6 
εὐϊοη. Τῇ Βα Ὀο]ονοα ἐπὶ ὈΥ ἃ τυίααὶ οοτηρδγίβοη οὗ {Π6 ο]ἀοβϑὲ 
Ταῦ πα ἀτοοῖς οοριοθβ, μα νου] θ6 δῦ]6 ἰο Ὀσίησ 186 ΓὈΓΠΊΘΙ ᾿πΐο 
ῬΥΘΟΙΒΟΙΥ {Π6 ΘΟΠαΣΠοπ ἴῃ ΒΟ 1ὖ νγδ8 Ἰ6ν ΟΥ̓ « Θγόπλθ, απα {Π6 Ἰατο ῦ 
Ἰηἴο ἰἢ8 ἴοττη 1ὼ τυ μοῖ 1 πα Ὀδοπ ἴὼ ἴὴ9 δχθρίαν οὗ Οτίροῃ, ΌΥ͂ 
ὙΠΟ. ΒΘ ΒΙρΡΟΒΘΟΑ {πδ «“ Θγοτὴθ δα σοξοττηθα {16 μα ῥχονὶ ΒΥ 
ουττοηῦ. ΤῊ 88, ΒΟΥ ΘΓ, ἃ ὨΔΒΓΥ σΟΠΟΪΒΊΟΩ ; δηά 1 18 4130 {χὰ 
τὲ ΒϑηῦοΥ ονογ-θϑυϊηηθίοα [Π6 ΤΟΒοι ὈΪάποθ οΚ [6 οἰἀοβὲ ασθοκ δπὰ 
1,αἴ Μ55. ΑΒ βυ βιααγιθ ἢ σοῦ ἃ ἤανα υπδοα {Π6 οἰ δίοπ8 οὗ 
ΘΆΓΙΥ ΔΊ Β6Γγβ, ἰσΐδπ ογίἐἰσαϊίψ ἐταπιέπεά, ἀπ [λ6 ΟἾΠΟΥ ἀποῖθπθ γΘΓΒΊΟΠ8 
ν᾽ ΠΙΟἢ πᾶν ὈΘΘη ἰγαηβηλ 6. Το ΟΔΥΙΤῪ οΟὐἱ {Π18 ἀοδβίρῃ Βαπ ]οΥ τνα8 
αἴ σγοαῦ Ρ6118 ἴῃ ΟΟἸ] δοίης (86 τοδάϊηρβ οὗ Μ|585., Οαὐὑτθοκ δπὰ ],μδἴϊη: 
διηοησδύ Οἴβογβ 6 ρσγοσυγοα ἃ οο]]δίιοη οὗ ἐΐς ναίίοδῃ Μ5. [ἢ {86 
ΡΓΟΡΟΒΘά ἰοχὶ 411 νγδβ ἰο Ὀ6 θαβϑθά οῃ ευἑάοποε πὰ ποῦ ὁπ οὐἹ [168] Θ0η- 
)7ροῖατα: 10 γγβ ΠΘΘα Ὁ] ἔοῦ Βϑη 6 ἴο ΒΡΘΟῪ (18; Ὀβοϑαβθ, 88 νγὰ8 
γ6}1} Κπονη, μ6 δα βῆονψῃ ἃ ἔμ 688 ΤῸΣ οοπ]θοίαγΆ] Ἰπηου δίῃ 1π 
ΒΟΙΘ ΟἸΆ581641 Δα ΠΟΥΒ τι βου δ ΠΘΟΘΒΘΙΓΥ οὗ δὴν ΚΙπά. 
ΤΠ δηθηλ168 {μαὺ ΒΘΠΊ]οΥ Πδά τηδά6, απ {Π6 σοπίσβίβ ἴα πο ἢθ ΄ 

ὍᾺ5 Θηρσαρσοά, 6 ἴο Ορροβιοι ἴο 818 ργο)θοίθα πψοτῖ : 1Ὁ τν88 γουϊοσο 
δηα χοξυϊεα 88 ἴο 118 ΡΥΓΠΟΙΡΙ68 Ὀοίοσο 1ὖ γγ88 ργαραγθᾶ; δπα {ΠῸ το ϑηΥ 
ὙΟΓΘ ἰδυρῃς {πδὺ 10 τγου]ά Ὀ6 ἃ ἀαῃρδγουβ ρα] δου. Απηά ἰδὺβ 10 
ψ85 ἀοἰαγοαά; οἴποῦ οσουραῦοπϑ Ἀ]]οα ὰρ ΒοηθοΥ 8 Ὁπ|6, ἀμα (86 
ΜΟΥΚ ΠΟΥΟΡ Δρρθᾶγθά: [18 οο]]θούϊομβ αν ΟΠΙΥ Ῥθθῃ οὗὁὨ 86 88 
ταδίοσι αὶ ΤῸΣ ΟΠ Β, δ πα ἢ18 ῬΥΙ ΠΟ Ρ]68 6.6 ἃ Κιπὰ οὗὨ ΠΠΘΓΑΓΥ ἸΘσΔΟΥ 
ΓΑΙ πρ ἸΟῺΡ ΓῸΓ ΔΩῪ ψῆο ββου]ᾶ ΡῈ οοτηροίοῃξ ἴο παογβίδηα {ἢ 6 ΠΩ, 
Δα ΡοΟΒβεββθα οὗ [Π6 δΌ} ΠΥ ἴο σΑΥτῪ (Βοῖ οαὐὐ, Ηδα Βοϑη ]ογ δ ἰοχὶ 
ἈΘΙΌΔΙ]Υ Δρροαγοα Ὁ που] ΘΟΥΆΙΏΙΥ παν δχοιίθα οοπιγονοσβῖθβ: Ρὰΐ 
118 νγαΐυθ σοῦ μανθ Ὀθθη ρτοϑῦ, --- ἴὉΥ 1 σου] παν α Ὀ66η ἃ ΓΘΒΌΤΩΟΩΥ 

᾿ ὅεδ 88 ἴο Βαη γ᾽ 5 ΟΕΥΪ δἰϊοπιίοη ἰο Ν᾽. Τ΄ οὐ ἰςΐδτα, “ Αςοουπὶ οὗ ῬΠηϊεὰ Τοχί;" 
Ῥ. 45.. δηὰ [ὉΓ δὴ δε ἀεδβοσὶριίοῃ οἵ πὶβ ργοροβϑὰ δἀϊίοῃ, βο6 ἔγοτῃ Ρ. 567. ἴο 68. 

2. ΒοηΙΪεγ δ Ἡδοτασε πιυδὲ ποῖ θ6 σοηπδίἀογοὰ ἱπ (8 τοβροοῖ 8 ἴδγ ϑρϑοϊτηθῃ οὗἩἉ ψῆδὲ ἢ6 
ὙΕ9 55 8 ΟΙΙΏΟ. [Ιἢ ΒΟΙῺΘ ΟΑ8668 Ὦ]8 οοη͵ξεΐαγαὶ διμπἀπηθηἴ8 ΜΟΓΟ Ὀαβο οἢ ἃ νοπάοσῆι 
ΔΓΕ Βοηδίου οὐ ΝΣ 8η δΠοΟΥ πιμδέ δυο ττϊθη, δὰ ΠΟῪ ἃ ΠΟΡγίδὲ ππωσέ ᾶνθ 
δϊπηάοτγεὰ. Οτίχοι᾽ Β ἰγοδεϊθα περὶ εὐχῆς γν88 γι ηἰδὰ ἔγοσβ [86 ΟΠ] ἤθη Κονσῃ Μϑ,, ΠΟῪ δὲ 
ΤΠ ΟΟἸ]ερο, (δι τάχα : ΒΟΠΕΙΘΥ οοτητηυπίςδιθὰ το ο 1 πο ΤΏΔΗΥ οι ἶσα] οσωθμαᾶδ- 
ἤοῃδ; δηᾶ πῆδη, διῃοη δὶ ἴπ6 ΟοἸνογὶ Μ55., (Π6 Ἰαέζογ ραγί οὔ (ιὲ8 ἐγοδεῖδο 88 ἀϊδοονοσοά, 
ἴξ τῶϑ ννοηάοσγίαϊ ἴ0 δε6 δον ἰδ οοπῆτιηοα ΒΟΠΟΥ ΒΒ ΟΟΠ] οι ΓΕΒ. 



1.28 Τοχέμαϊ (Ογεξιοῖαηι. 

δραϊηϑὺ {Π6 ἐγαα 0168] ἑαχὲ τ ΠΟ. 80 ΤΔΔΠΥ͂ ΜΓ6ΓΘ ὩΡΒΟΙἀἰπρ “848 βίο 
836 ΒΟ ον Β ῬΡὮΓΑΆ80) 1Π6 σΟΙΆΡΟΒΙΟΥ ζ8Δ4 Ὀδ6θῃ 8} δΔηρε].᾽" 

ΤΠ {10 τηδϊπίδίηογβ οὗ οὔἱμοᾶοχ σας τοίαϑα ἤο 86 οὐἰἰοίβεα, ἐμ 6 
ὈΡΡΟΒΟΙΒ οὗ συ ΟῚ ΓΘ ΒΌΓΘ [0 ΘΙΙΡΙΟΥ͂ 1 88 1 1 οουἹἱὰ δΒυϊῦ ἐλεῖν 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ; δηῃὰ {Π18 σγχ88 Βοοὴ βίίονσσῃ ἰ0 6 {Π6 6888 ἴῃ {18 σομπίτυ ; 
ἴογ ἴῷ 1729, Δ 0161] Μδοθ ρα} 8ῃ6α 18 δαϊοη οὗ πὸ ατεοκ Τρβίδ- 
τηοηῦ ἱ δὴ Πρ] ἸΞἢ ἰγαηϑδίομ, ἴῃ τ ΒΊΟἢ Π6 δοίβα αυϊΐδ ΔΥΡΙ ΤΆΤ 
88 ἴ0 {π6 ἰοχῖ, ἀπα βῃονϑά ἃ βριγιῦ οὗὨἨ Το Κ] 688 ΣΤ συ σθηο6 ἴῃ Π18 ποίθϑ: 
6 νγᾶϑ οὔϊθῃ δὉ]6 ὕο Ὧ86 στουλαῦῖκβ πὰ ΜΠ Ῥτοϊεσοπιθηδ, 88 17 18 Ὺ 
βδποῦϊομα 18 ργοσθϑάϊηρθ; ἀπά (86 τηοᾶς οὗ ἀγτρυμηθηΐ 864 Ὀγ ἐμοβθ 
ὙΠῸ σοΟμαοιηηθα ΘΥΘΟΓΥῪ ΟΥΒΟάΟΧ ρούβοη 0 ἀσοηϊρα {Βα 1 Φοἢη ν. 7. 
οου]ά 6 δογρίαγα, 88. ποῦ βιιρρογίοα ΡΥ ΜΩ5. ΟΥ δῃοϊθηξ νϑγεῖο 8, 
αἰ80ὸ αβογσγαρα ἢϊπὶ ἃ βαπα]6. ὅδυοῖῦ ποσὰ {16 6 ν}}] ΘΟ ΒΘΑΊΘΠΟΘΒ οὗ {86 
τηοᾶδα ἰπ ἡ Β]Οἢ γ761]- ΘΔ Ώρ' ΤΏ6} ἴῃ {Π18 ΘΟ ΣῪ Παά δοίρά ἔγοιῃ [86 
{ἴτ)6 {πὲ βοῇ ἶδγβ, ἔγοτὰ Αὐο ΌΊΒΒῸΡρ ὕΠ8Π6ῦ οηνναγά, μδὰ ἰαθουγοᾶ ἴῃ 
οΟἸ]οοϊρ᾽ οὐἸεἴοα] πηαίογια]β. [1ἢ 1732, Μδὸοθ ναβ ἀπϑιοογεά ὉΥῚ Ὅν. 
ΤΥ 6118, ᾿π 4 στ οῦὶς ν ΠΙΟἢ Βοοπλβ ἴο μανα τηοῦ ψΣ ἢ ἀρρτουαΐ --- ἃ ἴαοϊ 
ὙΠ Οἢ. ΒΡ ΘΑ 8 Ἰου]Υ 88 ἴο {πΠ6 ἴοπα ὙὨΙΟἢ τγὰ8 {Π6 ἢ ῬΟρυἑΐΑΓ οἢ οτ]- 
(ἴο] βυδ)οοίθ. ὙΠαῦ {πΠ6 ἀοΐοποθ οὗ (ἀοάβ Ὑῇ͵οτγαά 1ῃ (Π]8 ΘΟ ΠΙΤΥ 
Βῃοι ἃ ἤν Ὀθθὴ ἰῇ πὰ ΒΔ η648 80 Ἰποοπιροίθηῦ 18 8 ἐπουρῦ {γα} γ 
Ἀυπ] Ἰαΐρ. [Ὁ βῃοννβ ὑπαῦ 4}1} 1π6 στουπὰ ραϊποα Ὀγ ΜΙ], κπὰ {6 
ἀϊγοοϊίοη οὗὁἨ ἔἴγπι6 Ῥγόορ οδ8 ᾿παἀϊοαϊθα ὈὉγΥ Βοη αΥ, μαὰ Ὀθθη ἴῃ νϑὶπ, 
Ἔγοι {86 {ἰπ|6 οὗ {π6886 αἰβοιιββίοπβ δῃηὰ οἵ Βϑηῦ θυ ΒΒ ρῥγοροβοᾶ θυξ 
ἐγυθίγαϊοα δα οη, γγ8 τπισδὺ ἰοοῖς ΑΥΤΑΥ ἴσοια Ερί πα, ὑπ6 τορίοη ἴῃ 
τοῦ ΒΙΌ11604] Οὐ οι δα δὲ {1|ὸ γί θθθη 80 1οδίογοά, ἴο πὰ [μοβϑ 
8.0 ογγΙοα ἔογγασα τ μδῦ ΟἋΓ ΘΟ ΣΎΘἢ μδα Ὀερίη, 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ἩΙΒΤΟΠΝΥ͂ ΟΕ ΤΗ͂Ε; ῬΕΙΝΤΕ. ΤΕΧΤ ΒΕΟΜ ΒΕΝΟΕΙ͂, ΟΥ̓ΤΤΑΒΡΌ. 

Ιν 1734 1πη6 ατϑοκ Τεβίδιηθηῦ οὗ Βοηρο] νγα8 ρ ]15}|64 ; 11 οοπίαϊηοά 
8 ραγέϊαϊϊν τονιαοα ἰαχῦ ; ἴῸΓ 818 ρἴδῃ γγαὰβ [0 σίνα {6 δοδέ τδάϊηρθ 
τ 0} 1 Π18 Ἰαάρτηθηΐ ἢδα θ6οη ἰουπμα ἴῃ ΔΩΥ Ργθοθαϊηρ ΘΠ 0η: τη 
{86 ὈοοΙκ οὗ Βνοϊαδίοη, πουγανοσ, Βα ποπὺ γί Πογ, δηα οογγοοίρα {Π6 
ἰοχὺ 1461.} Αἴἶον Ῥθηροὶ δα πιδᾶθ βοπηθ δάνδῃοα ἴῃ {π6 σο]]θοίοη 
οὗ τηδίθυϊαὶβ, μΒ6 1δϑυ θα [18 “ Ῥτοάγοταιβ ᾽ ἴῃ 1725, ἴῃ 16 ἢ Β6 σάγα 
ἃ σθηογαὶ πούϊοη οὗ ψῇῃδῦ 18 δαλΠ!]Οὴ τγ88 ἱπίθηαρα ἴο ΡῈ: Ἠ6 Β66ΠῚΒ 
{Π6η ἴο Βανο {πουρύ {πα 10 του] μαναὰ Δρρθαγοα ΒρΘϑα"Υ, πού οοη- 
τοι  δἰϊηρ᾽ ΔΡΡΑΓΘΏΟΥ ἃ ΠΠ6 γοδγϑ᾽ ἀοἷαν; Ὀυΐ Β6 νγᾶβ ποί {6 Ηγδί, 
ΠΟΥ γοί (86 ἰαβί, Νὸην Τδβίδιηθηϊ δαϊῦου γγο [88 θυ πη {Πδ ἴο σοπιροίο 
ΒΟ ἢ ἃ σους ἔῸΓ [16 ργθβ8, ψ 10} ΘΟΠΒΟΙΘὨΠΠΟῸΒ ΟΔΓΘ ἃ8 0 ΘΥΨΘΣῪ Ροϊηῖ, 
18. 8 Ἰοῆσοῦ ορογαίίοη ὕπδῃ 1Ὁ Βαθπιθα γπ6π 'π ργοβροοῖ, Βοβίἀ6β {Π6 
ἐοσὲ π ΒΙΟΒ Βοηροὶ ρανθ, μ δ] ποα (π6 τϑβϑάιησθ ΠΟ ἢ μ6 {πουρ]ι 

1 Βοηχοὶ 6 ῬΓΟΡΑΣΔΙΪΟΏΘ δῃἃ ΘΑΥΪΟΓ δίιιἀϊε8 ἀγὸ ἀοίδὶ θα ἰῃ “ Αοςοοιηΐ οὗἩ Ῥγίηϊοὰ Τοχι," 
Ῥ. 69, ἃς. 
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ἰο τοδί οχ ροοῦ δυίμοσιῖγ. υῦ [Π6 «ρρατγαίες ογέξσαδ, αὐ [8 ον οὗ 
δ15 νοϊατης, νγαϑ {π6 οἷδοθ ἴῃ ὙΠΙΟὮ τϑδαϊηρϑ τυ} ὑπΠ6 ὀνἄθηοθ ἴὸσ 
δηὰ ασαϊπϑέ [ποτὰ τ 6γὸ ρίνθῃ, ὑοροίβου 1 18 οὐγ οὐ [104] Ἰυἀστηθρηΐ, 
ΤἼδθο στο! ηρΒ γΟΓα δείθοίοα ἴτοτα {μοβ6 οὔ Μ|1}, δῃά ἔγογτῃ {Ποβ86 ψῃϊοὴ 
δ6 δα Ὀδθὴ 806 ἴο οδρίδίῃ δἰβοσβοσο ΤΉΘΥ 6 ΓΘ δοσοιαρϑηιθα σ 1 ἢ 
8 δίαίοιηθπί οὗὨ ρυϊποῖρ]68 οὗ οὐ οΐβεη, ἴῃ το ὑμ6 αΙδγὶ υϊοη οὗ 
Μ95. (185 βἰαϊοά δϑονε' οῃ ϑιυβίθπιβ οὗ Εδοθῃβῖοη) νῦδ8 1παἀ]οαίοα, δηὰ 
αἶδο οογίδιη ογς 8] στουπ8 οὗ ἡυσρτηοηὺ ΑἸ ἄονγῃ ; {86 Ῥγϊποῖραὶ 
δεῖν, Φγοοϊ οἱ δογίρίϊοπὲ ργαβίαέ αγάμα. Ἡδησοο Βδηροὶ γοπῦ τηΟΥΘ 
ἋΘΘΡΙΥ ᾿πΐο 818 ἀρργθβθηβίοι οὗ δυιάθῆοα μδὴ 18 ἄοηθ ὈΥ͂ ἔποβα 80 
ἅΤ6 ΒρΘΟΙΔΠγ Ρ] αΒ6α τ 1} ἐμαὺῦ ΜΒ] ΟὮ ΔΡΡΘΔΥΒ ΘΑΒΥ δηα ἔγοε ἴγοῦὶ 4}} 
οὐϑουσιγ. Εδν Τυ]68 ἃΓὰ οὗ ψἹῸΟΥ ΔΡΡΙἸοδίΐοη ὑἤδῃ Τ81Ε, ἸΏ Ρ] 6668 ἱπ 
χΠΘΝ (Πόγο 18 ἃ στοαὶ σοη εξ ο ευἱάδποε : ἴο ΔΡΡΙΥ ἃ τι! ]α οὕ ἃ βιρροβοά 
ρυποῖρ]6, Ἔχοορί ἴῃ βιιο ἢ οΆ868, σόου]Ἱὰ θ6 βοπιϑίβίηρ [Κα (86 ᾿πίγο- 
ἀυςομ οὗἨ πιο Ἴοπ)ϑοΐαγο Βϑηῆρθὶ ψγὰβ ἃ πῆδῃ 086 ρογβοηβὶ 
ΡΌΔΙ]Ι 658 γγ88 γ76}} Κπόύσπ, Π18 ΟΥ̓ΒΟΘΟΧΥ͂ οὗ ρ6]16 γα υπαιιοβιϊοηοά, 
Δη4 γοῖ Β6 γγ8 ἰγοαϊβα 88 17 δα μα Ὀδθθὴ δὴ δῆθυ οὗ Ηο]ν δογιρίυγο, 
8η4 845 17 ἰο ἀοίδηα 1:8 ἴσιο Ταχὺ γγαϑ ἴῃ θα16 88 [0 αἰΐδοκ 1, ΤΉιϊΒ 
ῬίουΒ [6 88541164 Πϊτ ἢ ἸΡΏΟΓΒΙΟΘ, δη 80 αἷἰβο ἀϊ:4 πόθο ἴο στ βοπι 
ἴὰ8 ΡῬΙο πὰ8 οἤθπβῖνθ. Ηθ νσγαὰβ ἰμὰβ δπραρθα ἱπ ραϊηὉ} πὰ 
ὙΓΘΑΣΊΒΟΙΔΘ ΘΟὨΓΤΟΥΘΙΒΙ6Β, δουρὶ Βα πιδα {Π6 Ββαιιβίδοϊ ὁ ἴὸ ἡπα {πα 
[15 ἸΑθΟυΣΘ ΕΓ Δρρτγθοϊαίθα ΌΥ οἴποσβ. Ηἱ8 ἰοχὺ νγγϑϑ ΒΟ ΓΆΪ {Ἰπ|68 
ΣΟΡυΙηϊ6α ; Δηα αἴΐοσ 818 ἀθδί (τ ]Οἢ (οΟΪΚ Ρ]δοα ἴῃ 1762) δὴ δηϊαγροά 
εὐϊοι οὗ μἷ8 “ρραγαξΐιδ ογέξίοιι5, ΤΟ ἢ6 Βαα οομϊηυθα ἴο ᾿ργονο 
δα οχίθπα, Δρρϑασοᾶ υπᾶον {86 οαγα οἵ ΒΡ αν ΒυΚ, ἴπ 1768: 
δ 18 ἴο ἐδὲς οαἸ θη ἐμαύ τοΐδγθησα ββου]ὰ Ὀ6 τηδᾶάθ ὈΥ͂ 18ο86 σῆο τ 188 
0 Κηοῖν σψμδὺ {πὸ πιαέμγεα ῬΥης}}0]68 οὗ Βϑηρθὶ Το σα. 

Τὴ 1781. 2 ἀρροαζϑά {π6 τοῖς Νὸνν Τοβδίδιηθης οὔ ὙΝΈΤΕΤΕΙΝ, 8 
σοΥΚ τ Βῖοἢ ποπΐ αν θογοπᾶ 8]1} {παὺ δὰ ργϑοθάβα :{ 1π {86 αὐδηθΥ 
οὗἁἨ οΥ͂ΟΑ] ππλίσυῖαὶβ διηδβδοα ὈΥ {μαῦ Ἰδθογίουβ οαϊΐοσ. Ηϊ8 ρῥγϑ- 
ρδυδίουΒ 836] δου ποθ ὩΘΑΣΙῪ ΤΟΣΟΥ͂ γοδγθ Ὀοίογα ἢ: [ῸΣ ΒΟΙῚΘ {ἸΠλ6 
Βα δά δθῃ ἴῃ δα ΘΠΊΡ]ΟΥ οὗ ΒΟΒΌΘΥ 88 ἃ ΟΟἸ]δίογ, δηα ἔγυτα {μαί 
ἄπει δ Βαα οοπεϊπαρά ἰο Ἔχαπιῖπο (86 ΜΘ .5. στ τ ΒΙΟἢ μ6 τηϑῦ ἴῃ ἢΠ18 
πδίϊγα ΟἿ οὗ Βδβ]ὰ δῃηὰ οἰδοσῆοσθ Ηο μιδα τοϊαϊϊνοβ γὼ Ὑ6ΥΘ 
φυθ! θῃοσβ δ Ατηϑίοσάδι, δηα (ΠΟῪ ἀοδσοα {πα βοπηθ ῬσοβίβὈ]6 86 
δου] 6 ταδάδ οὗἉ [{ΠΠ6 γοϑα!ηρΈ, ὅζο. τ 1 οἢ ἢ μαα οΟἸ]οἰδα ; δηα {18 
Ἰοα δϊπι ἴο οχίοπα ἢ18 βίυ 168, Δα α͵8οὸ ἴο ργαρᾶγα Ῥσοϊδροιωηθῃβ, τ ΒΙΟἢ 
ὍΤΟΥ ΡΟΛ ΘΠ ΔΠΟΙΥΤΩΟΌΒΙΥ ἴῃ 1730. Τθηΐυ το. 6 ΥΘΆΓΒ, ΠΟΎΘΥΟΣ, 
οἰαρβοα μοἔοσε {86 ἢσβι νοϊυτηδ οὐ μἰβ δα] Δρρθασοᾶ, Ἡϊπάγαποσθ 
ΜΟΙ ἰπγονῃ ἴῃ Β18 ὙΦΑΥ͂, ἈΓΙΒΙ Πρ ΤΔΟΒΟΪΥ ἔγοια ὑβθοϊορίοδὶ οοηέγο- 
ΨΟΓΒΙΘΒ: ἴῃ ἴδοΐ, Θσυθὴ οἡ ἢΐ8 ΟΥ̓ ΒΠΟ]Ώρ, δ Ὑ͵Ὧ8 ῸΣ ΠΙΘῊΥ ὙΘΆΓΒ 
δηραρεά ἴῃ Ορροβίηρ' [86 γγορεῦ (ἀοἀμοδά οὐὗἨ ΟἸγὶβί, δῃὰ ομαυρίῃ 
{Ποθ6 σψῆο [614 {18 ὈΥΙΠΠΑΓΎ ἀοοίτη6, 88 10 18 ΘΟΓΩΠΊΟΙΪΥ ταδὶ 81} 
διηοησδὺ ΟΝ γιβυϊδηβ, τὰ 1 θοὴν ϑ'αθ 6] 18 π8 ΟΥ βοιμϑίμίμρ 686 ᾿πβὺ 88 
[116 1 δοοοσάδῃοθ ὙΠ οὐ βοάοχγ. Ὅμα ἀοσίχϊπο οὗ (Π6 αδοποπιεπέ 
οἵ ΟἸγιβὺ νγὰ8 α884116ἃ Ὀγ ὟΥ οἰβίθιῃ 80}}} τζοσθ ὀρϑῃϊγ. ΤΉΘθ6 οοη- 

᾿ 8566". 67. 
3. αἰ Αοσοομπῃΐ οὗ Ῥτϊηιοὰ Τοχὶ, ἢ νη. 78, 
8 ϑοῖὴδ Ἧ50 πᾶν ἑοστηδα τῃοὲγ Ἱαπάρστηθηὶ οὗ ἮΡ̓ οἰδίϑι ἢ βοϊ οἷ γ ἔγτοσα ἰδ οὐ εἰσὶ ἡοὶθδ ἴο (86 

Νεν Ταβίδπγοης πάτο Ἰπουρὶ ἰδὲ Ὧδ6 γγὯᾶβϑ πη ΒΕ} αὐκεῖε, Ὶν ἰ8 οογίαπ, ποίνουοσ, 
ὙΟΙΪ Γν. π 
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ἰγονοσβὶθβ δα δηοίμου Ἰπ]υσίοιιβ οἴδος Ὀθϑιοβ (ἢ 6 ἀοῖαυ οἱἁ ἢ18 δ 0; 
ἴογ ἴῃ [ῃ6 τη θϑη 8116 Βα μδΔα γοὐοοϊοα {Π6 ΟΥ168] ᾿Υϊ μοῖρ] 68 τ ἰοἢ 6 
Πιδὰ πηαϊηἰδὶποα ἴῃ {Π6 ἔγδὺ Ἰταργθβϑιοι οὗἩ 18 Ῥσοϊδροιαθηδ; δηά ἐἢ8 
δα δα δἀορίεα {μα δγβίθιηδιισ ορροβί το ἴὸ 41} 186 το δῃοϊθηΐ 
ΜΗ,. σῖο ᾿δ8 Ὀθθὴ τηθηϊοποα 1 ἀἰβουδβδίηρ {πΠ6 ομδῦρο οὗ 
7,αἰϊπὶδίπσ. ΤΟ ρτοαῦ νϑ]ὰς οὗ ΥΥ οἰδίδὶ π᾿ δα! οι 18 1ὴ {Π6 ΠΟῪ τοδίθ- 
ΤΑ ]8 Ὑ ΒΟ 10 ργοβοηϊδα ἴῃ δα αϊοη ἴο {Π086 τυ μῖοἢ μα θθοη ρσγονϊουϑὶν 
οδίαϊποα. Ἠζΐδ αἶβο 8βὸο δυγδηρϑᾶ ἐῃ6 ΜΆ. 1ῃ 18 1188 [Ὁ Ῥυγροβοθ οὗ 
ταΐδγθησο, (δαΐ ΠΟΥ Ἴ6Υ6 ΣΩΠΟὮ τροτὰ 6 ΒηΙ6] Υ Κπόνῃ ὑπδπ Πι86 ρῥγο- 
υἱοῦβγ θ6θη {π6 οα86. Απᾷ ἴῃυ8 ᾿ξ εἐδἐεῖπ᾽ 8 ποίαξίοη ἸΒ δὴ. ΘΧΡΓΘΒΒΊΟῺ 
ψἘ]ΘΣ ΔΡΡ 168 ποὺ ΟὨ]Υ ἰο {86 τοίογθποθθ δαορίθα ὈΥ ἷπ, θυΐϊ 4180 ἴο 
{6 οσομτπυδύϊοι ὈΥ ΟΥΠ6 ΓΒ οὗ [86 τσ κα τ ποῖ Βα ΠΔα ᾿ηἰγοαμιοοᾷ, 
“ΤῈ αυβηί ιν οὗ σψοῦῖκ ἀοηθ ἴῃ {86 ἀδρασίσηθηΐ οἵ οο]]δίοη ὈΥ͂ 
ΥΥ εἰϑέοϊπ Στηβοὶ διηουμπίοα ἰο δρουΐ ὑσοηίυ ΜΆ Κ. οὗ {πΠ6 ἀοβρεῖβ 
δη4 Δ δα 8] Πα Υ ἴῃ {86 τοδὶ πῖηρ' ρογίίοη οὗ ἴπ6 Νονν Τοβίβηγθηΐ. 
Ηθ μια αἰδο δχϑιῃϊηθα ΤΩΔΠΥ͂ ΨΘΓΒΙΟΩΒ 8η4ἃ {πῃ ὙΥΙ ΠΡ Οὗ ΤΔΗΥ 
ἘδΊμογθ, 80 ὑπαῦὺ {Ποῦ τγῶϑ τῦυοῖ Ὡοϊθα ὈΥ πἴτπὰ ψΠΙΟΝ δαταϊίβ οἱ 
ΠΆΓΟΥ 8}Υ βίδίοπηθηΐ τ] ἢ οουἹαὰ 6 ἀεῆποα ὈΥ ὨυταοΣ δη αὐδη- 
ἰἰγ. ὙΠῸ ἐεσέ πο ἢΘ ρᾷνθ Ἧθὴ᾽ὴ ΒΙΠΡΙΥ δαὶ 1 ΟΟΙΏΠΙΟΏ 1186: 
τ ϑάϊηρθ ν᾽ ΒΙΟἢ Γ6 ΓΘ. 1π ΠῚΒ ΟρΡΙπίοῃ, θοίζου βαρροτγίθα ὑγοσα τποπϊοποᾶ 
᾿π 6 Ἰαίϑ! νυ θο]ον (ἢ ἰοχὺ 1186} Απά ΒΟσα 18 οΥἽ 168] ΡΟΥΤΟΥ Β66ΠῚ8 

. ἴο Βαανα θη Ὀυΐ ᾿πι θα ; 80 τωυςἢ 80, ἐπα 1ὑ 16 πατὰ ἴο βυρροβα ἱπαΐ 
δ που] ἢαγο σδΥγοα ΟἹ Ὦ18 τ δ ϑοσηο Δ ΡΟΌΓΒ, Πδα 1ὖ ποῦ Ὀδ66η {Πδᾶὶ 
ἴῃ ἔΌΓΠΊΟΥ ὙΘΑΓΒ 8 ΟὟΠ ταϊπα ἢι8α Ἰοοκοα ἴο γϑγῪ αἰ θγθηΐ τεβυ] 18. 
Βυΐ θοίοτο δ ρυδ  δῃθα, Β6 γγαβ ἀδίθσιηϊη θα ὕο ορροβθ [6 ῬγΊ ΠΟΙ Ρ]68 
δηὰ οτἰ ς4] στουμά- ποῦὶς οὗ Ὀοΐμ ΒΘΗΓΟΥ δηὰ Βϑηροὶ; δηᾶ {Π18 ἢθ 
ἀϊά τπχουρδουῦ [πὸ Ῥτοϊθρογηθπα 88 σοργιπΐθα 1 18 ΘαἸοπ. 18 
Ῥτγοϊοροπιθηδ, ὅζο. σοπίαϊη τηυοῖ ὑπαὶ 18 σ᾽ 816, 1 ουτηϊχοα ὑπ- 
ΠΑΡΡΙΪΥ ἢ ποῦ ἃ 0016 οὗἩ ϑυοῖμ ὈΆΒ6Γ τηθίδ] 88 ουρδί ΠΟΎΣ ἴο βίαπά 
ἴῃ οοπίδοί τ ἢ {π6 Ρυγὸ ροϊὰ οἵ Ηοὶγ ϑογεὶρίυσθ. Μυοῖ {πᾶὲ Π6 
βίαϊβα νγ8ϑ τυ 68 }} νου οἵ οοπειἀδγαϊίϊο ἷ, θαὺ ΟἿΟΣ Ῥυῖηοῖ 168 ΥΒΊΘἢ 
ἢ Ἰαϊᾷ ἀονα που] δἰπγοδὲ πὰ] Ὁ 411 αἰοιιρίδ αὖ οσι 164] ΙΑ ουτ. 

Ετοτὰ {π6 πο οὗ ΥΥ οἰδίδϊη, ΤᾺΓ ΤΟΓῸ γαϑ Κπότῃ οὗ ἰδ6 ἀομηδὶη 
Υποἢ δα Ὀ66η οροπϑα ἴο {π6 νἱον οὗ ΒΙΌ]104] ΒΟΒΟΪΑΓΒ; πὰ ᾿πδίοδα 
οὗ αἰτοπηρίβ θοῖηρ τϑὰθ [0 σΘΠΟΥΆ 66 οα 86 δβυδ)οοὺ οὗὨ ἰαχύμδὶ οσὶ- 
{1615Π|, ΤΊΘΓΟΙΥ ἔγοτλ βυοἢ ἀοουμπηθηΐβ ἃ8 ταῖσῦ Ὀ6 ἀν81]4}6 ἔΡΌΤ ΒΟ 
ἔδυν ΠΠργαγιθβ, [8610 ὙγὙ88 ἃ ΤΏΟΓΘ δοουγαῦθ δρργθμβθηβίοη οὗ ισλαξ ΜΆ. 
ὅχο,, ἼΟΤΘ ΚπΟνΤΏ, δα ΠΟῪ δύ (06 μδὰ Ὀθθὴ υδϑοά. Απά ἰδπὺ8 1 
ταὶρηῦ Ὀ6 ῬΟΒΒΙΌ]6 ὅἦο τϑάμποθ οὐαὶ δχδιλ δύ οη8 ὙΓΙΉΣ ΒΟΙῺΘ 
τιοάἀογαΐθ ΘΟΠΊΡΑΒ88, 1 ἃ Ἰυδρταοηΐ οουά ΟἾἹΥ Ὀ6 ἢγδὺ ἐουτηθα 88 ἴο 
αὐ ἀοουμηοῃῇβ ΓΘ} Ὺ ἄθβοσυα ἴο 06 υδρα 88 αμίλογίέϊεθ, ΒΘΠΊΕΥ, 

ἴπαιὶ Ἠΐδ ἀοραγίυγο ἴγοπι σΟΙΆΤΔΟΠΪΥ τοοοϊγοᾶ τηοᾶοθβ οὗὁὨἨΎ δπαῃοϊδιίης ΟἸγιϑιϊαπ ἀοοίτί πο 5 
γγαξ ἴΠπ6 τοβυῖὶὶ οὗἩ ἰοσπηθὰ ἀορτηδίϊο Ορ᾿ πίοηβ, δηὰ ἰδ δὲ ̓ϊ νγὰδ δοσοτηρδηϊοὰ τσ Ορροαίοα 
ἴο0 τἸο86 ῬΟΓΒΟῺΒ ΠΟ ἼΟΓΘ οἶθαγ ἀπά ἀδῆπίϊο ἰη τῃοὶγ ὑϑδοιΐηρς οὐ 186 δυ δ )θεῖ. 

1 ὅ66 “ Αςοοπηϊ οὗ Ργϊπηιοὰ Τοχῖ," ΡΡ. 79, 80. 
5. Ο πο ἤδδζηγο ἰη  οἰδιείη 8 οἀἰίοη 15 οὐἩ ἴοο σητοἣ ἱτηροτγίδποθ ἰο μ888 σὶίποῦὶ πιοποῃ, 

του ἢ 1Ὁ 18. ἱττοβρδοῖίγο οὐὗἔ ἴἢ6 ῥυγϊηϊοὰ ἰοχὲὶ 83 βῃοῆ. Ἦρ οο]]οοϊοα ἩΣῈΝ ἱσησθηδο Ῥδὶῃδ 
ἃ ΤηΔ88 Οὗ ΟΧΙΓΔΟΙ͂Β ΠΌΤ δηοίοηῦ ὙΤΟΥΒ 1ΠΠπδἰΤαϊὶνο οὗ ἴ6 Νονν Τοοϊδιηθης ἀϊοξίοη, ΘΟἢ- 
δἰγυςίίοη, ὅτ. ; αηὰ [ἢ 686 δίδῃιὰ ΟἹ ΘΔ0 ἢ} Ῥδᾶρὸ ὈΘΙΟῪ 186 ΥΆΣΙΟΙΒ Τοδΐϊηρθ. ϑοιῃβδ οὗ [680 
ἈΓῸ ροοά δηὴ ιἰδοδι], ΟἸΠΟΥΒ ΟἿΪΥ ΟΧΟΙα ΒΌΓΡΙΪΒΟ, γν ἢ} }]6 ΟΠΟΥΒ δΓγὸ [οἷς ἴο 6 οιἱ οὗὨ Ὀἶδοθ 
Ὑ ποι οη ἴΠπῸ βΆπιο Ρδσο ἢ ἨΟΪΥ βου Ρίσο, 
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ἱπάσοα, μα ἄσηα {π|8, δὰῦ τ βοὰὺΐ Ρυ ] σαί; [ὋΣ [16 πα ἄγαινῃ 
(ἢ 11π οὗ ἀδπιαγοδίιοη Ὀούνοοῃ {16 ΤΟγ6 δηοϊθηῦ δηᾷ {110 ἰδίου 
Μ55., διὰ με δά πηδάβθ ᾿παυϊΥ ἰδγοιρδουΐ Εὔαγορο ἰὸς 4}} ἐπδὶ 
τ γα Κπόύγῃ οὗ [π6 ἔοττοῦ οἷαβϑϑ, ἀμα ἢ μα ἰδ8 ρχοοσυγοα σο]] δ οηΒ 
οὔτμα Ὀοϑῦ δῃηά τηοϑὺ τηρογίδηΐϊ, 
ΤῊ βυϑίθιηβ οἵ γθοθηϑὶοηβ ΠΟ ΈΓΘ ῬτοροΒβοᾶ δέογ [ἢ6 {π|6 οὗ 

Ἰγείαδίοϊη πᾶν Ὀδθὴ Αἰγοαν ἀββοσι θα Ἰὼ {ΠΘῚΓ ῬΓΟΡΟΣ ῥΐασο: ἴΐ 
ΤΟΠΙΏΔ.5 ἤΘ6ΙΤῈ 0 ποίϊο6 {π6 εαὐΐξίοπδ πὰ ΒΊΟἢ [ΠΟΥ στ γ6 οοπηροίοά, 
απ (6 δοπίθιηροσδμθοιβ οο ]δίϊοβ οὗ Μϑ5. (τ θβθδοβ ἄτϑὲ 
ρἀἸ οι τγαβ σοτητηθηςθά τη 1774, ψ ἢ ἃ ΒΥΠΟΡΒῚ8 οὗ {Π6 [ἴγ66 [ΟΥΤΔΘΥ 

[6 : 186 τοϑῦ οὗ {6 Νὸν Τοβίδμηθηϊν [Ὁ] ον θα ἴῃ {π6 παχύ γὙϑδῦ; 
δηα τὼ 1777, [6 ἔοσγλοσ ρογοηῃ νγὰϑ σταργιἰθα 1 {Π6 ἀβυὰ] ογάρυ. 
ΤΗΟ οὐ ο4] ἀρραγδύιιϑ οοπβιβίβα οὗ οογίδι η 86] δοίη 8 ἔγομπι {π6 τοδᾶ- 
ἴησβ ρσίνϑῃ Ὀγ ΥΝ οἰβίοιη, ρυῦ στ} ἰμ6 δαἀάιθοη οὗ βυοῖ οχίγαοίϑ ἃ8 
ατιοβῦδοι μα Εἰπηβ36] τδᾶθ. Τλ18 οὐδ τνᾶϑ πού δῇ δχίδηϑβίνο οοἰ- 
ἰαίοτ; Ὀὰΐ Βα βοιιραΐξ γαῖμοῦ ἴὸ μδὸ (ῆ6 ονιάθηοθ τ ΒΟΒ οἴμοσβ μαάᾶ 
σαϊβετοα, Βοϑιἀθβϑ {6 δρρὶοδίΐοπ οὗἨ [18 γθοθηβίοη βυϑίοπι, {ἢ ο τ 
ΨΟΣΟ 0 00 Ὸ ὈΓΙΠΟΙΡ]68 ΒΊΟΝ μ6 ΌΟΓΘ 1η πη 1 δΪ86 δαιϊτογὶαὶ ποσὶ ---- 
(δὲ Ὡο0 τοδάϊηρ οὐυρμύ ἴο Ὀ6 δαορίδα χ}1688 10 Π88 δἱ ἰϑαβί δοηιὸ αποϊθηΐ 
εὐἱάεποε; πα ἰμαὺ 6 οὐυρύ ταίμου ἴο 566 ὕο θουῃά οἱ Οὐ 1168] ἀρ- 
ραγαΐιβ υϊίδιη οοτγίδίη 11πι18, (πδὴ 0 530 οἱ ᾿πογϑδϑιηρ ἰὑ αὐ ἑη ηίξαηι. 
ΜϑηΥ οὗ (86 οὐ ο8} τι]ο8 τμῖο ἢ Π6 ἰαὰ ἀἄονγῃ ογθ Ὅσο ]οηῦ ἴῃ 
[Βοσηβοῖνθθ, δηὰ ἢ ββονοά ἃ βοοά ΒΡΡΣΟ Πα πβίοῃ οὗ ψμδὺ {Π6 ἰδῃ- 
ἀεποῖθθ οὗ δοργ ἱϑίβ σοπῃπΊ ΟΥ̓ αν Ὀθθη. Η18 τῆλ δ6 οοπδιάοτοά 
(86ὲ ἤγϑὺ ἰδχὺ συ] ΟΥΙ 681] τ ΒΙΟ μβδὰ Ὀ6θὴ ρυθ]Βμ6 ἃ: [6 ρᾳγΘ, 
ΒονΤΘΥΟΓ, ἃ Κιπα οὐ ργθβοσιρῦνα προγίδποθ ἴὺ ἰδθ σοπηηοη ἰαχῖ, 80 
(πὶ 10 οὔθ τοπαϊηθα ἀπομαηροί, Ὀὰῦ ΜΠ ἃ ΓᾺΓ τηογα ΜΟΙ ΡΠ 
τοδάϊησ πούδα ἴῃ [86 ΤΙΔΥΡῚΠ 88 ὙΟΥΓΠΥ ΟΥ̓ Βρ6ο14] αἰϊθηίίοη. Οἴδπῃ 
ἀϊά (τι ϑθδοῦ, ΒούγονῸσ, ΒΏΟῪΝ 18 δρργθοϊδίίοι οὗ απεϊεπὲ ευἱάοποο, 
δα {π4ΐ, ἴοο, 6 η οοιμραγαί νον 1116 οου]ὰ θ6 Βμονσπ ἴῃ 118 ἕδνυουσ 
ἔτοχ ΜϑΚ. ψοΒ6 γοδάϊηρ ννδὰ8 ἔλεπ πουσσγῃ. Τμμ8, ἴῃ {π6 όσα οἵ 
186 Τωοτὰ δ Ῥγδγοσ, πὰ [1 χὶ,, π6 [ὉΠ] ον α ἰμ6 ΘΧΡΥΘ88 ἰδβί ΠΥ 
οἵ Οτίρϑε, ἰμδῦ οογίδιῃ οἰδυβοβ ([Ὀπὰ ἴῃ [86 οοτηπιοη ἰαχί); ἀο ποῖ 
βο]οαρ ἴο 10 1η παὺ (ἀο8ρ6] : δὖ ὑπμαῦ πη 6 πδὰ πὸ Μί8., ἴἱπ 186] 
δηοϊθηΐ, (δα Βα οου]ά ργοάιϊιδα ἴῸΓ βοὴ οὗ {πΠ686 ογα ββίοηϑ; δυΐ ἴῃ ἃ 
ἔοτν γϑᾶγβ ἃ Το] δίίοη οὗ {86 δίοδῃ Μ5. ρρϑαγϑάᾶ, δῃά ὄνεῦν μαγ- 
ἐξσμεῖα ἴῃ 1818 ραββιρα γγχϑ Ἰουπα [0 δοοογὰ ψ τ [86 Οχμϊββίοηβ τ᾽ 16]. 
ἀσιοβθδοι Βαα »γευϊοιιδίψ τηλαθ. 
Το ὕνοὶνα γθᾶγ8 ΒΟ Β ϑυοοοοάςαά (Π6 οοπιρ! οἴίοη οὗ ΟἹ εβοδο μ᾿ 5 

ἢτϑι αι δοι ΘΓ ἃ π|6 ΟΥ̓ ΧΟ Δ 4 0]6 δοΙΥἹΥ ἴῃ {86 ΘΧΑΙΏΙ ΠΔΙ1ΟῺ 
οἵ ατοοῖκ Μ55. Το Πδη:8ῃ βοθοϊασβ Βιγοῖ δπα Μο]ἀθηβανοσ 60]- 
Ἰαϊρα ταν σΟρἱθ8 ἴῃ Πἰαὶγ, ὥραϊμ, δα οἰβοσθοσο; ΑἸΡΟσ ρυ ]Ἰ8ῃ 64 
(6 τϑϑάϊηρβ οὗ ΘΟ ]ο68 αὖ δ Ίθηπα; δα ΜαυΩὶ ἴῃ Π1Β ἰαγρον ατοοίς 
Τορίδιηοηΐ (Εἰρα, 1782-8, 12 νοΪ8.), ἔουτωϑα 818 ἰοχὺ ἴγοιῃ οοσίδιῃ 
Μοβοονγ ΜΘ. συ θο ἢ}; δα δα οο]]αίοα τ ἢ στοδὲ οασθ, δηᾶ 16 
γαγῖουβ γθϑτηρ οὗ στ Β]οἢ μ6 μα ᾿πβουίθα, ΤᾺ δαϊίΐοπ οὗ Μαίδμεὶ 
ἀϊᾷ ποὲ δάναποβ οσ [168] ρυϊποῖρ]68 88 βυο ; 1ὑ νγαβ, ΒΟΎΤΘΨΟΥ, Ὁ86 11] ἔῸΓ 
ἴμ6 οΟἸΠ]Δομβ υΒΊ ΘᾺ 18 οοπίαϊηθα : {86 οΥ 104] ΟρίἰοηΒ οὗ ἴ[π6 οαϊῦος 
ἰοὰ μἴη) ἕο ἄδδβρίϑεο (86 ΜΟΜ. τόσα δηοϊθης (ἤδη ἢϊβΒ ον, δά ἴο 

Δ δα δρουο, ῥ. 56. 
Κκ2 
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πάρουν {86 ἀποϊοηῦ γΘΥΒΙΟΠΒ; ἤθησ6 πο ΓῈ Μγ͵λΣ8 8 ρστοαῦ δχροηάεξ- 
ἴαγα οὗ Πρ] αοοα ΒΟ ΟΙΪΑΥΒὮΙΡ ἴῃ 159 ἸΔΟΓΙΟΌΒΙΥ Ργορασοα βἀϊοη. [1 
γγ88 δοσοιηρδηϊοα Ὀγ ἰδ6 1,δἰη γυϊραία ἔτοια α Μ5. στ τ Βιο ἢ Ἦθ 
τοῦ ἰη Βιυβδῖα, δθᾶ ἔβοβίμαἹ]θβ γοσο σίνοη οὗ {86 Μ55. σβιοῃ 6 
δχδυηϊηθα. Μαίὶ ρυ] 1864 84 βοοοπᾶ βδαἀϊίίοθ, Ὀὰΐ πιπουῦ {16 
ΟΥ̓ 4] δου ου 168 οὐ {86 1,δἴΐη, ἰπ ἰἴγοα νοϊατηθβ, η 1808 - 7. 

ὙΝΈΉΣ6 ποὺ 60] αὕ]οη8 γ6 γα ᾿πϑιϊαίοα, δοπια οὗ {πὸ ΜΆ. Ἰοηρ υδοᾶ 
ψ το Ὀτουρηΐ τηογα ΠΥ ἱπίο ποίϊοθ ὈΥ {π6 Ρυ  ]]οαίίοη οὗἁἨ {μ61γ ἰοχῦ: 
1808, (ῃ6 ΑἸοχαμάγιδη ΜΆ. ἀρρϑαγϑᾶ ἴῃ 1786, δηα βϑύθῃ γϑδγ8 αἰϊεσ- 
Ὑ8γ48 [πη6 Οὐάσοχ 1)6Ζῷ (10 ΒΥ ποίδιπρ' οὗ Θοα]668 οὗ 1688 ᾿πῃρογίαπορ). 

Οτιθβραοῖ, ἴοο, ἴῃ 818 ““ ϑυιθοΐς Οὐ θ,7 μα ΠΥ ρίνοη 1Π6 
Ἔχίγαοϊβ πο πα μαὰ τηδᾶθ ἔσοια ΜΙ 5. στ οἢ ἢ6. δα οχϑιηποα (1 
ΤΩΔΏΥ Ὀάβθαρ68 ὈΓΠΙΒἸηρ Ἰηρογίδηῦ οοτγθοίοηβ οὗ ψθδί οἴμοσβ ῃδα 
ΠΑΒΌ]Υ οἰ 64), ἀῃα 180 {Π6 Ῥαββᾶρϑβ ῃ ὑπ Νοιν Τοϑίδιηθηΐ αυοϊοα ὈΥ͂ 
Οὔρθη, οχἰγαοίθα ἔγοπι Ὧ18 τι πηρθ 1} το ἢ οαγα δηα Ἰδθουν. 
Ἀπὰ (δυ8 νᾶβ ΟὐἹαβδοῦ ργονι θα ἔου [86 Ὀγδρδαγδίίοη οὗ α βοοοῃάᾶ 
οαϊοη, δαϊλγροα ἐπα σγουϊβοα : (6 ἢγβὺ νοϊμπι οὗ [818 Δρρϑβγϑᾶ ἴῃ 
1796, [Πα βϑοοοπά ᾿π 1806 ; 10 οοηπίαϊποά, ἴῃ Δα α!ζίοη ἴο δὶ ῃδα ὈΘΘη 
σίνοα ἴῃ (86 ΤΟΥΤΊΘΥ, δοἰοοίίοη8 ἔτοτη [86 ΘΟ]]ΑὕΟΠ8 }8ὲ τι π]ΟΠ6α, ) 8 
88 ῆοβα ἔγοπι ΥΥ εἰβίθιπ δὰ δρρϑαγοα ἴῃ ἢϊ8 ἔσθ. Τη6 ἰοχύ νγἃ8 
δρδη τον ὶβοα, δηα {86 8016 ὈΟΓΘ δυϊἄάθποα οὗ ἃ πηοῦθ τηδίυγοα ογὶ- 
{1641} τηϊπα δῃὰ ἡυπαριηθηῦ. [Ι͂}η 1806, (ἀΥαβθδο αἷδο ρυ] ]ΒΠ6α α 
ΤΩΔΉ0Α] οα!οη, ποῦ σοηίδιηϊηρ {π6 ΔΆ ΒΟΥ 168, θὰ 1 8. βοϊθοῖ 
βἰδίοιηθηῦ οὗὨ [ῃ6 τόσα πούοοδ]6 τ Δα Πρ. 

Αἴον {86 αἰξοιιρὶ πδὰ ἴμι8 Ὀδοη τηδᾶθ Ὀγ Οὐ δοῦ πὶ ἄοϊν ἰο 
αἀἰθβιιθβα ἃ οὐ [1641 ταχὺ, ΣΏΔΠΥ δα ΠΟῺΒ βῃονοα {π6 ἱπῆμπθησθ οὐ ἢϊ8 
Ἰαθουγβ ; ἔον ὑπουρσῇ [86 Θοτηπιοη ἰδχί νγὰ8 οὔθ γοργιηΐθα, ἴον δαϊέοτς 
ἔτοια ὑμαῦ ἔπι ἐπουρ δ 10 τρσηῦ ἴο ρῖνα ἑοσίὰ ἐὸν τ ξρι 186 στουπά- 
Ι6β8: 688 οὗ τ] οἢ βἰοοα 88 δὲ αε ας 5: ἕλοῖ, δυο οἀϊΐογβ, μον - 
ΕΥΘΥ, ΓΆΓΟΪΥ 1 ΟΥΟΥ δοίθα ΟἹ. ΔΠΥ ἀθοϊ θα βγδέοηι ; (ΠΘῪ ΟἸΪΥ οογγοοίοθα 
{Π6 σογυληοη ἰοχᾧ ἐπ οογέαϊη ρίασοα, Ἰδανῖηρ 41} {Π6 ΤΘδὺ 85 1Ὁ ν788. 

Ιη 1880 δρροαγοᾶ {π6 ἢγβί νοϊυσαθ οὗ β'οσῃοὶζθ ασοκ Τοβίαταθηϊ, 
ὙΠΟ γα 8 0] ονγϑα ἴῃ 1886 Ὀγ {πα βοοοπά. ἢ οΥἾ0 4] ὈΣΙΠΟΙΡ 68 
ΟΥ̓ [}18 δάτίου αν Ὀθ6ὴ οχρ ϑὶ πϑαᾶ ἄρον : [86 Ἔχϑουίςιοη οὗ 818 θα 0 ἢ 
18. 411 1Πδὖ μα8 ἴο 6 ἀ6βουιθοᾷ ἱπ (818 ρ'αοθ. ὙΤβὲ 118ὲ οὗ Μ558. ρίνοι 
ΌΥ Πἴπιὶ ψγϑ ἔᾺγ ρυϑαῖοσ Π8π (Παῦ ῥγοῆχοα ἴο 8}Υ ρῥγανίουϑβϑ δα! η, 
δηα [18 τϑίϑσθηοθβ ἴο [8.6 ρίδοοβ ἴἢ ὙΠ] οἢ (ἢ686 ΠΟΥ οἰτοα οΟὐο68 
ΔΓΘ ἰουπα ἃσγὸ οὗ ναΐιο: δὰ {Π6 μιδ6 τ Β1οἢ. Πα τηδ46 οὗἨὨ [8686 ΘΟρίΘ68, 
τυ ΠΙΟΙ. μδα Ὀ6Θπ ἴῃ ρβΘΏΘΓΑΙ παρ] σγοα ΡΓΘΥΪΟΙΒΙΥ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΟΠ6 ν)788 δ᾽ Πσΐ 
Ἰπάοοα ; δῃηὰ ἢΐἷ8 οἰὐδίοηβ, σι τοσαχὰ ἴο ροϊηῖβ Ὑοῖ δάμῦ οὗ 
ΘΟΙΏΡΑΙΊΒΟΩ, 8.6 Ἰουπᾶ πονίῃυ οὗ Ὀυ 1{{16 ἀδροπάθποθ. 1ῃ οϑ868 οὔ 
ομδγβοίοσ βίο τοδαϊηρβ, [Π6 ἐστέ οὗἨ ΟΠ 01]Ζ ἢ88 ἃ οἴοβθὺ σϑβϑιλ δ ηοθ 
ἴο [ῃαῦ ἴῃ σΟΙΏΟῈ 186 ἴμδη ἰῃηαὶ οὗ (ὙἹΒΌΔΟὨ δα οχΒ! θα ; δηὰ 
(Π18 σδιβοαὰ 1 ἐο Ὀ6 ναϊυσά ὈΥ ΠπΔΩΥ, το ἰπουρθί {πδὲ βυοὴ 4 ἰοχί 
γγ88 80 ᾿ρογίδην ΘΟ Οἢ [0 Θοπβοσναίνα οὐἹ ]οἴδη. Τἢ6 τηοᾶθ 
Οὗ ἀσρυμηθηίδοη δούυδ! ]ν οι ρ] οΥ θα τγᾶβ (818 : --- αὐἹθϑρδοῦ οΟἸ]αἰοα 
80 ΠΔΥ ΜΌΝ. (ἀβϑυγαῖηρ; 411 τ ἢ18 11δὺ ὕο πᾶν Ὀ6θῃ οοἰϊαίοα ὈΥ͂ Ἀϊτὰ ἴ) 
δηα Πα ργοάδυορά Α ἰοχί 8ὸ ἔν αἰ οσίηρ ἔγοπὶ [86 Θοτητηοηῃ ; ---- Κ6801Ζ 
[48 ΠΟ]]α θα Β0 ΤΏΔΗΥ͂ ΤΌΤ (ΒΆΥ 106 ΔΒ ΤΏΔῊΥ}, 8Π6 Πα ρῖνϑβ ἃ ἰδχξ 
80 ΤΟἢ τηογὰ {{κὸ (Π6 σοτησαοῃ. Απα {818 νγαβ ὑποιυρὶ ἴο Ὀ6 8 ΒΑΡΡΥ͂ 
ΣοΒαΪΡ, Βουρἢ θαβθὰ ὑροῦ δἰπιοδὺ 8} θη γΘ ΠΟΠΔΌΡΓΘ θη βίοη οὗ ἐν 
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εἰπιρἰοδὺ ἔνοῖβ σοπηφοίθα τ ἢ {Π6 οοΟἸἸαοπ οὗ ΜΆ. δηδ᾿ ἐποῖν οἤα- 
Τλοοῦ : δηα ἰῃπ8 11 τᾶ ὕοπι ἐλὲβ σομπίτψ ἰμαὺ ϑ'ομοὶ]Ζ τοοοϊνοα [ῃ6 
ῬΘΟΙΠΙΑΓΥ ἀ58ϑίδποθ ὙΙΟ τγᾶ8 ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ (0 Θη80]6 πἷπὶ 0 ρΡυ] 188 
18 ϑεοοπα γοϊαμμθ. [ἢ Ἰσθόοσβηςθ οὗ 1ἴΠ6 ἔδοίβ οὗ [86 οΆ86 Ἰζδπυ ἤδυθ 
τοροαίθ βία θιηθηΐβϑ σγοἰαίῖν ὕο 0 ]Ζ᾿Β δα! τοη ἴῃ ἃ Κιπὰ οὗἁ ἰγδᾶϊ- 
οπα] τδηηον ; Ὀυΐ 11 18 ἀου δ [Ὁ] νν ΠΟΙ Υ δὴν ΒΟΒΟΪαΓ ἴῃ {18 ΘΟ ΠΙΣΥ͂ 
οΓ δυγοδα αϊὰ γϑα!γ, αἰοσ ἀπ6 δχδηληδίϊοη, βαποίίοπ {πΠ6 ἰοχὶ οἔὨ 
β΄. Β01Ζ, οὐ {π6 βῃρροβοα ἔβδοίβ οὐ σῇ] οἷ 1 88 Τουποά, ὙΥΠθη {86 
ΓΟ-ΧΑΠλ Δ ΙΟἢ Οὗ βοπια οὗ [86 Μ55. νυ βῖοῖ 5601 μιδά "ργοΐεδββθα! υ 
οΟἸΪα θὰ βῃονσθά {86 ἀϊνθυρθησθ οἵ 8 οἰ οηβ ἔγομι τ ῃαῦ {π6 ΜΝ. 
δου} τοδὰ, ἐμ δϑιϊτηδῖα οὗ ὅομο]Ζ, 848 δὰ δαϊύογ, [6}} 6811}} Ἰοτσοσ 
(δδπ 11 δα ἀοπα ὑ{πγουρσὰ {86 Το δ Κ80]6 ταϊϑία κο8 Ἡ ΒΙΟἢ το αὖ Οῃ66 
ρϑίοηὐ 1η ἢ18 ΘΟ. 
ΤῊ8 Ἰδθοσιουβ ἱηνοβυ ρον οὗ Μϑ 5. ἰουπὰ 10 παοα Ὁ] ἰο ἱπίσοάυοθ 

τοῖο ἢ18 ἰαχὺ 1π ὑμ6 ἰαςα ῥαγί ὙΘΥΥ͂ ΤΏΔΩΥ ΓΟϑαϊηρδ τ ἰοἢ βοοῖὰ θα 
116 ἴῃ δοοογάδμοο τὰ {86 ῥγποῖρ]65 το μ6 ἢ. δηπποϊαιθα ; 
ἱπάοοά, (σουσβμουῦ Πα δἱ {1π168 ἀθβϑοσγίβ {ἢ ο488 οὐ δῦ μου 168 ΜΙ ΟΝ 
[6 που ]ὰ Ββανα Ὀθθὴ δχρθοίβα ἴο [ὉΠ]1ὃὸνγ.0 [ἢ [86 'πποσ πιδγρίη οὗἉ 8 
ῬΆ66 8 σῖνϑβ {Π|6 γθδάηρ8 ΜΓΙΟὮ 6 σΟΠΒΙἀθγθα (οὸ 06 ἀἰδβιϊ πού γον 
ΑἸεχδμασιδῃ οὐ (ὐομβίδη πορο ἴδῃ ; δηα ἱβουρῇ οΥΠοΥΒ τϊρῃνῦ ἀθιηΓ 
ΒΟΠΙΘ 68 10 [18 Οἰ 58: ΠΟΘ ΟΠ, γοὺ ἴῃ ΟΘΠΕΓΑΙ 1ῦ ΠΊΔΥ Ὀ6 Βδ1:α (δὶ 
ἰιῈ δ8 ΒΕ 16 ἀ ἃ οἤδὶπ οὗ οοππθοῖθα ὑθϑυϊ ΠΟΥ ἀσαϊηδὺ Ὠἰ 86} δηά 
ἃσαϊηδί [Π6 βγβύθῃ ου ὙΠΟ ἢ18 ἰαχῦ Ὅ171δβ ρῬγοίθββϑα! Υ Ὀαβθά; ἔου ἱΐ 
ὙᾺΘ Πηοϑὺ ἔΓΘαΌΘΗΓΥ ἰὼ 6 8θ6ῃ (δαὶ ἴπθβ6ὲ ΑἸδχαηάσιδη τϑβαΐηρθ, 
πθῖο 6 το͵]θοῖβ, Αγ βυρρογίβα ὈΥ {πδ6 πηοϑὲ δηοϊθηΐδ δὰ ποῦ (168 οὗ 
ΟΥ̓ΘΙΎ δο, Τἢο ἰοχί ἰουτηθὰ Ὀν ϑὅοΠ01]Ζ πδ8 μδὰ πὸ οἴβοῦ οὐ 16 
ΕἸ ΠοΠ8 ἴῃ ΖΘ ΠΘΓᾺ] ΒΟ ἢ αν Β1066 Δρροαγοὰ, ΑἹ] ἐπαΐ οδῃ δ βαϊά 
ἴῃ 118 ΤἈΥΟΌΤ 18, ὑπαὶ 1π βοῖλθ μίδοθβ ἰὖ σίνοθ Ὀοίϊου σϑϑάϊῃσβ (μη 
{παι ἴῃ σΟΙΠΏΠΊΟΝ 086. ΠΟ ΖΒ τοοκ 1 δίδιαθης οοπίδι ηΒ βανοσαὶ 
{ηρ8 οὗ Ὁ]; ΘΥπάχασια πὰ Μαοποϊορία οχίγαοϊθα ἔγοτη ΜΚ. οὗἉ 
[6 (ἀοθρο]β δῃὰ ΕἸ β0168; [λ6 δορίουθβ ᾿1δὺ οὗ Μ55., στὰ τ ίδγθηοαβ 
ἰο ἰδ6 ΠΠΌγασῖθβ ἴῃ Ἡ Βιοἢ ὑπ Ὺ ἀγα ουπά, δες." 
Βυΐ αὖ 1Ππ8 νϑυὺῪ {{π|6 ἐμαῦὺ βοῇ τγ88 δηρασοα ἴῃ {86 Ῥγδρδγαίοῃ 

οὔ μ18 εἀὐϊτιοπ, ἃ οὐ 108] Βο οἰ ΟὗὨἁ ΠΟ Θομμιηοη 8 ὈΙ1ΟΥ νγ88 ὁσοιρΙΘα ἴπ 
[86 τοσϑῃβίοη οἵ ἃ ἰοχί οἵ 8 αἰ γθοῦΥ ορροβιία ομαγδοῖοσ. ΕἼομ 1826 
ἴο 1831 ΟἸμΑγ 8 1δοβιηβηῃ, ὈγΟίοββου αὖ Βϑυ]η, τγαϑ οἰοβοὶν Ὀυβιοά 
ἴῃ ἰοστηϊηρσ 8 ἰαχὺ τ ΒΙΟὮ ποι! τοϑὺ ΘΗ ΓΟΙΥ ὁπ ἘΠῚ Ἢ ΟΥ̓ 1819, 
88 6 }] 885 18 βιιδεθαιθηῦ ἰδοῦ ἴῃ ὑπὸ ΒοΙα οἵ ββογοὰ οὐ (1οἴβπι, ἃ 
ὑπο δοοοιπΐ ΟὨΪΥῪ τηυδὲ βυ Εἔοα 1π (818 ρίδοθ. Ηἱἰ8 ρΐἷδιι νγαβ {πὶ οὗἉ 
σινπρ ἔοστ (86 ατοοῖκ Νοὸν Ταβίδιποπξ 88 1 1 δά πόνον οχιβία 
Ἶ ῥχϊηΐ αἵ 411, βίυρὶν 88 ὑγαηβιηϊ θα ΟΥ̓ ἀποϊθηῦ ἀοουπιθηίθ ; βαυΐησ 
ἴῃ ἔλοῖ, δι οἢ δηα ϑυοἢ ον άθησα οὐσῶν ἰο ἰοδα ἴο βιιοὴ δῃά βιιοὴ δοη- 
οἰυδίοηΒ. Τὸ {Π18 ὁπᾶ ἢθ υδϑοᾶ {π6 οἰάοβί ατοοῖς ΜΆ. οοπιρατοά 
πὴ [(Π6 οἰϊαῖοηΒ ἔουπά ἴῃ Οτροη δηά ᾿γοηὺθ; πὰ {Π6η, 69 βυῦ- 
ΑΔΓ ουϊάθησθ, ἢ6 ΘΠ ρ]οΥβα ἴπ6 ο]α 1μαὔϊ (848 ἑουιηὰ ἴῃ πηταν βοά 
553.) απὰ τ1π6 αποίαθοηβ οὗ βυοῖ 1αη ΓΑΙ ΒΕγΒ ἃ8 νοσ τ υὴγ οὗ 
ΘΟΠΒΙ ἀΘγα 6 το ποθ. Τῆθβα 1,δἴη Δα ΠΟΥ 168 τ γο Δ] οσσοᾶ α Κὶπά 
οἵ ἀοτογτηϊηΐηρ νοΐοο 1ἢ ἔανου Οὗ τϑβαάϊησβ 4180 ϑυρρογίοα Ὀγ ατροὶς 
80 {Ποσ γ, θη 1Π6 στοϑὶκ ΜΠ 68868 ΟΠ γΘα ἀπηοηρ {Πποσχβοῖνοθ 'ΓἢΘ 

: διὺ “Αοοοιης οὗ τ Ῥηητοά Τοχι,ἢ ρρ. 92---97 
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ἰοχὶ ἔμ [οττιοᾶ πο ι]ὰ θ6 ἴῃ 1Δοῃηηδη πη Β ̓υἀστησηΐ {παΐ τ ΒΊΟΝ ττ89 
γοϑὲ υυ]ἱάοὶγ αἰ πδοα ἴῃ Π6 ἐουσί σΘμΌΓΥ : ποὺ οὗὨἨ πϑοϑεβγ (86 
ἐγὼ ἰοχὶ, Ὀαὺ {πᾶ τ οι Παα Ὀδθη {86 ἐγαπδηιἑοά ἰαχὶ οὔ [ῃδὲ ὅσο. 
ΒΥ {Π18 πιθδπβ Βα }ια:“6α ἐμαΐ {ποτὰ ψοῦ]αὰ 6, 88 ἃ Ὀαδὶθ [ῸΓ ογ Ἰοἴβηι, 
ποῖ {Π6 τοβάϊηρβ οὗ (1:6 βἰ χύθϑῃ!]! σοπίατγ, Ὀαὺ [Πο86 οὗὨ δ ὅσθ ὕνοϊνο 
Βυπάτοα γοϑᾶγβ ὨΘΔΙῸΣ [0 {Π6 {ἴπ8 ἤθη {Π6 ῬΟΟΚΒ {Π᾿6πηβοῖνοθ ἡγοῦ 
στο. ΙΓ {Π6 δου 68 ἀρταϑα 1ἢ 8 σογίδι ἢ ὑγδΏ ΒΟΥ ρ[υΓΑΙ ΘΥΓΟΥ, 
118 Βα ψου]ὰ ρῖνα ᾿π ᾿ἷ8 ἱαχῦ, ποῦ ΠΟΥΘΥΟΥ 88 8 ρατί οὗ {Π6 σοηιηο 
ἰοχί, θυΐ 48 ἐμαὺ ψ Βῖοὴ μαα Ὀοϊοπροα ἴο 186 ἐεχέμα ἐγαάϊίμα οὗ 16 
Τουγί οοπίυσΥ. ὡδοδιηδμη γγὰ8 γ06}} δοαυδιηΐθα 1 {6 Ρ]Δῃ Οἡ 
Βοἢ ΒΘΒΤΟΥ Πα βουρῦ ἴο δοί ἃ δοπίασυ Ὀϑίοσο ; Β6 Δρργοβοπάρα 
1Π6 ροϊηῖβ οὗ πηροσίδποα τ ποῖ Βεηραὶ μρὰ ἀοῆηρὰ ; δᾶ ἐπουρῇ ποῖ 
Ιεα ὃγ Οτββθδοῖῦ ᾿ηΐο {86 δἀορίζοη οὗἉ 18 Σβοθῃβίοη βυβίθτ, ἢ6 νϑ] πο 
ὙΘΙῪ (ΠΥ {6 ἸΑθΟυΣΒ δηα τηνι σαί οὗ {πὶ οτς. Ηον (ΔΓ 
Βο [ο]ονοα 1βοΉ ον γ11}} 6 ταδηϊ δῦ ἴο ἐμοβο ὙΠῸ τα }}ν δέμάν πα 
δα ἀϊα. 

Ιη 188] ἢ18 δα! θη Δρροαγοα σὑ1}}} {πΠ6 16, ““ Νονιιτα Τοβίδιηθη- 
ἴσα τοῦ. Ἔχ γοοθηβίοῃο (ὐὍγῸ]} 1,8Ο τι μη1. [10 Π8 πὸ ῥγοίμοθ 
ΟΥ ἸηἰγοαἀποίοσΥ οχρ πδίοη, δπα [86 ΟὨΪΥ 1πα]οαοπ οἵ {86 οὐ σαὶ 
ῬΓΪΏΟΙΡ]6Β οὗ {πΠ6 οαοΥ νγ88 ρίνθῃ δὖ [ῃ6 Θηα Ὀοίοτα {Π6 [Ἰδὲ οὗὨ ρ]αοο8 
οὗ ἀδρατγίαγα ἔτοσα {πΠ6 Θοτησαοι ἰθχί. [}ἢ [18 ποίϊοθ, ἢ6 ΒΙΠΊΡΙΥ βϑὶά, 
{πα (6 ρίαλπ δα Ὀ6θῃ Ὄχρ αϊηθα 'ῃ 8 (ἀθυτηδῃ ῬογΟα 4] οὗἩ 186 ρτο- 
οράϊησ γϑασ, δηα ὑμδΐ [Ὁ τχ88 Θπουρἢ ποιν [0 ϑίαϊθ (μδὺ [Π6 οαϊύον δά 
ΠΟΨΟΥ (Ο] ον δα [18 οσσὴ Ἰυσρτηοηΐ, θὰ ἰἢ6 συβίοτηαΥ τοδάϊησ οὗ {ἢ6 
τηοβῦ δησϊθηΐ σμυγοῆαβ οὗ (ἢα Εαβέ; ἰδαῦ πῇ θη {Π185 τγαβ ἱποοηδβίδηϊ 
ἢ6 δα, ΔΒ ΆΓ 88 τισι Ὀθ, καῇ ΝΣ Παὶ 8 ΒΡ ρογίοα Ὀγ [4] 18ῃ 
δηἃ Αἰίοδη οοηβοπὲ; τμθη δἱὶ ἀἰθογοα, μα Πα βοτμοίτηρβ ἐπαϊ!οδίρα 
1116 Ὁποογίδι τυ ὈΥ [86 υ86 οὗ Ὀτγβοϊκοίβ, πα βοσηθύϊπιθθ ΟΥ̓ ρἰδοϊησ 
ΤΟΔαΙΏρΒ ἴῃ {86 τηλγρη. [Ι͂ἢ (818 σου ΤΥ 1ῳΔΟΠιπδη πη στοαῖς Τοβίδ- 
ταθηΐ γὙ83 ἴῸὉΓ ΒΟΙ6 ΥὙΘΆΣΒ [1116 πα ογβίοοα ; ἢ18 ἐθγηιδ οὗ οἰαβϑ βοδλίου, 
ἴοο, ἡγοσθ ῃοῦ Βρργοβοηάθα; δῃηᾶ 88 1 νγ88 ποέ ποίσῃ {μὲ 6 Βαά ἰδἵς 
ουΐ οὗ {π6 αφαδϑίϊοη ἴῃ 6 τπ1888 οὗ ἴΠ 6 ΤΟΤΕ γϑοθηῦ ΘΟΡΊ68, 11 νγαϑ ἱδβουσὶι 
1πδὲ ὈΥ «ἘαΞέεγπ μὰ ἰπύθπαάθα {πῸ6 βαπιθ ΘΟΘ 068 88 οἴπογβ μα ἰουτηρά 
Ονϊεπίαϊ οὐ “5ϊαίϊς, μαὺ 186, [6 (οπδίδη ποροϊτίδῃ οὗἩἨ ΟἹΘΒΘΌΔΟΒ ἀπά 
ΒΌΒΟΪΖ. Ιπαοοᾶ 1ὖ νγ88 Π6Θα [Ὁ] [Ὁ ἃ τϑϑάοσ Ποῦ (0 αν δθθῃ 
ΤΟ αΒηη Β οὐὐῃ (ἀοσηβδη οχροβιοη οὐ [ΐ8 νι ονγα, ΟΥ οἶϑθ [Ὁ Βἷπὶ ἴο 
αν βύυ]οα 18 οδαἀϊίίομ, οἸΟΒΟΙ Υ ἴο υπάἀογδίδῃα 18 ἐσθ ομασδοίοσ δηά 
ῬΠΠΟΙΡ]658. [Ι͂ἢ (ἀοττήδην πόσο 6 Γ6 ποῦ ἃ ἔθ ὙΠῸ ΔρΡυθ μη ἀ6α {ἢ} 
οαοπ ἐπα 18 ὈΥΐμο 0168 ὧ8 11{016 ἃ8 τὴ88 ἴΠ6 ολ86 1η Επρ]δηά ; ἱπάθοα 
ΠΟΥ Ἔσϑῃ αὐϊαοκοά εὐ 6 γα οἡ στουπαβ ΟΠ ᾿πη ΟΊ ΠΔΓΥ. 

ϑόοσὴθ βοβ τ 1π ΠΪΒ ΟὟ ΘΟΙΏΓΓΥ ΔρΡΓοοϊαίθα τόσα ΒΊΡΏΪ τοίο- 
ΤΘΏΟΘ [0 αμέῤογεϊψ ; ἀηα {ππ18 1ῳΔομηδπη ἡγοηΐ οα ἴο ῬΥΘΡαΓΘ, αἰΟΓ ἃ 
ἔθ γΘΆγΒ, Δῃ δα οι ἰη ΠΟ Ὦ ποῦ ΤΊ ΓΟ Βδου ἃ ἴπθσο Ὀ6 (Π6 χοσιίέ 
οὗ ονίάθῃμοα θυῦ {86 ονϊάθποο 1861} 1ῃ }} ἀοἴα!}. ὙὍΤῆ6 Ῥγοραγζαίϊουϑ 
ἴον (818 ἸαΓΡῸΣ δαϊοη οοτηπγχοπορα ἴῃ 1837,  Βοὴ 1ζΔο πη ηη γγαϑ 8016 
ἴο βοοῦγα ἴπ6 αἰὰ οὗ ῬὨ1ΠΡ Βυϊιμδηπ {μ6 ὙΟΌΠΟΟΣ ἴο ἄὐτάησα (Π6 
Οτεεὰκ δαϊ μου 168, {16 1. αὐΐπ πὰ τ[ῃς ἰαχὺ 1.861} Ὀθὶπρ 18 ον π Βρθοῖαὶ 
ἀοραγμθηῖ,. Τα ἤγϑί νοϊυσαα οἵ {18 θυ ]αγροα οαϊάομ ἀρροαγοα ἴῃ 
1842, [186 βοοοπά (ὑπουρῇ ρ»γἱπίοα ἴῃ 1845) ἴῃ 1860, ΑἹ τς ἔοοί οἔ 
Ὧ1ὸ ράσο, 6] ὑπο δας ποῦ 168, τ᾿ 88 ρίγθα τὰς 1 ,αἴη Υ υἱραῖο, οἀϊιοὰ 
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ἔγοτι αποϊοηῦ ΜΟΘ., 8 γδ] υΔ 0 ]6 ρατί οὗ 1,ῳδοβτθδηπ Β γοσκ. Βυΐ (ἢ6 
Τ,αλη δυϊπουῖ 68 οα πο 6 το] θα ποσο {86 δηΐθ- ΗἸΟγΟΩ τ ΐδῃ 
οΟαοο8 το ὀχ ὶῦ [πδὺ νϑυβίοη ἴῃ 118 ἰοαδὲ δἰίογσθα ἔοση. ΤῊΘ 
ἔνο δἰ σι Κιηρ ἀοίδοίθ ἴῃ Γι ΘΟ ππν Ρ]ΔῺ πτθ γα, [86 ᾿ἰγηϊίδ σβηρθ οὗ 
δνιάθηοο, δμᾶ {π6 τψδηΐ οὗ ἃ ἐπογουρῇ οοἸ]δοη οὗ {π6 ατοοὸκ ΜΙ 55. 
δ ρογοᾶ, ΑΒ ἴο {πε ἰαϊζοσ ροϊπῖ, 1,Δομιηδηη βαὶά ἐπα Η18 Ρ]δῃ νι 88 ἴο 
βῇῦονν ταῦ σοποὶ βου ομσλέ ὑο Ὀ6 ἰὈττηρα ἔτοπὶ (ἢ 6 ἀαίμ 88 ΟΣ ΠΠΟΏΪΥ 
ΤΕΟΟΙνΘα, δηᾶὰ {πῶὶ δυο σϑϑυ 8 πρῦ Ὀ6 »πιοαϊβοά ὈΥ τηοτθ δχδοῖ 
οΟἸἸδε ΟΣ; : δηα 845 ἴο πο ἰοττηοσ, ὑπαὶ δἰοσ οογίδιη σϑϑι] 8 δα Ὀδθη 
οδίδιποα ἔγομη ἰδ Θυάθησθ, 88 (ἊΣ 858. ὨΪ8 σγηρα ὑγϑηΐ, ἴθ ΟἿΟΣ 
ΨΘΓΒΙΟΏΒ ὅζο. ταὶρῦ 6 Θομδιἀογοὰ 88 σομβττηϊηρ ϑ0 ἢ) ΘΟΠΟ] 8 0.8 ΟΥ 
186 σΟΠΕΆΓΥ. 

ΟΥ̓ἁ οουγβα {18 Θαἰ ΠΟ τῶ ΒΟΥ ΓΟ οοηθυγοα: Ὀαΐ 1Ὁ 18. 8. ΡΙῪ 
(αὶ (ο86 στὸ ὑπάογίοοι ἴο δοὺ {Πὸ ρασζί οὗ ογϊοβ, αἰά ποῖ ἢγϑι 
Ἰπΐοστη {μοιηβοῖνοθ οὗ (μ6 Καείβ ; ἴος θη ὑπὸν ταϊρῦ πᾶν ἀοπῃθ 
δοοά βοσυῖοα πῃ ροϊηπσ οαὐδ ψμδὺ πδοἀρα ᾿ωρτγονοιηθηΐ ; Ὀυΐ 848 ἴξ 
Μ88, (ΒΥ τόσο οἴζοη σμῦηρσ τ βῃδάονσβ. δὰ 10 τγ88 αθγηγχοα 
[παι 1,86 ῃ δα σίνοη {ῃ6 ψγ 1016 ἔγοπι 2 ΟΥ, ἴν. ἴο οὔδρ χὶ. ΟὨ 
116 αἰπρ]θ δ μοσιυ οὗ ἴπ6 Ναίίοαῃ ΜΩ., δηὰ ἴτοῃρθῃἨ Ηδθῦ. 1χ, 14. ἴο 
186 6πα ου [μαὺ οὗ [6 ὐαοχ ΑἸΟσδπαγιμ8 πιϑγοὶν : ---- [Π18 Ὀοίης 4}} 
8 ταϊδία κα, γι ο οἷν ἃ ΤῈ ΓΘ ἸΏΒΡΘΟΌΟΩ οὗὨἍ {π6 οαϊέοηπ ἐ(δοἰ 7 ταὶρξ οοτγοοί. 
1 ποοᾶ Βδγάϊν Ὀ6 βαϊὰ ὑπαὺ 1ῳ.δοβιδπη δαἀορίθα πὸ δ δέει 9. γεοεη- 

δίοης; 411 Π18 δαγη θα πὶΐποβ868 Ὀο]οπρίηρ ἴο δ6 οἷον ἀοσυμπηοηίθ 
ψ ἢ (Οτἰοβθδοῦ μαᾶὰ αϊνιἀοα ᾿ηΐο ΥΥ δδίοσῃ δηαὰ ΑἸοχβδηάσγιδη, Ὀυΐ 
οἢ (48 88 Ὀ66ἢ ΔΙ ΓΟΘΟῪ ΒΏΟΥ ἢ) ΔΓΘ ΟἰοΒΟΙΥ οοπποοίθα ἰοροίβογ. 
ῊΔ:5 τηοᾶς οὗ οδβἰϊταδύπρ' ον άθμοο, 19 αἸβι υ6α ὉΠΟΥ͂ δἱζ ἀδαάδ: -- 
1. Τμαῖ ἴῃ τ ΒΙΟΝ 4}} δα ΠοΥιτ168 ϑοοοΣ 18 88 Γ]]Ὺ δὐῤοϑίθα 848 1Ὁ σϑῃ 
θ6. 2. 1 ρατῦ οὗ π6 δυϊδβογι68 816 8116 πὐ οὐ ἀοίδοϊινο, {π6 ννεῖρμὶ 
οΥὗὨ ονιάθῃοθ 18 βοιμοῦμαῦ ἰθββοηθα, 3. θα ἴπ6 τ ϊίποβϑοθ δγὰ οὗ 
ἀϊδοτγοηῦ τορίοηβ {Π6}Ὁ δστοοιηθηῦ 18 ΟὗὨ ΤΟΥ͂Θ ἱπιρογίδηοα {Π|8} 18 [86 
886 θη ἰῃο86 οὗὨ δβοιηθ ραγίϊου αν Ἰοοδ ν ΑἸ, ἔγομπλ (86 σαβῦ, 
οἰΠοτ ἔτοτα ΠορΊ 6 Π06 ΟΥ οὗ βεῖ ρυγροθθ. 4. Βυὺ σῇ θη ὙΠ 6 8868 
οὗ ἀϊβδγθηῦ τά οὶγ βαραγαίθα τορίομθ αἴθ, [86 ὑθϑυϊ θυ πιδὺ Ὀ6 
οοπβιἀοτοά ἰο Ὀ6 δου ἢ] γ Ὀαϊαποοά, ὅ. ΥΥ̓Βδθα [86 τοδαϊηρβ ἃγὸ ἴῃ 
916 ἴοσιη 'π ΟΠ6 ΓΟρΊΟΩ, 8Π64 ἱπ ΔΠΟΙΒΟΙ ἴοιτα ἴῃ δηοίϊοσ, 1 
στοδῦ ππ στοϊῦυ, (ΠΟΥ ἀγα αυϊΐα ἀποοσγίδϊῃ. 6. 1, δβίυ, στοδάϊηρβ Ἀ.Θ 

Ὁ Ὶς ἰδ ἴο ὃ6 τορτειτοα [πδὲ Μτ. ΑἸοσά, ἰῃ ἷ5 ατεοῖκ Τοβιδιηθηῖ, νὸ]. ἱ. οὰ. 3 1854, ᾿. 74. 
6η8, δ88 τεροδιϑ πβὲὶ διιςἢ ἃ βεαηΐθποο δρδίποὶ 1δοθτηδῃη: “ ΤῊΪΒ το οσιίοι οὗὨ [86 

τ Ρδιΐ οἵ 1Π6 νυ 68868 ἴῸΓ [Π6 ἰοχῖ 88 γεἀποεὰ δίτη, 'π ἃ νΟΥΥ͂ σοπβί ἀδγα 6 ρατὶ οἵ 
ἴα Νονν Τοβίδπιθηξ, ἢ. ἱπιρ εὶς ΤΟ] ονίηρ οὗ οπς Μϑ8. οἠἹγ." Ηὸ ἀοοδ ποί βρεςΥ ν᾿ δαὶ 
τπῖ5 σομαι ἜΣ Ὁ]6 ρασέ πᾶὺ Ὁ6. Μτ. ΑΙοσγὰ δά δ, ῥ. 75., “ ΤῊς ργοιθηβίομβ οὗ ἴπ6 Θά ΓΟΓ 
Ηἰτηϑοῖ ἀγὸ 80 ΔΙΤΟΖΔΏΓΥ Ραϊ ἔοτα ἴῃ ἷδ ργεΐδοο, δηἃ 50 ἱπιρεγίοου! Υ γυϑε 186 Ὁ ἴΠ6 μεῖ- 
ξοστηβῆςο, ἴπδὲ 1Π6 (δα ης τ ΙοΝ ΓΟ5 8118 ἔΤῸΠ Ἰομ»; βοαιιδὶπίδποθ νγ10}} 8. Θαϊοπ, ἰῃ ΤΟΥ͂ 
οντῇ τοϊη ἀ, ἰ6 [δὲ οὗ δίποογο τορτοῖ, [ῸΓ 1:6 βδῖκε οὗ οὔγ ῥγοθρεςίδ οἵ σεϊϊηρ ἃ ρῦγζο ᾿οχὶ οἵ 
το Νίενν Τοδίδιησηςϊ, ἰμδς ἴθ οὐκ δου ἃ ονοῦ ἤᾶνο Ὀοοη 1Π8 πη ἀ .ὙᾺΔΚοὴ δηὰ [Π08 σατο 
οὔξ. Τδα ΟὨΪΥ͂ τοδἢ]γ υδἰθδῦ]ς ρδγίβ οὗ ἰξ δγὸ 1ῃ6 ζτηδεῦ οὗ ϑυϊάθποο ἔγοπι ἴ6 δησίθηϊ [,μαὐΐῃ 
γογβίουδ, οοἰοοιοὰ ὉΥ τὴ0 γουηοῦ Βυϊπηδηη, δη [Π6 οἰτας ΟΠ ἔγοιῃ Οτγίβθη, δοοοιηρδηϊθὰ 
ὉΥ͂ τείδγεῃοοβ ἴο δἰβ ννουῖκβ." [Ιεὲ ἰδ ἴ0 ὕ"Ὲ τοχγοοα ἴδ Μι. ΑἸίοσγὰ ἢδ8 τηδάθ ἴῃ ό80 βίηϊθ- 
ΤΠΟΠ8 ; [ῸΓ, ἤγοϊ, δὴ οχδοὶ δοηυδίτιίδηςθ νυ ἢ 1Π6 οὐἀϊιίοη οὗ 1ζΔΟΠ πηᾶπη (οΓ ὄνεη τὸ δβιδῖα- 
τὴδπὶ οἡ ἴ86 {π|6 Ὅρα 26) που αν δῃῆονῃ πίω ἴμαἱ τῃ6 1,Διΐη τοδάϊηρβ ἡνεσγο Ἷο]]δοϊθὰ ὉΥ͂ 
Ζαολικαππ ἀϊπιδεῖ, δορὰ ποῖ Ὁ Βυϊιπαπη ; δι, βοσοηάϊγ, 1Π6 σμᾶσγρο οὗἁὨ “ ργυϊζοῃείοιϑ 
ΔΙΤΟΙΖΆΠΕΥ Καὶ ἰοσίἢ " ἀραϊηδὶ ἃ ἀδρασγιεὰ βοῃοΐθυ. οἰαΐπιδ ἴῃ ἰϊδ6 1 ἴο Ὀδ δοπιοιηςς ΥΟΣῪ 
ΒΩΔΟΔΎΟΣΑΌΪΟ. ὅ.ο ζαολπιαππ᾽ οἷον δίαίεινεπίς σίνοιν αἱ [Π6 οἷοδο οὗ ἐε|9 σΠδΡΙΟΣ. 

κι 
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οὔ θυὺ ναοῖς δι ου Υ, 88 ἰὸ στ ΘΒ ποῦ ὄνθὰ ἴπ6 βαη|6 ΤΈρίοΣ 
Ῥτγθϑϑηΐθ ὈΠΙΓΟΥΤΩΙΥ οἵἉ ὑθϑυϊ ΠΟ ΗΥ. 

Οἱ {{|686 ῥεῖποῖρ 68, ϑομηιαπη ρῥγοϊοθβοα ὕο ἔοστῃ ἢ18 ἑαχῦ; δηά 10 
ΤΆΔΥ Ὀ6 Βεϊἃ {γᾺ}Υ, ὑπαῦ μ6 σαττιθὰ ἰπθηὶ οὐ, 88 (0 ἐποὶγ σϑηθγαὶ 
Ῥολγίηρ ; Ἰβουρὰ οὗ σου 86, ἴὰ Ῥαγ ΟῚ Ο4368, ΟΡ ΠΙΟῺΒ σγου]α ΑἸΗ͂ΟΓ 
88 ἴο τοῖν δρρ[!οαθγ. δ αἱά ποὺ ῥγοΐδβϑ ἐὸ σῖγβ ἃ ρογίθοϊ ἰαχί, 
Βυὺ ΒΙΠΡΙΥ ἴο σαδὺ 88146 {Π6 γεϑάϊῃσθ οὗ {Π6 βιχίθθηι, ἔῸσ ἴμοβθ 
ὙΠΟ. τὸ ΚαοΥ ἴο μ6 οὗ {86 ἔουτίῃ. Απα ἴπυ8, τ βαΐονον θ6 Ἐπουρθῦ 
ΟΥ̓ εἶθ ῥΥποΙΡ]68, οὐ οὗ {86 τηοάβ ἴῃ ΜΒ σὮ Π6 δοίθα οὐ ἴμθη, ἐπὰδ 
τηυοῖ δὲ ᾿ἰοαδὺ 18 σογίβίη, (μαὺ ἔτομιλ ἴπ6 ὑπι6 οὗ ἰμ6 ᾿ῃηνεποηῃ οὗ 
Ρυϊηθηρ, [86 ἢγοῦ ασθοκ Ταοβίδαθηῦ γαϑεϊησ ΚΓ ΠΟΠΥ οἡ δποϊθηῦ δυΐμο- 
ΤΙΌΥ 18 (ῃαὺ οὗ ’ῈΟΗΜΑΝΝ. 
ΤῊ τηοάα ἴῃ το ἢ μα βίδίθα ὑπὸ αἰ ογοησα δοΐνγθοη ἐμ ρἷδη οἵὗἵὨ 

Οὐ θβθδοῦ δπὰ ἷ8β σὰ γγ͵1ὰ8 118. Ὕὐἱθβῦδομ Β ἸπαΌΪΥ μι8δα ταίθοῦ 
Ἀθη, ““[8 6 Γ6 ΘΗΥ͂ ΠΘοοδϑι τυ ἔοὸγ ἀθραγηρ ἔγομ ὑπ σοιηοη ἰοχὺ ν᾽» 
ὙΥῈ116 1, ΔΟΠδημ Β 88, “ [8 ὕποσῈ ΔΠΥῪ ὨΘΟΘΒΒΙΥ [ῸΓ ποῖ [0] νης; 
[86 τοδάϊησ Βοϑὺ αἰξοβίθα. ἢ 
Ἐπηρ] απ να ποὺ (848 88 66 8814) ἐμ ΟἿΪΥ ΘΟυΠΙΓΥ ἴῃ ΜΙ ΗΟΝ 

ΤιΔΟΒ Δ η ΒΒ οἰ οη γα ἢοὺ υπάογβίοοα, δηὰ 18 ἰαδουτβ δοῃ- 
ἀριηπθά: Οὐθυτωδηῦ, ΒΟ ὑδ6 ΟΡροΥυΠΥ οὗ Καοσίησ τιμαὶ 6 
Πιδὰ ρυ]:18η6 4 τνγᾶϑ 80 τυ οἢ στοαΐοσ, Βῃονγ θα ἃ. ὙΘΥΥ͂ Β᾽ Π.}} 8 ΒΡ σι οὗἁ 
ΠΟΒΌΙ ΠΥ ; δηὰ ΏΘ ΟΠΟ6 ΒΈΎΘσΘ οὐθαυνδίοηβ μδα ὈΘΘῊ ταδάθ, {Π086 
ἴτοτῃ τ ἤοπὰ ἃ τόσα 1 6] Προηῦ τηοᾶθ οὗ ργοσοάυγα τηϊρἣῦ μανο θθθα 
δχροοίοα Ἰοϊποα ἴῃ ἰμ6 ουΐοτγ. Μρϑη ἔδαγοα ἑηκουαΐϊίοπ; ἀπὰ ἔποΥ 
Βθρτωδυβοα 88 βυοἢ 411 θη ἀθαν οΌσΒ ἴο τουοσὺ ἴο ὑπ 6 ὈΥΣΠΊΑΥΎ ΒΟΌΓΟΘΒ 
οἵ ενϊάθποθ : δῃά [δοβτηδηη Σολο οΓοα ΠΟΥ͂, ἴῃ {Π6 ἰαϑὲ σθηΐαΓΥ, 
Βδηροὶ νγὰ8 τα ἰβγαργθδθηϊθα, δηα πον νη 1Ὁ γγΑϑ ἴο ἀπϑιθεν ἴπο8θ 
Ὑ Ο86. ΘΟΠΟΙ υϑίοηβ πὰ Ὀθθῃ δἰ γΟΘαΥ ἔοστηθα, ἀπα {δι8 ἢ6 ἀϊὰ ποῖ 
ἀἰβοιδβ ροϊηῖβ στη Ηἷ8. οὐς8, ὑοῦ σῇ ἢ6 ΟΟΟΒΒΙΟΠΔΙΪΥ διονθα ἴῃ 8 
ἔδυ ψογὰ8 ΒΟῪ (ΠΥ δάσο ἢ6 γϑ [πδ΄ ΠΟΥ Τ6γ6 ραβϑίησ ἡπαρσταθηΐξ 
οὐ ψβαῦ πον ἀἰὰ ποῦ ΡΥΟΡΘΥΪΥ͂ ὑπάογβίδπα. - 

Ῥουθαρβ ομα οὗ {πΠ6 ψογβὺ ἔδαϊυγοθ ᾿η (Π6 οοπαᾳοῖ οὗὨ [π6 Θθ βοΥβ 
ΟΥ 1, ΔΟΒβπιαηη, δηα ὁπ6 ἢ] βῃμον θα ρογνοσγίθα τόσα] [66] }ηρ;, γγ88 
{Π 61 ἀρ] αϑαγο δὶ Πὶβ “" ἴθ δηῃα πηϑηποΓ,᾽ θη 888ι}] 6 ἃ ΒΥ ζαῖεε 
δεἰαίεπιοπές, αδιιδῖυε ἰαπσμασο, δηα σγεαξ ηιέδγοργεδοηίαίίοπ. 10 τοαυγοβ 
θυΐῦ ἃ 8βι24}} πηθαϑῦγσγα οὐ πιογαὶ ἔθ] ηρ ἠο θ6 80]6 ἴο 866, μδὲ 1 {86 
ΤΩΔΏΠΟΥ ἴῃ ΜΓ ΒΙΟΩ δυοΐ Ομδῦρθδ Ἀγ γορα] ]6α 18 οὈ)] οί ]6, [86 
ὈΙαπια οὐρἢῦ ἴἢο [8}} ΤᾺΣ ποῦ οὰ ὑβοβα γιὸ Ὀγίησ [86 σμδυροθ ἴπ8π οα 
ἴΠο86 ὙΠῸ ΓΤ ροὶ {Π6πὶ: 1 ΔΠΥ 016 βῆονγβ ἀϊβοοιγέοϑῳ, ἰὴ [8 ἀοἔδπαϊηρ 
ΒΙπλ56 1, ̓ Ὁ ἀρ 68 ἃ ὈΪαπίοα οοηάϊῖοπ οὗ Πποποβῦ- τ] ἀθηθβ 1 ἐλύ 
18 τηϑά6 {Π6 τηδίίον οὗ Ὀ]δπιθ, ἀπά ποὺ {86 σσογβα [πλπ ἀϊβοουγίοθυ οὗ 
Αβδα Δ ηΐ8." 

" ἰδ ποίοσίοιιβ [δαὶ (0 Γ6 ΓΘ ῬΘΓΕΟΏΒ 80 ἘΠ ηκ ποι πη οὗ τ86 5ἷπ οἵ ἐδοξθ Ὑδο δοοῖιδθ 
Οἴδοῦβ οὐ “ τεσ] 688 ἱῃπονυδίίοη," -“ ἀἰδγεβρεοῖ ἴοσ αοά δ ΗοΪγ ήογή," “ ἐαπιροσίηρ τ ἢ 
ϑοτγὶρίατο, οὗὨ Ὀεΐης “ ΡΌΙΥ οὗὨ ἰοΠΟΣ ΤΥ τηοδὲ ΣΟΡΓΕ ΘΗΒ1016,᾽ τηϊπροὰ ψπ ἢ 1Π6. πιοδὲ 
οἴἴὔδηβίνο ἱπβί πιδιὶοῃβ ; δηὰ γοῖ, θη [Π6 δοοαδβεά ΒΙΓΟΠΡΊΥ ἜΧΡΓΟΒ8 τΠποῖγ [66] }πρ8 αὖ βι0 ἢ 
ἴδϊβο δηὰ ᾿π)υγίου δ σἤδΓρΘΟΒ, {Π|086 58 Π|6 τοδί ΠΥ Δ ὉΪ6 ῬΟΓΒΟῚΒ ΔΓῸ ὙΟΤῪ ἱπάϊσηδηϊ πᾶς 
1ΠΟΥ͂ δῃου]ὰ [66] δἷ 4}} δῃῃπογεὰ ὈΥ βυςἢ ἰγοδίτηθηϊ. [τ ἰ8 ηοὶ σΠ ΑΓ Υ͂ (Πδὲ 5 νγαῃ!οὰ ΒοΓο, 
Ὅπι τὶ ρ ἰΘΟΌΒΏΕ6Β8 ---- [ἢδὶ ογθη-δηἀοα [66] Πρ ν εἰς ἢ τασορ 868 6 5ιτι ΟΥ̓ (4186 βοσυβδιίοῃ. 
866 "“ Αοοουηὶ οὗἩ Ῥυγϊηιοὰ Τοχι," ΡΡ. 1] 5---1 17. ,)0οἰ-ποίε, δηὰ ὑρ. 264---266. ΤΉοϑα το 
Ῥιοίδβθβ δυο ἃ 268] ἰοῦ γενθδαὶβὰ ἰσυϊῃ (ὈΥ̓͂ ψ ΠὶοΝ ΠΟΥ͂ ΤΟΔΙΪΥ πιοδπ {ποῖγ οὐγη βιυδ)οςεϊνα 
ποιίοην τεσροοϊίπρ 11), ἀηὰ ὙὯΟῸ δρεδὶς δῃἃ δοῖ 50 σθῃδουϊουβῖυ, δα 10 ἐδεν ΓΔΣΥ Κκυδν 89 
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ΤῈ 15 ἰο θ6 τορτοίοα {παὖ ῳΔομιηδπη αἰ ποὺ Ὀοΐογο- Πα ρῖνα 80 
Μμ|1 δὰ ὀχροβιοη οὗ [18 υἱθῦγβ 88 ἴο ργδνϑῃῦ [Π6 τιϊδία 68 τηδάθ γ 
118 οὐἹ 68; Βαᾶ 6 ἀἄοπα {μ18, 1 σου]Ἱὰ αν Ὀθθὴ ἃ σοῃηνθηΐθησο ἴο 
4}1 ραγίϊοβ ; Ὀυΐ {818 ποὺ παυϊηὴρσ Ὀδθὴ ἄομα αὖ ἤτγϑί, {ποῦ γγ͵7ὰ8 8 
ἀπο Υ τὔτονσα ἴῃ [86 ὙΜΑΥ: ἴο βοιῃθ, 10 ᾿ὰϑ ΟὨΪΥ͂ Ὀθθη ὈΥ͂ Ἰοηνσ 
ΒΟΥ Δπα Ββθιΐυαὶ ΓΑΔ ΠΥ ἢ 1 ΔοΠτηβ μη οδαϊίίοη, ἰπαῦ 4, 
ΒΙΌΡΟΡ Κπον]οάρε οὗ [Ὁ ἢα8 Ὀδθῃ δὐϊδὶηθα, Βυΐ [ῳδοβιηδηπβ ἰΑὈΟῸΓ 
᾿ιὰ58 ποῖ Ὀ66Π 1π νυ; [ὉΓ πον, συ ἢ ἴΠ086 ὙΠῸ τηοβί ἀθοσύ ΓῳΔοΒιηθπη 
ἀο ποὺ (1 τρακιηρ [Π6 δια ]θδὺ Ῥγοίθ ΒΊ0ἢ8 ὕο οὐ 108] αον]εθάσο) 
βεὺ (ογἹ ἢ οΥ ἀἴβοιιβθ Γθδαηρδ τι δουΐ, αὖ Ἰδαϑί, βοπλθ Ἀρργο μι απβίοη οὗ 
80 ρΤΟΌ 48 Οὐ ὙΓΒΙΟΒ ΤΠΟῪ γοϑῦ: 80 ἈΘθουῖου οὗ ἃ ἰθχὶ ἀραγί ἴγοπὶ 
ΒΟη6 ΘΥΙΔΘΠΟΘ ΠΟ 8η645 ΠἸΠλ861 στρ γ σοραγάθα Ὀν 4}} ροββοββθὰ 
οἵ ΘΟΤΏΠΊΟΣ 1 Οττηδ 0, 88 δοίηρ ΟὨ ΠΊΘΓΘ δ] οἴϊνο 166]1ησ;, ΟΥ 0]- 
ἰοτσίησ στοῦ ]688 ἰγϑα: το η. 

Τμλοδιηδηπ, ᾿πΠ4 666, πα8 6 6ῃ δοουβοα οὗὨ ἀορτηδί!βπι), δα οὗ τηδκῖηρ; 
διτοσαηῦ ὈΓΘΙΘΏΒΊΟΏΒ, ΘΠ ΙΓΘΙΥ τἀ} 8118 64 ἴῃ {86 μουξοστηιησθ, [μοὲ 
βοὴ 1δομτλθηπ ΒΒ οὐ ψογὰβ βίαίθ ᾿νμαὺ μα οἰαϊπιοά δηᾶἂ τμαῦ ἢ 
ὀχροοίρα, 
“μὰ αἰἸάϊοϊ, βάδιῃ το ρίοπθτλ οοπβίδηϊαπι ἴῃ π0}}10 ποσοίϊο ῬΟΒΒ8 

ΔΒ θ6ΥῚ πἰταΐδτα; πϑαῖιθ ἴῃ δ18 11 γῖβ, αυόογιιτὰ Ὠι]}]14πὶ ᾿ἢ 6 γαπι ὨΘρ] 6 ΟἹ 
Οροσΐοσθ βαηῦο, σψϑὶλ αὐϊοαθδιη τη60 ἃΥριίγαῖι τηθοαὰθ ἱπα]ο]ο 
ἀρῆπιγο, Β6α ΡῈ Γ οἵηπία δυούοσεθ β6αῈ] οὖ δηῦια υἰββίπηοβ οὖ ργοῦδίϊ8- 
Εἰπ]08.ἢ 
“14 ργϑεοῖραθ ΟΥ̓ οΟ τη6Ὸὺ οομπίϊηθυὶ αχἰβϑιϊγηανὶ, υὖ δα υ]οβοθηΐθβ 

ρΡΙΌδΟΒ οἱ οδῃάιοβ ἴῃ αἀυογαπι βὲ 118 ἐογία δ 86 βρ68 βοο  θβϑὶβ οὗ 
᾿ποτασιτα ροβιία δὶ, οα ἀοοϑγϑιη αὐ πιο ἰΡοτα οὐ δηχῖα βεα υ] 1810 
4υφδιία ὙΙΔΘΥΟΥ ΤΠ αὐδη) ὙΟΥΓΙΒα 8 ΤΟΡΡΟΥΒΒ6 ; ΠΟ τὖ 1} πὴ6 
ἰδληαυδπὶ ἀἀσ6πὶ βοοίαγοηίαγ, δὰ ἴῃ ἢῚΒ αὰθ γι 1 1586πὶ Δἀα αἱ βοθσθηΐ, 
86 βἰησιιϊα αὖ 1051 ἱπνοβιϊσαγοηΐ, ᾿ηνοβθ σαί ρογροπάθγθηϊ, ρογρθηβα 
Ργοθαγοηῦ οοΥτροσθηΐ δυρογοηῖ,᾽ 5 
“ΜῈ αυϊάσιη Βρογαγο ἰἰοοῦ ἔογθ αὐ σοηβι]α ποϑίγα, δ ΔΥῸ οὗ 

οὑπὶ ΟρἱΒ αἰνίηθ δΒαιυιοῖὶα δυβοορία, οὐ Ῥτὸ υἱσιθιιϑ ΠοβίγΙβ δα ἤποπλ 
Ρεγαυοία, αὐ] Παῦ6 σορηϊ δ 8. ΡῬοβίθυθ ᾿ῃΔ0 18 αὐϑπὶ ἂὉ ἤὺο βθοι]ο 
ῬΓΟθΘΩΤΟΓ ; ΔῸΣ 81 Ω08 Ορϑσϑχῃ ρἷ6 80 πιοάδδίθ ου]οσαββ6 ᾿ππα!σαθυηΐ, 
ἐπῆρα ΒΟὈΙ8 αὐδηΐυμῃ ἃ του! 8 ΘΧΡΟΟΙΑΓΙ ροβδὶς πϑοῖ 6888 νἱάθ- 
πηι γ.ὃ 
Ργοΐδββου Τιβοβοηάοσέ οὐ 1,οῖρβὶο 18 τ 6}} Κπονῃ ἃ8. οὔθ οὗ {6 

ποδὶ ἰδθογίοιβ οὗ τηοάρσῃ οὐ ]δίοτβ οὗ Μϑ Δ ., δ9 ἴπ6 οαϊΐου οὗ τῃ6 
ἰοχὺ οὗὁἨ βοιὴβ οὗ [86 πχοβὺ γα δ]6 οἵ ἴπΠ6 δποϊθηῦ ἀοοσυπηθηΐβ (80 

ΠΟΙΤΟΒ ΟΥ̓ ΟΠΟΥΒ, δηὰ ΠΟῪ ἴἤοδα πλοῦ γὸ5 δ’Ὸ οδβιϊπιδίθὰ ὉγῪ αοἄὐ τἢ6 τἱρῃίοοιιβ 7πᾶρο, 
εὐνῶ τάρθα βοιιεῖδίηρ ΠΌΤ [δὲ ὙΜοὮ ἰ8 ἩΓΙ ΘΠ [ῸΓ ΟἿὟ βάιποηϊίοη σοποογηϊηρ Φοὺ 

᾿ Ῥυᾳαῖ, ἰη Ν. ὙΤ'΄ ἴοπι. ἱ, Ρ. ͵χ. 5. Τά. Ρ. χχχί. 
Ὁ Τοια, τοπι. 1ϊ. συ ἥπ. ΤΉΪ8 ἰδϑὲ βαπίθῃησς βῆονγθ γδὲ ΣΟ ἈΠ Π 8 ἔου η τγᾺ8 Ἡἤοη 

ἢ ἔπονν μον [ἰππ|6 ἢΐ8 Ἰδῦοιτθ δὰ Ὀθοπ σὶρ ΒΟΥ ἀρρτοσίατεᾷ, 1.οἡ 1686 δίαιθῃηθηῖθ οὗ 
Ιδιβπηδηπ θ6 οσοηϊγαβίθα τί Μτ. ΑἸέοτ 5 σοπηδσκβ οἰτοὰ δον, ἢ. 135. 70οἐποίε. 

δίποο [86 δθονο γϑι ΚΒ νοτὸ τ 6π, ἴπ6 ποτ οὗ ἴπ6 Εον. Α. Ῥ. διίδη]ου, οὐ 6 ἔτνο 
Ἐρίδβι! 5 ἴο τῇς ΟΟΥπιπίαπε, ἀπά {πὶ οὗ τὰ Εδν. Β. Φοννεῖι, ου τι6 ἘΠ ρίβι168 ἴο τῆς. Τ Θεκα- 
Ἰοπΐαπα, Πα] αείδηβ, ἀπά Ἐοπιδη8, παν Ὀθὺη ΡαὈ] δ ηθ ἃ, ΤΉΘΥ σοοπὶθ ἰηἴο ποῖϊοα ἐπ τ 8 
Ρίδοθ το τἢ6 ατϑοκ ἰοχὶ οι ρ]ογοὰ Ὀοΐηρ τπδὺ οὗ 1Δο δ π᾿ 5 ϑοοοηα οὐϊίοη. 1ι 18, 
βονενοῦ, δάοριοα νὰ ἃ Κιπὰ οἵ ἰΐεγαὶ αὐλογόπος, δα τπουρῖι ἰς οσα ν μδὺ Το ιηβηη 
ὙΟΘΪὰ Πδνὸ ἡυὐμχεοὰ το Ῥ6 186 ἴγα ἰοχὶ οὗὨ {ἰπ ββογοιὶ τσίθοσβ, απ ποῖ, 9 Βὸ Ἰιέπιβο! “08 
ἰἀετρὰ ἰδ, ἃ δίθρ ἰονγαγὰβ ἔπ 086 Γα51}15 νν ίςἢ πιρῆι Ἰοδά ἴο ἃ ἴγιο ἰοχί. 



ι28 Τοχίμαϊ (γι οΐδτη. 

ΤΆΔΩΥ͂, πα 664, 48 ἰο ὀχοοοᾶ ἴῃ πυτδον αἷΐ (μα΄ μΒαα ὈΘ6ἢ 80 ρυΐ ἔουτα 
ὈΥ οἴμθσε), δῃηα δ8 δανίηρ Βθθῃ ΠΙΠΊΒΘΗ Βυσοσββίι! 1ῃ Ῥτοουτίηρ ἴῃ 
186 Ταῦ να] υ80]6 οοὐϊοοθβ θοίἢ οὗ {86 υΧ Χ, δπὰ οἵ [πὸ ατοοῖς Νὸν 
Τοδίδιηθηῖ. ΧΑ] {π686 Ἂχίθηβίγαε ἰδθουσβ πησδύ Ὀ6. ὈΟΙΙΘ ἴῃ σηϊπα 88 

. Βανίηρ ΒΘ θη δοσοιρ  Βῃ6α ὈΥ ἐμῖ8 Ομ υρϑίϊο βοθοΐαγ, 8ὸ ὑμαὺ, δὲ ἢθ 
18 88 ἃ ΝοῪ Ταοβίδιηθῃϊ δαϊίοῦ 18 θαὺ ἃ ρατὺ οὗ πηδί Π6 18 88 δῇ 
ἡωρογίδηῦ σοη σι θυΐοῦ ἴο βδογθα οὐ οίδα. Βυΐ 10 γγὰ8 ἢγβί 88 8ῃ 
οαιύον [μα΄ ΤΊΒΟΒΟ που τγὰ8 πόση. Η5 βδυ]οβδὲ σθοὶς Ταδβίαπηθηςξ 
ἈΡΡΘΟΑΓΘα αὖ [με ρβῖὶο ἴπ 184] ; 10 Ἔχ ι 6 [6 ἰοχί, ἃ βοϊθοϊϊοῃ οὗ 
ΔΆ ΒΟΥ 168, πα Ῥτο]οροπλολιὰ, ἰὰ ὙὨϊοἢ δα ἀἰδουββοα [86 ΟρΡ᾿ ἢ ΟἢΒ οὗ 
Οὔμο 8 (θβρϑοίδ! γ {π6 βία οιμθηΐβ οὗ 5. }0]Ζ) δῃὰ ἴῃ τηθαβαγα Ἔχ ῃ]αϊηοά 
μῖ8 οὐ. [0 τνν8Ὧ8 αἵ οὔοθ δυϊάδηῦ {μδὺ 1 δο δ ηη ΒΒ ἰοχί οὐ 1831 πδὰ 
᾿ηδυσηοοα ΤΊΒΟΒΟΉΔοΥ οὐ ἃ 1{{|6. Απα {πῃ π8, ἐπ πιαην ρίαςεβ (ἸΒουρσἢ 
ὈΥ ὯΟ ΓΩΘΔΏΒ ἈΠ ΌΓΤΩΪΥ), ΓΟΔαΙηρΒ 66 δαορίθα οἢ ἀποίεπέ δ ΠΟΥ 
ΒΙΏΡΙΥ. [πὸ ἴμ6 ἔΠ]ονηρ γοαν (1842), ΤΊΒΟΠΘ ΟΣ τγδ8 αὖ Ῥάᾶγὶβ, 
Δα (θογ ἢ ρῬαὺ ἔουί ἐλγοα ϑαϊοπθ: οὔθ ὙΠ {π6 ΟΟΙΙΏΟΩ 
ΟἸεοιποηθπο υϊραύο ὈΥ [πὸ 8146 οἵ {π6 ατϑοῖκ ἰδχῖ, τ Β]οἢ γα 1086] 
δααρίοα ἴο {86 1μαἴη τ Θπου ον {818 οου]ὰ Ὀ6 ἀοῃθ οὐ {6 δυϊου 
οὗ δὴγ ασϑοκ ΜΆ. οὗ δὴγ Κιπαά. ΤὨϊδ βαϊ οι 88 οὗ οουγβα ἱπίθηαοά 
ἴον Βοπιδῃ (ὐδίδμοὶ!οβ, θαΐ, τ μαΐουον ἡπαρστηθηῦ 6 ἔοστηθαὰ σομοουπΙηςΣ 
10, Δη4 118 ριιγοὶν ἔδοιτουβ ἑαχῦ, ΠΟΠ6 68} σὸ 10 88 δὴ δα!ιοη οἵ 
ΒΏΥ ΟΥ̓ ΟΔ] ᾿ρογίδῃοα : {ΠΟ ΓΘ νγ88 880 ἃ 8Β οἀϊάοῃ, σοπίδιπῖηρ {Π|6 
ΒΆΙΩ6 Οαγεεὰ ἰοχί πιπουῦ {Π6 1,δἰΐη; δηα {{18, 1 {Π6 ἴαγροῦ, νγᾶϑ 
ἀοαιοαίοα το 186 Ατοβθῖβμορ οὗ Ῥαγὶβ' ὙὩΤΠ6 {τὰ οὗἩ [ϑβ6 Ῥδγὶβ 
ΘΟ ΠἸΟΠΒ Ὑγ88 ΒΙΤΆΣΪΑΥ ἴῃ ἀρρεαγαποθ ἴο ἴ8μ6 ᾿ἰαβὲ τηθη!ομποα ; Ὀαΐ, 'π 
ἐοχέ, ᾿ῦ ἯΔ8 δἰπιοδύ [Π6 Β8Π16 88 (ῃδί οὗ 1,61 ρ816 1ῃ [86 ργϑοθαϊηρ' ΥΘᾺΓ : 
1 ψγὰϑ ποὺ οογτοοίθα Ὀγ ΤΊΒΟ ΒΘ ἀοΥ Εἰτηβ6}, δηα 13 ΘΧ ΘΟ. ΓΙῸ 18 ὙΘΓΥ͂ 
Ἰηδοουταῖθ. ΑἹ] {Ππ686 δαϊιίοηβ ἤανο, δὲ {π6 ϑῃά, {80168 οὗ {1|ὸ νᾶγια- 
(ἸοηΒ οὗ δίδθριιθηβ, ΕἸ Ζονῖγ, δπα (ὙἹΘΒΔΟἢ. 

ΤΙΒοΠπ ηἀοσβ βαοοπα 1μεῖρδιο οαἀϊδίαπ ἀρροασοὰ ἴῃ 1849; 1π {18 
Βα ρῖνϑβ {πΠ6 ἰαχὶ δ8 Βα (δβουσμῦ ἰμπδὺ 10 ουὐσῶῃξ ἴο Ὀ6 τονβθα οἡ βιο ἢ 
ῬΥΪΠΟΙΡ]68 οὗ οΥἸ01οἶθμλ 839 ΘΓΘ τπηδίΓοα ἱὴ 18 τη]πηα, Τῇια Ῥτοϊοοπηθηδ 
(Γοϑῦ οὗ τϑηυ δι )]θοῖβ ; {Πο86 οὗ πιοβὺ ᾿τῃηρογίδηοα ἈΓΘ [}18 οὐγη ἰαθουτ8 
δα ἱηνοβρϑοηβ. Τὴ6 ρΘΏΘΓΑΙ ρῥγϊμοῖρ]6 ὁπ τ ΒΙοὰ ἢ6 Ργοΐθοερα τὸ 
δοῖ 1} τοραγὰ ἰο δ18 ὑοχὺ γθβοι Ὁ}68 ἐπ ἐ25 δίαίεπιεπέ ταὶ οὗἨ 1,ἀςἢ- 
ΤΩΔΠῺ ; [ὉΓΣ ἢ6 Β4γΥ8, “Τὴ (αχύ βῃοι)]α ομἱν 6 βουσῃῦ ἔγοια δησίθηϊ 
ουἹάθηοθ, δηα Θβρθοῖδ! ν ἴγοῃ αἀτοοὶς Μ585., θὰ νιβουῦ πορ]οοίησ 
1Ππ6 ΤΘΒΏΣΟΠ168 Οὗ νϑσβίοηβ δπα ἰδίμοσβ. Τῆυ8 [86 ἡ Π0]6 οοιμογηνι- 
οη οὗ ἴπ6 ἰοχί βμου]ὰ τοϑῦ ἀροὴ ἰθβ πον, ἀπ μοί οὐ νυ 18 
Δ]. 6 γεοείυεά φοαἀϊθοη." [1 ἢ18 ποίου, ποσονοσ, οἵ απείοπέ 
δυνιάθμοα μ6 που]Ἱὰ ϑιιῦταοα ἃ στοαὶ ἀ68] ογα 88η 1μδοϊιηδη πὰ 
οἴδουβ σου ]Ἱα 4ο; ἔοτ ὑπο 186 Ποδά οὗ ““(ὐοάϊοοβ ἀταοὶ Απίϊχυ 8- 
Β1Π1]1,᾿ δα που άοθδβ 4}} {6 Μϑ85. ἤτοι. [π6 ἔουσί ἴο δϑουΐ {πα πἰητῃ 
ΘΘΟΩΓΌΓΥ, δίαθπσ, Πού νοῦ, ἰδαὺ [26 οΟάδΥ διποηρσδὺ {ΘΠ ΘΑΥΤΥ 8 
ΘΒρ6οΙ8] νυοῖσῦ. [Ιἢ [Ὀττηϊηρ ἢ18 ἰοχὺῦ ἢ6 ΔΥΟῪΒ ΟΟΥίΔΙ ἢ ΤΌ]6Β 85 Ὠ18 
συϊάο8, νυ] ἢ ΓΘ Β ϑὕα ΠΕ] ]Ὺ [Π|686 : ---- Τὺ ἃ τοδαϊηρ Βυρροτγίοα ὈΥ 
Ὀτ οΠ6 ΟΥ̓ ὕνχο δποϊθπῦ ἀοουμηθηίβ 18 δὖ Ἰθαβῦ ΒιιΒΡ Οἱ ΟΥΒ ; 80 4180 θυ δἢ 
1 ϑυρροτγίεα ὈΥ͂ ἃ οἶδ88 οὗ ἀοουμηθηΐθ, 1 10 Δρρθασβ ἤο αν βργυῃρ 

"Μ, ΑΠτο, το [6}} οῃ ἰδ6 Ὀαιτίοο8 ἤθη οπάἀοαγουτγίπρ ἴ0 Δ]1δγ ἴδ. ἤοτγοο πηυϊείξα 
ἕῃ 7ιπο, 1848. 
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ἴτοϊῃ οὐ οῖοαὶ οογγοαίίοῃ ; --- [δῦ ΓΟΔα ΠΡῈ, τ μαίΐθυου ||6 ον ἄθησα ΤῸΣ 
Ποῖ τᾶν βαθιὰ (0 6, τηυϑῦ Ὀ6 το)θοϊθα, 1 {ΠΟΥ Ἀρροαῦ ἴο ἰιᾶνθ 
οὐἱαιαῦθα 1ἢ ΕΥΒΏΒΟΡΙρἑΓΑΙ ΘΥΤΟΥ ;--- Παῦ 1 ῬΑΓᾺ]16] ραββᾶσοϑ ἴΠπ6 δὰ- 
{ΒΟΥ οὗὁἨ δορὶθβ 816] ἀο ποὺ ργϑβεηῦ 1Β6ην ἴῃ ργοςὶβα υοτραὶ δο- 
σΟΥἤλησ6 ΔΓ 1ἢ σΘΠΘΓΑΙ [0 06 ργϑίογγθα ; --- [ἢδῦ ἃ σοδά!ηρ νν ΠΙΟἢ ΒΘ ΘΠλ8 
ἴο ᾶν6 ρίνθη οσοΆϑ:00 ἰὸ ἔποβ6 συ μϊοὴ αἰ ν ἴγοπι 1ῦ, 48 σοιηρτὶβίησ 
1π1|61γ 6] δι (8, 18 ὕο θ6 ργεΐογγοα:;---ἰ δῦ γοδημσ 8 Βῃου]α 6 πιαϊηϊδὶ δα 
ὙΓΒΙΟῊ δοοοτὰ τ ΝΟ Τοδϊδιηθηΐ ὐστθοῖ, οὐ ἢ 1ἢΠ6 Βίγ]6 οὗὨ δδοῖὶ 
᾿παιντάυδὶ πυσλ 6 Υ. 

Βιυιὺ 88 (π686 σείθβ ΤΑΥ͂ 1π {ΠῸ6}} ΔΡρ]]οδίάοη 6 το! θα ὈΥ ἀδοϊαῖνο 
ἰαΒΕΣΠΊΟΏΥ͂, ΠῚ 86 ΤΘῸΪΓ6Β οὐ 8 0616 ἰδοί.Ϊ [Ι͂ἢἡ [δεί, {86 ᾿πίγοάπο- 
ἄοῃ οὗ βυοῖ »γίποίρίοβ ταῖὶσ ῦ 6 ββίβ! Υ σοῃῆηρα ἰο ραββαᾶσοϑ οὗ δβιιοῇἢ 
(Ἰβογορᾶπου οὗ τοδάϊησ ὑπαῦ [86 ἐσδέϊηιοηϊοβ ἰθανθ τι8 1ῃ ἀουθί. 

[0 ν}}} σόμοσα ]ν θ6 ἴοαπα (Πδὺ ΒΘ ΤΊβοβοπάοτεέ αἰ γ8 ἴγοια {Π 6 
σουλθὴ ἰοχί, δηα 4068 ποῦ δάορὲ [86 ΒΑΙη6 Γοδαϊηρ 88 1 Δο ηδηη, ἢ6 
ἴ0]]οντα βοὴ οὗ {Π6 οἴποῦ δηοϊθηῦ Δ 0Π ὙἹ 168; ποῦ ΔΙΤΑΥ͂Β, ΠΟΥ ΘΥΘΓ, 
186 σι ομ Ὀοϊοηρσ ἴο {86 θαυ] οδὲ ρου οά ἴο ψ ο ἢ γα οὰλη ἢᾶνθ 
τοοοῦχϑο, δαὶ [Πο86 ΒΊΟΝ Π6 Βομηθ(πλ68 68}]8 “ Μϑ 5. οὗὨἨἁ (δα Ξοοομπάᾶ 
τη. Βοησαίῃ δῖ8 ἰαχῦ ἴθ ρίνθβθ ἃ. ϑείδοίϊοπ οὗὨ δα οὶ (165, 1688 
ΔΙΏΡ]6 ἴῃ ἴπ6 (ἀοθροῖβ ὑμδη ἴῃ {86 οἶμον ὈοοῖκΒ: {πΠ6 Μ5 5. ἀγὸ αἰπποεῖ 
ὙΠ Ππουΐ ἐχοθρίοη ἴΠπΠο86 τυ βι οι ἢθ6 ἤδ8 ὨἸτη86] οορὶΘα οτ᾽ οο]] αἰ οα (8 
ΥΘΡΥ ἰαγρα ρογίϊοη οὗ ὑμὶν γοδαϊηρθ ἀγα οὗἨ ὨθΟΘβΒῪ Θχοϊυἀρα ἴῃ 8 
ππαπμαΐ φαἸΌ 05); [Π6 τοδαϊηρβ οὗ [86 νΘΥΒΙΟἢΒ ΔΓΘ ἴῃ σΌΠΟΓΑΙ (τ ἢ 
ἴμ6 ἐχοορίϊοη οὗ π6 1} ἰακθη δηθγοὶν ἔσομαι οἴποσβ, δῃὰ 80 ἴοο 
ἜΓα [86 χτηοδβὺ ραχί οὗ {16 ρῥαίγιδιῖο οἱ δῦ! ΟΠ: πα 6 θα ὕο σου ραΓ8 
[1686 τῖῶβ ἃ “σουκ ὙΠΙΟΒ τναβ ΤΟ Πα Υοα Σ᾿ ρΟΒ810]6 1 {Π6 ἐπι τεαυϊτοα 
ΘΓ [Π6 ΟὨΪΥ Θοπβιἀογαίίοη. Ομιπία ποπ Ῥοξϑβιιηιμδ ὁπ π68 : ΟῈ6 ἀδραγύς- 
τηρηΐ, (ἢ 6 Θχαμπ) παύου οὗ ΜΙ 5., ἢ88 θθϑη {μαὺ ἴῃ π οἢ Τιβομβοηάογῖ 
δμη8 Ἰαδοιτοα τὺῦῦἢ} Ζοα], ΘΠΟΓΟῪΎ, ΔΠα δβιιοοαβββ. 3 

Αταοηρβὺ ΟἴΒΟΥ βυ )]εοῖβ αἀἸβουββοα ἴῃ ΤΊβοποπἀοσέ ΒΒ ῬΓ͵Ο]ΟΡΌΤΩΘΩΒ 
18 {πδι οἵ ἐλοοτγῖες 97 τεσοεπϑίοπϑ : ἮῸ ῬγοροΟβ6Β ἴο γοργὰ 411 ἀυουτηθηίβ 
848 ΤΟΙογΑ]6 ἴὁ ἃ ζομγγζοϊά αἰϊοίδέοη, ἈΡΡΠ1Ο80]6 ΘΒΡΘοΙαν ἴο {86 
(ἀοθρε]β, ν ΎΥ 1116 ἰο {16 Ἐονοϊδοη, δηα 1688 ἴο {86 (ὐδίμο]ο 
ἘΣ ρΙβ1168 [88 ἴο {μοβ86 οὗ δι. Ῥδὰὺ] ἀπὰ {86 Αοἴα, Τῇ ἔοι αἰν 18: 08 
ταὶρσῦ (Π6 8408) τϑσοῖγθ [Π6 ΠΑΠλ168 οὗἨ ΑἸοχηπατγίδῃ δηὶ [μδ΄], Αβιδίϊο 
δηα ΒγΖαῃίηθ, Ὀιῦ ποῦ 885 1 1Π6ῪΥ ψογ ἔουγ βοραᾶγαία οἰδββοϑ, θυΐϊ 
ΤΑῖΠΟΓ ἔσο ρμαΐγ8, [6 ἔοστηοσ οὗ ἡ ΒΙοἢ πσου]ὰ ποιά {Π6 τότ δηοϊθηῦ 
ἀοουμπιθηίβ. ΤῈ {τυ}8  ] ἢ 116 αὖ ἴῃ6 Ὀ486 οὗὨ {π|8 ἀγγδηῃσοιηθηΐ 
αν θθθῃ ποίϊοθα ἴῃ ἀϊβουββιησ γεσεπδίοη δψβίεπις ; [6 ἱπρΟΒΒΙὈΙΣΥ 
οὗ δῚΠΥ δαορίλπρ; Βυ0ἢ ἃ ἀεπηϊίο οἸ Β81 ΒοβΌ]Οη. 88 α͵80 Ὀθθὴ βῆονῃ. 

Ιη 1844 τορο!]θ5 ρυ ]]8ῃ6α δῃ δαἀϊίοι οὗὁἨὨἁ 1π6 Ὀοοκ οὗ ενοϊαοι 
ἴῃ (ἀγτοοίς δπὰ ᾿ὑηρ]Βῃ; [86 γτθοκ ἰοχί 80 σαυϊβθα 88 ἴο σεϑὺ δἰτηοβὶ 
ΘΩΙΧΘΪΥ ΡΟ δποϊθηΐ ονϊάθμοθ, δπὰ {86 Ερ] 8 δαιρίοα το {{0 
ατθοκ 8ὸ σονυϊδβο. Τ18 88 ργοραγϑα 1π οσάον ἴο ρυΐ 186 ΕΠ 8 ἢ 
ΤΟΔ ΘΓ ᾿ηΐο ροβϑθβϑῖοι οὗ βοιηα οὗ {π6 γεδεζέβ ΟΥ̓ ΟΥ̓ (1οῖδηι ἰῃ ΣΟ ΠΘοοη 

λ΄ ὅεο “Ασοοπηῖ οὗ ἴπ6 Ῥγϊπιοὰ Τοχι," ᾿. 121., [ὉΓ το ΓΚ οἡ ΤΊΒΟ ΒΟ οὐδ ἘΧδυΡΙοδ 
οἴ ιδς δρρὶϊοδιίοη διὰ δὲ οὗ ἰδ τι} }68. 

2 ὕπάοσς τῃ6 εοδὰ οἵ δἽδοῖ οὔ ἴμ6 υπςΐὶαὶ Μ55. ἀοεογι δε ἴῃ ἃ δι Ὀδεαθοῃΐ σἢ ΠΟΥ, τν}}} 
δ6 τοοπιϊοποὰ παὲὶ ἀοσαπιοπῖα ΟΥΟ ΤΟἸ ατοὰ Ὁ Τἰδοοπάογί, διὰ οἵ νυν πδὲ 6 ρα] Βοὰ 
16 ἰοχ. Τα οχίοῃϊ οὗ δἷδ8 ἰδθουγβ 011} τἶιις Ὀς θοςῃ. 
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αἰ τἢ μα΄ ρογίοι οὗὨἨ [16 Νὸνν Τοβίαμαθηῦ ΜΒ] ΘΟ ἴῃ (Π6 σοτημαοη ἰοχὲ 
γοβία ὉρΟΩ {Ππ6 8118]} 680 τηθϑϑαγο οὗ δυϊάθηοθ, απ ὙΠΊΟΝ ἴἢ ρα 6864 
οὔ ΜΆ. δυνιουῖο8 που] αἰ ΡΥ (ἌΓ τηοτα ἴτοιῃ {π6 Ὀδ518 οἵἠ οὔνῦ 
ἘΠΩΡ] 180} δα μογιξθα νογβίοη ἴμδῃ 41} {π Τρ β|168 οὗ δ. δὰ] ἰδίκθα 
ἰορεῖμεσ. [Ι͂ἡ {μ6 Ἰηἰγοδυοίίοι ἴο μ18 δα! οη οὗἨ {Π6 ΑΡροσδ]γρβο, 
ΤΥτορ 1165 σάν δοπλα δοοοιηῦ οὗ κὶ8 ργανίοιιβ οὐ ]ο8] βίυ 68, δπα οὗ 
186 ῬΥϊηοῖρ] 68 ψ ὮΙΟΒ ἢ ᾿γ88, ἴῃ 8 ᾿ἱπάἀδροηαοθηΐ ΘουΓΒο ΟὗἩ Ἔχ Δ Γ]ΟΙ, 
Ἰεὰ ἰο δἄορ. Μαομρίϊοῃ οὗὨ [8686 πῖηρϑ ὈοΙοηρδ ΠαΓΘ, Ὀθοδιιβα ΠΟῪ 
τοϊαίθ ἰο {6 Πιβίοσυ οὐ {86 σγονιϑίοη οὗ 1π6 ῥυϊηϊθα ἰοχί. [1}ἢ οχ- 
ΔΙΏΪηἱηρ ΟΟἸ Δ οηΒ οὗ ΜΆ. δηὰ {86 νδυουβ σοϑαϊπρΒ Δοσοιρδηυ 
Ῥυϊηΐβα βαϊτοηβ, μ6 βαὺγ ὑπαῦ Δποιθαῦ ΘΟρΡΙ68 ργθδθηΐ ΥὙΘΓῪ θα ΘΏΪΥ, 
1ῃ σμαγαοίδυιβῦιο ράββασθδ, ἃ ἀθοῖβινθ ἰθϑΌ ΠΟΥ ἀρδὶϊηβῦ (ἢ 6 ΘΟΙΏΠΊΟΙ 
τοχί δὰ {μοβὲ Μϑ85. ψ θοῦ ρῥγοβοηῦ ἃ βθῃθσαὶ δρυδοιηθηῦ ΜῈ ἴὑ: 
Θ) {π8 6 ψγϑ ἱπάυοορα ἴο ἱπαῦϊγο πο ἴπ6 δοΐυδὶ δυιάθησο 707 
Ραγέσυϊαν τοϑάϊηρβ; δπα παϊηρ [818 οὔΐδη ἴο Ὀ6 ὙὙΒΟΙ ΠΥ Ὁπβα ἸἰβἔδοίογΥ, 
ἢ ψϑηΐ οἢ ἰο δ χϑιηῖηθ ΠΟῪ [ΔΓ ἃ ἰαχῦ οουἹὰ Ὀ6 ἔοττηϑα ἴῃ τ Ὠ1οὰ 186 
ἀποϊθηῦ ΜΆ. βμου]ὰ θὲ ἴῃ δυ ϊδου 68 ΤῸΓ εὐόγψ τοογά, τἰ6 ὙΘΥΒΊΟῚ 8 
Ὀοϊησ υδρα 48. ΘΟ] ]αἴογαὶ τ 65868 ἤθη {8.6 ἸΠΒΘΟΓΙΟΏ ΟΥ̓ ΟἸΩ Β810} ΟἿ 
οἰδυιβθβ, ὅζ6. ΟΓΘ ἀπο γ οοπβιἀθγσδθοη, ὅσ 4 ἰαχὺ σψουἹὰ μ6, ἢθ 
ΘΟΙΒΙ ἀογοά, δὲ Ἰθαβδῦ νυ σΠγ οὗ πιογὸ σοηάθησο (μδη (μα΄ ΜὨΙΟΝ τοδίβ 
ου ἱπάδβηϊία στουπάϑ ; δηᾶ, ονθὰ 1 ἀοίδοϊινα, τ ψου]ὰ δα δ᾽ ᾿Ἰϑαδὲ 
ἀηοϊοηΐ, δηα νγου]ὰ ἴ8Κ6 τι8 [ΔΓ ΠΘΑΓΟΥ ἴο [86 {τη68 οὗ 6 βδογοα τσὶ ϑ 
{ποιηβαῖνθθ. Α βρθοϊπιθῃ νγ88 ργθραγοά, ἴακοη ἔγομα {π6 ΕΣΡΊβ016 ἴο 
16 (ὐο] οββ1:8}8; δηα 88 ἢ6 οοῃβιἀθγθα 1:ὖ ἴο ΒΏΟ {Ππ6 Ῥγδοῦ σα} 1γ 
οὗἩ τῃυβ ΤΟ] οντπο δποϊθηῦ νι ἄθποθ ἱπσουρβουῦ {86 Νὸνν Τοβίαπηοηΐ, 
{Π6 ρΙαῃ οὗ βοὴ δὴ οἀϊοη γ88 ἰοσιηθα, Ὁ βίδίθιηθηίβ οὗ (σῖθβ- 
Ῥδο ἢ βαεγνοα 88 ἱπηρογίδηϊ βιιρραβί! η8,:--- ας ΠΟ ΓΟΔαϊηρ βου 6 
δἀορίοα (Ποτνανοῦ ροοα Ὁ τηὶρῦ Β6ΘΙ) ᾿}1688 1ῦ μ88 δὖ Ἰθαβὺ βΒοπθ 
ΒΠοΙρηΐ ον] άδησα ; ἀπά, ὑπαὶ τα οὐρὶῦ βοοπ τίμιο. ὕο {ππὶ οὗ ᾿Ἰπλ} ]πρ’ 
ΟἿΓ ΟΥ̓ 164] δα που 168 ΤΠ8η ΟΥἨ ᾿πογϑαβιησ ὑπ6πὶ πα] ΣΊΟΆΪΥ αὐ ἐη}- 
πἴξμηι. ΤΏυβ, 1 4 βοϊδοϊϊοῃ πχυβϑῦ Ὀ6 πη8Δ46, δΔηά 17 1ῃ 411 6σ4868 δποϊθηῦ 
ἰδβίϊμηοηυ 6 ᾿πα ΒΡ ηΒ80 16, ἰοῦ [Π6 ὈΓΙΊΆΓΥ στουηα οὗ δβεϊθοϊοῃ Β6 
{παῦ οὗ ἰακίηρ {Π6 σΟρῖ68 Καόσῃ ἴο Ὀ6 δηοιθηῦ; ((06 Βο]α οουἹά 
Ὀ6 δη]αγροᾶ δου σασαβ 1 πο α }}. ΑἸ8ο, 1:0 γγαϑ βθθη {παῦ οὐ 108] 
οἀϊίοτθ ἀο σῖνε ἃ Κιπα οὗ ργοιϑιηθησα ἰὼ {π6 τηοϑί δποϊθης 
Μ55. ΤῊ βϑοπηρα ἃ Κιπά οὗὨ ἰδοϊῖ ὀΘοῃβοηΐ ἴῃ νου οὗ [π6 ρῥγϊη- 
ΟἾΡΙ6 ρῥγοροβϑα ἴον δἀορίϊοῃ ; δῃα {16 τηοάθ 'π ψ ὶοἢ 56Π01Ζ ἀο68 
ΘΟΙΆΠΊΟΏΪΥ δοὺ ὕπ6 ΤΟΓ τοοθηΐ ἰρβυ ΠΟΥ δραϊηβὺ (Π6 τηοδὲ δηοϊθηΐ, 
88 17 ἴο ΟΥ̓ΟΥΡΟΥΤΟΥ 10, ἀϊὰ 1π 1186] δυρροδὶ ἃ ΘΟΠΙΓΑΥΥ σουγβθ, δπὰ 
Ιοα υἱτηαίο!ν ἴο ἃ ΤτλΟΓ6 οἷοδο χδυιπϑίοη οὗ βῃοϊθηΐ δου [168 ἀπά 
ἴο ἃ {Ὁ]16. δρργθῃθηβίοι οὗ [μ6 να]πο οὔ (πὸ ουϊάθμοθ οὗ ἀποϊθηὶ Μ55., 
ΨΟΓΒΊΟΏΒ, 8πα ἔαίμοτβ 6 πὶ απὶίοα, δηά αἱ ἰδηρτῃ ἴο {16 ΘΒ Δ] ἸΒῃτηθηΐ 
οὗ [π6 δυ που οὗ δποϊθηῦ ἀοουτηθηῖβ ὈΥ οοπιραταΐϊυο ογἐἰοῖδηι; [παῖ 
18, ΟΥ̓ Ββονίηρ, ἴῃ ρμΐασθθ τ μ]οἢ. δαπλὶὶ οἵ ἱπνοβρσαϊίοη, [μὲ το ϊηρΒ 
Κηονγῃ ἴο ὃὉ6 δηοσϊοηῦ ΔΓ6 ΠΟῪ ἔοι Πα ΟὨΪΥ 1 ϑοπιό οἵ (6 τηοβὲ δηοϊθηῦ 
δα οΥ 168 (ΟΣ ἴῃ ὑΠο56 ὙΠΣΟὮ ἀστοθ 11} (ΒΘ ἴῃ ἰ6χ6) ; 80 ὑμαὺ {π6 
ΔΡΥΓΔΗσοιηθηῦ οὗ ΔῈ ΠΟΥ 165, 18ῦ, Δοσογάϊηρ ἴο ΔΗ ΠΑ ΌΣΥ͂, πα 2πα, ὮΥ 
{Βοῖν δοδσογάδποθ νΥ}{}Δ Βα οἷ ΘΟρ᾿68, ου Π6 οπθ δηά, ππα 8]] {Π6 ΤΟΓΘ 
τοοθηῦ ἀοοσυμηθηίβ βία παϊηρ οὐ {Π6 ΟΥΠΟΓ, νΥ}}} θῈ ἔουπα ἴο εοἰποῖαθ 
ὙΠ Δι6 ἀιϑι θα θη νυ ]οἱ σου] 6 ΘαπΆ ΠΥ τοαυϊεῖίο 16 (16 ὁχ- 

--- 
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ΔΙΠΪΠΔΏΟΙ Ὑγ6γ6 ΠΟΙ ΟὗΘαἑ ΘΟΏΨΘΙΈΘΙΥ, ὈΥ ᾿παυϊτῖησ, ἰὴ πα ΜΌ8. 
οΥ ψῇδὺ οΪ.58 οὗ Μϑ 5. ἀγὸ {Πο86 Γϑδα!ρΒ ΠΟΥ ἔθ πα ὙΠΟ ἢ γα ΚΉΟΝ 
οὨ Ἱπἀοροηεοπὶ στου πα 0 παν Ὀθθ οποθ ψΊΔ ον ἀΠ 864 ΟΥ̓ ρου ρ8 
Ββομοσαὶ ἢ ὙΠοτα νγα8 [μ8 ἃ Ροϊηΐ Τοϑο μα 5 γο ΡΥ γοβοθ] σ᾽ {μα 
οὗ Τῳδοῃιηδπη : [86 ρα, ποσθνοσ, Ἰθδάϊησ ἴο {ἢ 6 Θοπο] αβίοηβ ἢδα Ὀθθῃ 
ὙΠ0ΠῪ αἰβοτοηῖ, δηᾶὰ {Π6 ρστοιπάνουκ οὗ δηοϊθηΐ δυϊοΥ Ὑ τγαβ 
ἀουθὶν ἀοΐοπαοα, ὈΥ [Π6 ἀρ οὗ [6 ἀοοιπηθηϑ ἰποιηβοῖνθα, δῃηά 4180 
ὈΥ τ86 Ῥτονϑᾶ ἄρὸ οὗ [86 Τοϑάϊπρθ οοπίαϊ πο ἴῃ {βοτὰ δηὰ ἴῃ ῃο86 
11κ6 ΤΠ οτὰ. 

ΤΠ 656. ῬΥΪΠΟΙΡ]68 ΜΟΥΘ 1ἢ Π]ΘΑΒΌΤΘ βίαίθα ἴῃ {π6 ᾿ηἰγοάιιοίίοι ἰὸ 
12τ. Ττορο 688 οαϊάοι οὗὁἩ {π6 ΑΡοσδΙγρβα ἴῃ 1844. Τῆα ἰοχὶ ν δ8 
{ποτὰ τηδάθ ἰο τϑδὺ ὑροῦ {π6 ουάθησα οὗ [ῃ6 αποείεπὲέ ΜΆ. αἰπιοβί 
ΘΠΌΓΟΙΥ ; 8ηα {86 Δι ον 168 (48 ἰδ κθη ἔγομι ργονίουβ δα] 0η8 ἀπά 
Ῥα]ἸΒῃ6α οΟ]] Ὁ] 08) ὑγογα ρίνθῃ ΟΟΠΙΡΟΠαΙΟ ΒΥ, Ἔχοθρὺ ἱπ οΆ868 1 
ὙΏΙΟΒ {Ππ0Ὶ6 ὝΘΙΘ ΓΣΟΔΒΟΏΒ [Ὁ Αοίδ] ηρ [6 ουγεῖνα Μ55. Τὴθ 
Ση θη ἤθη 88 αἶἰϑὸ ὑμθῃ ΘΧΡΙΥΘΒΒοα οὗ Ῥγοράγιηο 4 οὐ [64] δαϊτίοη οὗ 
16 ατοοῖς Νὸν Τοβίδιηθηξ (ἃ πιϑητδὶ τνὰ8 ἐδεπ Ῥσοροβϑά), ἴῃ ψ  ]Οἢ 
186 δηοίδηΐ δα που 168 Βῃου]α Ὀς 4]1}οτγϑα ἃ ὈΥΪΠΊΑΓΥ Ρ͵αθθ. ΤῸ ΟΔΥΤΥ͂ 
ουῦ {π|8 Ιπἰοηξίοη, ΤΎΘρ61168 ἔουπα ΣΓ ΠΘΘαΓῺ] ἴο τϑοο]]αΐα θυ 
ΘΔΟΟΘΟΒΘΙ Ια δποϊοηΐ Μ5., ἴο ὀὁχδγηῖπα βοῇ οΟ] ] αἰϊοηβ τ ἢ (Πο086 πο ἢ 
οἴμβοῦθ ταρηΐῦ Βανο τηδά6, δη [0 Σθοοραγο αἸἰβογθρδηοῖθθ ὙΠῸ {Π6 
ΜΘ. {δογάβοῖνοβ; ἴο 1πβιϊαΐα 8. ΘΓ [Ἢ] γο-χδιηδίίοη οὗ 4}} {Π6 
ΘΠΟΙΘΩὗ γΟΓΒΙΟΠΒ.; 8πᾶ 4180 ἴο οοϊ]θοῖ, ἴἢ ἃ ΤΆ ὙΠΟ δα ποΐ 
θαθὴ ἄοῃαδ ργϑυϊουβίὶυ, [86 οἰϊδοηβ οὗ 4}} {86 ατοοὶς ἔδύμοσϑ 88 ΓᾺΓ 85 
{86 ἔτηα οὗ [πΠ6 ΝΊοΘΩΘ σου 01]. 

ΤΉοΒβ6 οο]]δἰομβ οὗ Μϑ5. Το γα ΟΑΥΤΙ αὶ οἢ Πα ΘΡΘΩἀΘΉΕΥ οὗὨ ἐμοβα 
οὗ Τὶβομοηάοτγί, δηα [ῃ6 ΔοσΌΓΔΟΥ οὗ {Π6 τϑβ] 8 ἢ88 θη δἱἀθα τη 
τουαΐθα] δανδηΐαρθ ΟΥ̓ 8. ΘΟΙΏΡΑΥΙΒΟῺ οὗὨ [16 δοραγαῦθ δχϑιῃὶ πα] 0}8. 
ΑΥ̓͂ΟΥ ΤΔΏΥ ΥΘΔΓΒ οὗ οἷἶοβα βίυαυ, ὑμ6 οαἀϊίίοι Ὀα86α οἡ {16 τηδίθγια β 
80 ῬΓΘΡΑΓΘα ((Ππουρ ἢ ΠΟῊ ΠΟ ἸΟΏΡΘΓ 8 τηΔ}118}), 18 ΠΟῪ (1855) ἴῃ {86 
ῬΓ688, οοῃϊϑιηησ {Π6 τοῖς Ταϑίδπηθηΐ, ἅμα 4180 {π6 1, Δἴ] νουβῖοι 
οὗ “΄Θγόγηθ, ἰδ κθῃ τη ϑῦυ ἔγοτα [Π6 (οάοχ Ατϊαηυβ δ ΕἼΟΓΘΠΟΘ,--- 
{86 νϑγῖοιβ τθϑάϊηρβ οὗ 4}1 6 Κπόσσῃ ΜΆ. ἴῃ ὉΠ614] ]οἰίοτθ, δῃηᾶ οὗ 
8 ἔονν οἴμουβ οὗ προγίδῃοο,---οὐ 841}1 [Π6 ΤΘΥΒΊΟΠΒ δῃίουῖοῦ [0 [86 βονυθηίῃ 
ΘΗ ΓΌΓΥ, δπα οΥὗὨ [Π6 ΓΑΊΠΟΙΒ ο ΕἸΒΘΌΣΙΒ ΠΟ] ΌΒ1ν6 : ἴῃ 81] ο4868 ἴῃ τ ΒΙΟἢ 
ποτα 18 Δ}Υ θαΐλποο οὗ ουϊάθηοθ, {86 δι ΠΥ [168 ἀγο βίαδιθα Ὁ δὰ 
ἁραϊηδὺ (86 το ηρΒ πᾶ ον αἀἰβουθβίοη. Τὴ6 ΡΘΠΟΙΆΪ ῬΣΪΠΟΙΡ]6 ἴῃ [86 
ἐοστηδίίοη οὗ {πΠ6 ἰοχύ 18 {παὺ οὗ ξο]]ονηρ ουιάθηοο; δηα 1π οα868 
ΟΥ̓ ἀἰβογοράπου, οὗ υδιηρ 811 τηθϑῃβ δνδὶ]80]6 ἔου δαορθηρ (μ6 Ὀοδβί 
αὐἰἰοϑίοα γοδάϊηρ, ὈΥ αἸβοσι πη! δῦηρ,, 1 ῬΥΔΟΌΘΔΌ]ς, ἰο86 ψ ιο Βανο 
οΥἱσιπμαίθα ἴῃ [Π|6 Τηϊβία κθ8 Οὐ αἰδδῃιρύθα ΘΟΥΓΘΟΙΟΏΒ οὗ ΘΟργ᾽δβίθ.Ό Βυΐ 
ὙΠ6Ὼ ἴΠΟΓα 18 ΠΟ αἰἸΒΟΓΘΡΔΠΟΥ οὗ γϑδάϊηρ ἴῃ {π6 δυϊβου 168, ΟΥ ΏΘΓΟ 
ΨΑΓΙΘΙἶ68 ΓΘ ποΐ 80 ΔΓ αἰ οβίθα 88 ἴο γϑάυ γα Βρ6οῖδὶ ΘΟὨΒΙ ἀΘΥΘΙΊΟΩ, 
16 η οὗὨἨ οουγβο {86 ἰγαπδιηϊ θα ταχὺ οὗὁὨ (6 δποϊοπὺ ἀοοσιπιχοηΐβ 18 
τοϊδι θα, σι βουῦ ΔΩΥ δἰΐοιωρὺ δ στουιβίοι : [ὉΓ δἰ ποῸρἢ 1Ὁ 18 οὗ 
ΘΟΌΓΣΒΘ ΡΟΒΒ10]6 {πδὺ {ΠΟ ΓΘ ΠΔῪ μᾶνο ὈΘΘῺ ΔΉ ΒΟΓΙΡ ΓΆΪ ΟΥΤΟΥ ἈΠΊΘΥΙΟΥ 
0 ἴα τηοβὶ δῃηοϊθηῦ ἀοουτμηθηΐβ οχιβηρ, γοῦ ἴο αδϑώηιθ (818, δπᾶ 
ἴο δοὺ οὔ ϑυοῇ δϑϑιιπρίίοη ΟΥ̓ Θπἀοδυουγηρ ἴο οογγθοῖ, νου Ὀ6 
Τρ ]]ν ̓ Ἰπ γοάιυοϊηρ᾽ τηογα ΠΙΘΘμο6 οὗ σοπ)θοῖατο. Τῇ ἰοχῦ (Π8 ξοττηρᾶ 
ὉΥ ὙἼταρθ}1ε8 ἀἰἢδτβ ἔγοιῃ τμαΐ οὐἨ ᾿μδομιπιαππ ἴῃ 118. Ὀαβῖ8, ὈΥ Ἰμῖτο- 
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ἀυοϊηρ ἃ ὙΙΔΟΥ τληρο οὗ ονϊάθηοο, δηα ὮΥ̓͂ ἃ ΘΑΥΘΙῺ] γΘ-οχδτηϊπαίϊοη 
οὗ δυι)ουι16 8; ἀπὰ ἔγομι ὑπαὶ οὗ ΤΙΒοβοηἀογε ὈΥ ἃ. ταοτο ὑπ] οτπι 
ΔαΠογθθοθ ἰὼ δηποιθηῦ ουϊάθηοο, δηα ὈΥ 8 σϑσϑιϊηδίο οὗ (δο 
ψΟγβοἢ8 8πα ἔλί 6 Υ8 83 ν06}} 85 οὔ Μ58." 

Μετ. ΑἸξογὰ ρυ]βηθα, ἴῃ 1849, {π6 ἢγεὺ νοϊυπηθ (οοπἰδιπἰηρ' {6 
(ἀοΒρο}8) οἵ δὴ δαϊποι οὗἩ [6 τρεῖς Τοϑίαπιθηΐ, ᾿π νι οἢ ποτα ρίνγϑῃ 
ΘΟρΙΟυ8 Δπα οΥἸ[1084] ποΐθ8, ΘΛ ὈΓΔΟΙ ΠΡ ΤΩΔΗΥ͂ ὕΟρΙο8 οὗ ἱτηρογίαποο ἀπά 
Ἰπίογαϑῦ, δη(ὶ αἶ80 α γευΐδοώ ἰοεσί. Α βθοοπά νοϊυπιθ, ροϊηρ οἢ ἴο {ῃ6 
θη οὗ 2 (ὐογι πη 8, δυροαγοα ἰη 1852, αηά 1 1854 ἃ σδεοπα οἀϊζϊοι 
οὗ νοἱ]. 1. (αἶβο ἴἢ 1885 νοἱ. 11. 88 Ὀθθῃ τορεϊπίθα). Μγ. ΑἸ οσ Β 
ΟΥΙ164] ὈΥΪΠποῖρ] 68 ἤᾶνα Ὀ6Θ ἢ Ἰλογ6 δηὰ τπογα ἀδνοϊοροα 48 ἐπ6 ψοσκ 
ἢὰ8 ργοσθοάθα ὑηᾶογ ἢ18 ἢδηᾶ ; δηά {πι18, ἴῃ ἴΠ6 βοοοῃὰά νοϊιμπιο, δπὰ 
1π (06 τορχϊηΐ οὗὨ νο]. 1., {8616 ἃγθ Θοῃβι θυ ]8 ομδησοθθ πὶ {ἢ 6 
Ρίδη οὶ μ6 τϑῦ δἀορίοα. Τὴ )ογπιοά ργὶποὶρίος οἵ Μτυ. ΑἸίυγά 
8ΓΘ Βία( θα πὶ [6 Ῥτοϊορογλθηδ ἴο Ὠ8 βεοοηὰ γοΐαπιθ (1862), 80 ἐδπιαὶ 
λῦ 18 Π6661688 ἴο Τοιηατὶς ἴῃ ἀδία!] οἡ ψδῦ πα Παα ργονιουβὶυ ὑγοροδο 
δηα δοἰθαὰ οα ἴῃ 1849. Ἠδ [ιλ {Ππ6ῃ βοιιρηῦ [ο ἔοσμι ἃ ρῥγουϊδίοπαὶ 
ἐσσί, ἰὼ ὙΥ ΙΟἢ ἀποίοπέ Δ ΠΟΥ πγἃ8 αἰ]οννοα τὸ ργϑαομαϊπαίθ, υΐ 
γΒΙΟἢ οἴη γοϑίθα οἢ ἃ "8818 ποΐ βυ ΠΟ ΠΥ δοοιγαΐθ πῃ {Π6 60]]4- 
{(1οη8, ὅζο. οὗ οὔποτβ τ ον ΘΓ θιηρὶογθα, ἱπάορά, {π6 σαγγγίην ουὐ 
οἵ ἀϊρ!ουλαῦιο ἀυ ΠΟΥ τγα8 ὈΥ ΠΟ πηθδη8 ἩΠΙΌΥ ΟΥ̓ οοπαϊϑίοηῦ ; δηᾶ 
{88 [6 οὐϊίον, ἀοϑιγίηρ [0 ρῖνθ Π18 σθοθηβιοη οὗ ἴπ6 ἰθχύ βοιῃθίμίησ 
ΤΩΟΓ6 πδῃ {π6 »γυυϊδίοπαὶ ΟὨΔΥΔοΐοΥ  ΒΙΟἢ μα ᾿δα δἱ γαῖ ῥγὸ Ἵ 
δοίβα οὐ τηογα ἰοττηθα δηὰ βοι]θα ὑΥϊποῖρ 65. ἴῃ [86 οοηθηυδίίοι οὗ 
ἢϊ8 ψοσΚ δηα ἴῃ 1Π6 βϑοοηά δαϊίοη οἵἨ τιῇῆδῦ ῃδα ργθυϊου ΒΥ ἀρρθοαγϑα. 
Ηδ ποιῦ ρῖνϑϑ ἃ 1118 ρίδη, (μα οὗ Ἄοοπιδιπίπῳ ἴμ6 ὑΘΒ ΕΣ ΠἸΟΏΥ͂, 88 ἴα 88 
ῬΟΒ51016, ““ ΓὈγη 8η 6 Ὀγ {Π6 ἰαέε ΜΌ55. ψ τ {πᾶ οὗἉὨ {Π6 τλογὸ δποϊθηῦ, 
δηὰ ἴο ρῖνα ἴμθῃ, 88 γ706}} ἃ8 [Π6 οἴποῦβ, ἄι6 νψοῖσῃῦ ἴῃ (Π6 ἀσίοσ- 
Τηϊηδίοη οὗ τϑδάϊηρβ. (11. ρ. ὅ9.) ΤὨϊ8 πο 1] υδίγαϊαβ ὈῪ σγαίεσγϊησ 
ἴο ἴμ6 Περ1ῖ8 οὗὨ σορν βίβ, δὰ 86 Κιηαβ οὗὨ τηϊβίαικοϑ ἴο νος ἘΠ6ΥῪ 
Ἅ6Γ6 116 0]6 ; 80 ὑμαῦ 6 {π1}8 (μαῦ ἃ Ἰυάδρτηθηῦ τΔΥ Ὀ6 ΘΧχογοϊβϑά ἴῃ 
ΤΩΘΔΏΥ͂ ΟΆ868 88 ἴ0 ΓΟΔαΪΏρΡΒ ἔγοπι ΟἿ βοαυδὶηΐδηοθ 10} {πΠ6 ρσθηογαὶ 
Ῥμδηοιηθηα οὗ Μ55., ““ Βιιοῖῦ δοαυδιηΐδησθ Ψ01}}} ΘΏΔ0]6 τι8 αὖ οπδ6 ἰο 
ῬιΟΠΟΌΠΟΘ ἃ τολάϊηρ ἴο Ὀ6 βρυτίουβ, ΜΏΙΟΙ ἢ88 γοῦ ἃ ναϑὲ ΔΥγδὺ οὗ 
Μδ. αὐἱμοτῖῖγ ἴῃ 18 ἔΆνουΓ ---- Κχδὲ Ὀθοδιιθ6 γα κοι (Πδὺ 1Ὁ ὨΓΠΒΠ.68 
8 ἰηβίβποα οὗ ἃ ΘΟΥΓΘΟΌΟΠ οὐ οὗ 8} ΘΥΓῸΣ ΘΟΠΜΙΏΟΙΪΥ ἔουπά ᾿η οἰ μῈ 
ΡὈΪδοθϑ." υΐ {818 ῥγιποὶρὶθ οὗ Μυ. ΑἸ σὰ Ἰοοκβ υϑῦὺ πλυοὶ {Πκὸ τη68 
τηοάα ἴῃ Ὑ Οἢ ΘΟΡΥ Β8 οογγθοίθα : [Π6 ΒΠΟΙΟΡῪ οὗὨ ΟΥΠΟΓ ραββᾶσεϑ νγὰ8 
1} θὰ ἃ δβυΐϊποιθηῦ γααβοι [ῸὉΓ ομδηριηρ μαῦ γα8 θοθέοσο {μθῖὰ ; 
Β0 {818 εἀϊύοῦ μου ]ὰ δυρὰθ ἴγοιῃ βοὴ οὔδηρσθ μανίησ θη τη846 ΟΥ 
ΒΟΙΏ6 ΟΥΤΟΓ ἰουμπα 1η σογίδιη ρ͵δοθθ, [παῦὺ 6 ὩΔΥ Θοποίυάα ἐμαὶ 8 
τοϑάϊηρ' 18 ποῦ ζϑη 6 [ἢ ἃ 81 Π}}14 ρΪδοθ, Ὀδθοδιβα 1ξ γϑβϑϑι ἢ ] 68 Β0 ἢ 
Ομβηρθ ΟΥ̓ ΟΙΤΟΥ. Ηδ 1]]υβίγαϊθβ ἢὶ8 ῥγιποῖρὶα ὈΥ {16 [0] οὐ ἱηρ 
ΘΧΆΙΡ]6 : ---- “ ΤΉ 8, [ῸΓ Ἰμβίδῃοθ, τυ ὅδ Παγαϊγ σομοδῖνα 8 σον 
ΤΏΟΓΘ ΒίΓΟΠΡΙΥ αἰἰοϑίοα Ὁγ ΜΆ. ἴδῃ ὑμ6 οοἸο γαϊθὰ ἔχωμεν οὗ Ἰοπι. 
ν. 1. ; δΔη4 ΘΟὨΒΟΑΌΘΕΓΥ ΒοΠ16 ΥΘΓῪ Δ0]6 ΟΥ1608 δάορὲ δῃά ἀοίεοπα ἴ{. 
Βαυὶ ψ θη Μ͵ἷ1ῥὶι ΘοΙ16 ἴο Βαδτοἢ Ἰηΐο {π6 ΠΑΡ 115 οὗ Μ55., δηά πὰ (δῖ 
ΠΊΔΠΥ͂ οἰαυθαβ ἀθοϊδγαίοσυ οἵ ΟἸ γιδίίαπ ῥυίνι]αρα, οὐ {π6 11Κ6, ἃγὸ 

1 8366 “ Λοοουῃὶ οὗ Ῥυϊηϊοὰ Τοχι,᾿" ῥῃ. 132 -- 174. 
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ἰυγηοα Ἰηΐο λογίζαίοτῃ βεπέσποος, {πὰ 6 ἸΏ ἴΈΤΘηοα οοοπιθβ οὈυΐοιια, {πα α 
ΤΟΔΙΩρ 80 τορυρηδηῦ ἴο 1π6 οουτβα οὗἩ {16 Αροβί]οἶβ ἀγσιιποιδ 8 
ΘΥΘΙΎ 9Π6 πηυδὺ ἔδοὶ {Π18 ἔχωμεν ὕο 6, οΥ68 118 πη γοαυοίοπ ἴο {Π6 
ΒΆΠΙΘ ΓἸβίβ Κη ἀεϑῖγο ἐο οαϊν οὰ ἰπ6 ραγὶ οὗὨ 1Π6 ὑγαῃβοῦ 6 γ8, 5ηα τὰ 
ποῦ {86 οΥἹσῖηα! ποσὰ, Ὀὰῦ 8. ΘΟΥΓΘΟΙΟΩ ΥΘΥΥῪ ΘΓ Ἰηἰγοάυσοί,᾽" 
(π. ὅ9.) ΒΒυΐ νὰ παν ἢγδβί ἴο ἱπαυΐϊγ ψμοίμοσυ τὸ σαπ ΤΙ ΕΪΥ 
7υάσο παῖ {16 ΑΡροβίῖα ομεσλέ ἴο ἤδνα πσιςίθη, ὈΘίΌσα οχδιηϊηηρ 116 
ἰοΒΕΩΟΩΥ͂ ἴο Ὑδαῦ Πα αἀἱά τὶ. Απά Μγ. ΑἸέοσγα τἰρ ] δβαγβϑ, {πᾶ 
8 ΤΟΔἸηρ᾽ ο8ῃ ΒαΡαΪΥ Ὀ6 αὐἰϊοβίοα Ὁγ ΜΆ. ποτὰ βίσοηρ}Υ (μη 18 (18 
ἔχωμεν ; δηῃά ἴο {Π6 Βοηρ, ἰοδυοηΥ οὗ Μ585. τὺ 6 δἀαδα {παῖ 
οὗ γΕΓΒΙΟΏΒ, δ πα οὗ βιιοἢ βίου 88 ἀο αυοία [16 γ 186 ; 80 ἐπαΐ 11 18 ἃ 
χασδέοη Ὀούνγοοῃ ἀοἤπιῦδ (αΘΠΤΩΟΠΥ͂ 8πᾶ βιι ]θοῦνα ἔθ ησ, ὙΤΠθη, 
ἀραῖῃ, δ 18 ΠΟΘ] ἴο ᾿πασῖτα (ουθη 1 ουϊάθηοθ ἀϊα ποῖ ἀεοϊα6), 
πΒΟΙΒΟΙ ΘΠῪ ΟΠΔΠρΡΟΒ ἱπΐο Πογίδίοσυ βοηίΐθποθα οὗ {π|ὶ8 Κιπα γα 
οεγίαϊπίῳ Ἰουπα ἴῃ {πα τηοβί δποϊθηῦ ΟΡ 68: 1 [Π6Υ ἀγε, ἴΠοη οὐ 1Πθ πὶ 
ἴανθ {ποῦ ψοῖρῦ 1 οα868 οὗ ἀομδίξμί, ευἱάσποο, Ὀὰΐ ποὶ 6186ὃ. ΑἾβο 
ἰδ ΙΏΔΥ 6 δδκοά ὑμοῖμον (86 αἰ Πο.]γ πιο Μίσ. ΑἸξοσά βπά8 ἴῃ 
ὉΠαΟΙΒί Παρ ἴΠ6 Ῥαβοᾶρα 10} ἴΠ6 τοδαϊηρ ἔχωμεν ΤΩΔΥ ποῖ Πᾶν6 
θεθη ἔθ! Ὁ ὈΥ ΟΡ Ἱβίβ οἵ οἱά, δα οί μον ἐλεν τοὺ ποὺ ἢανα ἀνοϊάρά 
ἰ86 ΑἸ ΠΟΥ ὈΥ ᾿πιγοάποΐηρ [π6 Ἰπαϊοαίίοη. Α πλοσὸ δου μθηβῖνα 
δραπδϊηἴδηοο 1 (16 ΠΑΌΪ 18 οὗ Μ55. τσ ῦ παν βπόνη {μαΐ οὗ ἔπο 
ΤΟΔ]ἸηρΒ Θ]ΌΔΙΪΥ αἰοβίθα, {πὸ δαδίεν 18 ΘΟΙΏΓΩΟΙΪΥ {Ππ6 ΘΟΥΤΘΟΙΟΩ : 
ἸΟὮ ΤΟΥ͂Θ ΙΏΔῪ {Π18 Ὀ6 ΤαρΡΆΓΘα 88 ἴγὰθ θη [86 τηοσὸ αἰ βου 
τοϑίϑ ΟἹ 86 ΒίΓΟΏΡΕΥ Ὀ4818 οὗ ἰοβμηοηυ. Ζγοοϊυὲ δογὶρέϊομϊ ργαείαξ 
ατμα ([Π8π6 ϑατηϊγα Ὁ]6 τὰ] οἵὁἨἠ ΒΘηρ6}) τηυδύ δἰ νγαγβ 06 τϑπμοαρογοά 

 ἈἘῪ ἴδοβθ ΨὃΠὸ ἀϊδβοιβ8 βυ )θοίβ οὗ ογ ποθ. ὨὈ1ΠΠΟα] 168 τυ Βῖοἢ ΟΟΟῸΓ 
ἴο 8 ΤΟ 6Γ οσχροβῖουῦ πιὶρῦ Ὀ6 Θα.Δ ΠΥ [6] ΟΥ̓ ἃ ἰγδηβουῖῦο , δὰ 
186 Ἰαζίον ταῖρι οβοαρο ὈΥ ἱπίσοάυοίησ [Π6 οογτοοοῃ, {Π6 δἀορίοι 
οὗ π ἢ Δἤογαβ {π6 Δἰ[Ἔτηδῦνα ἴο {π6 ἔοσαθσ. ΤὨ18 ᾿ηἰτοἀποσίίοη οἱ 
Βα ͵]οοῦνο ἴδ] πρ αν ἃ ὕοῃμθ δπα ομδγδοίου ἰο Μσ, ΑἸ ου δ ἰοχὶ: 
8η4 {8168 18 ΠΟ σΔ 186 [Ὁ ΒΌΓΡΥΙΒΟ;: δῖποθ 1ῦ νγὰ8 ἴΥῸΠπῚ Ἔχροβι θη ἰμδΐ 
Βα τυγποᾶ ἰο ἰοχίυ] οὐ Ἰοίβυα : 8ὸ {παὺ 10 γ͵δδ δἰπιοδῦ ᾿προββ Ὁ] 6 ἴὸ 
ΘΟΠΒΙΘΥ ΘΥἄθησο [ῸΓ ΟΥ δραϊηβῦ γοδαϊρΒ ὁχοορῦ Ὁπάοὺ {π6 ᾿ηἤἔπιθηοθ 
οὗ τπουρῇίθ οὐ {μεὶῦ δχορϑῦοαὶ ἴοσοθ. Ηδ δάἀορίβ {86 ]Ἰδδαϊηρ; 
ῬΠΠΟΙΡΙο5 Ἰα]ὰ ἀονα ὈΥ ΟὙΘΒΡΔΟΙ ἴῃ Ἰυάρὶπρ οὗἨὨ ναγίουβ γθϑαϊηρ8, 
ΔΑ ηρ᾽, 38 10 {π6 ἰοττηδίϊοηυ οὗ 818 οὐσγῃ ἰαχῦ, ““ ΟΥ̓ΘΓΥ ὙΔΙΊΟῸΒ ΓΟΒῚΏ 
[886 Ὀδοηῃ Ἰυάροα νι} τοίογθηοθ ἴο οχΐθσῃαὶ ΜΟΙ. δου ΠοΥ Υ δὴ 
1 ΘΓΠ8] ΡΟ ΘΌΜ Υ σοτ δἰ π6 --- δπὰ {πᾶΐ τοδάϊηρ δἀορίο ψ  ϊοἢ, οα 
{86 “016, βοοιηθᾶ τηοϑὺ ΠΟῪ ἴο αν βίοοα ἴπ {Ππ6 οτἱρίμαὶ ἰοχί. 
ϑυοἢ υδρτησπίβ ατὸ οὗ σοῦσγβα ὀρθὰ ἴο 6 αμοδίϊοηοά, δηα ἴῃ ΠΙΔΩΥ͂ 

᾿Ά888, ρΟΥΒΔΡΒ, [16 Τα Ἰηρ' ν7}}} πουθὺ Ὀ6 ΘΟπρ]εὐε ν ἀρτοθᾶ οη ; Ὀυΐ 
Ι ἀο πού Κπον μαῦ {815 βου] ἀδίθνς βιυσοθβαῖνθ ϑαϊίοσβ ἔτουῃ υδὶπρ' 
811 ΤΏ6 818 ἴῃ ΠΘῚΣ ΡΟΎΟΥ ἴο ΑΥΤΊνΘ αὖ ἃ ἀ6οΙΒΊ0 1η δϑδοῦ οᾶξ6, δα σοη- 
ΒΟ ΘΗ ΠΙΟΌΒΙΥ ἀἰβομαγσίησ {πον ἀπ ΟΥ̓ {[Ππ6 ϑδοτοά ἰδχί." Τὸ {{18 ἢ6 
ΡΓΘΘΟΠΕΥ Β00)01Π8 ἃ ὙΘΥΥ͂ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪ6 ἀοιηδληα, Ὀὰὺ οη6 ψ Β1Οἢ που]ὰ 
ΠΘΥΟΥ 6 ΘΟΙρ 164 τὴν ὈΥ ΔΠΥ͂ ΡΟΓ ΠΟίΟΥΥ διυάοηΐ, δηὰ οὗὨ βθοὶ 
(86 γα 18 δἢ ὈΏΒΆΡΡΙΪΥ γρ6 ὨυτΟΥ ΠΟ ΡΑῪ 8ο0ηι6 αἰζο πίοη ἴο 1310]10 4] 
ΒῈ Ὀ]) Θοἰβ : ---- 9 Ὑ 6 ΤΑΥ͂ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΝ ΠΟΡῈ [0 866 {86 ἀΔΥ, το ΘΥΘΣῪ 
βίυασοηϊ 5884}} 6 τϑηυϊγοα ἴο σῖνθ 8)ὴ δοοουηΐ οὗ {μ6 δουγοθβ δὰ 
ΤΑΙ μ416 οὗ ἰΠ6 ἰοχ πλοῦ δῈ δἀορίθ, απὰ ἰο παῦθ ἃ οοτηροίδης 
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Κηον]οᾶρα οὗ {μ6 δβἰαίθ οὗ [86 ουἹάθηοθ ΦῸΓ δηά ἀρδῖμαῦ ΟΥ̓ΟΤῪ 1πὶ- 
Ρογίδῃῦ νδγῖουβ γοδάϊηρ. (Ρ. 64.) 

Μυ. ΑἸ ογά, ἴῃ δοιῃθιηΐηρ ονάθηοα ΜῈ δυσαμηθηΐ Ὀαβοα οἡ οὔθ ῦ 
σΟμΒ ἀογαοηβ, ργοάποεβ ἃ ἰαχὺ σ 10} ἰακαδ 118 ἔοστη, ἴῃ ἃ ρσγϑαΐ 
ΤΩΘΑΒΌΓΘ, ἴγοτα ἴμοϑα αὐ] ἔγιηρ ροϊηΐβ; δηα {δμι8, 411 ἀθρθηᾶβ οἡ 
ΠΟΙ ΠΟΥ ΟΥ ΠΟ {ΠΥ γα τἱρθ! Υ σομοοιγθά, ΑἸ] ᾿πιρογίδηῦ ταδᾶϊηρβ 
ΑΓΘ ἀϊΞουδβοα, ἀπά ἴῃ ἀοϊηρ; (818, 6 ΤΟ]]ον οα, ἴῃ ἃ στοαῦ τη 8 ΓΘ, ΒΟΠῚ6 
οὗ ἐβοβα Οαδγηδῃ βοἤοασβ τ ῆο πᾶγο ταῦμον ορροβοὰ δῃοιθηῦ οὐ άθῃοθ 
88 ΒΌΘὮ ; ἤθηοο, Β18 γριυιιηθηῖβθ μάν οἴὔθῃ ἃ ἴοπα ἀογινοα ἔγοτη {86 
ΒΟΌΓΟΘΒ : δηά {πγουρδουῦ ΠΟ ΓΘ 18 ἃ βύια 16 οηάθανουν ἴο δοοουπῦ οἢ 
ῬΥΪΏΟΙΡ]68. οὐὗὨἨ ρῥγαρτηδίβηχ ἔου {86 γϑδάϊηρβ ἰουπα ἴῃ Μ5., ἴῃ {86 
ΤΏΔΏΠΟΙ οὗ {πο86 γῆ ΒΘοΙηθα (88 ΠΤ ΔΟΒτηθτσι -Θ6 14) ἴο αν Κπόνῃ 
ὙΠδΐ ραββϑθα ἴῃ ἴΠ6 τηϊπα οὗὁὨ οοργιδίβ, δῃὰ ἴο πᾶνα δθθὴ ὑβθῖὶ ὙΥϊ06. 
Οἴδη, μονονονῦ, Μνυ. ΑἸδογὰ Ὀγθαῖκα ὑμγουρἢ 818 βυ]οοίλνα ἰγαιωπλοΪϑ, 
δηα ΡΟ] α]γ ΤΌ]]ονΒ ἢ18 θυ ἄάθῃοο (866 88 δὴ ᾿ἰπηϑίδῃοθ ἀοίβ ἵν. 26.); 
βουσὶ ὙΘΥῪ γα θη. ν πο, οἡ ἴπΠ6 οὔμοῦ ᾿δηά, γαο)θοῖβ [π6 αἰἱοϑίβα 
τοδάϊησ βοὴ αἰ οι], ἴῸγ βοιμοίμίησ ἰου πα τη ἰδίου σΟρΊθ8, τ ΒΙ ἢ 
ΒΘ6Π18 {π|κ6 δὴ αἰ απιρῦ αὖ ΘΟΥΓΘΟλοη. 

Βοβϑι46β {86 ποίββ, ἘΧροβιίουυ δῃᾷὰ συδιηγηδίοαὶ, Μίτ, ΑἸ σα ρῖνϑϑ, 
ἱτητλ ρα ϊαίοὶν Ὀοον [ἢ6 ἰοχί, ἃ ἀἸραϑῦ οἵ {π6 ονάθῃοθ, ᾿πίουβρογθοα τ ἢ 
ἢϊ8 οσσῇ γϑοίθασκα. ΤΠ νδγῖουβ γθδαϊησβ ᾶνο Ὀ6 θη ραίμογοα ἔγομ {ἢ 6 
Ῥυϊηΐθα οἀϊοηβ ἴὰ μοι ΠΟΥ Βαᾶγο Ὀθθὴ ρίνθῃ; {Π6}} ΒΟΘΌΓΔΟΥ, 
τβογοίογο, ἀθραηαβ τολοῖϊψ οα [ἢ 6 Βουγοο8Β ἔσοσα Βοἢ Μν, ΑἸ οσα ἄγον. 
10 ν1}} βυγρυβα ποπθ ὀχοορὺ {πο86 σγ0 δῇ ἀπδοαυδιπίθα τὴ} (86 
Β δ] οὐ, ἐμαῦ Μν. ΑἸ ογὰ ὑπυ8 ἴοοκ δανδηΐαρα οὔ {86 Ἰαθουν οὗἉ οἴδογθβ; 
ογ ἴο νον [686 ναυϊοΒ ΓοδἸηρδ ουθῃ τι (86 ρῥγιη θα οαϊοπβ οὗ 
ΜΡ. , οὐ στ {ἢ6 ΘΟ] οη8 οὗ ναγῖουβ οο]]δοίοσθ, ὁσοαρΙ68 ΠΟ 8118}} 
ΤηΘΑΒΌΓΟ οὗ {πῆς δῃηΠ αἰΐθηθοη. Μίν. ΑἸξοσζα δρρϑᾶγβ ἴο μανᾳ ἔβίϑῃ 
τοαῦ ρϑὶηβ ἴο οοιαῦῖπα ᾿ηΐο οὔθ [18ὲ {Ππ6 τ δαϊηρδ (οὗ ν ΥῪ ναοῦ 

δἰπᾶς δᾶ αἰἴδγθηῦ σνα]68) ΠΙΟΒ δα Ῥδθη ποίρα ὈΥ͂ Οἴοσβ: ἴῃ (86 
βχϑὺ δα ίϊοη οἵ ἢἷ8 ἢτγβῦ νοϊυσαθ {ΠῸῪ ὝΟΓΘ6 ρίνθη ΨΟΓΥ͂ ΓἈΓΓ1ΔΠ1Υ. 

ΤῊς ατοοῖ ἰοχύ δαἀορίοα Ὀγ τμ6 Βον. Ο.. “. ΕΠ οούί, Ἰὰ ἢ18 δα οὴ8 
οὗ δι. Ῥδὺ}Β Ερ δι ]68 ἴο [86 Ομ αί κης δηα ΕἸΡβοβίδηβὶ, γοαῦγοϑ ἴο Ὀ6 
τηθη ]οη θα ἴῃ {118 ρἷδοθ. Το ἰοχὺ ψμοἢ ἢ6 δάορίδ 18 βΒυ θβίδη 4 }}Ὺ 
{μαὲ οἵ ΤΙβοποηάοτγῆ; τ[π6 ἀσνιαίϊομβ ἔσο 1 Ὀοϊπρ' βίδαίθα ἴῃ {86 
ΟΥΙΠΟΆ] ποΐθβ. Ηονουοῦ 11{{16 οἰαὶπι ὕο οὐἹ 104] ΟΥΑΙ ΤλΔῪ Ὀ6 
τηδᾶρ ὈΥ͂ δι οἢ δὴ δαϊΐοῦ, πα Βονγουοῦ {ὉΠ}Ὺ Π6 ΤΑΥ͂ ἀσβῖτα ἴο ἰθανθ 
τ} οἰἴμογβ {Ππ6 ΓΟΒΡΟΙΒΙΠΠ ὴ  οὗὨ ἐλὶς ἀοραγίπηθῃΐ ; 80}}}, 10 18. ουϊἀθης 
{π80 Μη. ἘΠΙΙοοῦς ᾿α8 υϑοα 818 γυιαρτηδηΐ ᾿ῃ οι ρἰουΐηρ [6 σΟΙΔΠΠΟἢ 
ΒουΓΟΘΒ οὗὨ ᾿πίογπιαίϊοη, [Ὁ ΠΔΔΥῪ Βθϑῖὼ 88 11 ἢθ 6 γ ἐποϊίποαά ἴο 4110 
ἃ διοαῖ, δηα ρουθδρ8 Ῥγθροπαάδγαίηρ ννοῖρῃῦ, ο (νμαῦ Βα δρ] γ᾽ 
(6 ΥΠ18) ““ ραγααϊ ρϊοηναίίο ἈΥρατΑΘ ΗΒ : ἢ ΠΟῪ ἴα ὑπ 686 οδη Ὀ6 ροστηϊ6α 
(9 ουὐνοῖσ βιρ]6 ουἹάθῃοο ἰ8 δἰβούσβεσο αϊβουβδορά. θη Μ:. 
ΕἸ]Π]οοὐς δα ἃ ποίθ οῃ {ἢ τθϑϊπρβ οἵ ραββαρθθ ἢ8 ἈΡῥθδΓΒ (0 βίβίθ 
ὙΟΙΥῪ ΤΑΙΣΥ τδὶ [06 ΠΙΠἀΓΔΏΘΘΒ 1 Π1Β ΟῚ Τϊπα ἤδνο θ66η, ρΓγ6- 
νϑῃξρ Πὶπὶ ἔσο Βανυϊηρ [1] οοπῆάθησο ἴῃ (86 ἀοίοτιηϊηδίίοη οὗ 
ΤΙΒΟΒΘηἀοτί. 

"4 Α Οὐςοδὶ δηὰ Οὑγδιητηδεῖοαὶ (οσηπ πίΥΎ οὐ 8... ῬϑῈ}᾽ 8 ἘΡίδι16 ἰο τι Ο δ] αἰίαπα, ν τε 
ἃ τονϊεοὰ Τυδπβδῆοη. ΒΒ Ὁ. 7. Ε]]οοῖς, Μ. Α., Βιδοίοσ οὗ Ῥιοη, πε ]δηά, δηὰ Ἰαῖα ΕἜ] ον, 
οἵ ὃι. Ζοδη᾽ 8 ΟΟ]]οχα, Οδει τί ρος." 1854. Αὄδἰπαΐϊαν υοϊατηθ οὐ ἰδ ΕΡἢοβίδηδ, 1858. 
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Τὸ ἰδ ποῖῦϊοοβ τ πῖοῖ μάνα θθόη ρσίγοη οὗ ἴΠ6 γουϊδίομβ οὐ {π6 ἰδχὲ 
ΤΑΔΥ Ὀ6 ΒΕ] ΟἸ Π6α 8 Ὀγίεῖ δοοουηύ οὗ [Π6 ςο]]αἰϊοη8 οὗ Μϑ 8. οὗ ἐδ9 
οΒδροὶβ ἐχϑουΐϊθα Ὀγ Μύ. βογίψοποσ. [Ὁ νὰβ ἔοστηοσ]ν ἰηϊοποα ὈΥ 
Μτ. Ὁ. (9 ρεϊιηῦ τ16 ΕἸζονὶν ἰοχὺ τ} ἃ ἘὉ]} απα οοτηρ]εῖα οοἸ]]δίοι 
οὗ 41} [6 ΜΒ, οὗ (16 ἄτϑκ Ταβίδμιθηϊ οχιθηρ 'π 118 ΘΟ ΠΕΓΥ: 
10 19 ΠΟ 68.886 [ὋΣ δυγργίδα (μαΐ ἐλὲς ρ]Δὴ νγὰ8 ποῦ οδγτὶθα ουῦ: Βα 88, 
πονονοσ, ρίνθῃ [0 (Π6 ρυὈ] 1 {π6 τοβυ 8 οὗ τ μδὺ 6 μ88 Ὀθθη 80]6 ἴο 
ΔΟΟΟΙΏΡ] ΙΒ ἰ ; δρᾶ {ποι (π6 Μ55. (Πδιλβοῖνε ψ ιο ἢ6 88 οο]- 
ἰαϊοὰ μοόβϑϑβα ἴῃ βθηθγαὶ Ὀυΐ ἔδυ οἰδῖπιβ ἠο ῬαγΟΌ]Γ αὐϊθηίομ, γϑὺ 
8᾽Ά6 ὈοΟΪΚς μ88 {818 ναϊαθ, {πᾶῦ 10 αῇογάβ ἃ ἔδιγ βδιρὶα οὗ ["ς Κιπά οὗ 
τοδαϊπρδ Ἡ Ὠΐοἢ ΔΥ Ὀ6 σαί μογοα ἔγτομι ἴΠ6 Ἰαίοῦ Μ55. οἵ [π6 (ἀοβροῖἰδβ. 
Αμὰ 858 {Π6Υ ἃσθ ποΐ ὨΘΑΥΪΥ͂ 85. Ὁπίοστα ἴῃ {ποὶν ἰοχὺ 88. νγὰ8 δ] εροά 
ΌΥ δογὴδ ἔογῃουυ, [δ ἀγρυμηοηΐ ἴῃ ἔδνοιι οἵ {πὸ ἰαχὺ ἉΠ6Ὺ σοπίδὶῃ, 
ἀεγνοα ἔγομι {818 δι ρροϑεαὰ οοῃβθηῃζληρ ὑθδί ΣΟ ηΥ, [418 ἴο {Π6 στουπά 
88 δαϊησ αἱίουΥ πη θη ]6. , 

Ι͂ῃ {π6 ἱπγοἀποξοη ἴο 18 ποσκ (74 ρΡρ.), Μτ. βογίνθηδβσ ἀϊβουββ6θ 
1.6 Ῥγδβοηΐ εἰδίβ οὗ {πὸ ἀτϑοὶς ἰοχὶ οὗ {πὸ Νὸνν Ταβϑίαπιθηϊ, ἀθ(81}9 
16 ταδί γα ]8 δ ρ] οΥοα ἴῃ Ὠϊδ νοϊυπη6, δηᾶ ρῖνοδ ροπογαὶ Οὔβουνδίϊοιθ 
ὈΡΟΩ {Π6 τοϑυ]8 οἵ ἢΐβ8 οοἸἸαίΐοη. ΤΠ πάθν {(π6 Ἰαϊίοσ μεδα {πο γα 18 
ἰπἰοστηδίίοη οὐὗἉ ποὲ δ [16 ναϊθ ἴο 41} δηραρϑά ἴῃ οὐ θοαὶ βία ϊοβ 
ὙΠλί ΟΥ̓ σ {Π 6} οϑιπηδία Οὔ ἀοοσυτϊηθηΐβ ΔΎ 6; ΔΙ Ποῦ σἢ {Π6 σοποίμβίοπϑ 
οἵ Μγ. ϑδουϊνθηθσ ΤΑΥ͂ ὙΧ6}} δα οὗ αἰβοιιββίοη, ΟΥ, Ἧ7Ὑὸ6 ΤΩΔΥῪ ΒΔΥ, οἵ 
χοξυϊδιοα, Οπα βυοῃ ροϊπῦ πιδΥ Ὀ6 δβίδίοᾧ ἰδγα: Μγ. ϑοσίνθῃθγ 
Ῥοϊηΐβ ουΐ (Βαὶ τλοτὰ σοοθηῦ Μϑ. οἴϊθη δχθθῖῦ ῬΒδποσηθηᾶ ἡ] Οἢ 
δον {δαὶ ἴὸσ οὐ σ4] ρυγροθοθ ΠΟῪ ῬόβθθδΒ ἃ [Ὁ ἤΙσΠΟΥ να]ὰθ 
(ὕλη βοιὴθ {παὺ ἃγ6 τοῦτα δηοιθηῦ; δηά, δἰογ σινίησ Βρθοϊ 68, ᾿θ 
1.45, ““Ἐχαρίθβ β6}} 88 ἴμθβϑθ οϑὴ 6 τυ] ρ]16α αἰτηοεὶ 1π46- 
δηιϊίοὶγ, ονθὴ {10} ΟἿΓ τηοϑὺ πωρογΐοοῦ δοηπδιπίδησα ὙΠ} ἴΠ6 ρταδὶ 
ΠΛΑΪΟΥΙΓΥ ΟὗὨ συγεῖνα ΓΟΟΟΓΒ: δηα ἴο ΤΩΥ̓ ταϊπα βυιοβδ ῬΒΟΠΟΙΏΘῺΔ ΓΘ 
Δ 80] 06 }} [Α18] ἰο {Π6 βοβθιῃβ οὗ [πο86 βθύβοῃβ ἘμῸ πᾶνο ρογβυδάθα 
{μοιβοῖνεβ {παὺ ἃ ῥγόοθθβ οὗ ζγϑάυβὶ οὔδηρα δηα οοττιρίϊοη οὗὨ (89 
᾿Πϑριτοα τυ ηρδ 88 ΒΘ Ο]Υ γοῦ βίοβγ ονίηρ οαναγὰβ ἐπ ἐλ 
Ζαπιε αϊγοοίζοπ ἀυτὶπρ [86 τα] 4416 ἀρθ8, [111 [ῃ6 βδοσϑα οὐἹρὶπδ]β ραββϑά 
ἔτοτα ὑμ6 βίαίβ Ἂχ λοι θα ἴῃ {Π6 τηοδῦ γὙθΏ γα Ὁ ]6 τποῖδ]β Α. Β. (Ὁ. οΥ 
ἐσθ Ὦ)., ἰπΐο δα βἰθσοοϊγροα βίβμάαδσαά οὗ [6 (ὐοπβίδῃιπορο]τβη 
ΟΒυσοἢ, τ Βοσθοξου οΟα! (68 ]. τὰ. π. [[γ66 80 ποίβα Ὀγ Μγ. ϑογινθῆθγ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἸἰοοκΚοά ὕροὸπ 88 ἔδὶν γεαργοδθηίδίγοθ. ὙΠῸ8 ΘΑΒΙΥ 18 γοοΐθ 
ἪΡ ἴτοτῃ 16 ἐουπάδθοιμ {μ6 βυβδίθια τ ο σου τουϊβα ἴμ6 ἱαχὺ οἵ 
16 Νον Τοδβίαπηθηξ οἡ (86 ἐτοϊμϑδίυς Δυ ΒΟΥ οὐ (Π6 τηοϑὲὺ δηοϊθηΐ 
οοκα." (Ρ. ᾿ἰχν}}}.} Τῖδβ ἰαδῦ γθραγκ Βθθπλθ [ο ΔΡΡΙΥ ο 1μδομηδπῃ 
ΟἾΪΥ, δυῖ, ανθὰ ὙΠ τοραγαὰ ἴο [18 βυβίθιῃ ΟΣ Ὠ18 ἰδχὺ, 1 18 68:48 
{86 τρᾶτῖς αἰπιοα δ; ἴογ (06 οοπα!οι οὗἱ {86 ἰαίος ΜΙ 55., νηδίονον 
ἰξ ΤΩΔῪ 6, 6068 ποὶ ἱῃ [86 5] σι ύοδί ἄθστοα ὑουο {16 απαϑίϊοηβ 
ψ ΠΟ ἢ τοδί ἴο 1Π6 οΪάοβί. [Ὁ 16 ᾿δίϑυ. οορὶθβ οὗ ΔηΥ͂ δῃοϊθηΐ σους 
αστοο ὙΠ (86 οἹά6Γ, (ΠΥ 80 ἴαγ σομπῆτστη ποῖα; Ὀυὺ 1ἦ {μὸν αἰδἔον, 

δ “4Ὰ {}] ἀηὰ εχϑοὶ ΟοἸ]]διΐοη οἵ δϑουΐὶ ΤΎνοΠΥ Οτεοῖκς Μαπυδβοσρίδ οὗ τπ6 ΗΟ] Οο8- 
Ρεΐβ (ἈΣ Βοτῦο πποχδτηΐτθι}), ἀδροαιθά ἰῃ τῃ6 Βγιεἰδὶ Μαβθησω, ἴ[Π6 Αὐομὶερίβοοραὶ 1ὐυτΑΣΥ 
δὲ Τδιρθ:ἢ, ὅς,, τ ἢ ἃ Οτῖσδὶ [πτγοἀυςτίοη. ΒΥ ἴδ Βδν. ΕἸοδοσίοῖς ἩδηΥΥ ΟΣ ΥΘΏΟΥ, 
Μ.Α., οὗ ΤΥ ΟΟ]]ογο, Ῥογροίυδὶ Ογαῖα οὔ Ῥδην οστῖδ, ΟΟΥΛ 811, δηὰ Ἡοδὰ Μασίαν οἵ 
Ἑαϊπιοῦι ϑοδβοοὶ." Οδιπθτ άρχο, 1850. 

ΜΟΙΚΊ ΙΝ, 1, 
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. Το ἃ Ἰυαρτηθηΐ τδὲ δ6 ἔογῃηιθα μούσῃ ἰἤθιὰ; δηα {πθη νὰ 
τι ὑκὴν ἴο οἰαφείοαϊ ἐεχίς ΜΥ. ΘΟΥΎΘΠΟΥ δηἃ ΘΥΘΥΥ Ομποσ οομιροίδηϊ 
ΒΟΏΟΪΑΓ σπου πὰ πο αἰ ΠΟ Υ ἴῃ ἀδοϊάϊησ, ΑἸ] ἰμαὲ Μγ. 8. [88 
ῬΙονοα ἴδ ἰμαῦ {Πότ γγὰβ πὸ ““ Βυζδαηίηθ σίαπάαγά ; Ὀαὺ (μαὲ ἀοοβ 
ποῦ ϑῆον ἰδδὺ ὑπογὸ τγὰϑ ποῦ ἃ σοσησηοη ομδσγδοῦον οὗ ἰοχὺ ἴὴ {Π6 Ἰαΐον 
ΘΟΡΙΘΒ; 1πἀθοα δΔῆν. 5. 18 Εἰτηβ6 ] ἢ οὴθ οὗ [8οδ ὙΠῸ μᾶνθ τηοβὺ βίσοησὶν 
84 ὑτῸ]Υ ροϊπίοα [818 ουὔ, ΠΟΘ ἈρΡΡΘδ]ηρ' ἔγομιλ [86 τοδαϊηρβ οὗ [68 
οἸἀθϑί οορὶθϑβ (βαρρογίεβα, ἴοο, ΕΥ̓͂ ΨΟΥΒΙΟΏΒ 8Δη4 Θαυὶν οἰ δ [10η8) ἴο {116 
ΧΌΓΔΘΙΙΟΑΙ τηδ88 οὗ {π6 Ἰαΐθυ ἀοοσιπηοηΐθδ. 66 [ὉΓ ᾿ἰπβίδποθ, Μαίί. 
Χῖχ, 17. Εουτηοῦϊυ [Π6 ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὗ (Π6 τοδαϊηρβ οὗ 186 δῃσιθηῦ ΘΟρῖ68 
ΔΡΡοδὶ θά ἴο {Π Ἰαΐδι 88 Θοῃηίδι ηἷπρ' ἃ τ] στα ταχύ ; [818 τγᾶϑ οοῃοβά δα 
ἴῃ Δρυτησπῦ, 88 ὈΕΙηρ ἃ ροϊηῦ τ ΠΊΘῊ ταϊσῦ θ6 ἴσαθ, δα ΒΊΟΝ που]Ἱᾶ 
Θύθῃ ἤθη ποὶ ἀεοίγαοῦ ἔγομα [86 ραγαπιουπύ Δα ΒΟΥ οὗἁὨ [86 δποϊθηὶ 
Μ55. Βαυΐ πον Μι. βδουίνπου (δ κεβ 4 στουπὰ ὙΏΟΙῪ ον; δηᾶ, 
Ψ.8116 σοπίοπαϊηρ ἀραϊπδβὲ (Π6 δποϊθηῦ ΜΆ. 88 δυσῃ, ἢ6 ΒΥ ΡΒ ΔΌΤΑΥ 
ἴδε βΒυρροββα ἔβοίβ ὁπ ὙΠΟ {Ππο86 μδα γτοβίθα, τ] τ μο86 ρθθογαὶ 
ΘΟΠΟΙ ΒΊΟΩΒ δραϊηβύ [86 τηοϑὲ δηοιθηῦ ὈΟΟΚΒ πα τηοϑὲ ΖᾺ]Υ ἀρτθαβ. 
Ἠς ἀο68 {18 80 ΠΥ ὑπαῦ Π6 οἰΐαβ 1δομηδηηἘβ ἸΠΑΌΪΤΥ ΟὨΪΥ [0 6οη- 
ἄστη 10, ““ὙΥΏΥ Βμου]ὰ ψὰ (1 {πδὺ Ισχοπθοῦβ δηα Οτίρθη υβοᾶ ΠΊΟΓΘ 
οοΥτιρύ οΟρὶο8 δὴ Εἰγαϑηλὰδ δα {μ6 (οτρ] υἱδμβίδη οἀϊίοσβ 7 ΤῊΘ 
βμ4] οοποϊ υβιίοηβ οὗ ΜΥ. ϑουΥ ΠΟΣ 876, ΟἹ αἀπν ἐμεονῦψ, ὈΥ ὯΟ πηθϑἢ8Β 
ΒΑΘ οἴΟΓΥ ; ἴον (8 ψ͵ὰ ἅγὸ 6 σποὰΐ απ στουπα οἡ ΜΒΙΟὮ τ. 
Δ ΠΟῪ γοδὺ 1π ἔουται πῆρ ΔΠῪ δού]164 ορὶ που οἢ βυδ)]οοίδ οοπηροίορα 
ἢ (86 ἰοχὶ οὗ 86 Νονν Τεβίαπιθηῦ; ἕο Μσ. 5., δένου. ββονιηρ ΠΟῪ 
ἀἸῆου Ὁ 18 ἰο ἄγαν 11π68 οὐ ἀδπημαγοδίοηυ ὑούνθοῃ αΠδγοπὺ οἰα8568 
οὗ ἰοχί, σοηίπιιθβ μὰ: “ΤΟ σομλθβ {πα Σοβθοῦου τπδὺ ΠΙΠῸ 
ὑδηῖμ8 αὖ Ἰοαδὺ οὐὗἁἨ ΟἿΓ σηδίθσα]8 ΔγΓΘ τηοϑῦ προ υ ]Υ Κποση. ΤΠ6 
ΟἾΪΥ οἴδποθ οὗ οβοδρα {πογϑίογο ἔγουῃ ΟἿἿΥΓ Θχ βπρο' ῬΟΓΡΙΟΧΙΥ πχαδὺ 
Τοϑύ ἴῃ ἃ ὑβογουρῇ ΓΟυ]θ, δά (1 ποϑάβ Ὀ6) ἃ δοιηρ]οῖα τθοο ]δίΐοη 
οὗ 16 ψ͵ἜΟ]6 Π8458 οὗ ΟἿΓ οὐ 164] ΔῈ ΠΟΥ 168: ἃ σοῦκ ἀουδί]68α οὗ 
τ ΟὮ 01} δηὰ πιαρῃῖυ6, θὰ ὑπάον 8}1 [86 οἰγουγηϑίδποοβ δΌβο  αὐϑὶν 
ἸΠ ΔΙ ΒΡΘΏΒΑ0]6, ἅ}]688 ἱπἀθϑα ἐμ6 δυσί μου ὑσοδβοουαίοη οὐὗἨ Β1Ρ]16 4] οτὶ- 
[1οἱβηλ ῖΒ ἦο 6 ἰδιὰ δϑ46 δ᾽οσθίμον. ΤῊΐ8 18 ᾿ἱπάθθά ἃ Ὠορο 688 
ΘΟΠΟ] υϑῖοη ; δηα 10 18 οἡ {δαΐ δοοουηῦ {Πα ἴῃ ἃ ττοΥκΚ ἰκὸ [Π6 ργοβοηΐ, ᾿ 
Ἰηἰοηἀοά ἴον Β:0]1οα] βδιυδοηΐδ, 11 αδοίὴθ ἰὸ ἀδοπιαπα βοῖὴα ποῖϊσθ. [1 
ΙΏΔΥ ἢγϑὺ 6 ορϑβογυοᾶ, {πα Μι. 8. δ τηβ6}  ἀοθϑ πού αοξ οἡ 18 οοῃ- 
οἰυδίου, Ὀαΐ, οἡ [86 ΘΟὨΊΓΣΑΓΥ͂, 6 ΘΧΡΓΘΒΒ6Β Ἀ]Π186 στα ]γ δηα ἀθοι ἀΘαΥ 
88 ἴο {π6 τοδάϊηρ οὗ εεγίαϊπ ραδββασοθ. ΤὮυδ, Ὠ6 ΘΟΠΒΙ 6 ἰμαΐῖ 6 
888 βυηοϊοπὶ ἀδία ἴο ἔοστῃ ἃ βοϊ]οὰ Ἰυάρτηρηΐ 88 ἴο ἐλεηι αἱ ]6δδί. 
Απὰ 1 γὸ [δα ἴο τοαΐξ ἴογ {86 βυρσροδβίεα οο]]αίῖοι ἰο Βα Ἔχϑοιίοά, 
ὙΠΟ ὁ8} ΒΔ ΔΘ ἰῦ που] 6 βοοοιρ] 1 8η64 2 Τ0 18 σα ἐπαΐ οἵἉ ]Ἰαΐο, 
ἴῃ δρουῦ ὕσγοῖϊνθ ὙΘΑΥΒ ΠΊΟΓΟ Μγὰ8 ἀ0η6 ἴῃ 86 ἀοραγίτηρηΐ οὗ 6ζαοίέ 
οΟἸ δου ἰΠδῃ ἰπ ἴὔγοθ ργθοθαϊηρ σϑηΐυτιθθ, θα 81}}} ψῆοὸ σψοῦἹα 
πΠΔογίακο ἴδ ἴο Θχδηῖῖηα αἱ [ῃ6 ποτ Μ55. ἢ Απά γοῖ, οη (18 
ΤΒΘΟΥΎ, τη0}} (δύ ΒμουἹᾶ θ6 ἄοπο νὰ οὐρὰ ἴο αν πὸ δουίδι ΠΥ 88 
ἴο (6 ἰοχύ οὗ {86 Νὰ Τοβίβιηθηῦ. 
Ἦον του ἢ ΤΟΥ͂Θ ΒΓ 0]6 δηα Βα βίβοίοΥΎ δ 16 ἴο τϑιρθθοσ, (δα 

186 δοίυ] γοδάϊηρβ οὗ (16 δροβίο!ἱο ρα ἀγα ὑβοβθ ΒΟ τ τοαῦϊγα; 
(δαὺ (16 τοδαϊηρβ τ ΒΟ τὸ ἄποιο ἴο Ὀ6 δηοίθηΐ ΟΑΓΓΥ 08 ΤΩ ΟἾ ὨΘΆΓΟΓ 
ἴο ὑπδῖ ἀρ [188ῃ ΔΥ Ἰουῃα ἴῃ τϑοθηὺ ἀοουπιοηΐδ 8] 0η6 οδῃ ἀο ; ἐδαξ 



ΟἈ ἐδε ϑοιγοες οΥ᾽ Τεσέμαϊ Ογιξἰοΐδηι ἐπ φοπεταῖ. 1411 

ἵΓ τὰς δποϊθαῦ δυῦποῦ [168 αἀφτές ἴῃ Υοδηρβ, [Π6 ὁπια »γοδαπαϊ γοβίϑ 
ἘΝΤΙΒΕΓῪ ΟἿ ἴδοβθ ὙΠῸ Ὑ188 ποέ ἴο [Ὁ]1ὁνῪ ἴθ ; δηα ἔυσίμοσ, (πδὲ 
ἐμ6 ΟὨΪΥ Ῥχοοῖῦ ὑπαὶ ἃ σϑδαϊπρ' ἐξ δῃοϊθηΐ 18 [Πδὶ 10 48 δοιθ δῃηοϊθηῦ 
γοῦσμοσ. ΥΥ̓ 6 ΤΩΔΥ͂ {808 οαϑῦ 43166 ἔσοτα ΟἿἿΣ ΘΟΠΒΙ ἀογαίίοη 81} γοδϊηρθ 
ὙἘ1ΟΒ αν πὸ δῃοϊθῃῦ ΔῈ ΠΟΥ [168, Δα Υ [Ποπὶ 88 Ὀθἰοπρίπηρ ἴο 
(δὲ Κὶπά οὗ νασίβιομβ  Βῖοἢ ἴδ Ἰαΐον βοσῖ 68 ᾿πίσοάυσοα. Απά {818 
ΒΔΥ͂6Β 115 ἔγοσῃ ἴδο [01] οὗ οΘοπίθιρ αὔϊηρ ἐμ ἱπάοβηϊίο, ἀϊγαγ Ὀθουπάοά 
ΒΟΙΖΟΣΝ ῬΥΟΡΟΒΘα ὈΥ ΜΓ. δουίγθηου; γα αν ἀοδβηΐϊία οδ]θοΐβ οἡ 
0 ἢ [0 ΗΣ ΟἿ αἰθηῦοι ; τ] (π686 Ἧγ͵Λ ΤΩΔΥ 6 ΟσουΡΪ66, ον θη 
(δουρὶ ψα βῃου]ά 6 νψ6}} ρ]οαϑοᾶ 15 16 ᾿ῃνοϑυ αι οη8 οὗἨ Ὄχρ]οσ σθ 
δου ἃ Γοϑοθ ἀοοσυτλθηίθ ἴσοσῃ [86 πορ] θοῦ ἢ ΒΊΟΝ (ΠΟΥ Πᾶνα ἰδΐπ, 
δυά βονν {μδὺ {Π6Υ ῬΟδΒ688 ἃ οἰδῖτλ ἴο Ὧ6 ΘΟΠΒΙ ἀΟΥΘα 88 ροοά οοἸ]αίογαὶ 
τ ποδϑοα. Απα ἔυγίδον, τ ἢ Τὸ ἴο [6 βδογϑα ἰδαχῦ ἴῃ βϑῆογαὶ, 
ὙΘ ἸΩΔῪΥ̓ ΒΔΥ, {πδῦ ἴδογ ΓΘ ΘΟΒΟΙ αΒ 0.8 ἩὙΠΙΟὮ οαπποῦ 6 βῃδίζθη ὈΥ͂ 
(86 τεσο]] δου οὗ 4}1 [86 ἀοουμιοηΐδ ἴο πῖον Μγ. ΟΥΊ ΛΘ ΠΟΥ σϑίδγα : 
ἴον 1ἢ τὸ Ὀ6 δ β! ἸΘῪ δἰοδύθα ὈΥ ἐμ οἰ δβὺ νυ ϊίμο8868 οὗ 411 οἰβδββϑβ; 
" ἴθοσθ 6 ἴῃ 18 δυουῦ σοοα ο]α γογβίουβ, δῃα ϑαυὶν οἰϊδοηβ, τ 1} 
ἰδ ἀοθηῖ6 ονϊάρηςθ οὗ βοῃλθ οὗ {86 θοδβί οὗ {86 πὰ ἐπ Μθ5Ν., [οὴ 
ἯΘ ΠΠΑΥ͂ Ὅ6 Βυγα (Πδὺ Ω0 ΠΕ ΜΙΠΘΒΒ6Β οομίαά 6 αἸδοονγογοα τ ΒΙΟΒ 
σουὰ ονογίυσῃ {18 Κιπα οὗ (δβυϊπλοπΥ. 
ΗΆΡΡΙΥ Μτ. ϑϑοσινθηθ β σϑθδῦῖκ ΟἹ [πΠ6 ᾿προγίθος ΔΉΠΟΥ ἴῃ 

ὙΨΠΙΟΝ ΟἿἿ τηδίθτ 8 }8 ΔΓΘ ΚΠΟΥΠ 4068 ποῦ ΔΡΡΙΥ ἴο [86 αποίεπὲ Μ855.: 
ἔογυ σῖτὰ (86 Ἔχοδρίίου οὗ ἴΠ6 Ὑ δίίοδῃ ΜΩ (συ ἢ γα οδῃ ΟὨΪΥ͂ 
ΘΙΙΡΙΟΥ͂ 88 ᾿π50 ΠΟΙ ΘΠ Ε]Υ Θχδταϊηθα ΌΥ͂ ἴπγοα οΟἸ]αύοτβ), [Π γα 18 Βασάν 
8η δηοϊοΐ ΜΆ. δἱ 811, δῃὰ οοσίδιϊν ποῦ ομο πόσίδγ οὗ δρεοὶαΐ ποῦϊο, 
πο ἢ μ48. πού οὗ Ἰαΐθ γϑᾶσθ Ὀθθὴ ΟΑΓΘΙΌΪΙΥ οΟἸ]αίοἃ Ὁ ΤΙθομομπάοχε 
διὰ Τσορ 6 }168. 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΥΒΟΕΒ ΟΥ̓ ἸΈΧΤΟΑΙ, ΟΒΙΤΊΟΙΒΜ ΙΝ ΟΥΝΈΒΑΙ, 

ΤῊΞ δβοῦτοοβ οἵ Τοχίυδὶ Οὐ μοίβση ἀγὸ [36 οΥἹάθῃ 68 ὙΒ1ΟΝ 76 ῬΟδΘΘ88 
ἴογ οσΣ αραϊποὶ αἰ βεγεπί τοβαϊηρβ; (ΠΟΥ ἃ [86 ομδηηθὶβ ἰπσοῦρἢ 
Ὑἰϊοἢ, 1 8016 ΟΥ ἴῃ ματί, 86 ἰοχὶ παϑ ὕθθῃ ἐὑγαπβιϊ θα ὕὅο 8. 
ΤΏΘΥ 87ο ἑλχεε : ---- 

Ι. Μ58., 2. γεγϑῖομβ, 8. ΘαΥΪῪ οἰ δύ Ώ8. 
Ι: ψ}} ΒῈ προάξιι! ἴο δομβίϑὺ {π686 βϑρδγαίθϊὶυ ἴῃ ἀθίβι!; ἃ ἴδ 

θοαὶ ΓΟ Δ ἶτϑ, ΠΒΟΎΤΘΥΘΣ, ΓΩΔΥ͂ 6 ΡΓΟΡΟΙΙΥ Ὀγομδο 1} τ ραγα ἴο 
ἴι6 τεϊαιλνα ναϊαα οὗ {Ππ686 ἴἢγϑϑ ομβδηποὶβ οὗ ουάθηοθ. ΑΒ ἴο δποϊθηΐ 
ΜΟΣκΒ 1Π σΌΠΟΓΑΙ 1͵ὸ ΠΔΥΘ ΟὨΪΥ δα ,3,78έ; ἴον βιοα ΟἸ ΔΟΙῺ Β 88 ΤΑΔΥ͂ 
δε ἰουπὰ οἵἁὨἨ οἰαββίοδὶ υειίουβ ἀγα μαγάϊυ θῃουρ ἴο ΘηΈ016 8 ἴοῸ 
δτίησ τπδπὶ ἔυσσαγα ἃ8 ἃ βυθδίβποινα οἶλββ οὗ τῖςη 8868: Ὑγ{{116, 88. [0 
οἴδετθ, νψσθ ῃδ 06 ΟὨΪΥ (88 δδοοπά, βὶποθ βοπ6 δποϊθηῦ ΤΟΣ ΚΒ ἀγα ΒΟΙΙῪ 
ἰοοὶ ἰπ ἐπα οτἱρίπα!β, δῃἃ γ͵1χ6 Ῥοβϑθϑθ ἴμθῃι σου ὶν ἱπ ἃ ἰσϑῃΒ ΔῊ : 
δηὰ (8 Ὁ 18 {παὺ, ΠῚ} τοραγὰ ἰο (6 Νὸνν Τοβίαπιθηΐ, )}ὸ 8.6 ΓᾺΓ 
ἸΟΓΘ ΤΙΘΉΪΥ ΒΡ 0] 164 τ ΠῚ τηδίαταὶβ ἔον οὐ υλοῖδιι οὗ αἰ δγθηΐ οἰαββθβ. 

.» 3 β 



14ἃ Τοχέμαϊ (γι ἐοϊθηὶ. 

1 υογδίοπϑ αἴοπε άνα ὈΘΘῚ ΡΓΕΒΟΥΥΘά, 1ὑ 18 ἰπ νη ἰοὸ (πϊηξκ οὗ 
τοβίοσϊηρ᾽ [Π6 ογίχίπαὶ ἐοχέ; 41} 6 σδῃ ἀο 18 ἰο 6 οοῃίθηΐ τῖῖὰ {86 
θῃογαὶ βυδβίδμοθ: δπᾶὰ 1 ταραγα ἰο οἰϊδίϊοηβ, ὑπη]|688 ἘΠΟΥ δγθ 
δρσοβ8, 16 Ἥϑῃποῦ ἔθϑὶ δρβοϊαΐθ σουβάθηοα ἴῃ {Ππ6ῚΡ ρινίηρ {ἢ 6 Ἔχδοὶ 
ΟΓΩΒ: δηά (μι ὈΥ {δοιμβοῖνοθ {Π6Υ που οὗἴδθη 6 ἀουδίυ! 
ὙΠ ᾺῸΠ688685β. ΤὰΒ ΜΌΝ. ἀἄθβοσνθ {86 ἢγϑὺ ρῖδοθ διηοηρβί [ῃ6 βοῦγοοθ 
οὗ ογιοῖθτα, ὄνθη ἐμουρῇ μο86 τ Ποἢ οχὶδὲ τ ποῖ 88 οἱὰ δϑ {86 
ἀαῖθ οὗἨ ραγιου αν γουβὶομβ; δα ΜΆ. )δ8 ὁσουργίηρ (Π6 ἤγϑβι σϑηὶς 
τηυδῦ Ὀ6 ἤγεὺ Θοπβι ἀογοα, 

Τὴ {π6 βαρασγαίο ἀθβουροι οὗ δδοὶ οὐ [86 σἤδηπ618 οὗ ἐγαπϑπι!ββίοῃ, 
(86 ΡΘου] αγὶ [168 ἀπ οπαγδοίογβίϊοβ οὐ δϑοἢ οἷδββ, δὰ οὐ δδοὴ 
ἀοουμηοηΐ, ν01}} τοαυΐγα ἰο 6 δίαίθα ἴῃ ἀοίβ], Τὸ δδοῖῦ οὗὨ {8686 
ὉΪΆ8868 Ὑ71}} ΔΡΡΙΥ τοὶ οὗἩἨ ταῦ τγὰ8 βαϊὰ δθουβ, σβθη {86 Εἰβίοσυ 
δα οδιιδ68 ΗῚ ὙΔΙΙΟΙΒ ΓΟΔΟΙΏΡΒ ὙΘΥΘ ὑπάᾶοὺ δοηβιἀοσϑοη, ΕῸΓ 
Δ Βουρἢ Μ55. ποῦ ὕπο Γ6 ΒΡΘΟΙΔ ΠΥ τηθηςοποά, 10 τηυβὲ 6 ορνίουθ 
[πα γουβιοβ, Ὀ681468 ραγίδῖηρ ἱὰ {Π6 ναγϊδίομπβ ἐουπὰ ἰῃ {Π6 Μ 55. 
ἔτοτῃ νοι ΠΟΥ ΟΓΘ τηδθ, ΔΓ δἰνγαγβ [|40]6 0 παν τϑοοϊνθα ἱπ 
186 σοῦγδβο οὗὨ ὑγϑη βου ΌΣΟΙ ΠΟΥ ΘΥΤΟΥΒ ΟὗἩἨ ἃ Βα] Αγ Κἰηά. 

ἈΑπὰα 8ο, ἴοο, οἰζαίοηβ πιαὰψ πᾶν θθθῃ ἰαῖκθι ΟΥΙΡΊΠΔΙΠΥ ἔγομτ ΘΥΤΟΥΒ 
ἴῃ [86 Ταχὺ ἔγοια τ Β1οΒ {86 χαοίαιϊοη τγὰ8 τηϑάθ; ΟΥ {Π6Ὺ πᾶν ἰᾶνα 
Ὀ6Θῃ τῃοα! ρα ἔγοσα ἴπ|6ὸ ἴο ἔπη ΟΥ̓ ΘΟΡΥΒίΒ ΟΥ ΘαϊῦοΥΒ: 411} [8686 
Ῥοϊηΐβ ψ1}} γαυΐτα ἀἸβάποῦ ΘΟΠΒ᾽ ἀΘΥΔΓΟΗ. ἱ 

Βαυὺ 1016 18 Κπόνῃ οὗὨ {π6 λέδέογψ οὐ ραγάουαν ΜΌΝ., οσ οὐ {π6 
ΨΟΥΒΙΟῺΒ 'π σΘΏΘΓΑΙ. [0 18 Προ αι] ο ᾿ΘΑΓῺ ἔγοσῃ {Π6ῚΓ ἸπίΘΓΏΔΙ] οἰ 8- 
ΤΑΟίΘΓΙΒΌ10Β, ΤοϑηρΒ, ὅζο. τ δῦ ποῖρῃῦ ἘΠΟῚΓ ὑΘΒΟΪΠΩΟΠΥ͂ ΤΩΑΥ ἄδβοσυα, 
8ηα ΒΟΥ ἴλΥ [16 σοργιδί οὐ {Π6 ὑγϑηβίαίοσ ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο ὕᾶνα {ἈΠ {Ὁ}}γ 
ἰγϑῃηβι 6 (η6 βαογοά ἰοχῦ, δηα μον ΤᾺΣ Π6 ΤΥ ἤᾶγα θ6ο [180]6 ἴο 
τη Ἰἰϑίακοβ οὗ ΔῃηΥ ρθου αν Κὶπά. [ἢ ἔοστηϊηρ βυο δῃ δϑιϊπλδίθ ντ 6 
Ἰθδᾶση [86 ἱπηροτγίδησα οὗ οὐὔγ ποῦ Ὀοϊηρ οἵδ ἴο ἔοστη ἃ ἡπαρταθηΐ ἔγοπι 
[8.6 (αβΌ τ ΟΩΥ ΟΥἩὨ τηογ ἱπαϊνιάυαὶ υὙγἹζηθ8868; Μ͵Ὸ 8.6 806 ἴο 86 
οοπιδίπεα ἐδείϊπιοπψ: δα {818 18 οὗὨ ὙϑυΥ ρτααὺ ναῖαθ, ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ ὑχο- 
ἀποΐηρ οοηνϊοίίοη ἴῃ ἕδνουγ οΥὗὮὨ Ῥδυ οι] Δ. τοδαϊηρα, Ὀαΐ 4180 1η πλϑῖῃ- 
ἰδἰπίηρ [6 οπαγδοίοσ οὗ ᾿παϊνι σαὶ τυ] 6 8868. [}ἢ {818 τὸ Ηπᾶ {86 
διηοϊθηὺ οἰἰδίϊομβ, ΘΒρ ΠΥ [Π086 ΒΙΟΝ ΓΘ ΟΧΡΓΘ88, ἴο Ὧδ6 οὗ νΟΓΥ͂ 
βτοαῦ ναὶὰθ: ΓΟΓ ΏΘ 80 ΘΑΥῪ ὙΓΙΓΘΥ ΒΑΥΒ αἰ ΒΕ ΠΟΙ, (μδὺ ἴῃ βυο ἢ 8 
Ῥᾶββαρθ ΒΟἢ ἃ γοδϊηρ βῃοια Ὀ6 ουηά, δηα ποῖ βος ᾧ ὑπ6, δηᾶ 
ὙΒΘῺ ΒΟΠ16 Οχίβίϊησ ἀοοιμηθηΐβ 40 δοοογὰ σι (18 Ἔχρ]οῖῦ 681- 
ΤΟΥ͂, 1 ρο68 80 ὕαγ ἴῃ Θϑἰ Ὁ ]Βϊηρ π6 ομασγαοίου. οὗ βοὶ ἀοου- 
τηθηΐβ, Θβρϑοί ]ν χ1 (ΠΟΥ͂ 46 ἃ ἔδυ ἴῃ οοηῃίγαβύ ἴο ΨΘΥΥῪ ΤΏΔΏΥ. 
Ἧν 8 τοδοὰ {Π6 τηοάδ οὗ ἀοτηοπδίγαπηρ (μ6 ναὶτα οὗ ἀοουτηθηΐβ 

ὈΥ Ουπιραγαζίυε ΟΥἰζοΐδηι; ὑπαὶ 18, ὈΥ͂ Βμου!Ὡρ, ἴῃ ο8868 οὗἨ ἜΘχρ] οι 
διοὶοπί ἐοϑί πον, ψῇαὺ ΜΘ 5. ἀπ νογβίοἢΒ 40, 88 ἃ ἔβοί, δοοοσὰ υγτ 
[86 τοϑπρβ 80 θβίὈ] Βα : δῃηά {ππ8 γ͵7ὔθ ΔΓ6 806, 88 (0 μα ἰαχὺ ἐπ 
οΠΘΓΑΙ, ἰο σον τ οβρθοὶαὶ σομβάθμοθ οα ἴῃ6 ΜΊΏΘΒΒ6Β 8086 
ΟΠδγδοίου μΒ88 {πΠπ8 Ὀ6 6 Ῥτουδά.: ; 

πη ποῖρδῖηρ [6 τοβτηοηυ οὗὨ {π6 νϑγβίοηϑ, 1 ΜΨ111 Ὀ6 Β6θῃ ὙΘΣῪ 
ἔα ΘΒ, ἐμαὺ αἰ, ΟΥ̓ ΔΙταοβί 411, οἵ {8οβθ ῥσῖοῦ ο [86 βονθηίῃ 
ΟΘΏΓΠΣΥ Τρ Οἢ ΟΠΕ 5146, ἀραϊπδῦ (Π6 ἰαίον ΜΆ. δπὰ 186 πόσο τϑοθαῖ 

. δο6 “ Αοοοπηὶ οὗ Βηιοὰ Τοχὶ," ἘΠῚ 86. ὃ 18 ““Οη δὴ Ἐπιἐπιαίο οἱ ΜΆ, Ααἰδοιί- 
θ9 ἰῃ δοοογάδιοο ἨΠῸῺ Οοτοραγαῖνο Οσιεϊοΐδτα,᾽" 

᾿ 
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ΣΝ 

Οη ἰδὲ ϑοιιγοός 9 Τεχέμαϊ ΟΥἐέοΐδηι ἐπ φεπεταί, 149 

γεογβίοῃβ; 8η4 80, ἴοο, 88 ἰο {86 οἰζαίοη8, 1( 18 Τγθαυ  ὍΥ ἤοππᾷᾶ, ἐπεὶ 
ἴῃ οίδοοθ οὗ οδμαγαοίθι βίο αἰ δγθηοθ, ἰβοϑ ταϑὰθ ὈΥ 86 Θοο] δἰ αβϑίλοαὶ 
ἩΓΙΟΙΒ ΟΥὗἮἨ (16 ΘΑΥΪΥ ΟΟὨζΓΙ6Β ΑἸΗ͂ΘΓ ΘΟΠΕΙΔΘΥΔΌΪΥ ἴγοτα [8086 οὗ Ἰαΐον 

ΤἼΘβα οἰξδίϊομβ νν1}} θ6 οομβ᾽ ἀοσθα Βρθοῖδ!ν ἴῃ ἃ αΐαγο οδαρίογ; 
411 πὲ 15 παρα] μογ ἰο 6 βαϊὰ 18, {μαὺ {πὸ ϑυ]ν θοο ΘΒ: αβ [108] 
ττὶίοτβ αυοίοα [πΠ6 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ 80 το δηα 80 ἰδγρεὶγ, δά 
Ἰυΐογουα 80 τυοῦ οὗ [18 ἰδηρσυδσα ᾿αΐο ὑΠπ6 1} ν γιηρσβ, (πα 1 1Π6 
τοΐμπιε οἵ ἴῃ 6 Νοὸνν Τοβίδσηθηϊ μα Ὀδθὴ ]Ἰοβί 'ἴὰ ασθοῖκ, ἀπά νὰ ᾿αά 
Ροββοββϑα {π6 σοῦκϑ οὗ [86 ἀτοεκ ἰδίμουβ, μα βοῦθ Οη6 Ὑθύβι 9 88 
8η ἰπάοχ ὈῪ νυ βὶοἢ [0 ἀγγϑηρσα {πμ6 ἐγαστηθηΐβ, 6 σου] αγο τοβίοσγαα, 
Αἰπηοβύ ψϑῦρα}]υ, Ὀγ ἔν ἴΠ6 στοαίοσ ραγῦ οὗ {π6ὸ ἰοχ, Τῖβ οοπβίἀθγα- 
[ἰοπ δόμα βουγβ ΟἿ ᾿πηρογίδηῦ 1Ὁ 18 ποῦ ἴ0 οὐ] {118 Βρϑοὶθβ οὗ 
οὐἹάθησο ; τυ Βίοἐι, 1 ποί. 80 Θ81}}Υ ρσταϑρϑὰ (ἔγοτα {86 τηοάϑβ οὗ οἰἰδίϊοῃ) 
88 ἰ86 γοδάϊηρβ οὔ Μϑ585. δῃα νϑυβίοῃβ, ρῖνοβ 8 ἴπ6 ΘΟ ραγαῖνο 
σΟΓΔΙΩΥ ἜπΕ ΒΤ ὈΥ ἃ {πῃ γϑϑίο]α οογὰ οὗ ἰδβυποην. 

Το [8686 ἴγοα βουγορβ οὗ οὐ οΊβτη, Βοηθ ἢανα δα ἀρὰ Ογίξοαϊ (ρη- 
Ζοίατε; ἃ δῖα ὙΠΟ. Π88 Ὀ66Π 50 Δρ0]164, δηὰ ὙΠΟ πα8 θθθη ΌὉΥ͂ 
ΒΟΙΠΘ 80 ΓΆΒΗΪΥ ΙηλΙ ἰδ η66, {μαῦ 1Ὁ οἂπ ΠΑΓΑΪΥ͂ ΠΟ 6 ἀϊδουββοά 
τ βουῦ αἱ Ἰοαϑὺ ἃ ἔθοϊϊηρ ὑπαῦ 10 18 οοπηροίθα ΠῚ ΨΘΥῪ ἰσγονογθηΐ 
ἰτοωπηοηὺ οὗ ΗοΪγ δοσιρίυσο. Νοῦν ογέξοαὶ σοη)εοίμγο 88 ἈρΡΡ]16α ἴο 
οἰαϑοῖοαὶ σου 8 ἢ σΘΠΘΓΑΙ 18 Ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΡΟΙΤΩΙΒΒ1016, θὰ ὨΘΟΘΒΘΆΓΥ ; [ὉΓ 
δ ἢ ΟΣ Κα μανα ΟΟΙΏΙΩΟΠΙΥ Ὀ66η ἰγαπϑιι θα ὈΥ̓͂ Πη688 ΟΥ̓ ΥΘΓῪ ἴδ, 
8Δη4 ἴῃ ΒΟΠ16 684868 (Ὠγουρᾷ θυῦ ομο ΜΙ. ὙΠΒ, τηϊϑίακοα ἢᾶνα Ὀ66 πα 
εὐἹἀθηῦ οἡ {π6 ἔδος οὗἉ [μ6 ἰοχὺ 186], ἀπά σοοά οΥἹο8. πᾶνο στρ ΒΟΥ 
ὀχοιοϊβοα {μον 5.1}}, ποῦ ἴῃ ργουϊπρ ΘΟΠ) ΘΟ ΓΑ τ μδὶ τοαιγοα 
πὸ διηδπάαδίζοῃ, θαΐ πῃ βυρσροδβίϊηρ, ᾿ἴὰ οΆ868 οὗ ργουοά Ἄσογταρίϊοπ, ΜΒ αΐ 
τσ θ6 δυο υϊοα 48 ρινιπρ ἴΠ6 τθὰ] βθῆβα οὗ (Π6 τυιίοσ, Απὰ 
πΠ 6 {πΠ|8 μ45 Ὀθθὴ ΜΧ6}} ἀυηθ, 10 ᾿δ8 Ὀθθῃ ἴῃ σθποταὶ ὈΥ δ μοσϊηρ, 
Ῥγθίςυ οἰοβοὶυ ἴο {86 εέέογ5 οἵ 1π6 Μ 8, δῃά (Πθη βῃονὶηρ ΠΟΤ απὰ 
ἰοῦ «16 ΥΔΏΒΟΓΙΌΘΥ τηϊδῦ ἤδνα οστοα ἴγομμ [6 δοπηπο ἀπα ν76]] 
Κπονγα σϑ6868 οὗὨ τηϊδίαϊζο, [0 18 (μι βοιηθίμιηρ {{Κ6 οογτθοῦηρ {86 
οτταίβ οἢ 8 ρυϊπίθα ρᾶρο ΝΠ ΙΟἢ ΓΘ τηϑη δῦ 88 δ. Νοῦ ΘΥ̓ΘΙῪ ΟἿΘ 
ουρσὰῦ ἴο αἰϊοιαρῦ 10; Ὀυὺῦ 6 0 ῬΟββθβ868 οοτηροίθῃῦ δο} 1 ν ψ1}} 
βοαῖς ἰο ἀο 1Ὁ 'π βιο ἢ ἃ ΨΑΥ 88 ἴο σθοουοῦ Ὑδαῦ [86 δυίθμοῦ πιμδὲ μανρ 
πὶ θη : [18 οδ]θοῦ 18 ποῦ ἴο ρτονθ οἢ {π6 οΥἹρίηαὶ, Ὀυΐ ἴο τεβίογθ 
ϊ, [ἢ σΑ868 Οὗ ΘΟΠΒΙΔΘΟΓΔΌ]6 σΟΥΤΌΡΈΟΙ [818 ΤΩΔΥ 6 ᾿πηροΒδι ]6 ; δῃῆ 
186, 845 γ76}} 88 ἴῃ 411] Ρ]8 068 ἴῃ κι τι 1Π6 ἰοχί ἀο68 ποῦ βυρροδβί {Π6 
οογγοοίίοῃ, 1Ὁ Βῃου ]  βίδηα 88 1Ὁ 15; ἔοσ, 1 πὸ διοηρὺ αὖ διιθηάδιίϊο 
6 ἱπίγοάμπορα, {πΠ6 ποραρα οογτθούϊη πᾶν Ὀ6 βιρρεβίοα ἰοὸ δαΐιγα 
οὐἰἶοβ, ἴο Ὑ μοῖὰ (818 ψν1}}} Ὀ6 τοπάθγοα ᾿τροββὶ]6 1Ὁ (6 βοιηθν αὶ 
ἰ)υΓοα του 48 δῃα βοηύθῃμ 68 ΓΘ ΘΟΥΘΓΟ ΟΥ̓ΘΡ ὙΠ} δὐϊοιηρίοα ρμ]αἰδίοτβ 
84 Ὀαπάκροβ. 

Βυΐ 48 ἰο ϑογιρίασα {06 οδδθ ἴῃ ρΘΏΘΓΑΙ, δηα 48 ἰο 6 Νὸν 
Τοβίδιλθηὺ θηθγοϊν, 18 οὗ ἃ υεῦὺ ἀἰβογοηῦ Κιπᾶ, ΕῸΣ γγ6 688 οὗὅ 
[86 ἀτοοὶς Νὸνν Ταεβίαπιθηῦ 80 τῆδηγ ΜΆ., δῃὰ τὸ το δἰαθᾶ Ὀγ 80 
ἸΩΔΗΥ͂ ΥΘΥΒΙΟΏΒ, {πΠᾶὺ )16 ΔΓΘ ΠΟΥΟΥ ἰοΐν ἴο {π6 ποορά οὗ σδοῃ)θοίασο 848 
ἴπ6 πηθϑηβ οὗ σοιμονὶηρ οτταίΐαβΌ Απὰ ποθ πὸ μάνα βουσὶ. (Π60 
Ἰποϑὺ ἴ0 ἱπίγοάιος [π|8 ϑρθοῖθϑ οἵὗἨἁ ὡοϑοσγβοοῃ ἔδυ τατον οοπβηρῇ 
ἰοπιϑοῖνοδ ἰο ψγῃμδῦ τὐρῦ Ὀ6 ἰοτιηθα οχέγεπιθ μαββαροβ, Ὀὰὺ ΤΟΥ μᾶνο 

ν 8 



Ες 
1560 Τοχίμαϊ ( γἰξείαπι, 

ἴοο οἴῃ βουρῆηϊ πιο ΓΟ Υ ἰο ἔπιργουε ἴπ6 ἰοχὺ ἴῃ δοδογάπησο τσ ἐλείν 
Οἱσπ ὙΥἹΘΒ πα [60] πρθ; {μαὶ 18 {ῃμογοΐοσο βοϊμησ ἰμοπιβοῖνοθ 88 
)υᾶσεοβ οὗ ψιδαὶ ΗΠ ΟΪΥ δογιρίυτα ουσλέ οὐ οὐρμῦ ποῦ ὅο δσοηΐαϊη, Α8 
Ἰοηρ,, ἱπάθοά, 88 θυΐὺ ἔδυ δορῖθβ δα Ῥθ6π δχδιηῖποα, δηᾶ 1 γ8 Κπόῃ 
{8αὺ 1Π6Υ σοπίδιπϑα γαγΌΟΠ8, 1Ὁ γ88 ΟὨΪΥ παίαγαὶ {πδὺ σοταϊημοη ἰδίου 
Βῃου α βυρρσοθῦ δϑιιοῖ ΘΟ 0 η8, Οἢ ΘΟη)͵δοίαΓα] στουπάβ, 88. ΠΟῪ 
{πουρσπῦ πσιῦ 6 ἰουπά ἵπ ΔΙ5,5.; θυ ψἜΘῈ Τηοτο οχύθπινθ 90]18- 
Φοη8 84 ὈδΘοη πδάθ, Δηα 1 νγβ οἰϑδσ {παΐ {Π6 σἤδηποὶβ Οὗ ἰγϑῆβη}18- 
ΒΊΟΠ ὍΘΙ Βι ΠΟ] θηῦ ἴο ΘΙΡΡΙΥ ευΐάδποε 88 ἴο {μ6 ἰοχί, ἴΠπογ γγα8 πὸ 
ΟἿΘ {πη 848 ἴο ὙΓΒΙΟῊ ΟΥΟΑ] ΘαΙΟΥΒ ΕΓ τοῦ ΠΥ υπδηΐϊπιουθ 
{8αῃ ἴῃ {π6 τα]θοίοη οὗ 411 οοῃ)θοίαγα ἴὰ [Π6 ξοττηδίϊοῃ οἵ ἃ ἰοχί. 

ὙΒΟΓΟνΟΣ ἴῃ δῃ δηοϊθηῦ ὙΓΓΙ ΠῚ ΒΟ. ΘΟΥΤΕΟΙΟΏΒ ἃΓ6 Βυρροθοά ἰο 
Ῥ6 ποράι), {π6 ἢγϑι {πΐηρ 18 ἴο ἀεηιοπδίγαίε {Π18 45 γσεαφυϊγοα ἔτοτα 
106 ΠπΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὗὨ [Π6 οδδ6; δηά 1 ἰμαὺ 18 δαπιι ὑθα ἰο Ὀ6 οἶδθαγ, (6 
{Π6 Θμάδανοῦν Βπου]ὰ δα τρδθ ἴο βῆουυ ὥοπι ἐδλο ἐεχέ αϑ ἐγαπεπιϊἐεα 
Ὑδὶ 6]οιηθηῖβ αγο δἴογάοα [ὉΓ σογσσοοῦοη, ἀπά {πυ8, ουθῃ πη (Π6 
ΟΙα ἸΤοϑίδιχοηΐϊ, {πογ ἀγὸ Ῥοϊηΐθ, βυ σῇ 88 ἀδίθβ δπα πυπθογβ, δα 
ΒΟΠΊΘΟ 68 ΠΆΠ16Β, ἴῃ ΜΈΙΟΪ ΘΥΤΟΥ ΟΥ̓ ΟΠ. ΒΘΊΟΏ ΤΔῪ 6 αεπιοηδίγαζεί 
ἕτοιι οἱμον ἴπ6 σοοηΐαχῦ ΟΣ ΒΟΠ16 ΟἾΠΟΣ Ῥραβϑαρ; ἴῃ Βυ ἢ σΆ868 γ76 ΔΓΘ 
σΟΙΏ ΡΟ] ἃ ἴῃ 6τρίαπαίίοπ οὗ ἴπ6 ἰοχὺ ἤο δάμη [Π6 ΘΟΥΤῸ ΟΠ, δηά ἴο 
βίαϊα {πΠ6 σοττϑούζοῃ Μ Ώ1Οἢ 18 τοααϊγοα, Ὁ τὰ {Π6 Νοὺ Ταβίδτηθηϊ 
α 816 1 ΥΕΙῪ ΑἸ ογθηΐ οἰγουτηβίβῃοοβ, Ὁ. γὙὸ δγὸ 8816 ἰο δᾶνθ 
ΓΘΟΟΌΓΒΟ ἴο ἀοσυμπηθηῖβ ὙὙΒΙΟΝ ΟΔΥΤΥ 18 80 τυ σἢ ΠΟΑΓῸΡ ἴο ἴπ6 της οὗ 
{86 ψεῖύογβ, [μαῦ ὕλογ γᾶ ποὺ [Π6 βΒᾶπὶ6 ΟΡρου 1 ΤῸΓ 1η)υτῖθα οὗ 
{ἢ6 βαηθ Κἰπά ἴο πανθ Ὀθθὴ σϑοοινοα Ὑμ1οἢ νγο ἀο Βπά ἴῃ {π6 ΟἹά 
Τοβίδιηθηί. Απᾶ 88 ἴῃ πὸ ΜΟΥΚ 18 ΤΘΟΟΌΓΕΘ ἰο θ6 δὰ ἴο σοπ)θοίαγθ 
1 δὴ ϑχρ δηδίίΐοῃ οϑ ὃ6 ρίνϑῃ οὗ ψμδὶ μ88 θθὴ ἰγαπδι θα, Σὺ 18 
Ἔχοϊυάοα πὰ [6 Νεον Ταοβίβηχοης ἴῃ [Π6 ὙΘΣΥ οἾἶ488 οὐὗὁἨ ραββαρϑθ ἰῃΐο 
γΠοἢ ϑοῃθ Μοῦ πᾶν Ὀγουρμῦ Ὁ; δηα ἴο δ ϊῦ 1Ὁὺ σου] Ὀ6 88 
ὉποΥ 64] δα ἢ τ 6 γὰ ἰο βο]θοῦ {μ6 δαϑίοῦ ΓΤ δαῖηρΒ σαῖποῦ (88η {86 
ταῦτα αἰ οι] ἢ οΆ868 οὗ νγΙ Δ 1018. 

ΑΒ 8. πιεῦθ αιοβύϊοῃ οὗ Ῥγοῦδ 1168, 1Ὁ 18. ὙΘΥΎ ὉΠ] 1}|Κ οἷ γ ἐμεῦ {Π6 
σοπυΐα σοιάϊηρ οὗἩ [6 δυο ᾿α8 Ῥθοη Ἰοβὺ ἔγοπι ΘΥσΥ οὴ6 οὗὨ [86 
δηοσίθηῦ σΟρΙ68; δηαἃ ΨΠΘΩ ΤΟΥΘΓΘΏΘΘ ΤῸ ϑογιρίαγα 18 ἴΆΚοπ ᾿πῦο 
δοσοιηΐ, 1 ΤΑΥ͂ ΒΠ0» πι8 {86 τψίβαοτη οὗἉ δϑίδι πὶπρ' ἔγομι {Π6 ᾿Ἰηἰγοάπο- 
τἰοη οὗὁἨ δηνίβιησ ΜΏΙΟΩ ἀ068 ποῦ γοδύ οἢ ουΐάϊσποςσ. ἀπά δυϑὴ 1 1 Ὀ6 
ΒΙρΡΡοΒοά {πμαΐ {Π|6 ΓΘ ΓΘ ΘΟΥΓΆΡΙΟΏ 8 ἔγουα ὙΒΙοΟἢ Οὐ οἰ οαὶ Μ,ϑϑ. δ.Θ 
ποῦ ἔγϑο (βυοἢ δ8 ἹἹερεμιόυ, Μαιί. χχνὶϊ. 9., οὐ ᾿Αβραάμ, Αςίἴβ νἱ]. 16.) 
Ιεῦ {18 "8 τπηοάσβον βίαϊοα, σὰ {Π6 σϑᾶβοῦβ, Ὀυὰὺ ΠΒοὰῦ ΔΗΥ͂ 
σἤδηρα Ὀϑὶησ πηΔ646 ἰπ {ῃ9 ἰαχί, [Ὁ 18 οογέαϊπ (μαὶ [ΠΟ6γ6 οδὴ Ὀ6 ΠΟ 
ΒΌΠΟΓΙΓΑΙ ΘΟΥΓΙΡΌΟΙ : 1Ὁ πὰ8 ἠοῦ ὈδΘη ἀδπιοπϑδίγαίοα ὑπαὶ ΔΏΥ͂ ῬΑΒΒΑΡ᾿Θ 
6668 (45 Βοτηα ἴῃ {πὸ ΟἹ Τεοβίατηθηῦ 40) ἴο γϑοϑῖνθ οογγθοίΐοη τ 816} 
ΘΌΪΠΟΥ 168 40 ποῦ ΒΌΡΡΙΥ ; δηᾷ 1Ὁ 18 Ὀαίίου, βαίδγ, ν ]βοῦ, ἴο δάμποσο ἴοὸ 

᾿ ΜἬρί πιᾶν Βανα ΒΟΠ16 δ᾽ ρῃῦ ἀοίδοίβ, ἐπαῃ ἴο ἔοττῃ ὉΓ ΟΌγβαΪνοθ παὶ 
Βοἢ που]ὰ 6 ΤᾺΣ τῆοσα ΟὈποχίουβ ἴο Ἔσο. Τἢ6 βιιδ]ϑοὶ οὗἁ οΥἹ10Ὰ] 
σοη͵θοίαγο 4068 ποὺ γεαῦῖγο ἰο ΡῈ {ῸΥΓΠ6Υ ἀϊδβοιιββοα μοτὸ: 1 που]Ἱά 
δανθ θθϑῃ Μ6}] 1 ἃ αἰβει ποίου Πα δἰτγαυβ Ὀθθῃ τααϊηίδιηθα μοῦ ἢ 
16 ἱπέογπαϊ γοβίογαξίοπ ΟΥ̓ ρῬαββῆρθβθ ἴῃ δηοιθηῦ δυίμοσθ, δπᾶ (δ 
ΟὈἰΓχυδῖοπ Οὗ ΔΠΥ τοσο σοη͵θοΐαΓ68 οἢ {πο ὶγ ἰοχῦ, 



Ονεο 448,5. 0 ἐλε πιοϑβὲ «Αποϊεπὲ ΟἿα85 οοπίαϊπίπο {διε Οο5ρεῖ.. 151] 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ΟΕΕΕΕΚ Μ535. ΟΕ ΤῊΣ ΜΟΙΤ ΑΝΟΙΣΝΤ ΟΙ.Α535 ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΒ ΟΟΒΡΕΣ ΙΒ, ΨἹΤΗ 

ΟΒ ὙΙΤΗΟΌΥ ΟΤΗΕῈ ῬΟΒΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΒΕ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΈΝΤ. 

Ιν ἀοβουδίηρ [9 Μ55. οὗ (86 ατθοκ Νεν Τοβίαιηθηῦ ἴῃ ἀηο]Α] 
Ἰοξίοσβ, Ὁ Ὑ11] 6 σβοσ σοηνθηϊθηΐῦ ἴο δυΎβηρο ὑμο ἴῃ ἃ αἰἴογοηΐ 
ΟΓΩΟΥ ἔγομλ (μδὺ ἴῃ ΜΈΙΟΝ ΓΘίδγοηοθ 18 ΘΟΙΩΙΏΟΙΪΥ τη846 ἴο [ἤθιὰ ἴῃ 
ΟΥΙΏΘΆΙ σογκβ. ΕΌΣ δ8 {μδὲ δυτδῃπροιμθηῦ 18 Ἰη846 [0 ἀδραπά οἡ [86 
ἰοίέετε 977 τεΐεγεποο υϑοᾶ ἔοσ (86 ργροβο οὗ ἀδβιρῃδίϊοη, δηα 88 ἴμ686 
ΘΟΠΥΘΏΤΟΠΔΙ ΤΥ Κ8 ἤλγα ΟΥἹσὶ παίθα ποῦ ππγΘαΘΗΕΥ ἰῃ βοοϊάἀοδηίΐαὶ 
ΟἰἸΣΟΌϑίβησοβ, πόσο 18 (6 1Πσο νυ θησα ἰμαὺ ναγοιβ Μϑ. δζα 
188 ψἸΔ6]ν βοραγαίθα ἔτου ΟἴμοῚΒ ἴο ὙΟΝ 88 ἃ ο]488 (6 Ὺ οἰ βο 
ΔΙΠΟΣΟ 1 8 σΘΏΘΓΔΙ Β6Ώ86. 

ΤΈο Τ]ποῖαὶ ΜΙ 55. ἄγ Π6σα διτδησοα ἱἢ (818 ΤΔΏΠΘΥ: ---- 181, ΤΉΟΒΘ 
οὗ 106 ο]ἀοδὲ οἶδ88 ; (μδῇ 15, ῬΥΪΟΣ ἴο (86 βανθηίῃ σοηζυγγ. 
2, ΤῊ Ἰδοὺ ὑπο14}8 ΟΣ ΚΑ 1ῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟβροοΐὶθ ἄστοο ὙΠ [Πο80 

οὗ δα οἸἀαβί οἷδββ. 
διά, ΤῊΒ Ἰαΐοσ ποῖα ῖ8 σοῦ, τ 116 ΠΟΥ μανα ἸΘῪ ἔδαίυγοβ οὗ 

ΘΠ Θσαὶ ΣΟΒΟΙ  ὈΪΔΠΟ6 διηοηρδὺ ὑμοσηβοὶνοβ, ΟἸΠῸΣ ἔχοι ἴμοβο οὗ [δ 
οἸ] ἀαβ8ι οἶαβ8. 

Τὸ βδςῖ οὗ ἴποθ6 ἰζσθο οἴδδβθθ ψ1}} Ὀ6 Δρραεπάθα βοβ γγαφηιοπίβ 
88 []}] ΣΟΒΡΘΟΌΥΟΙΥ ὉΠὰΟΥ οδοῖ οὗ 186 Ποβᾶβ; οἵ ϑιιοῖὶ ξγαρτωθηίβ, 
ΒΟΙῺΘ ΜΓ Β1οἢ. Ὀαϊοπρ ἴο {π6 οἰ ἀδβὺ οἰαβϑϑ δγθ οὗἠἨ Ὑδὺὺ ζτοδῦ ἱπηρογίδηοθ 
Δη4 νβ]υδ. 

Τὴ ϑδοῖ οἶδδβ (86 Μ55. ν}} 6 ἀδβου θα ἴῃ (16 ΟΥ̓ΩΘΥ ρίνθη ἴο 
1Βότὰ ὉΥ {86 ᾿Ἰοίΐοσβ οὗ γϑίθυθῃσα σοσησ  ΟΪΥ δι] οΥ θα, 

ΤΠα ποίαίίοη οὗ Μ55. ὃὉγ Ἰοίζοτβ οὐ (06 δἱρβαροῦ βθϑῖὴβ ἴο ἢᾶνθ 
οτἱὶσιπαίθα ἔγοτῃ {86 σῆμ ῦ ἴῃ ΠΟ ἢ {μα νϑγίουβ τοδαϊηρβ οὗ {6 
Οοάοχ ΑἸοχαπαάγιηυβ οσο ρίνθῃ ἴῃ ΥἾ δἴοπ  Ροϊγροίί, τὰ ψ ΒΙ ἢ 
{818 δποϊθηΐ ἀοουχμηοηῦ νγὰβ οἰὐθα Ὁ (6 δρργονιϊδῦοη “ ΜΏ. Α." 
ἪΝ εἰδίοδίῃ, 1 δυγδηρίηρ [86 νΔΙΊΟΙΒ ΓΟΘαηρ8 Ἡ Β]Οἢ 6 Πα οΟἸ]]Θοίοα, 
ὙΠ α ἴο 86 ΒΟΠη6 ΣΠΟΓ6 ΘΟμοἶβα τηοᾶδ οὗ γεΐδγθμοθ {μδηῃ (86 ἀρῦτο- 
νἱδίθα Βδηγ68 οὗ Μ5. Ὑ ΒΙΟῈ δα Ὀδοη ορίογοα ὈΥ Μ|]}, δπὰ [6 
1βεσγοΐογο μδα γϑοοῦγβο (0 Ἰοίίοσβ οὗ σϑίδγθησο: ἃ8 ἃ. γγβ δἰ γοδάῦ 
ΔΡΡτσορτγίαίβα ἰο (86. ΑἸοχαπασδη ΘΟΡΥ, Β6 υϑο ΒΒ. ἴον (86 ν᾽ ιϊϊσοδῃ 
ΜΒ. , δῃά βὸ 88 ἴο οἴδϑῦβ; [86 ΔΙ ρβδθθοδὶ οὐ θοῦ Βαυϊηρ᾽ ὩῸ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ 
γοϊδί οι ἰο [π6 δῃηθαυῦ ΟΣ ναὶὰθ οὗὨ (6 ἀοουμηθηίΒ. Θαθδβοηποηΐ 
οἀτύοσθ μαναὰ [Ὁ] ον ΥΥ̓ οἰβίϑιπ ἴῃ 18 γοίθγθησθβ, τηδκίηρ Δα] 08 
ΒΟ 88 ίο ᾿ποϊυάε ΜΏΩΜ. βίποθ διρὶογϑα ἔοσ οὐἰ υοα] ῬΌΓΡΟΒΘΘ; δηᾶ 
188 {86 νατγῖουβ ΜΙ. ἴῃ Ὁποῖ8] ἸουνουΒ ΔΥῸ ΠΟῪ ΒΑΡΙῦι4}}} Κπότῃ 
ὉΥ τῃοὶγ Ἰοίίογβ οἵ ἀδβι σπαίοῃ. 
ΤῊ σοπγθηΐθηοα οὗ βυοὰ; ἃ οομοῖβα ποίδίοη 18 οὔνυϊοιβ.: ἱἷὲ ταὶ 

Βονουοσ Βανθ Ὀθθη 80 οδιτὶθα ουῦ 88 ἴο δνοϊὰ ἔσο ἀοἔἴδοίβ: οὔθ οὗ 
ἴῃεδβ6 18 8. ἀ86 οὗἩὨ {π6 δαπι ἰαἰΐοσῦ ἰο ἀἄδποία ἀὐογοπὲ Μ8585. ἴὰ αἱ- 
ἔογοηΐ ραγίβ οὔ [Ὡ6 Νὸνν Τοβδίδαιπθῃς, ᾿ΓὮῚ8 ἸΠΟΟ θη θη 66 18 Θοιηραγα- 
νου Βραῖ, θαῦ 10 σαιι8θ68 10 ὑο 6 ΠΘΘΟΓᾺ] ἴο τπλθη οι δὖ {ἰπ|68 ἴο 
ιοῤιἑοὶ, οὗ τ86 ἔουγ ραγίβ αὐ Ἰὸ Ν ν Τοβιαιηθηΐ, 88 ἑσυπά πὰ Μ58,, 

4 



182 Τοχέι αἱ Ονἰἐεΐκπι, 

{π0 τοΐϑρθηδα 15 Ἰηθηἀθά ἴο δρρὶγ. Τα οἶδμα Ἰηοοηνθηΐθησθ, νοι 
18 στοδίθυ, 18 ἴπΠ6 ι.886 οὗ αἰ ἴδγοηῦ Ἰοίίογθ ἴο ἀδποίθ (μ6 δαπιὸ ΜΆ. ἴπ 
{π6 ΟῸΓ ραγίβ Ἰηΐο τ οἢ [ῸΓ οὐ 168] δομνθηΐθποθ [Π6 θοΟΚΚΒ οὗ [86 
Νον Ταδβίαπιοηῦ παν θθθη ἀν 464, Τδ ἔογιηθῦ ναγι θυ οὐ ποίδίϊοῃ 
ΟΟΟΘΌΥΒ ΟὨΪΥ ἤθη σοτίαίη ΜΚ. σομίαῖη (48 18 ΘΟΙΏΠΊΟΗΙΪΥ [Π6 6486) 
ΟὨΪΥ͂ βοῖηθ οὗ 6 Νὰ Τοβίαιηθην ὈΟΟΚΒ; {π6 Ἰδιίοῦ γαγιοῦ νγ88 
1ηἰτο]υσοα ἴῃ ἃ ἔθ οα868 ἤθη ἃ ΜΆ. οοουρὶοα ἃ αἰβογοπὶ ογάεν ἴῃ 
ΒΟΠῚΘ ραγίβ ἔγοπι ὑπαὺ συμ! οἢ 1Ὁ Π6]ἃ ἴῃ οἰ βοσβ. [ἢ {π6 [0] ον ὶηρ 1ἰδὲ 
οὗ Μ55. τ1Π6 τρασκ οὗ οὐ τοδὶ τοίρυθησα 18 ργοῆχοα ἴοὸ βδο ἢ ΜΆ. ; διὰ 
Πότ αἰ γοηὺ οὐιτ1 8 ἤανα ναγὶθα 88 ἴο {πΠ18 1Π8 ἔαοί 18 βίαϊβά, 

10 ψ1}} ἔγοαυθηῦν θ6 ἔουπα δβἰαϊοα ὑπαὶ οογίαϊη ΜΆ8. αγὸ ρμαϊέπιρ- 
δεδίς ; {παῖ 16, ΜΆ. τ1ἈΠ6 τηδίογιαὶ οὐἵὁἁὨ τ ἢ ἢ ἢα8 Ὀ66η υδροᾶ τηοτὸ (ἤδη 
οὔσθ. ἌΒδη [Π6 ΟἸ6 Σ᾽ ψυιτησ οὗὁἨ ἃ ὈΟΟΚ οα νϑι πὶ γγα8 ἀοίβοοα ὈΥ 
{Π6 ΟΥ̓ 86, {πΠ6 γναϊὰθ οὐὗἁὨ ἴπ6 τηαΐογυϊαὶ ττἦὸὦβ 4 βυϊβιοϊοηὶ ᾿πἄποο- 
τηθηῦ ἴο σδιι86 1ὖ ο Ὀ6 ΓΕΡΓΘΡΑΓΘΩ͂ [ῸΓ ΥΙΠσ οα ἀσαῖῃ. [ἢ {δΠ6 
οουγθα οὗ οαηίιτῖθ8, ΠΟΥ υΟΥ, ὕΠπ6 Ο]6 6 συϊτηρ Οὐδ σαὶ ΔΡΡΘΆΓΕ 
1 ΒΟΠ8 ῬαΓίδ; 8πα {π8 ΤΩΔΩΥ͂ ὙΟΥΚΒ οὗ {π6 δῃοϊθηίβ μανο Ὀδθη 
Ὀγουσῆῦ ἴο Ἰσηϊ. Ομ απλιοαὶ πηθᾶηβ μαῦο Ὀδοη ἔουπα ταοϑὲ ὑδρία] 1η 
τουϊνιγιησ ἴ[Π6 Ἰούζοτβ αηα ᾿ἴη68 τ !οῇ Πδα αἸβαρρδαγθά. 

Τὰ {Π6 ἀδβογρύοη οὗ Μ55, λοβα ραυουϊατβ τὸ Ἰηϊοπαρα ἴο 6 
βίαίβα ὑπο ὈθᾶΓ οὐ {86 διβίοτυ (1 Κπουγη) οἱἁὨ ϑδοὶὶ ἀοοππιοηΐ, 
οδαγδοῖου, βρθῆοσαὶ ἀθβου ρθη, πα ὙΠαΐθΥ ΟΡ ΤΩΔῪ ἰθπα ἴο ρῖνο 8 7ιυβὲ 
Θϑυϊπηδία οἵ 18 να]θ, Ὑ ΒΘΙΠΟΥ τοραγαθα τὴ 1086] ΟΥ ἴῃ οΘομποοῦοῃ σ|ῸῈ 
ΟΥΒΟΥ δῃΒοΥ 168. 

Α. ΟΟΡΕΧχ ΑΙἸΈΕΧΑΝΘΌΕΒΙΝΟΒ. ΤῊ ΜΩ. ναβ βοηΐ ἴῃ (Π6 ὑϑᾺΓ 
1628, 28 ἃ ργοβεηῦ ἴὸ {86 Κιησ οὗ ΕἸπρ]απά Ὦγ Ογτ δ ΤρπσασΊβ, 8 
Ὠδίϊνο οὗἁἩ Οτοῖθ (μὴ Ῥαδίγιδγοι οὐ (ὐοπβίδηπορί6, δηα ργουϊουθῖν οὗ 
ΑἸοχαπάγῖα), {γουσῃ [ἢ6 πδηάβ οὐ δὶς Ὑδοιηδβ Βοθ, {π6 Επρ] Βἢ 
ἈΠ ΡΑΒΒΘΟΣ αὐ ἐπ σουτῦ οὗ {1πΠ6 δυϊΐαη. ΟἿ 18 ργανιουβ ΠΙϑύουυ ὙΘΥῪ 
1116 18 Κποσσα, [10 τϑοοϊγοα {Π6 παπια οὗ “εχαπατγίπις ἔτγοτα 18 
Βανηρ θθθη Ὀσουσῃὺ Ὀγ ΟΥτ] 5 ἔτοπι ΑἸοχαπᾶτγια ἰο (ὐοπϑίδπορϊο; 
Βα δὴ “γαδίο δ ΒΟΥ! ρτΊοη οΟὗἮὨ ΘΟ ΡΑΥΔΠΥΘΙΥ τηοάσθτῃ, Ὀυϊ 580}}} ποῦ 
γοσοπέ, ἀαὶα (τηοητοπίηρσ {πα {Π6 ΜΙ, νγδβ βαϊα ἴο ἤχνα θθθη στ θη 
νὰ τη 6 ρθη οὗἩ ΤΠ ΘοΙα 1Π6 τηαυύυ τ), 18 δοιλα Ὀγοοῦ οὗ 118 βασιησ θ6 6 πα 
Ργθβογνϑα ἴῃ ἔσυρ. ὙΝ οἰβίειῃ, Βούουοῦ, ν᾿ 8ῃ6α ἴο Ορροβα ἴπο :ά6ᾶ 
ταῦ {π6 ρΐαοθ ῃοσγο (ἢ18 ΜΆ. Πα Ὀϑϑὴ ργθβογνϑα νγὰβ ΑἸοχδπατγία, 
δα σι {Π18 οδγοοῦ ἢ το] θὰ οἡ σογίδϊη ἰοἰΐοσα οὐ [18 στόδύσι ποθ 
ὁ] οῃπ Ἐυαο]ρ ὟΝ οἰβίεϊπ ; ἴῃ οπα οὗ ψῃοῃ (ἀαἰοα “4. 14{8, 1664, 
Δἀάτγοββοα ἴο Μαγίη Βοράδῃ, ἃ ρμγβιοῖδῃ αὖ Βδγη6) ἢ6 βίδίθβ {δμαῦ 
ἢ18 σοῖς ργοοορίον, Μαεαίί μον Δίυτ18 οὗ Ουργυβ, ἱπίοσιηθα δἷπι {Πα 
ΟΥτ  υ5 Τμοαγῖβ Ππαὰ οδίαϊηοα {π18 ΜΗ. αὖ οὔ οὗ [86 τϑοκ πιο- 
παϑίοτϊθβ οὐ Μουηΐ Αἰδοβ. Μαυβ πὰ ὕδθη ἄδαοοῃ ἰο (Π6 ρμαϊτατοῖ 
ΟΥὐτ]]α, θὰΐ 10 ἀο68 ποΐ ΔΡΡΘΑΣ μοί μοῦ μῈ μδὰ θθθη τ πῖῃ ἀυτίηρ; 
ἮΪϊ8 γοϑιάθποα οὐ Μουπί Αἴδποβ (Ὀείοσγθ ἢθ Ὀθοάτηα Ῥαίσιασοῖ οἵ Α]οχ- 
ΔΗ) ΟΥ ποῖ: Β6 τηϊσῃῦ οΥὁἩ τὴϊρηῦ ποῦ ροββθᾶβ 8δῃ δοουγαῖθ δηᾶ 
Ἰη πηαῖθ δοηα δ᾽ ΐδποθ τ] 1Π6 ΠΙΒύΟΣΥ οὗὨἨ {18 ραγίίουϊαν ΜΙ. Ὑδο 
Ῥοϊηΐ, Βονουθυ, 18 οὗ ν ΥῪ 11{{16 στοαὶ ᾿πηρογίδῃοο : ἴὺσ 1 ἢ88 πὸ ὨΘΑΓΙΩ; 
ου 186 απυεϑίίοη οὗὨ {Π6 οτἱρσίη οὗ (16 ΜΒ. ,--- τι θη 68 10 τηϑὺ πανθ 
ῬΟΘη ΠΊΔΗΥ ἀσὸ8 Ὀαοίογα ὑΠ6 πιοπαβίοσιεβ οὐ Μουηΐ Αἰμοβ θδσδπῃθ [86 



Οτεελ Λ5.5. ὁ ἐδλε πιοϑδὲ ΑΙ ποϊεηΐ (ὔα8ς5 σοπέαϊπίπρ ἐδε Οοϑρεῖθ. 1858 

ἸοοΑΙΥ ἴῃ ποῦ ατοεκ Μ55. ογΘ 80 ἰδιρεὶν τηδηυίβοϊυγοα [ὉΣ 
Ε8}6. 

Βεβίάθα {86 1ὺΧ Χ. νϑυβίοη οὗ [86 ΟἹὰ Τεβίαπιθπε (ἀοξεοίνο ἴῃ 
Ραγί οὗ ἴπ6 Ῥβαὶπιβ8), {π|8 ΜΆ. δοπίβι π8 αἰ] {Π6 Ῥοοκϑ οὗ {86 Νὲν 
Τοβίδτηθηΐ : ἴῃ ὙΠ ΠΙΟἢ ΠΟ ΘΥΘΥ [ΠΥ ΔΓ ἃ ἔθνν σἤαβηηβ.0 ἴη δὲ. Μαῖ- 
{πον Β ἀοβρεὶ 4}} (86 ἔοστωογ ραγί, ἃ8 [ἊΣ 88 σβδρ. χχν. 6., 18. ΠΟῪ ἰοϑῖ; 
Δηα ἔγοτῃ “οβη υἱ. 60. ἴο ν}}}. 62., δπα ἔγοῃῃ 2 (ον. ἰν. 13. ἴο χιϊ, θ., 
8΄Υ͂6 8]80 ψηῃίϊϊηρ. Βϑβι4θβ {πθ86 ἀοίδβοίβ, Ἰεἰΐθσβ θα απὰ {ποτα Ὡ.0 
ουξ  ΎΔΥ π᾿ ὈΙΠαΙΏρ ; πα ἴῃ ἃ ΘΟΠΒΙΔΘΓΔΌΪῈ μαζί οὗὨ {86 Νὸνν Τοβίδ- 
ταθηΐ, οπ6 οὗὨ [86 ΡΡΘΓΙ ΘΟΓΠΟΙΒ οὗ ἴΠ6 ἰθᾶνεβ 18 ρΌπθ. Τὸ [86 
ΒοοῖΒ οἵ (89 Νὸν Τοβίδισδηϊ αγὸ βυ)οϊηθὰ [ῃ6 οὔθ σοηιῖπο, απ 
8 ἰταστηϑηΐ οὗ [86 δροογυρθδὶ, δριϑί]6 οὗ ΟἸειμθηὶ οὗ Βδοπιθ ἴο (δ68 
Οὐ! Β΄ 8η8. 

ΤῊο Νον Τεβίδιηθηῦ ὈΟΟΚΒ ἈΥ6 ἔουπα ἴῃ 1Π6 ΟΥ̓ΔΕΣ ἴῃ ὙΉΙΟΝ {παν 
ΔΙῸ ΔΙΓΔηρΡΘα 84͵80 πη οὔμες ΜΌΝ. [Π6 Οδίμβοῖ!ς ΕἸ ρίϑι] 68 ἔΌ]]ονν 186 
Ἀσΐβ; 1ῃδ6η οοπια {86 Ῥδυ] 6 ΕἸΡΊΒ1168; Ὀὰΐ τ 1 ἢ} 1πδι ἰο 186 Ηοὔχονγα 
Ὀεΐογο ἰῃς Ῥαβίογαὶι ΕἸ ριβῖ]6β : (86 ΑΡροσδίυμδο, 80 σῶσθ ἰῇ δχίμηϊ 
δηοϊοηΐ Μ55., βίδῃαϑ ἃ8 υ8118] δὲ 116 οἷοβα οὗ 186 Νὸνν Τραϊησηθηΐ : 
Δηα ἴῃ {Π]18 ΘΟΡΥ͂ 1 48. Ὀδθῃ ργοβοσνοα ἔγομῃ {π6 ἱη}ιγῪ τ ἰσῆ Πα 
ΒαΆ]]6η θΟΤᾺ 6πἀ8 οὗ {Π6 νο]υπι6, ἔγοτα [μ6 ΕἸ ΡΙ8ι168 οὐ Ο]δπιθηὶ μανϊηρ, 
θδθη δαάσδα. 
ΤῊ ΜΚ., πῇ οἢ 18 ο {πη ν ]] πὶ, 15. ον Ὀοπηά ἴῃ ἔθ νο]υσηθβ, 

Πα (γα ἰοστηθῦ οὗ τ ΒΙΟἢ οοπίδιη ἴμ6 ΟἸα Τοϑίδπγθηί. 
ΤΙ τυϊτηρ οὐ Θαοἢ ρηρα 8 αἸν] 64 το ὕνσο σοἰ πὰ Π.Ὼ8 ; [ἢ 6 Ἰαἰίοτβ 

8Γ6 του, 8η4 βισἢ 848 ροβδβϑβθδ ἴῃ 6 ρΘΏΘΓΑΙ ΟΠ ΔΥΒΟίογ Β[168 Οὗ 16 ΟΥ̓ ΠΟΥ 
ἀοουπιοηίθ οὗ {Π6 οἰάαϑθι οἶαϑ8β. ἸΏΘΥ δύθ ἰαῦροῦ (δὴ ἐδμοδα οἵ {86 
γαϊοδη ΜΟΝ. (Β.} 

ΤΠῆ6 πυταθοῦ οὗ ᾿πη68 1ῃ Θϑο ἢ ραᾶσο 15 δρουῦ Λῆγ. ὙΤΠα Ἰοἰίοτθ ἃσγθ 
1 ΦἴΘΠΟΙΆΙ δαυαὶ ἴῃ 8126, οχσοορῦ ὙΠΟΓΘ 8. ΠΟῪ Β6ΟίΟ ΘΟΙΏΠΊΘΠΟΘΒ ; 
δα τπὸῃ (848 ΤΩΔΥ 6 δ6θῃ ἴῃ {16 Βρθοπηθη ἴῃ [8081 η}}}6 ΤΥ̓Ρ68) {Π6 
Βγοὶ Ἰοϊτον οὗὁὨ 106 Βοοϊϊοη ᾿{πο] ἢ, οὐ [86 ἔἥτϑι οὗ {π6 ποχῖ |ἴπὸ αὐΐου {Π6 
Ῥερσ᾽ηηίηρ οΥὗἨ {π6 βϑοῦϊοῃ, ἰ8β ἰαύσευ, απὰ 18 μἰδοεα ομέδι δ ἐδ πιθαβίγε 
(648 νοι]ά Ὀὲ βαϊὰ οὗ ἃ ρῥσχϊηίβα ρᾶσ8) οὗἉ ἴπ6 οουπῆ. ἼΠΘΓΘ ἃγΘ ὨῸ 
δοσθηῖβ ΟΥ Ὀγοδίδιησθ, Ποῖ 6 Γ ἔγομι [Π6 ΟΥ̓ΤΡΊ ΠΑ] ΒΟΥ, ΟΥ ἴοπ 8 
ΤΏΟΓΤΟ σοοθηΐ Βαηᾶ. 176 σοπίγδοί:οηβ οὗ ὑνογαβ ἃΣ6 ΟὨΪΥ βιιοἢ 88 8Γ6 
ἕοιιπα δβι τ Αγ] Υ ἴῃ οἴμοῦ ΜΘ. οὗὨἨ {Ππ6 ἴὭοσα δποϊθηῦ οἰαβϑ,' ΤἬΘΓΊΟ ἴδ 
οὗὨἨ δοιγβα 0 ἀϊνιβίοη οὗ ὑόσὰβ; δῃηά οὐ ᾿πίουριποίϊοι ὑπ γο τὰ Ὀυϊ 
ἕαϊπὶ ΟΥὁ ὀσοδϑιοηαὶ ἰγασθθ, 1 ῬΔο68 1π ὙΒΙΟΙ Π6Γα 18 ἃ ἀοἱ Ὀοΐνορῃ 
ἔνπο ογάβ, 80 88 [0 ἰηα]σαῖα [δῦ ἢ Γοδαϊηρ᾽ ΒΟΙΩ6 ρᾶυ86 γγχ88 οὈυβοσνοᾶ: 
{818 ΘΔΌΪ68 118 ΟΟΟΒΘΙΟΠΔΙΪΥ ἴο ΒροδΚ ΜΠ ΟΟΥΑΙ ΠΥ 88 ἴο [Π6 τηοάθ 

1 ΤΆε σεπεταὶ ςουϊγδοιίομβ δ ΘΟ, ἴθ, ΧΟ, ΠΗΡ, ΚΟ, ΠΝΑ, ὧδ, Υο, ἸΛΗΜ, ἴΗλ, ΔΑΔ, 
οΟΥ̓͂ΝΟΟ, [ὉΓ θευς, ἴησους, χριστος, πατΉρ, κυριος, πνευμα, σωτήρ. νιος, Ἱερουσαλήμ, Ἰσραὴλ, 

Δανειδ (οΥ Δαυιδ), οὐρανος (πὰ 50 [του μἢ 4}} ἐπ εὶγ σ8685), δη ἃ δἰ πη] Ύν 8. ἴον ΤΌΤ [ἈπΠ|]- 
Ἰΐδσ πογὰβ οἵ ἴγοαιθπὶ ΟσσΌΤΤεΠοθ. ΤΠ Ἰἴηο οὗ σοπίζβοιίοη δῦονο 16 νοσὰ ἰβ ἃ βυδὶοϊοης 
Ἰπαϊοδβείοη δαὶ ἰδ 18 8 ουπηρεπά. ὅϑόοπιο ἰοΥΠῚ ΠΑ ΟΠ ΔΥῸ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ οοπιταοϊοή, δηὰ 8 
Ἰἴπα δῦονθ ἃ νοννοὶ '8 ὁοπιϊ 1 8}17 Ἐπ ρ]ογοα 88 8 πιοᾶθ οὗἩ νυυσίτἰπρ [Π6 Ἰοῖῖογ Ν. Τὸ ΟΑΙΤῪ 
οπὲ 1ἢ 15 δι γαῖ ἱπίο [18 τηϊπαῦο ἀοῖα 8, ὈΘΙΟΠ χζ18 ταῖθου ἴ0 8 ἰγθδῖΐβο Ὀγτμ}}Υ ἀςνοῖεά τ0 
Οτοοκ ραἸομγαμῃγ ἰῃδη ἴο 1Π6 ᾿γδβοηξ ννοτῖς. ὙΠ ΤΟΔΘΥ ΤΩΔΥ͂ ΘΒΒ1}Υ δοηυΐγο 8 Ῥγϑοῖὶςδὶ 
κοησδίηϊδπος νυ τἢ 1[Π6 ρόΠΟΓΑΙ ἰδαϊογοΒ οἵ διυίοης ατεοὶς ττιτίηςς ΟΥ̓ τεδάϊπρ σΔγ ἢ 186 
[(αὐβἰπ}]68 οὐ 85. νος ἀγὰ σίγοη ὈΘΙΟΙ͂ 
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οὗ ἀϊνίδβιου οὐ ραγίϊου δῦ ϑοπίθποθθ ὙυΒ1οἢ να8 [Ὁ] ονγοᾶ δὲ [86 Εἶπ 
ὙΠ 6ὴ 118. ΜΆ. νγᾶβ τυ θη. Αἡ ᾿ηβίδῃοα ΟΥ̓ (18 ἰ8 ἔου πα ἴῃ Φοἢ πη 
1, 8, 4., ὙΠΟΓΟ ὃ γέγονεν (ΠΟῪ ΘΟΠΙΠΊΟΠΙΥ͂ ἸοΟἸ πο ἰο ἴπ6 ρῥγϑοθαϊηρ 
βοῃέθῃοθ) 8 ἴῃ {π18 ΜΆ. σοπηθοίθα Ὑ 1} 1Π6 ΤΟ] ον ηρ ΟΓαΒ, 7ι8ὲ 88 
10 18 πῃ πιοβύ (1 ποῖ 411} (86 οἴ μ6ὺ δαυὶυ δῦ θοῦ 168 τ ΒΊΟΝ ΒΌΡΡΙΥ ΔῃΥ 
δυ!άθηοα οἢ {86 Βυ]6οί, 

Ιῃ {πῸ Οοάοχ ΑἸοχαπάσίηνϑ ὑπογα ἃτ ἰουπα (86 ἀἰν βίο μ8. ΟΥ 
ΒθοοηΒ ἴῃ {π6 (ὐοΒρεα]β τηασκοα ὈΥ {86 πυπῖθοῦβ οὐ Αταμλοηΐυβ, τ 
Τοίδγθησοθ ἴο {86 σδῆοηβ οὗ Ευβοθιιβ; ἢπ6 Ποδαϊηρβ οὗ [86 ἰαγρον 
ΒΘΟΙΙΟΩΒ ΟΥΣ τέτλοι δἰδπα δ [6 ἰοὸρ οὗ [86 ραρϑϑ; δηὰ [6 ρ]δοϑθδ δ 
γΥΠΙΟἢ [Πο86 Βθοίϊο.Β σοτηταθηοθ ἃγὰ ᾿παϊοαϊοα Τῃγουσδουῦ (Π6 ἀοδροῖ8, 
δηὰ ἴῃ [κ6 ἀηα Φοόμη {Π61Ὁ πεπιδοῦς ἀγα μ]δοθα 1 {16 ταλγρίη Οὗ 
δδοἢ σοϊυη. ΤῸ 8}} [π6ὸ (ἀοβρε]β (εαχοορὺ Μααν, ποῦν ἱπιροτζέδοξ 
αὖ {π6 ὈοσΙ ΠΏ) ᾿8 ὑσεῆχϑα ἃ ἰ40]6 οὗ {π686 αν] 8: 018. 

ΤΏδ νϑγίουβ βθο 8 ἰηΐο τ Ιοἢ {π6 Αοίδ, ΕἸ ρι8{168, δα Αροσδὶ 
ψαγο ἀϊνἀ6α Ὁ Ευ ΒΑ τ πα ΟἸΒΘΥΒ, ἀγὸ ποὺ Ἰπαϊοαϊοα ἴῃ (818 ΜΩ.; 
ἃ (7088 ἈΡΡΘΑΙΒ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ 88 ἃ Βοραγαίοη πη ἴπ6 Ὀοοϊ οὗ Αοῖδ; 8 
Ἰαῦρον Ἰοιΐοσ ἴῃ 186 ταλγρίη Τπγουρπουΐ [Π6 Νον Τοβίδηηθην τρλγῖκΒ 
{π6 θεριππηὶπρ οὗὨ ἃ ρδΥαρτΆρἢ, ἴῃ [6 Β8Π16 ΤΊΔΠΠΘΣ 88 ἴῃ {Π6 (ἀοΒρο]8 
10 Βῃονβ {Π6 δοῃατηθηοοιηθηΐ οὗ δὴ ΑἸπηοηϊδη ΒΘΟΙΙΟΏ. 

ΤΙνΒ γα {π6 ἄγϑι ΜΆ. οὗ ρτϑαῖ ᾿πῃρογίδηοα δῃηα δηθαυν οὗἁἨ νιοὶ 
ΔΩΥ͂ οχίθηβῖνθ ὑ86 γ7Ὑὲ8 τηΔ 46 ὈΥ ἰδχίιδὶ οτϊοβ. [{8 δοίυ8] ασὸ γγα8 
οἴϊθη ἀιβουββοά, αηα ὈΥ βοπλο Ὁ νῦὰβ νἈΓΙΟΌΒΙΥ δϑυπηδίθα ἴῃ βοσογάβδηοθ 
Ὑ ἢ. ΓΠ6ῚΓ ἀαβῖγοβ οὐ ββίμὈ] ΒΒ Ὶπρ' ΟΥ Ορροβίπρ: 118 Δ ΠΟΥ δ πα να]υθ. 
Ῥοσθαρβ [Π6 τηοβϑὲ οχίγανασηηΐ ΒΡ ροβι 0. νγ88 (Παΐ οὗἩ (ὐαϑί μην Οὐάϊη, 
ὍῈ0 8} δριιοὰ {π80 10 γγχᾶ8 88 τεοθηῦ 88 {π6 ἐσπέδ σθῃτΌΣΥ,---- ἃ 
σΟπ]θοΐυσα 80 ΟΡροββϑα ἴο 411 ὑμαῦ 18 ποινὴ οὗ ρἈ] οσταΡὮΥ {πδύ 10 
ΒΟΔΙΓΘΘΙΥ ἀσβαγνθϑ ἴο0 δ6 ΒΟΙΪΟΙΒΙΥ το, Τα ΟΠΪΥ δυγα ἀδία τ ΠΙΟΣ 
ὙὙ6 ῬΟΒΒ688 88 [0 ϑοἢ ΜΘ. 88 {818 ἃσὰ ἴ8οβα ἔυγηβθα ὈΥ {86 ἴη- 
[6 ΓΏ4] ᾿παἀϊοαίοη8, ἄγαν ἴτοτῃη ἰδ6 οοῃίδηΐβ, δηα ἴσγοια {86 ἔοσῃ οὗ 
1π6 Ἰοίίενβ, ὥς. Ὑμὺβ Μὰ ταϊσἢΐ βὰν ὑπαὶ {μ18. ΜΆ. Ῥϑ]οηρδ ἴο δὴ 
σα Βιιθδοαυθηΐ ἴο {π6 ᾿πἰγοαιπούοη οὗὨ {πΠ6 ΑἸητηοῃΐδη βϑοῖομβ δᾶ 
ἘΣ ΒΘ Ὀἰδἢ “ΟΔΠΟῈ8 ἴῃ τῆ (ἀοΒρο]58, δῃα δηΐουῖου ἰο [86 σενόγαὶ 86 (αὐ 
1648.) οὗ 16 Ἐπ μα] δὴ δηα οἴμοτ δἰ μι αν αἰ ν ΒΟ ὴΒ ἴῃ {π6 ΕἸ ΡΊ61168. 
ΤΙ ἔδοὺ 4180 οὔ {πὲ Εριβι165 οὗ ΟἸ]δθιηιοπὺ οὗ Βοιμα Ὀοΐηρ βυδ)οϊποα 
ἴο [88 ον Τοβίαυηθηΐϊ 18 οὗ ᾿πιρογίδποθ 88 βιιρσαβέϊηρ ἃ Βὶρὴ δαΐ]- 
αὐ ; ἔοσ {π686 ΤΕ ΡΙ 8.168 ἀγα 8180 τι ϑηςοπθα ἴῃ {86 ΡΓΘΙ ΠῚ ΠΔΡῪ 1188 
οὔ 1π6 θοοΟΚ8 οοπίδιποα ἴῃ {πὸ ΜΆ. : ἀπά 10 ψου]ὰ βθθῖλ 88 1 186 
ὙΥΓΙΟΥ Παα οομβιαοσοα ἰπθὰ 848 ὈοΟκΒ ἔοσ ΟἸυσγοῖ ὑ86, δηα ἰδέ 
[δ Βαά ποῖ Θπιπιογαίθα {ποτὰ ΙΏΘΓΘΙΥ 88 ρατί οὗ 1Π6 οοηὐθηΐβ οὗ (89 
ΜΆ. ΤΙὴβ 18 βῆονγῃ ΕΥ̓͂ (πῃ δυταηροηγθηῦ; [ὉΓ ὑηᾶογ [86 Βοραϊη 
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂, 411] ἴα Ὀοοῖκβ αῦὸ βρθοϊβθά, δῃά δέος 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΟ ἸΩΑΝΝΟΥ {δοτα ἤο]]ον 

ΚΛΗΜΈΕΝΤΟΟ ἘΕΠΙΟΤΟΛΗ ΔΑ. 
᾿ΚΛΉΜΕΝΤΟΟ ἘΠΙΟΤΟΛΗ Β. 
ΟΜΟΥ͂ ΒΙΒΛΙΑ (λυπεῖ ΠΟΥ ογαδοαλ, 
ΨΑΛΜΟΙ ΟΟΛΟΜΩΝΤΟΟ 

ΙΗ ΙΗ 
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ΤΒὰΒ 1806 ΕΣΡΙΒ.168. οὐὁἨὁ ΟἸδιηθηΐ ποτ δἀἀθα τ0 88 ραηγίβ οὐ ἰ{δθ 
ΘΟ οα υταθοῦ οὗ [πΠ6 Νὸνν Τοβίαπιθηΐ ὈΟΟΚΒ; 16 {πΠ6 Αροοσγ- 
Ῥβδὶ Ῥβαϊτηβ θθασίηρ [86 παῖὴθ οὗἁἨ ϑοϊοιηοῃ, Ὑ δ ἢ (86 Μ΄. ἀρρϑδγβ 
ἴο Βα Τποα σοῃίδιηθα, ἬΟΥΟ βαραταίθα πη {πα ]18[, 88 βοπηϑίδμιηρ 
ὙΠῸ αἰογοηῦ ἴῃ Κιπα, Τθοθα ΑΡοσυυραὶ Ῥβαὶπιϑ θοῦ ἴῃ ἔμβοῦ 
Ῥγοδιθιϊοα Ὀγ 186 Οὐυμο}} οὗ 1,δοάϊοῖθα, δοοὴ δϊοσ {Π6 τὰ 1446 οὗ [86 
Τουγίῃ σοηΐατγγ, ἔγοτα θοῖηρ σοδα ἴῃ ἴπ6 ομυγομθα. Τὸ (818 ργοβι δ ο ἢ 
16 ΜΘ. 18 οοῃέοστηοα, δ ουρῇ 10 ρῖνθδ ἃ ῥγοοῦ οὗ 8ο αἰ δγοηΐ ἃ υ86 
οὗ [186 ἘΡΙ81168 οὗ ΟἸδιηθηί. ἴμο Ὀγδοίῖοα οἵ τοδάϊηρ {Π6 ἢγϑί αἵ ἰϑδϑδὲ 
οὗ ἴ686 ΕΡβ|168 δου] ποὺ αν θθθη β8ὸ [πογουρ] Υ σοπαοιηηοα δηά 
ΟὈβοϊοίδ 88 ἴο ᾿πῆἥμποηοο 41} ἰσαηβουιθοσθ ποθὴ {118 ΜΙ 5. τγὯ8 τυ ἴθη. 
ἼΤ86 βϑβοσίπθβ οὗ {Π6 β} σβοσιρίομβ ἴο {πΠ6 ΕΣ ρ᾽ 5068 τῆδὺ Ὀ6 σοποϊαογοάᾶ 
88 γὴρ δΒοῖῖθ Μορῃΐ; ἴοσ {818 δ ᾿ἰοδϑὺ ᾿ηαϊοαΐθβ {μαῦ ἴ[Π6 ἔοστω 
ὙΠΙΟἢ (ΠΟΥ τοοοὶνεα ἔγοια ΕΠ ]18, ΟΥ Τ11ο86 βοὴ μ6 1Ὁ]]οντ οα, 
Ἔύδπ 1 ᾿ηἰσοάυοεα, μδα ποῦ ὈΘοη ψεπεγαϊ δαἀορίεα. 

ΤὨο ἔοστα οἵ (86 Ἰοίζοσβ, απ οἴμοσ ρδγιουϊασβ οὗ 1886 τὶ ηρ,, ΓΘ 
ΒΌΘΝ 88 δχδιδιῦ [Πῃ6 οἰαγδοίετιϑοβ οὐ Μ585. οἱάον ἴλη ὑπ βθυθῃι ἢ 
ΟΟΕΓΆΓΥ, 8ηαἃ ργΟΌΔΌΪΥ ΘΟΠΒΙἀΘΥΘΌΪΥ ΟἹάογ; 8ὸ ἱμαῦ ομ ρδὶορταρῖο 
Βτουπαβ δίοηθ {815 ΜΆ. που]ὰ 6 βιιρροβοά ἰο Ὀ6 Δρραγοῃῦν οὗ (6 
ΛΠ οοπΐυσγ. ΤὨϊθ ργοθαὈΜΥ 18 οὐὗἨ δοῦσα συ ἸΠΟΓΘΑΒΟα, ὙΠ ΘῺ 
1Π6 ἱἹπάοροπασπηὶ στοῦ 48 [ῸΓ 8. βἰταῖ δῦ Ἰυἀρτηθηῦ αγὸ ἰαθη ᾿πίο οου- 
βδιάοσαίίοη. Τῆεβο ᾿Ἱπἀοραπάσδηϊ στουηαδ, δυο ἢ 88 ἴ86 ποπὶπβογίοη οὗ 
{6 ΕΣ ΠΑ δμ δηρα οἴδμον βθοίϊομβ, ταϊσῃΐ, Ἰηάθθα, ἢανο ὈΘΘῺ βὰρ- 
ῬΟΒϑα ἴο ἤᾶγα ἴὩοΓ6 0 ἀο τ 6 ΜΩ͂. ἔτοπι νυ {Π18 γᾶ οορί6α, 
1Π8ὴ σι ἰῃ6 Οοάοχ ΑἸοχδηάγιηιβ 186], νογο τὖ ποὺ ὑπαῦ ΘΝΟΥΥ 
ΟὔΒΟΡ Ἰηάἀϊοαίίοη Ροϊηΐβ Ὲ8 ἴο 8 8: Π}}] 8 ἀρθ. 86 οδῃ δΒδγαϊγ 6 ἔδγ 
ὙΤΟῊρ 1ἢ 6 σομποίαάθ {πδ8ΐ [86 τα] 6416 οὗ [π6 ΑΕ ΘΟπίΌΣΥ, ΟΥ ἃ 11{{]6 
Ἰδαῖον, ψγδϑ (ἢ6 6 ἤθη {πὶ8 ΜΌὮ. ννᾶβ τυτ ἴθ. 

Τι μαϑ θθθὴ διριοά {παῦ Εἰσυρί νγαϑ {Π6 σοπηῦγΥ οὗ 118 οΥἹσῖπ, ἔγοτη 
{86 ΟΥ̓ΒΟΡΤΆΡΒΕΥ οὗ ρδγήσυ αν πογβ, πα οὐμοῦ ροϊηίβ οὗ [Π6 βδῃη6 
πὰ, Βυῦ {μ686 ἌἽμαγαοίουιϑιιοϑθ ποιυϊὰ ᾿αγαΪν Ἂ Γ6]16α ΟὨ ὨΟΥ͂, 
ΒΙΠΟΘ 1ὖ 18 ΡΓΘΌΓΥ γγ68}] δβίδὈ] Βῃ 6α τμαὶ διιοἢ. ροϊπὺθ δ αὐἱία 48 τοὶ 
ἴο ἀο νὰ 186 Οτοοὶς ἰοσβ οπρίογοα ἴῃ {Π6 ΟΧΧ,, δπα αἷβοὸ 
ΓΌΠΚΟΥ Ὀγ {π6 βδογθὰ νυϊΐογβ οὗ {6 Νὸν Ταβίδιηοηϊ, 88 ΜΠ} 
σγρίϊαπ οΟΥμοργαρῆν. [0 186 βουνοῦ ργοῦϑῦϊς ὑπαὶ ργρὺ ΤΩΥῪ 

᾿αν θθθὴ {π6 στοσίου ἴῃ πο Ὁ νγὰϑ σορ!οα ; ἴογ ΑἸδχδηανῖα νγ88 
1Π6 ρστοδῦ ᾿ΣΘΓΆΓΥ οοηίσο οὗ ([)6 Εἰαβί, δπα ἴπογα 18 ποίησ ἴῃ [}6 
ΜΆ. 1861 τὸ σοπίχδαϊοι {818 δηὐθοοάθηϊ ργοθ Δ Ὀ}Π1γ. 

ΤῊΘ ᾿ηὐδυομδηρα οὗἨ νον ]8 οὗἨ βοιλθν δύ 8: ΠῚ ΒΟΌΠΑ 18 ΨΕΤΙΥ 
Τγοαπθηῦ ἴῃ {819 ΜΆ. ; δηά [819 σοῃίιβίοη (48 τὺ 6}} ἃ8 {παὉῷ ΟσΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ 
οὖν τῖδὰ μ, δπὰ 186 βιιδϑιιτυς10η οὗὨ νγ [ὉΓ Ὑγ) τῶν θ6 δὴ δυρυμθηΐ 
ὙΙΟῊ ροϊηΐ8 ἰο Εργρί. 
ΤῊ ἤγεῖ τ ῆο μὰ 186 ορρογίιηι οὗὨ Ἔχδυλιπξηρ; {818 ΜΆ, ΟΥ̓ ΠΙΟΔΠΥ 

γγ88 Ῥαίοῖς Ὑουπρ (Ῥαίτιοῖαβ  ἀπι|08}), ΠΠΟταγίδη ἰο τη ΟΠασίεβ 1. 
χὰ ὙΥ αἱϊοη Β Ῥοϊγαίοἱδ, ἃ οο]] δου οὗἩ {18 Μϑ. νγῶδ βυ )οϊπϑὰ ἴο {86 
ατεοκ ἰοχί οὗ οί Τοβίδιηθηῖβ. [{ 88 δρϑὶη οο]διθα Ὁγ Μ|Π, ἀπά 
αἰτουαγὰβ Ὀγ ΥΥ εἰβίβιη. Α1} {ππ86 οο]]δίϊοηβ νγοσθ, μου ονοῦ, ΒΡῈ Γ- 
βράδι τη 1786, Ὀγ 1π6 δοΐπαὶ ρυ] οδίου, ἀπάϑυ {86 οὐ ύοτῖαὶ οαγα οὗ 
1)γ, ὙΥ οΙάο, οὗὨἨ {86 ἰοχί οὗ {6 ΜΞ. 1861, ΤῊ18 ταϑ ἀἄομα ἴῃ ἃ ἴδο- 
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᾿ 6116 οὐἸοη, Ὁ τ ΒΙΟΣ [Π6 {ΥΡ68 ΟΓΘ οὐ ΟἹ ΡΌΓΡΟΒΘ, δηᾶ {ΠΟΥ 
ὙΘΓΘ 80 ΤὈΤΤηΘα 88 ἰο σοργϑϑϑηΐ [86 σ,ΘΏΘΓΑΙ 8παρ6 οὗἁὨ [16 Ἰο(ίοσβ 1π (86 
ΜΕ. 1861; 80 ὑπαὶ Ὑ οἱ ἀοβ οἀϊ δου ἜχῃΣ 18 6 ΜΆ., ραρθ [ὉΣ ραρθ, 
1η6 ἴῸΓ 11π6, δηά Ἰοὐΐοῦ ἴον Ἰοϊίοσ. Οὗ οοιιγβθ, ουγαῖβ ΤΑΥ͂ πᾶνα ἰουπά 
ΠΟΙ ΤΑΥ͂ ᾿πίο {π6 δαϊοη; δὰΐϊ 10 18 ὈαἰΙανθα {παΐ 10 18 ἴῃ σθῆοσαὶ 
ΨΟΓΥ͂ δοοιιταίθ. ΤΊ ΟΥΤΟΥΒ ὙὙΒΙΟΣ πᾶν Ὀ6Θη μοϊηϊδα οι δΓ6 βιιοῖ 88 
ΔΡΡΘΑΓ ἰο ΒΌΡρΪν ὑμ6ῖγ οσσῃ σοσγθούίουϑ. Μέσ. [21ηπ6]], 1ῃ ΟΥ̓ΘΣ ἴο [δϑί 
1π6 δοούγϑου οὗ ΥΥ οἱ ἀθ᾽Β δαϊτοι, Ἔχατϊηθά 11 ἰΒσγουρδουΐῦ (6 ΕΡ18116 
ἴο 186 ΕἸ ΡΙμοβίδῃβ τι [Π6 ΜΆ. 186 }{: [π6 τϑβυϊῦ νγὰβ {πα 6 ποορά 
ΘΥΓΟΥΙΒ 1 ἔιοο ἰοίζεγβ, πΘῚ ΤΠ Γ οὗὁἨ συ βι ἢ οου]α Ἰοδα ἴο 8 ἔδ]βα γϑδαϊηρ οὗἁ 
186 δοίυδ] σογᾶ; ἴογ {86 βυ βοὴ οὗ ἐκληθηθε ἴοτ ἐεκληθητε (1ν. 1.) 
Δη4 πραοθητος ἴῸΥ πραοτητος (νοτ. 2.) σου] Ὀ6 βθθῃ δὖ ὁποθ ἴο ὃ6 8 
ΤΊΘΓ6 τ ΙΒία Κα οὗἁ ὑΥΔΏΒΟΓΙΟΙΠρ᾽ ΟΥ̓ ῬὈΥΙΗζηρ, 

Ιὴ1 ΤΊ. 11]. 16. Ὑ͵ οΙ46 οαϊ8 ΘΟ εφανερωθη, ἀπ 6 σομῃδαΐβ ἴῃ 
ει 818 ργοϊθσοιηθηδ [86 οΟρ᾿ πίοι οὗ ΥΥ οἰβίβιῃ, ὙΠῸ ταδιηἰδϊηθα ἐμαὺ ΟΟὉ 

ννγ88 {6 οΥσῖπδ] τοδαϊηρ, δῃα {παῦ 188 βίγοκθ, ποῖ 1ῃ δοιηθ Πρ 8 
ὁδΔῃ Ὀ6 Β66ἢ δΟΙΌΒ8Β ραγί οὗ {π6 Ο, ἄγοβο ἔγοτα ραγί οὗ 8 Ἰϑιζοσ ν]810]6 
1γουσῃ {π6 γο]]υσα. [Ι͂}ἢ {ἢ]8, ΠΟΘΥΟΣ, 88 ἴπ6 τσϑβϑυ]ῦ οὗ τοροδίβα 
ΘΧΘΙΔΣΠΔΙΪΟΏ8, Ὸ ΘΔ ΒΑΥ ἰἸδυ ον {παὺ οΙάα τγὰβ στοηρ, δπᾷ 
ὙΝ εἰβίθιη νγ8ϑ τὶρῃί, Ῥατγύ οὗ {Π6 ὃ ΟὨ ἴπ6 ΟΥΠΟΓ 846 οὗ {π6 Ἰθαῦ 
εἴοος ἰηϊουβοοῦ [Π6 Ὁ, δ ͵ὸ μᾶνθ 866} δρϑὶπ δηά δρϑῖῃ, 83η4 ψἘ]Οἢ 
ΟΥΠΘΓΒ νὰ τι8 ἤν 6 866 880. 
ΤῊ σοργὶδὺ οὗ {6 Οοάοχ ΑἸοχδπάσιιιβ τγαϑ ΟΥ̓ ΠΟ Π68}8 ΘΑΓΘΕΪ ; 

84 [7Π6 ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ νγ88 οἴθῃ 88 1116 δοουγαΐθ 88 ἴΠ6 ἢγβί βου. [π 
ἰηἴβ. οὗ τηϊηυΐο οχϑοίηθββ [Π18 ἢδ8 ο Ὀ6 ὈΟΓΠ6 1ἢ τη, ΤΠουρῇ 186 

νά]υ6 οα ΔΙ. 18 οἴϊϑη ἴῃ ἱλνοῦθο ῬΡσοΟρΡΟΥ 0; ἴο (86 οΥ 164] 811}} οὗ 
{86 οοργι δῦ: ἃ ΒΟΥΙ͂ΌΘ, 1 ἴοο 1μ θ] Προαῦ, ν 88 ΑἸ ΑΒ ΡΓΟΩ6 ἴο τη8Κ6 
οὐαὶ δι ΘΔ] 8. 
ΤΏ ἰοχύ οἵ 118 Μϑ. μα8 Ὀδθθῆ βυρροβοα ἰο αἰ ΠΣ ἴῃ 118 οπδγδοῦοσ 

ἴῃ {π6 (ἀοβρε]8 ἔγοτῃ {παὺ νυ μι ἢ 15 ουπα τὰ 186 Οὔ οΣ ραγίβ, ββρθοὶδὶν 
δι. Ῥαυ] 8 ΕρΊβῖ].8β. ΕῸΣ ψ 116 τ86 ΕἸ ΡΙ80168, ὅζα., σοπίδϊῃ ἃ ἰοχί 
ὙΠ ΠΙΟΝ ΤΊΔΥ Ὀ6 σ8|166 (σοορταρΒι Ά} } νυ, 1’ ποῦ οὐ [10 411γὺ) «Αοχαπάγίαπ, 
[π6 (ἀοΒβρθ]8 1 ᾿ΙὩΔΗΥ͂ Γοβρθοΐβ ΔΟΟΟΙά 1ῃ ΣΟΔάΙησϑ 1} [86 (ὐοηῃδίδημ!- 
ΒΟΡΟΪ απ ΘΟρΙΘ8, Βυΐ 116 {Π|18 18 βαϊ, [Ὁ τηϑὺ Ὀ6 δα ἀρᾷ ἐμαὶ {Ππ6 
οομαρ]οσχίοη οὗ {π6 ἰοχὺ οὗ πὸ (ἀοΒρο6]8 ἴῃ πιοϑῦ οὐ {πΠ6 ᾿ΑὕδΥ ὑποῖδ]8β δπὰ 
οὐμοῦ Μ55. ἀἸδσθ σγοδῦν ἔγοτῃ (86 Οοάοχ ΑἸ χα παγ] ΠῈΒ : ἴῃ ΤΩΔΩΥ 
Τοβροοίβ 1ξ Βο] 48 ἃ βογί οὐ τῃῖ44}6 ρίαδσε ἴῃ {π6 (ὐοβρεὶβ; δῃηὰ Ὑ8}}6 
ποῦ ἴῃογα ΑἸ]Ἂ}χδηαγδῃ 1η ἰδχὲ, ἰΐ 18 αδἷ8δο οὔβδῃ ποῖ (ὐομπβίδηςπο- 
οἰϊίδῃ. 

: ΟΥ̓ 411 186 υποῖ}] ΜΆ, ὙΒΙΟ 6 μανθ, {π18 σοηίαϊηβ 6 Νοὸν 
Τοβίδιηθηῦ ὈΥ (ὯΓ {π6 τηοϑὺ δηῦγο; πα {818 δἴοπθ σου] οδυβα 8 
δτοαῦ ᾿προγίδῃοο ἴο δἰίδοῦς ἴο 1. Νὸο οἵδπον ατθοῖκ ΜΆ. οὗ [μ6 οάδβιὶ 
οἶαββ οοηΐδιηβ {π6 ὈΟῸΚ οὗ Βαονοϊαίοη οοταρἰοία. 
ΤΟ [Ὁ] πρ; Βρθοΐπλθῃ Μ01}} ρῖνϑ (86 τϑϑᾶδυ δῇ δοουγαῖθ ποίζοῃ οὔ 

{Ππ6 ἔδοβίσα]ο οἀχάοη οὗ {μ6 Οοὐοχ ΑἸοχαπασίηιβ, πα 8ὸ ἂρ οὗ ἴΠ6 
ΜΆ. 1868 
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ΔΨ δὴ ἱ, 1---7. 

βκια ΧΗΕΙΗ ΟΧΟΓΌΟΙς «ΔιΟλΧΟΓγΓοοη. 

ττροστομθι  ".ἰθοη ΟἈ ΟΓΟσ᾿ 
ΟΥ̓ΤΟΘΗΙΜΕΜΑΡΧΗΤΤΡΟΟσΤΟΜΝιθνδι 
ΤΤΑΙΤΑ ΔΙΑ ΥΤΟΥΕΓΕΜΝΕΤΟΊςΔΙΧΩω 
ΡΕΙΟΧΥ ΤΟΥΕΓΕΜΕΤΟΟΥ ΧΆΕΕΙΝΝΙ 
ΟΓΕΓΟΜΕΜΝΜΕΝΙΔ Ύ ΤΟΖΟΟΗ ΗΝ 
«λα Ζα  ἩἘ ΤΟΦΡΟΣΟἾἼ ΜΙΆ ΝΙΚΟΝ 
᾿[ΔτΤΟςῬουσΕἸΝ ΤΕΙΟΙςΦΟΤΊΆ ΦΆΑΙ 
ΜΕΙ ΚΙ Οτι  αΥτοουιϊιέλτεα 
ἈΆΒΕΙΝΙ ΕΓΕΜΕΤΟΣΛκιθσαλττα 

( ὑτλλμεμοοτγαραδνονιομλαν 
Του ΜΙ ΗΠ ΟΥ̓ΤΟΘΗΆΘΕΜΝΙ 
ΕἸΘΟΜΆΡΤΥΥΡΙΑΙΝ ῬΦΆΑΜΆΡΤΥΥΡΗ 
ΠΗ ΤΤΕΡΙΤΟΥΩΦΡΟοΣΤΟςσ ἸΙΆΎΓΧΙ 
ΤΕσΟΊτισταεαυζουσιωδιι ΤΟΥ 

ΠΕ ΙΣΙ 

 π|0] 

ΤὮΏΙΒ βίος βρϑοϊσηθῃ ΐ γγ88 ΚΙΠΑΪῪ ἐγ 64 ἐο {π6 Βιον. Τ', Η. 
Ήογπο, ὈΥ ἴμ6 ον. Η. Η. Βδθοσ, {μθὴ οὔθ οὗ {86 1 γαγίδηβ οὗ ἴπ6 
Βυλίλθῃ Μυβοῦμῃ, γγὰο Ῥοττηϊ θα] ἔογ {18 ρυγροβ ἐπ α86 οἵ {π6 
ΑἸ χαπάγδη ὑὐ068 τ 1} πο Πα ῥγϊηιοα ἰμ6 ἔμοβῖη}] 6 δα! οὗ 
1Π6 ΟΙα οι Ρογίίοη οὗ {18 ΜΆ. (ἔουγσ νοἱβ. ἔο]ϊο, 1,οηάοηῃ. 
1816--28 

᾿ Με. Ηοπιο, ἔος ἴμ6 ρταϊβοδοη οὗἨ [6 Ἐπρ] εἢ Γεδᾶθσ, ἐπ τοργοϑθηΐεᾶ [ἢ.6 Ῥϑβϑβδρο 
οοπῃίαϊηδα ἰη ἴΠ6 δῦονυθ ἴδοβϑίπλ δ, σοη ἀθσγθὰ σϑῖποσ τηοτο ᾿ἰύογα!γ τπδπ τμ6 ἰάϊοτῃ οὗ οὐχ 
Ἰδηστιαρο ΜΨ11 διπιῖξ, ἴῃ ογάοσ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ 8 οχϑδοῖ ἰάθα οὗ ἴ86 οΥἱχὶπδ) ασοοξκ (δῦονο χίγθπ) 
οὗ [δ ΑἸοχδηδσίδη στυδηπϑογρῦ: --- 

ΦοΒη ὶ. 1-. 

ΤΝΤΗΕΒΕΟΘΙΝΝΙΝΟῪ ΑΘΥΒΕΥΤΥΟΒΘΑΝΟΤΗΕ ΟΚΟΌΥΑΒ 
ΨΙΤΗΟ ΑΝ ΟΣ ΑΒΤΗΕΎΟΕΡ:. 
ΗΕ ΑΒΙΝΤΗΕΒΕΟΙΝΝΙΝΟΨΜΙΤΗΟΙΣ 
ΑΙ ΛΤΕΒΕΜΑΘΕΒΥΗΙΜΑΝΟΌΨΙΤΗ 
ΟΥΤΗΙΜΥΑΒΜΑΘΕΝΟΤΟΝΕΤΗΙ͂ΝΟ: 
ΤΗΑΤῊ ΑΒΜΑΡΕΙΝΗΙΜΙΜΕΕΥ ΑΒ: 
ΑΝΟΤΗΕΙΙΕΕΜ ΑΒΤΗΕΙΙΟΗΤΟΕΜΝ 
ΑΝΡΟΤΒΕΙΙΘΗΤΙΝΟΑΒΚΝΕΒΒΒΗΙΝ 
ΕΤΗΑΝΟΤΗΕΡΑΒΚΝΕΒΒΟΙΟΝΟΤΙΤΟΟΜΡΕῈΒ 
ΗΕΝΡ: ΤΗΕΒΕΥΑΒΑΜΝΒΕ 

ΝΝΗΥΤΕΒΟΜΟΘΟΡΨΗΟΒΕΝΑΜΕΤΚΑΒ 
ΙΟΗΝ- ΤΗΙΒΡΕΕΘΟΝΌΑΜΕ 
ΑΒΑΜΙΤΝΕΒΒΤΗΑΤΒΕΜΙΟΘΗΤΤΕΞΒΤΙ 
ΕΥΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟΤΗΕΙΙΟΒΤΤΗΑΤΑ 
1 ΜΙΟΗΤΒΕΙΙΕΥΕΤΗΒΟΌΘΗΗΙΜ: 



178 Τεχίμαϊ Ογιζιοΐδηι. 

ΘΟΘΝ ὃ Βρθοϊπηθῃ ρἶνοβ ἃ σΘΠΟΓΑΙ ποΐοη οὗἉὨ [6 εἴἶεοϊ οὗὨἨ 4 ἀτοεὶς 
ΜΆ. οὗ {π6 τηογα δῃηοϊθηὺ οἷδβϑ, ἢ 18 ἀπαϊνιθα τυ ησ,, Γαγα Ἰηΐογ- 
Ρυποίίοη, ἀπ τ ἢ (π6 ρΘου αγ ταοάθ οὗ αἀἰνιβίοῃ ἔοιιπα πῃ {Π18 δᾶ 
βομα οἶμον ΜΙ 53., ἴῃ τ οἢ ἃ ὈΥΘΑΚ 18 τηδ6 ἐπ λό ἐΐϊπὸ ΠΘΙΘ ἃ ΠΟῪ 
βϑθοϊοῃ Ῥεσίηβ; δι {π6 δτγϑί Ἰοιίοῦ οὗ [86 ποχῦ ᾿ἴπθ δββυσηθβ [86 
Ἑμαγδοῖοῦ οὗ 8 ἰασρα 1ῃ1018], θαγοηα (Π6 τηθάϑαγα οὗὨ [86 ρᾶρβ, δβυθῃ 
1ΒουΡΉ, 858 ἴῃ {818 Ἰπϑίδηςσο, 10 Βῃου]ά Βάρρβϑη ἴο ὃ6 ἴῃ [{Π6 τη146]6 οὗ ἃ 
ψογᾶὰ, [ἢ οομηλοῃ ταὶ ἰγ068, [Π686 ὕπο 11π68 ᾿ιγουἹά τὰῃ (8 : --- 

λαβεν" δγενετοανοφταπε 
Σταλμενοςπαραθϑονομααν 

Β. Οορὲχ γατισαάνυθ. --- ΤΊ 8. ΜΆ. 18 πυιηρθογοᾶ 1209 ἰπ {86 
ἸΌΓΑΙΥ οὗ ἴῃς αίίοδη αἱ Εοπιθ, ἴῃ ὑυβιοἢ 1Ὁ ταδί πᾶν ἔουπά ἃ ρ]Δ66 
ποῦ ἰοῃρ; Δέιοσ. 118 ἑοστωδίίοῃ ὈΥ̓͂ ΡΟρθ ΝΊομοΪδβ . ΕῸὉΓΣ ΘΑΥΪΥ ἴῃ 1Π6 
ΒΙχίθθηϊἢ οομίυσυ 1 8 Μ6}} Κηονσῃ ΟΥ̓ ΓΟροτΐ διμοηρϑί βοῇ ΑΓΒ 
88 8 ΟΧΊΓΘΙΊΘΙΥ δηοίθπξ ΘΟΡΥ οὗὨ {πὸ δογιρίυγοβ; δηᾶὰ ἰῃ8, Β6Π 
Εγαβιηιβ τῦδϑ ὈΪαιηθα Ὀθοδιιβα 1ἢ ἢ18 ρα] ΙΒῃοα στοαῖς Ταβίαμπχθης ἢ6 
μιδὰ ἀερατγίοα ἔγοσῃ {86 δοιαῃπιοη Γοϑαϊηρβ οὗ ἴπ6 υϊρσαίο, 6 ἀρροα]θᾶ 
ἴο {π|8 ΜΆ. 48 δὴ δίδουν ἴῃ ἢ18 ἔΆγΟΟΥ ; ῬΑΓΠΥ ῬΥΟΌΔΌΪΥ Ὀθδοδιιδ6 
οὗ 16 δηϊὶ αὐ τυ ψ ΒΙοἢ νναὰ8 Κπόνγῃ ἰοὸ θοϊοηρ ἴο 1, 8Δπα ῬαγΟΪγ οἡ {Π6 
στουπὰ οὗὨ 118 ὈοἸοηρίηρ ἰο {π6 “αραὶΐ ΤλῦτατΥ : Ῥαυϊὰβ Βοιηθαβὶιβ, 
186 η {Π6 ρῥτγοΐθοῦ οὗ {π6 δ᾽ δίίοδῃ 1 ΧΑ, σοιηπλπη!οαίθα ἴο ἢϊΐη ἴπ 
1621] ἵἔνο εχίγδοίβ ἔγοπι ἐδ ΜΆ. οοπίδιπιηρ 1 Φοδη ἰν. 1---ὃ. δμᾶ 
οἾδρ. ν. 7---1]. (βμονίπρ {παὐ 10 οτα  ἐὑ64 4}1 τηθηύϊοη οὗ {86 Βθαυ ΘΗ] 
ὙΓΠΓΠ68868). ΟἸΠΟΓ 8] 510η8 “͵6Γ6 τηδᾶβ ἴο {{||8 ΜΘ. ἴῃ [Π|6 β81π|6 866; 
δηά 8 γα Κπον Ἡδαῦ ΘΟΙΘΌΥΙΓΥ τγᾶ8 αἰϊδοῃοά ἰο 1, Οηδ χυσϑίοι 
ἀϊδβουββοα ἴῃ οομπηθοίοη τι (818 ΜΘ. τταβ, μοῖμοσ Ὁ Παά οὐ Πεᾷά 
ποῖ Ὀδ6οΘη υϑοα ὈΥ ἴΠ6 (ὐοτμρ] ἴδ ηϑίδη δαιΐογα. 
Α ποσὰ τοοθηΐῦ μαηᾶ ἢ88 βυρρ)]164 ρατίβ οὗ {μ18 ΜΆ. ἴῃ ψ ῖοῖ {86 

οΥἸ ρσῖπαὶ τυϊηρ 16 ἀοἔδοῦννθ, ἀπὰ τὖ Π48 θθθὴ βαϊὰ {παὺ {18 τῦῶᾶβ ἄοπθ 
ουἱ οὗ α ΜΆ. ὈοΙοποτηρ ἰο Οδγάϊηαὶ Βοββαγίοη. 10 1818 ἐγδα οὶ 
δοσουηΐ οὗὨ {πὸ Α]]Ἰηρ ἂρ οὗὨ [686 Ἰαοιιπῶ Ὀ6 οογγθοῖ, 1 ΤῊΔΥ ΒΠΟῪ 
{πὲ {118 ΜΦ. νγγὰβ βοηΐ ἴο {π6 Ὑδίίοδῃ αὖ οὐ δρουΐ {π6 ἐϊπι6 οὗ {Π6 
ἔουπαϊηρ οὗ {86 ΠΌΓΑΓΥ ; αἱ ἰδαβδὺ {πὸ ἔδοὺ οὗ βοῖἢ δὴ ορίπίοη Ὀοΐηρ᾽ 
συγΓοηῦ 18 80 ἴὯ ἃ ὑγοοῦ ἐπαὺ 1 τα {ποιιρὰῦ τῃδῦὺ (86 ἀοίδοῖβ γ6Γ6 
ΒΌΡΡΙΙΘα αὖ {πᾶῦ {πι6. ΤῊ 8. σοῦ ]6 βαθιὴβ ἴὸ αν Ὀδθῃ ἰβκθῃ ΤῸΓ 
ΒΌΠΙ6 ΨΘΓΥῪ ῬΑΓΠΟΟΪΑΥ ῬΌΓΡΟΒΘ, 8δηα 1Ὁ ΤὩΔΥ͂ ῬΓΟΌΠΟΙΪΥ μανα θη ἄοῃθ 
Ὀοίοσο 1118 ἀποϊθηῦ ῬΟΟΚ νγ88 ρἰδοθα ἢ {π6 ψαϊοδῃ 1 ἰΌγασυ, τ 86- 
{ΠΟ 1 οαπη6 θοῦ 88 ἃ ργϑϑθηῦ, ΟΣΥΣ ΒΟ ΠοΥ 1 τγχα8 ργοσυγοα ἔτοπι 
ϑιηοηρϑῦ (Π6 ΒΡ0118 οὗ [86 ἀἸΒρογβθα ἀσθοῖκβ δος [6 οδρίυγο οὗ (οη- 
βῦ ΕΠ] ΠΟΡΪ6. | 

ΤΙΙΒ Μ3. 18. Οἱ ΨΘΣῪ [πη νϑ]]υτὰ ; {Π6 ἸΘεΐουΒ Δ .Θ 8818}}, τϑρϊαυν 
ἔογπιθα, ὑπ 018}8.; ἐήγθθ ΘΟ] 8 ΔΓ Οἡ δδοῦ ρᾶσὸ (δχοθρὶ ἴῃ βοιὶθ οὗ 
{16 δ !οπουλοίγισιὶ ραγίθ οὗ 186 ΟΙα Ταβίαιηθης, τ μθγο ποθ ΓΘ 18 ΟὨΪΥ 
ΤΟΟΙλ ἴῸΓ {07} ; {π6 ΟΥ̓σΊ 8] τοῦ Ρ]δορα ὩΘΙ ΠΟΥ δοσθηΐβ Ποῦ Ὀγθδί- 
ἴησ8, αΐ [π686 αν θθθὴ δδᾶεὰ ὈΥ ἃ ἰδ παπᾶ; [ΠΘῪ Ὅ,θ, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, 

δ 8566 Δῦογο, Ὁ. 108.» οη {Π6 ἱπίογολπσβο Ὀοίνγοοη Εγαδτηυβ ἀπὰ βορυϊνοᾶδ τοϊαινο ἴο ἐλ 
ΜΒ, δηᾷ ἰϊ8 τοδάϊηρβ, πὰ Αἶ80 ἃ8 ἴ0 ἴὴ9 σμασγρεο οἵἉ 1,δεηἰζίηρ ν᾿ ΐο}1 τγαϑ Ὀγουχῶϊ αραὶπεὶ ἰξ, 
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80 ἀο6]Ἰοαίοὶν υυσγιτῦθη, δα τ ἢ ἱηκ ὙΙΟὮ ἢδ8 80 τηποῦ πἀοᾶ ἴῃ 
οοἰουγ (1 ̓ πάε6α 10 ανϑῦ σοτα ἱμβοσουρ ]Υ. ὈΪ40Κ), ἐπαῦ βοπὶθ 0 μανθ 
ΟΔΓΟΙ]Υ οχϑϊποα 6 ΜΆ. μανὸ τπουρμὺ δαὶ ἰῃ6 δοοθηΐβ δᾶ 
Ὀγοδίιηρθ ογὸ ποὶ δα ΠΠ|0η8 ἴο τυ μδῦ τγα8 οὐ σῖμ 4 }}}γ τυ! θη. [ἐ 18 
ΒοΟΥΘΥΟΡ 8η δβίι Ὁ] 1864 κοί, (παᾶὺ ΠΩΥ αἰά Ῥγοοθθά ἔτγοτπι 8 ᾿Ἰδίδσ 
οΟΙτοοίουῦ : (ἢ]18 18 Ῥσουθα ὈΥ͂ ΤΠ ἸΟΓΟΒΟΟΡΙΟ δχϑγηϊηδίϊοι, δπα αἶβοὸ ἔγομη 
{8οῖγ οὐ ϊβδίοι ἴῃ ρΐδοοβ ἴῃ ΜὙΏΙΟΩ [86 ᾿αΐοσ παπᾶ ᾿ηἰχοάἀιϊιορα ἃ σοτ- 
Τοοϊοη ; δηα 4180 1Ὁ ΤΩΔῪ δ6 ΤοΙηΑγοα {πᾶῦ 1 {μ6 οΥρβΊ 4] οΟργ δὶ 
Βιβα υυϊτθη ἴΠ686 ὅπ βίγοϊθϑ τῖδ 16 Βα 116 1 δ8 {86 ]οἰίθσγβ, 86 Ὺ 
σοῦ] α οὗὁἨ οουγβϑα δνὸ δα οα 1η [Π6 Βαῖὴηθ ῥγοροσίοῃ, δῃὰ ἰδ σου]ὰ 
ὩΟῪ ὃ ἀἸβοογη 0 ]6 ΟὨΪΥ πιὰ αἸΠΟυ]Υ. 

ΤῊΙΒ ΜΩ. οοπίαϊηβ [86 ΤΧΧ, νογρίου οὗ (86 ΟἹ Τοβίδπχοπὶ 
(δεξοοῖνο δ 186 θθοὶπηϊηρ ΤΒτουρἢ (ἢ6 στοδίον ραγὶ οὐ (ἀϑῃββίβ, δ 
Ὑ611 28 ἴῃ ρασζί οἵ ἴῃ6 Ῥβαϊγη8), δά ἴῃς Νονν Τοβίαπηθην 88 ΓᾺΓ 88 
ΗΖ. 'χ. 14. (αμωμον τῳ θεῳ καθα----): ἴπ6 ταπιδὶ ποὺ οὗ ἐμαὶ ΕἸ ρἰβί]6 
ῃᾶ [Π6 ΑΡροσαὶγρβδα δανο Ὀδοη δἀαθα ὈΥ ἃ γτϑοθηΐ ουγδῖνα μαηά, τ] οἢ 
[ιμὰ8 α]80 Ἀ|16 ἂρ {16 οἤδδτὴβ 'π 186 ΟἹα Τεδίβιαθηί. με ΜΆ. ἀοσδϑ 
ποῖ οοπίαϊη ἐπ Ῥαβίοσαὶ Ερ βι168, 1Π6 ρίδοο οὗ ὙΒΊΟ ἴῃ 1Π6 οἱὰ 
ΔΙΤΑΏΡΟΙΠΘηὗ Ὑγἃ8 αἴθ 7 ἴΠ086 δα ἀγαββθα ἰὸ σμαγο 68, ἀπὰ ἱπητηοαϊ αἴ ον 
Ὀοίοσα 186 Αροσδίυρεα; ἰὉ ἀ068, Πούγανοῦ, οοπίαϊη 411} (6 Οὐδίμο]ις 
ἘΡ᾿ 8118, στ ὶοἢ ογα ποὶ δεοϊοα ὃν {Π6 1088 οὗ {}ι16 Ἰαϊΐον ρατγί οὗ (ἢ 
ΜΩ,, 88 1Π6Υ δύο ρίδοϑα (88 18 ἔγϑαυθηῦ) Ὀούνγγθοη {π6 Αοσἰϑ δῃὰ [86 
Βομθδμβ. Τα Ἰαίθσ γιοῦ πᾶ8 ποῖ βυρρ 164 (86 Ῥαβίοσαὶ ΕἸ ριβί16β, 
αηα τδ8 4}1} οἰζαίίοπα ἔγοπι {818 ΜΙ. 88 ἣ 10 οοηίδι θα {πθὴλ (βυο ἢ 
88 ἴμο86 οἵὗἩ Ὠγ. ΒΙοοιῆ6] 4) ΔΓΘ ΒΙΤΩΡΙΥ ΘΥΤΟΓΒ 88 ἴο [86[8,---- (ποία 008 
ἱηνθηΐοα ὈΥ͂ ΡΈΓΟ ᾿πΔρΡΊ Δ ΙΊΟΏ. 

ΤῊΘ ἀρρϑάγαποο οὗ {π1|8 ΜΆ. ΠΟῪ 18 ῬΘΟΙ ΑΓ; ῸΓ δὐἴοσ [86 οἱ 6 Ὁ 
ἸῺ Ἰς Δα σΟΠΒΙ ἀΟΥΔΌΪΥ ἔλαθ, βοταθ ὁπ6 ἴοοϊκ (16 Ἰγουθ]6 οὗ τοϊουομίπρ, 
186 Ἰοιίοτβ βτουρβουῖ; {Π186 88 ῬΡΧΓΟΌΔΌΙΥ ἀοπθ ἴο τηϑῖζα {ῃ τὰ ΤΟΓ6 
ἸορΊθ]6 ον ἐπήδα τα βα ὝΒΘΩ, Πούγονοσ, 1818 γοδίογον αἰ γοα ἔγοσῃ 
186 οτἱρίηαὶ σοργίδβῦ ἴῃ οὐ μορταρῃυ, ἢ6 ἰον Ἰοΐοσβ υπίουομοᾶ; δηθὰ 
βοπγθίϊ 68 ἢ6 ἈρΡΡΘΑΣΒ ἴο πᾶνθ σογγεοίοα {π6 ΤΘΘΟΙΏΟΒ, ΟΥἩ αὖ ᾿ἰϑαβὲ ἐμ 6 Ὺ 
86 οοττοοίοα τὴ τηἰς οὗ 8 βίσαἶαῦ οΟΪΟΌΓ : δηα 1 οὐυγδβῖνο ᾿οςίουβ. 
ΤΙ ΜΩ. 186 νοιϊὰ οὗ :πϊοσρυποίϊοῃ ; δῃα {86 ΟὨΪΥ τοβοιι ἶδηοθ 

ἴο ἴὖ 18 ἔουπά 1 ἃ β:18}} βρᾶοθ Ὀϑὶπρ ἰοῦ θοίνθοῃ {86 .]οὐΐθυβ 
ὙΠΟΓΘ ἃ ΠΟῪ Βοοοῃ δορῖηδΒ. ΤΠ ἴὨ1{14] ἰού σβ, 88 Ἰοῖν Ὀγ {86 Βτεϊ 
ΘΟΡΥ δέ, αγὸ ποῖ ἰϑγροσ ἔμδη {ἢ γεδῦ; Ὀυΐ 8 ἰαΐοσ βαηὰ [88 δἀἀϑά 8 
Ϊαγσα ᾿π1014] Ἰα ύοῦ Ἰὼ [86 τλϑγοΐῃ, δηα ἢδ58 ογαϑοα (τ Π0}}ν οὐ ρδγξ8}1γ) 
(Π6 οτἱρίηδὶ ἰμι4]., ΤΠΒ πᾶ Ὀ6 Βαθὴ ἴῃ {Π6 ἴδλοβίσαῖϊθ τηδάθ ὮὈΥ͂ 
Ζϑολρτὶ ον αταθα (8 ΘΟΡΥ͂ οὗ ἩΨΏΙΟΝ 18 δ Ὁ] ποα ἴο {{||8 ἀδβοσιρίϊοη), 
ἴθ ὙΠΊΟἢ 4180 Ὁ 18 ουϊἀθηΐ ἰμαῦ {π6 βίσοϊζεβ οὗἩ {Π6 γοβίοσεν ἤᾶνθ Ὀθ 6 ἢ 
ΤΆΟΤο πούϊοοα μα {πΠ6 οΥσῖπαὶ ττιτηρ ; ἤδποθ ὑμ6 ἱσγοσι] ΥΥ οὔ 
{16 Ἰούϊογβ : ἔοῦ 186 [ἴπ68 ὈΥ ὙΠΙΟΝ ΠΟΥ ποτὸ τοϊουοῃοα ἰοανῈ σ6οῃ- 
ΕἸ ΠΌΔΙ φαγὶ οὗὨ {π6 οΥἹρΊπΑ] βίσΟ 68 συ] 8106 αὖ {Π6 8146. 

ΤὨο (ὐοβροῖβ οοπίδιῃ ὩΘΣ ΓΒ Υ [Π6 ΑἸητηοηΐδη βθοίϊοηβ δηᾶ Ἐμιβοῖδῃ 
ΟΘΠΟΏΒ, ΠΟΥ γαῖ {86 ἰαΥρΡῸΓ ομαρίοσβ ; δυΐ {ΠπῸὺ αν ἱπβίθδα ἃ 
ἀινι βίου Ἰηΐο βοοοηβ ὙΠ ΠΊΟΪ ΔΡΡΘΟΆΓΒ ἴο Ὀ6 αὐ ΡΘου] 8ν, ΤΉθβ6 
ΒΘΟΟΙΟΠΒ 816 πυμδογοα ἴῃ οδοῖ (ἀοβροὶ: Μαιμον μ88 170, Μαγκ 6], 
1,6 1δὅ2, δπὰ Φοἢη 8050 ΤΠ αἰν ΒΟ αἷβὸο ἴῃ {π6 Αοίβ δηάὰ [86 
Οδίμοὶῖς ΕἸΡΙ861ο8, αὖ Ἰεαδὲ ἴμοβα ποῦ τηϑδὰθ ὃν ἃ ἰδίεσ παδῃᾶ, δζὸ Ῥ6- 



160 , Τοεχίμαϊ (γὲῤὝοϊδη1. Ἐπ ϑο ος 

οὐἶαγ, δηᾷ αἰδον ἔγοτα ἴμ6 ΕἸ 88] 1Δη., [ἢ {π6 Αοἰβ {{|π|86 βϑοίϊοῃβ 
ἃγα 79.1} 
ΤῊ ἀἰνιβίοηβ ἔουπα ἴῃ δὲ. Ῥδὺ]Β ΕἸ: β168 αἀῦθ ουσίουβ; ΠΟῪ ἃγα 

ἰγοαίοᾷ 88 ἱβουρῇ [ΠΥ Ὑ6ΣΘ 811 οπὲ δοοῖς ; ἀπᾷ {ππ8 {86 ποίαὐϊου οὗἉ {δ 6 
ΒΘΟΙΟΏΒ ΓΒ ΟἹ σΟΠ παουδυν. ὍΤμ6 ἰ᾿αδῦ βϑοίϊοῃ ἱπ [86 Εὔριβί]6 ἴο 
{6 Οἰδιϊδηβ 18 Ὡυμογοα ὅ8, αηά {παὺ ἴο 186 ΕἸ ΡΒΘβίϑ 8 δουητη 668 
ὙΠῸ 70, Βῃονίηρ Δῃ Ομ ββίοῃ οἵ θαυ βθοί 8; Ὀαΐ δίνουν ἴῃς ΕἸ ΙΒ] 68 
το {π6 ΤΘββδ] οπΐδηβ (6 ἰαδὲ αἰνίϑιοη οὗ σψ Οἢ 18 τηαγκοα 958), {Π6 
Ἐρ βεῖα ἴο {πὸ Ἡθῦτονβ Ῥθαῖηβ τι} ὅ93, βμοσίηρσ {παᾶῦὺ ἰῦ οποθ΄ 
οσουριοά « ρμΐδοθ Ὀεΐνεθῃ {π6 Οὐδἰαί απ δῃὰ Ερἢ θβίδῃβ: Π6 ἰδϑί 
ὨσΠΌΟΥ 'ἰῃ Ηρ Ότονβ ποῖο. 16 64; {6 τοβί τὲ ἤανθ Ὀ6θη ἴῃ {ἢ6 ἔὈῸΓ 
σομαρίοσβ δηα ἃ δ] ἢ πον Ἰοβῦ. 

ΤῊ6 σοηβαβίομβ οὗ σονο]β δηα ρΘΠΘΙΑΙ ΟΥΠΟρΡΎΔΡὮΙΟ τηϊδίαϊκοβ ἴῃ 
{818 ΜΆ. δῖθ νοΥῪ ἔδυ ; [Π6 σΟΠ ΥΔΟΙΟΠΒ 4180 8Γ6 1658 ἰγθαθηῦ {888 
ἴῃ τηοβί οἴου δηοϊθηῦ ΒΙι:Ό]1ο] ΜΘ. ΔΑΥΕΙΔ, ἔου ᾿ἱπβίλποθ, 18 
ΠΔὈΣΌΔΙΠ]Υ Ἔχ ργθββοα αὖ Ἰθησίῃ ((π8 8061164), δπα ποὺ ὈΥ {μ6 σοου- 
ἰχγβοῦοη ΔΑΔ. Τῆο {{Π68 δῃα βυ βου ρίζοηβ οὔ {π6 ἀϊβδγοηῦ ὈοΟΪκΒ 
ΔΙΘ ΥΘΓΙΥ͂ Βμογί δῃά β:πρ]6 ; ΤΠ6Υ πᾶν, βονγανογ, ἴῃ ἴδ ΕἸ ΡΙ81168 Ὀθθῃ 
ΘΙΩΡ ΙΗ 64 ΌΥ ἃ Ἰαίοσ βαπᾶ ; θὰ δυθῃ ἴπε686 δα: ]οη8 ἃγ6 80 δῃοϊθηΐ 
1ῃδὺ {πον ἀὐοσ ἔγοτῃ ἔποβα ᾿πἰγοάποορα ὈΥ ΕΣ ΠΑ }118 δηα δαἀορίεα ὈΥ 
{86 ΘΑΥΙΥ σΟΡΥ Βίβ 1 σΘΏΘΓΑΙ. 
ΤῊ δηϊαυϊν οὗ ἴΠ6 ΜΆ. 18 ββοσῃ ὈΥ 18 Ῥὶοσταρηῖο ρθθὰ- 

ἸἸαγ 168, (6 Ἰοιίασβ ονθ τ βοι} Ὀ]1Πρ᾽ ἰἢ ΤΩΔΗΥ͂ τοϑρθοίθ {πο86 ἰουπά 
ἴῃ {πΠ6 Ηδτγουϊδησδῃ σοΪ]8: {π6 ἔοόσια οὐ {86 ὈοοΪΐκ, {6 Β1Χχ σο] απ) ὴ8Β δ 
Θϑοἢ Ορθηϊηρ ΓΟΒΟΙΔΌΪΠ Ωρ ἴῃ ΔΡρΘΆγΆμοα πού 8 10{|6 ἃ ροχίίϊοη οὗ 8 
γοϊϊοα Ὀοοϊ ὃ; {86 ὈΠΙ ΟΥΤΑΙΪῪ οὗ {πΠ6 Ἰαξίοσβ, δηα {116 δῦβθποο οὗ 4]} 
Ῥυποίυδίοι : 4}} 1π686 Ροϊηΐβ νου παν {ποῦ υὑπιιοα πεῖρῃξ, ἴῃ 
Θδυβίηρ ὺ8 ἴο οοηβίαον {118 ΜΙ. 88 οἷάδὺ δὴ 8ΔΠΥ οἴποσ ὑυ ἢ 18 
ΚΠΟΥΤΙ ΟΥ̓ ἀνα Δ Ὁ]6 [ῸΓ Νὸνν Ταβίδπγχθηῦ ΟΥΙ ΓΙΟΙΒΙΩ. 

ΤᾺΘ ρδἰϑορταμῖο δγριτηθηῖθ 8.6 σΟΠἢγποα Ὀγ ἰῃο86 ἀγανγῃ ἔγοτα 
{86 σοπίοπίς οὗ ἴπ6ὸ ΜΆ. : 1Ὁ βίδῃβ ΔΪοῃθ ἴῃ 18 αἰ ν 1:8: 008 : δή 11 Βθοιηϑ 
ἴο ΔἸκα 1.8 ρΙαοα 88 ρυΐϊοῦ ἰὸ {π6 φοπογαῖ τι86, ποῦ ΟὨ]Υ Οὔ {Ππ6 ΕΠ Δ] 184 ῃ, 
Ὀυΐ 4180 οὗ [πΠ6 Απιτηοπίδη βοοίοῃβ: {Π|π ἰατύοσ, ἃ8 νν 61] λ8 {Π6 ΕΒ Ὁ] 8ῃ 
ΘΔΏΟΏ8, ὙΟΓΘ, 88 Ὑ7Ὑ6 ἸΘΔΓῺ [ΓΟΙΤᾺ «΄ ΘΙΌΠ.Θ, ΘΟΙΩΙΏΟῺ 88 8) υποίβ οὗ Μ855. ἴῃ 

᾿ ΤῊΪΝ 8 [6 ὨΌΤΩΡΟΥ ἰπ ΒΟΠΙΪ ΟΥ̓ ΠΟ] αἰΐοη, ἴῃ νηΐ ἢ 1[Π6 Ὀορὶπηΐπρ οὗὨ οδοῦ βοοϊΐοη ἰδ 
Βροοϊῆθα. Ιξ βϑοηβ, βουνοῦ, ἔγοτλ Βίγοῃ, ιΠ83ὶ ΤΏΘΓΟ τησϑὶ Ὀ6 ἴπ ἴπδῖ Ὀοοΐκ ἃ ἱνοίοϊὰ 
Ποίδιϊοη ; [ὉΓ ἢΘ ΒΑΥΒ [Πδἴ [6 ΠΌΤΩΡΟΥ ΟΥ̓ ΒΘοι 08 8 86 (ρἱ νίηςς 11 ΧΡ ΙΟΣΟΥ τη [86 τορος 
ΠὈΠΊΘΓΑΪΒ Ἀγ, δηα οοττοοίίηρ ΖδἼοδρηΐ, γῆο δα βίαϊθα ἴὯ6 ΠυσΟΥ ἃ5 39, ΡοτθΔΡΒ ἴΠ6 
ποίδιϊοῃ 836 ρὑγοσδθᾶϑ ΠῸΠὶ ἃ ἰδίοσ ῃδαπα, 88 {18 δηπτηογαϊ ἢ ΘΠΒΥΟΓΒ (0 Μἢδὶ γγὸ ΚΟΥ 
γγ85 ἴῃ ὯΚ646 ἴῃ δ: ΒΟ 6 ηὺ {Π|68. 

3 ΤΏδΒ6 ὨΌΠΊΌΘΙΒ παν ΘΟ Ββίδίθα 88 δοουγαΐοὶ Υ 845 (ΠΟΥ͂ οπ 6 ραϊποτοα νὶδποαῦὶ 
το -ΟΧδιλϊπαῖίοη οὗ τῃ6 ΜΆ. (ὉΥ {118 δροςΐαὶ βυγροβο. ΒοπΊοΥ, Βίγος, δὰ Ηὰὺς αἰ ΕΣ δ᾽ ΣΕΥ 
ἐη τ᾽6 δοῖι!8] πυιὈοΥ8, Ἰυ ἢ 116 ΤΠΟΥ͂ ἀρτοο ἰη τ[ῃ6 σθη6 18] μοῦ. 

8. ὙΙΗΙΟ {Π6856 ΤΟΙΠΔΓΚΒ νΟΓῸ ραϑβδίηρ ουΐϊ οἵ ἴΠ6 ντίτογ 8 Ππαηᾶβ, ἢ6 τοσοϊνοὰ ἃ δίησίθ 
δλϊη οὗ ἃ Ἡοῦτον τγῸ]};; δὰ ἴΠ6 σοθοΓΑΙ οἴἴδος οὗἉ τῃδὶ ροτγιίοη οὗὨ 86 Ὀοοῖὶκς οἵ [π6 το]]δὰ ἔουτῃ, 
γἤοη Ἰοοκοα δἱ ὉΥ 1056] 7, δ᾽ Πρ ΪΑΓΙΥ ΤΟΘΘΣῚ Ὁ]68 ΟὴΘ Ῥδρα οὗ ἴδο Οοάοχ ΡΝ δἰϊἰσδηυβ. ΤῊ 5 
Ἡοῦτον ἔγαρτηοηῦ σοηβιδίβ οὔ ἐΐγεξ ΟἹ] ΠῚ ΠΒ ; δηᾶ 85 ἴῃη6 Βκἴη 18 ρογίδου δὲ 1116 β: 468, δπὰ 
ἢια8 411 [86 Τηδγκβ οὗἩ [6 «{Π ΟΠ 68 ὈΥ͂Τ ΜΠΙσὮ 10 τνὰβ Ἰοϊηοα τὸ {Π|6 ΟἿΟΣ 5ΚἾ 8, ἰῦ 18 ποῖ υη- 
ΤΠ ΚοΙγ [Πδὲ ΠΌΤ ὙΘΓΥῪ ΟΔΤΙΥ (ἰπ|68 [ὮΤΘΟ ΘΟ] ΠῚ ΠΒ ΟΠ ΟΠΘ δβἰζΐῃ νν858 ἃ ΟΌΒΙΟΤΊΔΓΥ ΔΙΤΘΠΡΟΙΊΘΤΙ͂, 
18 Ηοῦτον ἔγαρτηθηῦ νἃ8 ρίνθῃ [0 106 ν᾿ τι Γ Ὁ Μγβ, 1ἡοάογ, οὗἨ Οδῖγο. [118 ἢ ΒΙΟΥΥ ἰδ 
ΡΘΟΌΪΑΓ, ἴοσ ἰδ τυδδ ἰου πα ἴῃ ἃ ἀτγῪ βΒῃδῆ Ὀοποδίἢ [16 τηοβαιο οὗἨ ΟἸΊΔΓ, δὲ ογι κα] γὴ ---- ἢ 6 
δηοίοηϊ βἰῦο οἵ 186 ἰοτηρίο οὗ ἴπ6ὸ 1οσγᾶ. ὙΤθθ τὮγοΘ οο] πλη5 σοηπίδίπ οποϑὶϑ χχὶΐ, 1- 
χχὶν. 26. ΤῊΘ τηδλίουαὶ 18 ἃ στοὰ κἰκίη, ργοραγοᾶ ἴῸὉΣ υυτι της οα ὁπα δἰὰὰθ ΟἸΪγ. 



Οτεεῖ Μ|' 5. ΟἹ λ6 πιοδὲ Αποϊοπέ (ἴα88 οὐπέαϊπῖπφ ἐδε αοςρεἶ5. 16] 

ἐπ Ἰαξίεσ ρατὺ οὗἁὨ ἴῃ6 ἔουσί ἢ σοπύασγ. Α180 {Π6 οὐἹρῖπαὶ ρῥἷαοα οὗἉ (86 
Ἐρίβι] 6 ἰο {86 Ηδῦτονβ βθονβ μον {Π18 ΜΆ. αἰ 8 ἔγοπι τυ μαΐ τσ 
.5..8] ἔγοσα {π6 πα οὗἩ Αὐμδηδβῖυβ, τυ ἤθῃ 10 νγα8 μ]ασοα δέου 2 ΤΉ 688, 
ΤῊΘ οτϊδβίοη, ἴοο, οὗ ἐν ᾿Εφέσῳ ἴῃ [Π6 Ὀοσιπηϊηρ οὗ ἰδ6 ΕἸ ΡΒοβίδῃβ 
(ὙΠ γα, μόνγανοῦ, {86 ΟΥΡΊΠΔ] τυγι[οΥ, ΟΥ δὶ ἰδαϑῦ ἃ νΟΥῪ ΘαυΪν Πδηά, 
μὴ5 δἀάοά {πῸ ψχογ8 1ῃ {Π|Ὸ Ἰπᾶγσὶη), γ᾽ 1 οἢ δοοογα8 ἢ [86 ὑθ ΒΟ ΠΔΟΉΥ͂ 
οὗἩἍ Β481}, ἐμαὶ 1686 σογὰβ οσο ποῦ ἴῃ ϑοῖὴθ δηοϊθηΐ Μ δ ., [Π6 ποη- 
δαἀάτίοη οὗὨἍ ἐπα Ἰαίζα ραγὶ οἵ Μαῖκ χυὶ., πὰ οὔποῦ ρθου] τ 168 οὗ 8 
βίγα αν Κιπὰ ἰπ {16 ταδαϊηρβ, 411 ἔοστα ραγίβ οὗ [πΠ6 ργοόοθβδ οὗ ργοοῖῦ οῃ 
ΒΟ Β Ηὰρ Πα8 το] θα ἴῃ μ18. Οὐηιπιοηἑαξῖο, ἃ8 Θϑι Ὁ ΠΙΒῃϊηρ; [Π6 οἰαϊπι οὗ 
115 ΜΆ. ἴο Ὀ6 ἃ τηοπυτηοῃΐ Οὗ ἴΠ6 ἔοτταοῦ ρατγί οὗἉ [Π6 ουγίῃ σοηΌΓΥ. 
1 τοδν μ6 βαϊὰ ψ 1} οοηβάσηοσο, {Παὖὺ [Π6 Ἔχδπι δύο οὗ 118 ἰοχί δηᾶ 
σοηϊοιίβ ψου]Ἱά ργονα ἴ86 ΒΙρῊ ργοθδὈ ΠΥ (ποῖ οἢ 8 βῖηρ]6 στουπί, 
Βυΐ οἱ ΤΕΥ ΘΟΠ 1η64) {πᾶὉ 1Ὁ 18 Δ ΟΥΊΟΥ [0 {86 τη144]6 οὗ ἴπ6 ἔοαγίι 
ΘΘὨἑΣΥ ; δπὰ {818 Θβί}Ὀ] 15Π0α ΡγΟὈΑὈΙΥ 18. ΡγθοΙβο Υ ̓ ν ἢαῦὺ ρα]ϑο- 
ΡΤΆΡΕΥ οοηῆτγμηβ. ΗΟ τυοἢ οἷον {115 ΜΙ 5. τὰν θ6 ἐμδη [86 τ] 4}6 
οὗ τ[ῃ6 ἔουτίἢ οομίυσυ, νν6 να ΠῸ πηθδηϑ οὗ ἀοίογπηρ. 
ΤΟ οἀϊΐοτβ οὗ 6 Βοιβλη 1,Χ Χ, ἴῃ 1586, υϑ6α 1Π0 ἔοΥτηοΓ ρατί οὗ 

1Π15 Μ8. 848 {ποὶγ Ὀαβὶβ; {π6ὶγ ἀδραγίαγοβ ἔτοπι Ὁ Ὀδῖηρ, 10 ΒΕΘΙΏΒ, 
τ] ΟΘ Ϊγ δοοϊάθηΐα!. [Ιἢ δαἀορίϊπρ {6 ἰοχὺ οὗὁἨ {π1|8 ΜΆ. {Π6} σψογθ 
συϊάροα γ οὐ σα] βαρϑοῖτυ, ν ΒΙΟΝ δῷ ΤΠ δὺ [πλ6 τγ88 το Καῦ]6. ὙΠΟΥ 
)υάροα οὗ {π6 δοιαα!ν οὗ [πΠ6 ΜΙ. 1066} ἔγομα ἃ σοιῃρασίβοη οὗ [86 
Ἰοΐίοσβ ψ τ ἀποιϊθηΐ τομαπιοηίβ, Βα οἢ 88 ΒΟΥ Ρ]ΟΠΒ ; ἴον δϑίιτηαίοα 
{Π6 ἀποϊοπῦ ἀκία οὗὁὨ {86 ἐοτέ ὈΥ σοι ραγιηρ 10 1} ΥΘΓΣΥ͂ ΘΆΓΙΥ ΟἸΔΌΟΙΒ. 
ΤΠΟΥ ἴπυ8 Ὀαπεβίοα ΒΙΌ]1οΑ] βύπαν ποὺ ἃ 1016 ὈΥ ταβουιηρ ἴΠ6 ἰοχί 
οὔ 106 1 Χ Χ. ἔτοιῃ (Π6 ἔοστα ἴῃ ἩΔΙοΝ Ὁ 88 ἴπθη οὐττοηΐ; σψ ἤθη ἰξ 
[Ο]]οτυ θα βοσμδίϊμηοβ [86 (ὐοπιρ! υἱοηβίδη δα! 0Π, δπα τόσο ἔγαυ  ΠΕΪν 
1η6 ΑἸάϊπο. ΥΥ̓́δὶ ἃ βοσνῖσο {Π6Ὸ6 Εοιηδῃ δαϊίοσβ πῖσμῦ μαναὰ γοηάογοά 
ἰο Νονν Ταβίδιησηϊ οὐ Ἰοἶβηχ, ΕΓ ὉΠ6Ὺ μδα οχίθηαθα {πο} Ἰδθοιγθ ἴὸ 
[παὖῦ ρογάοῃ οὗ (μεῖς ΜΟ.! 
1 {86 δβαηθ οδηΐυσυ, ΘΥΠΟΥ οὗ Νιπιοσίιθη οχίγαοϊθα βοπὶθ 

ΓΟΔΙΏρΡΒ ; δηα ἴΠ680, δῃα {Π6 ἴδον γθῦβοβ βοηῦ ἴο Εὔγαβγαιβ, Το γα ἰοην 
1Π6 ΟὨΪΥ οογίδϊη βρθοϊπιθὴ8 ὙΒΙΟΝ ΟΥ̓ [109 Ῥοββοδβοα οὗὨ {π6 ἰδχῦ ψϊὸ 
10 σοηΐαῖηβ. Απά {δι 10 νγᾶ8 ἰοὴρ ἀἸϊδουββοῦ (πα ονϑὴ ὈΥ Μ|], σῆο 
τηϑιηἰδῖποα (86 Δῇηττηλίν6) τ Βοίμ ον {π|8 ΜΙ, πδὰ ποῦ θθθη δρὶογοᾶ 
848 1Π6 4518 οὗ [π6 (ομρ! υἱοηκῖδη δα! Ἰοη. 

ΤἼο ἢγοὶ οοἰϊαΐίοπ οὗ ἴμ6 Οοάοχ Υ δίοδηι8 τγ88 πηδο ἴῃ 1669 ὃγῪ 
Βαγίο]οσοὶ ; {118 18. οοῃίβδι ρα ἴῃ ἃ ἐγαπβοῦρῦ δπχοηρϑὺ π6 ΜΆ. 1ἴπ 
τῃς Βιρ]ιοίμδαιο ἀπ οἱ (ηοῖν [πηρότ]4}6) δὖ Τασῖβ. ΤᾺ σο]]δίοπ 
1561 15 ν ΥῪ ἱπιρογίδοι ; απᾶᾷ (6 ὑγαηβοῦιθοῦ Πὰ8 ποὺ Ὀθθῃ ὙΘΣΥ͂ 
ἀ]Πσοηΐ οὐ αἰϊθαίϊνο. ΓΒ ΘΟ] οη τγὰβ σεῦ πἰδ6α ὈΥ ϑ0Π0]Ζ ἐμ [86 
ἢτϑί νοὶ]. οὗ 818 ἀστοῖς Τοβίδιηθηΐ, ἴῃ 1830: ἀοίδοῦνο 88 1 18, 10 ἢ88 
Βοπι8 ψαϊὰ6 88 ΘΟΠΗγταϊηρ' ΟΥ̓ οογτθοίϊπρ' τϑαήϊηρβ ἀποίθα ὈΥ ΟἾΒΟΓ 
οΟἸΪαΐοσβ. Τὸ {Π18 δῃά τ. 88 θθθῃ σϑοοριθα Ὀοίῃ ΟΥ̓ ΤΊΒΟΠοΠἀοτ 
Δα ΤΥΘρΈ]168, αῃμά 10 νγα8 4180 οωρίου θα ὉγΥ ΜΈΓΑ] ᾿ὰ δῃ οἀϊίίοι οὗ 
(86 ατοοῖκ Ταβίαπιθηΐ ἴο θ6 τπηθηΠ]οη θα ΡΓΘΒΘΏΤΙΪΥ. 
ΤῊ ποχῦ σο]]δίοη τῦαβ ὑπαὶ τ ΠΙοἢ νγᾶ8 οχϑουίοα ἴὸς Βοηί]ου, τ ἤθη 

{μαὲ οτος γ88 δηραροά ἴῃ Ῥγοραγαϊ 8 [ῸΓ Π1Β ρσοροβοα ατϑοκ Τοβία- 
τηθηΐ. ἄῃ 1] αῃ παπηρα 27͵ου ταδάα {86 οοἸαἰϊοη δου (Π6 γοαγ 1720. 
Αἰδογνατάβ, ἤθη Ὁζγ. ΓΠολαΒ ΒΘη ]οΥ, ομα οὗ [Π6 μορθθνϑ οὗ (86 

Υ01. 1Υ̓͂. Μ 
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δύ ΟΥΙ 5, 88 βίδυϊηρ ἰῃ Βοπιθ, Β6 δχδηϊηθα δηᾶ ἀοβοσιροα (μϊ5 
5. ΜΙίοο νγ88 ὈῪ {παῖ {π|6 ἀ68α ; Ὀαὺ {Π6 νΑγϊδῦο 8 ὈΥ 1Π6 Βαμα 8 

οὗ δογγθοίοσβ, δῃηα [86 ἴγδθ68β οὗ {π6 ΤεδαϊηρΒ ἃ ργίπια πιαπῖι, ΤΕΥ Ἀρδῖῃ 
αχίγαοίοα ἴον ΒϑηίοΥ ὈΥ {π6ὸ ΑΡθαΐο Βιυ]οῦία, δῃα ἰγαηβιηϊ6α ἴο 
ἢ. {{ΠΠΔΡΡΥ να ἀο ποῦ Κπον σα π88 Ὀδοοηο οὗ 1Π6 ποία οἵ [818 
ΓΟ-χδιηϊπαίζοθ, Τδα σοοἸϊδίίοη ὈγΥ ΜΊΟΟ 18 ΠΟΥ͂ ῥγδβουυθα διποηρδὺ 
Βοη ον Β ὈΟΟΚΒ δῃηᾶ ρᾶρουβ 'π [86 ΠΠΡΥΆΤΥ οὗ Τυϊηϊγ (ΟἸ]αρο, (ὐδτὰ- 
Ἡγϊᾶρσο; 1Ὁ 18 ἀθοϊ θα ]ν (86 ταοδὺ οοιηρίοίθ ὑπαὶ 6 Ῥόββθββ, δυϑῇ 
ἐπουρἢ Μίοο 88 αὖ ὕϊπημθβ σοῃίουηαοα {π6 παπᾶ οὗἁ ἃ οουτθοῖοσ πιῇ 
{μαῦ οὗἨ 1π6 οτἱρίηαὶ σοργιβί. [}ἡ 1799, {1118 ΘΟ] ]α οη. γγα8 ρι Ὀ] 5ποα 
Ὀγ Εοτή, ἴῃ [Π6 Δρροπάϊχ ἴο {π6 (οάοχ ΑἸοχαπάσιηιιβ. ΤΠ οοἸ]ύ!οα 
18 ἴῃ (86 τηδῦρὶη οὗ ἃ ΘΟΡΥ οὗἩ {πΠ6 ατϑοκ Τοβίδμηθης οἵ (ορμδίδυβ 
(Βίγαβθυτγρ, 1624). Βείογο 1Ὁ νγὰϑ ρα ]Πβηοα ὃν Εοτγά, 1Ὁ δὰ θθθη 
ἰΥβηβουὶοα Ὀγ ΥΥ οἱᾶς 1ηἰοὸ ἃ ΟΟΡΥ οἵ ΒΙΒΒορ Ε61}}8 οἀϊίοη (1675); ἀπά 
1Ππ8, ἸῺ Βοπη ρἴδοθβ, {π6 ρϑοι ΓΙ 168 οὗ εἶ [αχὶ οὗ (ρα οι ΘΓΘ 
Δδϑιπ] ἃ 848 ὑπουρ ὑμογὺ ποτ ἔουαμα ἴῃ {86 Ναίϊδεδη ΜΩ, Βυΐ, 
Ἰπ4664, υϑοΐ] 88 ΕὐγαΒ δαϊίίοη 88 Ὀθθη, ἴῦ 18 ποὺ ψιμουῦ ροοά 
ἔγιιῦ τὸ γϑσοτιραῦε παὺ πα ῥγιηΐοα τι {Π6 οΟἸ]αίϊοη 88 10 18 ἔοαῃά 
ἴῃ ΤΥΪΥ ΟΟἸ]ορσο Πρ γατυ. | 

Βιγοῦ, τ 116 ὑγανθ!]ηρ αὐ (Π6 οχροησα οὗ {86 Κὶπρ οὗ Το ΑΚ, 
οοἸ]ἰοα [6 Νὸν Τοβίδιηθηϊ ἴῃ {115 ΜΆ., ἢ 1Π6 ὁχοθρίϊοῃ οὐ {16 
(ἀοΒρο]8 οὗ 106 δπὰ Φο ἢ : 186 τ Π0]6 βθϑιὴδ ἤο βανθ Ὀ6θὴ δχϑουίοα, 
ἴου ΒΟση6 ὉΠΟΧΡΙ δἰ πμθα τϑάβϑοη, τ ἢ μαβϑίθ. [10 18 οἰθαν [ῃμαὐ ΠΒΙΠαΣΔΠΟΘΒ 
ὍΟΓ ὑπγόν ἴῃ Π18 γαΥ, δι 6 Δ] οσοίμου ἀρδίϑι δ ἔγοπι ΔῺΥῪ βίδία- 
ταθηΐ οὗ {π6 οἰγοιιηδίδηοοβ ἀπᾶθυ  1οἢ πα τάδ {Π6 οοἰαοη. [ἢ 
1788, Β'τοῦ ρ] 186 ἢ18 οαἀϊίοη οὗὨ {6 ατοοκ (ἀοβρο]8, βι 0] υἱπιησ 
ΨΑΙΊΟΙΒ ΓΟΔαΙΏρΒ ἔσοπὶ {πὸ ΜΟΣ. σοῦ Πα Πα οχϑηηηθα. ΤῊΙΒ 
οοπίδιηοα [Π6 Εγβῦ ρυ] 18ῃ6α οοἸ]αίοη οὗἩ {πὸ ΜΆ. :  οἴάα Πδά ρῥγο- 
ΨΙΟΌΒΙΥ βοηὺ ἴο ΒΙτΟς [ῸΓ ᾿ἸΠβου θη 8. ἐγβηβοσιρὺ οὐ (86 οοἸ]αὔϊοη οὐ {86 
(ἀοβρε8 οὗὨἩ Τρῦκα δπὰ «}ο]χη 88 τηδάβ ἔογῦ Βοῃίίου. [1 1798, Βίσγοῃ 
ῬυΠΕμοα {86 ναγίουβ γθδάϊηρβ ψ ῃϊο μα Βδα οοἸοοίοα ἔοσ π6 Αοἱβ 
δηα Τὸ ρΊΒ.168, δῃα ἴῃ 1801 6 σοργιηὐθα 086 ογι ο8] ἀρραγαίῃβ ἴα ὑπ6 
(ἀοβροἷβ πῃ {6 βᾶπλ6 ἔστη. 

Ετοτὰ (8686 οΟἸ] ΔΕ ΟΠ 8, θυ Θβρθοῖα! ]ν ἔγοσα (ῃαὺ οὗἁὨ Μῆ1οο, οὐἹ [168 ΘΔ 
ΘΟΙΏΠΊΟΠΙΥ 186 [ἢ ΓΟΔΑΙΏρΒ οὗ (18 ΜΆ8. ; Ὀαΐ [Π6Γ6 δγ6 ποῦ του οὶ Υ οΆ568 
ἴῃ ν ΒΟ ὁη6 ΟΟἸἸαίου ἢδ8 πούϊοθα βοιῃθίμιηρ ἩΜἘ116 δμοίο ̓  18 β:]θηΐ, 
Ὀαΐ ὕΠ6γ6 ἃγα 8180 δοῃίσδαϊοίίοηϑ δηα αἀἰβοσοραηςιθβ. ὅϑοιηθ οὗ ἐμ68θ 
ΔΘ βου ]εα ὉΥ {π6 ὑββε ΠΟΥ οὗ Βαγίοϊοσοι δοῃῆσγιαϊηρ οη6 ΟΥ [86 
οἴμον οὗ 1π6 οο]]ατοηΒ ; θὰ ἴΠογ6 18 ΘΟ ρΡἢ 80}}} ἀποογίαϊπ ἴο βηδῖκθ 
8 ΟΥς τορτοῦ ἀθορὶν ὑπᾶὺ πογίο τΠ6 ΜΆ. 88 Ὅθθῃ ᾿πϑοοθββι} 9 
ἴον {π6 Ῥύγροβο οὗ ἃ ρογζεοί Θχδυηϊ δὶ η. 

θυυσῖηρ {π6 {π|6 (μαὺ {18 ΜΆ. νι} ΟἾΒΟΡ ἰγθαβαγοβ οὗ [86  αἰἴσδῃ 
ΓΛΌΓΑΓΥ γ͵8 αὖ Ῥαγῖβ, Ηρ δχαμηϊηρα 10, δπα ρα] 186 ἃ 4. νϑίμαθ ]8 
ἀοβογιρίίοη οὗ 1: 6 βϑοιὴβ ποὺ ἴο αν Ὀθθὴ αὐᾶῦα ἐπαΐῦ 1ῦ 788 
(ἀοβιγαῦ]6 ἰο οοϊϊαέο ᾿ῦ τῶοῦα ΤπογουρὮ]Υ : βυο ἢ}! 8 ψουκ, ΒΟΥ, νγ88 
Ὀυΐ 11{{|6 ἴῃ δοοογάδῃοθ 1 818 ΒαὈὶ(8 οὗ ταΣπᾶ, 
ΤῊ ΜΆ. νγ8 ἱπβρϑοίθα Ὀγ Τιβοβοηάοσῇ η 1842, ἀπ Ὀν ΤΎΘρ6|168 

ΣΟΡΟΔίΘαΪΥ ἴῃ 1846 απὰ 1846; δυΐ 1ὖ γγα8 ὑπάθυ βοῇ γαϑί γι ΟἿΟΠΒ 
τὨδὺ 16 νγὰ8 ᾿τιροββί 6 ἴο ἀο ποσὰ ὑΠπδῃ οχϑίμϊηθ ραγ ΘΟ ΑΓ ΓΟΔαΙ Πρ. 

Αἢ οαϊίοη οὗ [86 ατοοκ Νον Τοθϑίδιηθηῦ ὉγῪ Μυγαὶῦ Δρροαγεὰ ἱπ 
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1846 («πᾶ αραῖη τὴ ργϑίδίουυ τοδίζοσ ἴῃ 1848), ργοίδθβθϊγ Βαβοὰ 
ου 1818 Μ8. Τιε ἔδοΐ οὗ (86 ο888 Βοίσενοσ 18, (μὰΐ ΜΌγαὶ Πα ο]γ 
{ἢ ΟΡΡογ ΣΤΥ ΟΥ̓ Θχϑιαϊηῖπρ [86 ΜΆ, [ὉΓΣ ἃ ἔδυ Βουτ; δῃηά γαῖ ἢ6 
ΒΑΥΒ ἰμδὲ {Π18 νγῶ8 βυ ποϊθηῦ ἰὼ ΒΟΥ πὶ [6 ΒΌΡΘΥΙΟΥΥ οὗ {89 
ςοἸ]αοη οὗἨ Βαγίοϊοδοὶ ονϑσ ὑπ6 οἴμβοσβ.0 ΧΚ5 {ἢ Ἵο]]αδίϊοῃ ἴῃ αυδδϑίϊοη 
ΤΟΙΩΆΪΗΒ ἰῃ ΜΆ. αἱ Ῥδσβ, 1 νγὲδβ ποῦ ΘϑδΥ (ὋΣ βίπἀθηΐβ ἴὸ αἰθργουθ 
ΜυγΑ]Β οἰδῖα. Ὅμα ὑγαηβουρῦοι οὗἉ ὑπαὶ οΟἸ] ]αἴοπ, Πού Υ ΟΣ, ΒΠΟΥΤΒ 
δί ὁῃ06 118 Ἔχίσγοιωβ ἀβἔβοι νυ Θη688; 84 1Ὁ ὈΓΙΏΡΒ ΟἸΘΑΓΙΥ ἴο ΠΙρΡΩΐ πα 
Μυγαὶ σοι ποῖ μάνα ταδά6 1ὑ {π6 Ὀδδ18 οὗἁὨ ἢἷβ δα !οη, ΤΙβομβοηάοτέ 
ὈΆΡΙΣ Ῥγουθα μον [1{0|16 ΜΌγΑΙς αἱ, ΟΥ οοὐἹὰ αν ἄοῃθ, πὶ {6 

Δ οδη ΓΛΌΓΑΓΥ : δ6 ταὶρῃῦ μαᾶνο ΣΟ Πα οΥθα ΒΟΙΩ6 ΒΟΥυ 6 [0 ΟΥ̓ ΠΟΊβτα 
ἢδα Β6 Ὀδθπ οοπίδηϊρα ψ 1} ᾿ οσμλλπρ' οἴμοσβ τ μαὺ 6 Ὠἰμβ6 1 μδά 
ΤΟΔΠΪν Οὐβοσνοα ἴῃ 186 ΜΆ. 

10 α8 Ἰοπρ θθϑὴ ψ]Βῃ 64 {πδΐ ὑπο σο βου Ὀ6 ἃ ἔδοβίσωιο δαϊίοπ 
οὗ (815 ΜΒ. ; δῃὰ πιο ἢᾶβ Ὀθθὴ βαϊα δρουῦ βυοῖ ἃ Ρυ]]οδίϊοα 
ῬΓΘρασοα Ὀγ (ὐδγάϊη8] Μαὶ).} ὙὍδογα οδη Ὀ6 πὸ ἀουδὲ {παΐ δὴ βὐϊίοη 
[25 θ6θὴ ργιηΐθα, οοπίδιηϊηρ Ὀοΐ ἰδ ΠΧ Χ, ἀπὰ (86 Νὸνν Τοβίαπιθηΐ 
ἔτοπι 1815 ΜΆ., δυῦ 1 068 ποῦ Ἀρρθασ ἰοὸ 6 ψγῆδὺ 18 ΘΟΙΩΠΊΟΙΪΥ͂ 
ὉΠ ογβίοοα 88 ἃ ἰδοβιγη1]6 θα Π1οἢ : 1Ὁ Β66Π18 ΤΑΙΠ6Γ ἴο θ6 ἃ ἰαχὺ οἱοβαὶν 
ΤΟ] ονσησ 116 ΜΘ. Ὑαγίουϑ γθάβοηβ δνθ Ὀ66ῃ δϑβιρηθα ΤῸΓ 118 ποὶ 
Βανιηρ 848 γοὺ τϑοοϊνϑα {Π6 Δρρσγοὐυθδίίοη οὗ [86 Ἐβοιηϑῃ σθῆβοσβ οὗ {86 
Ῥγοϑ8. Τλδ ἀραίῃ οὗ (π6 ᾿ἰθαγηθα αϊίοσ τιᾶψ Ῥγαναπὶ ΓΙῸΣ δίθρθ 
θεΐηρ ἰΔΚοὴ τὸ ρυ 18} 818 ἸΆθουγβ, ὑμουρῃ ῥυϊαίθά, ὙΒοη Βοταθ 
ΑΒ ἴῃ {86 Παπαβ οὗ 86 ἘΘΡυὈ]Ἰοδη σονογπιμθηῦ, δπᾶ (6 δι ΒΒ Υ Υ 
οὗ τ1πΠ6 Ῥορα οου]ᾶ πο ἸοῆσΟΣ ΒΙΠάΘΥΓ [Π6 Δρρθάσδῃοο οὗ Ὁβ6 Ὁ] ὑσσοσβ, 
Οδγαϊμαὶ Μαὶ οἤἴεγοα {16 ᾿πηργθββίοη ἔν βα]ϊῈ ἰο Μγ. Αββογ, 1} 
ῬΟΌΠΒΙΟΣ αὖ Βοῦη. ΤῊ ὕθστηβ παιηθα ὈΥ {86 (ὑαγαϊπα] πογο ἀθοπχρᾶ 
ἴοο σὰ ὈΥῪ Μτ. Αβίιοσ, δπα (8 {86 ποροϊμαϊζοῃ νγαθ Ὀσόΐίοη οδ, 
10 νγαϑ ουσίουβ ἴο ἤπα 4 οηδη (ὐδγ 1 η8] ομἀθανουσίηρ ἴ0 ΘΠ])ΟΥ 8 
ΤΩΘΆΒΌΓΤΟ οὗ ΠΌΘΟΥ οὗ ρῥῃ]οαίοη, βοὴ {πΠ6 Ῥορθ δὰ ἢρα ἔγοτη 
Ποιηθ, ὙΒΙΟΝ ἢ6 σου ποῦ ἤν θη {818 τυΐϊοῦ οὗ ἰμ6 ΒοΙΒἢ 
ΟΒυτοὴ 88 ἴῃ (86 11} ὀχθγοῖβα οὗ 18 ροῦγοσβ.0 Τμὸ ΕὙΘΏΘΝ οὐου- 
Ῥϑθοῃ οὗ Βοπλθ, δῃα (ἢ6 γοβϑίοσαϊου οὗ Ῥαραὶ δυιμοσι, Βοοη ᾿γ6- 
νϑηΐϊοα Οὐδγάϊπαὶ Νίαι ἔγομπι ρα βλησ ἷ8β οἀϊίλοῃ, -- ἀηὰ ἱππὰ8 {86 
θοΟΠ 80 ΔΓ ΘΕΟΥ ἀοδιγοα ὈΥ ΒῚ0]1ς4] ϑιυάοηΐδ οὗ Εαγορο δηα Ατμλοσῖοα 
Ὑ88 ψ100Π614.3 

Τπ ΤΩΔΗΥ͂ τοβροοίθ, {6 Γ0 156 πὸ ΜΆ. οὗἩ δαυλὶ νδ]ιι6 ἴπ οὐ! ἱοῖβια ; 80 
{μ8ὲ, ανοπ βουρ Ἧ͵Δ ἃγα αὖ ΤΠ πη68 ἴῃ ἀοι δύ 88 (0 118 ΓΟ ηρΒ, γ7Ὑα 8ΓΘ6 
Ὀουπα ἰο ρῥγῖζα Βρηϊν τμαῦ τὸ ἀο Κπονγ. [Γ σοδαϊηρ 810} 6 
Κποττ, οα ἱπάδροπάθηῦ σγοιηα8, [0 ὍΘ ὙΘΙῪ δηοϊοηῦ, Ὀυΐ ἴτοτῃ Β]Ὸἢ 

Σ ΤῈΘ ὙΕΙΥ οοπέγβαϊςίογυ βιδίθθηῖβ τ ἰο ἢ μαννα Ὀθθ μι] ἰδμθὰ οἡ [ἢ 18 βι Ὀθοὶ δγὸ 
ΟΣ ἴῃ Ρδσὶ ἴο ἴδ νϑυγίπρ δοσομπίβ νυ ἢοἢ τ Ογαΐπαὶ Ὠἰπιβο} ἕανο ἴοὸ υϑγουβ ᾽η- 
αυϊγίοθ. [ἴῃ Μασοῦ, 1846, σαγάϊπαὶ Μαδὶ τοϊὰ ἐπ ργθβθηΐ ψυῖῖοῦ 1ἢδὲ ἴξ που οὶ Ὀ6 8 
ἔαοαῖτη!}]6 οἀϊτίοη, Ὀπὶ οπθ ογηθά [ὉΣ ζΈΠΘΓΑΆΙ π86, “ σοτητηθ 1 ἐἀϊτοη ΑἸρ]αἶδο ἀ6 Μ|].᾿" 
Ησν ἴαν τπϊ8 ἀοδογίρείοῃ 18 δρὶ Οὐ δοουσζαίβ, ἯΘ ΤΏΔΥ͂, ῬΟΥΠΑΡΘ, 6 80]6 δοΙηθ ἀΔΥ ἴ0 
ἀεϊοιπτηΐῃς, 

3 ΤΉΡΓΕ 88 ἃ ΤΌΤΩΟΙΩΣ ἴπαὶ τὴϊα ΜΒ. μαὰ ἀἰδαρρεοδγοὰ δὶ [86 ποθ οὗ ἴππ686 Ἐογηδη σοτ"- 
ΣΩΟΠΟΠΒ ; δηὰ ᾿ξ νν88 δύδῃ βαϊὰ [δὲ ἴς δὰ ρβαϑθὰ (1|[ὸ τηοϑὲ οἵδποσ ἰοδσὲ Μ58.) ἰπΐο Βϊπαϑίδη 
Βεηπάβ. ὙῈδ ἤορὸ νγῶβ ᾿Πογοίοσο ὀχργοδϑααὰ ἴπδῖ, ἴκ τΠ6 Οοάοχ ϑὅδη- Οθιτοδηθηδὶβ δπὰ 
ΟἸΒοσβ, 1᾽ πιὶσῃϊ σοταο ἴο Ἰΐρῃς ἰη Επβεῖα, υΠοτο, δὲ Ἰοαβῖ, ἰὸ σου]ὰ ποῖ Ὀ6 ͵ε85 δοοβββί Ὁ] ἴὸ 
ΒΟ ΠΟΪΆΓΒ τη ἴδ 88 δὲ ἢοῶθ. ΤῊΘ Ὑτίοτ, μονγονοσ, οοιδϊ πο ῥγϑοῖθο ἱπίοστηδιίϊοη [Π8ὲ 
15 ΜΒ. τνὰβ βαίδ ἴῃ 118 ρίβοο δἴτοσ ἰδ γοδιοζαϊίοη οὔ 16 Ῥϑρδὶ ζονθγῃμπθηῖ, 

Ἕ ἃ 



1θ4 Τεζίμαϊ ΟΥἐοῖδπι, 

ἴηι τη488 οὗ Μ959. ἀἰβδν, ἀσὸ ἐουπά ἱῃ οοτγίαϊπ ἀοουτησηΐδ, 0 αὖ ΟΠ66 
Ῥτονϑϑ {παὖ ΤΠΘΥ ῬΟΒΒ688 ἃ ρθουν ΟΥ{164] οστῖῃ. Απα {818 18 1} 6 
6486 πὶ (6 Οὐοἄοχ γαΐζοδπυβ. ὙΠΟΥΟ ἄγ Ρ]86 68 ποῦ ἃ ἴ6 7 ἴῃ 
Ὑ 816} 1 βίη 8 δἰ ποδὶ 8] οηθ, 88 ἴᾺγ 88 ΜΙ 5. διι ΠΟΥ 168 8Γ6 ΘΟποογηΘά, 
Δ Ππουρ ἢ ΘΟΠΗττηθα ΟΥ̓ ὙΘΤῪ ΤΩΔΗΥ͂ ΨΘΓΒΙΊΟΏΒ, 8ηἃ ΟΥ̓ ΟΧΡΓΘΒΒ ΘΑ͂ 
οἰἰδίϊομβ. ΤΉθ86 σομῃβι ἀθγαομθ βίϑιωρ ' σιΐ ἰδδὺ ναϊυθ τ πιο 
1688 [ποβ86 τῆο υπαογβίδηα ΠΟῪ ο δδυμπηδία βιιοῖὶ 8.) 6οῖβ δυρμῦ ἴο 
τοραγα 1[8 (ΟΒΟΣΠΊΟΠΥ͂ 88 οὗ πικοΐ ἐπιρογέαποε (ῦ0 ΒΔΥ [86 1688), ἴῃ οδβ68 
ΔΙ ορσοίμον ἀουθίξα!, ἀπ θη 1ῦ 18 ποῦ 80 Βρθοῖδ  !Υ οοστοβοτγαίοα, 

ΟΥ̓ οουζδα, Κα ον σΥ οἴμοσ Μ5., 10 σομ δ! ὩΒ ΘΥΤΟΣΒ; 84 ΠΟῺ6 ὙΠΟ 
ΓΘ ΤΩ ΟἀσγαίοΙ Υ σογβθα 1ῃ ΟΥ̓ 108] δύ 168, νου], 88 ἃ τηδίϊοσ Οὗ ΘΟΌΣΒΘ, 
ΤΟΙ ἱπηρ] ΟΣ] οπ {818 ΟΥ ΟἹ ΔΗΥ͂ ΟἴΒΟΙ 81Πρ16 ΘΟΡΥ. [Ὁ Ροββθββββ 8 
οοὐ οἸαῖτα ἴο θ6 δομβιογρα 88 Βιρουῖοῦ ἴῃ 186 Νὸν Τοβίδιμθηϊΐ ἰο (Π6 
ἄεει Τοχίυβ Πρδορρίιιβ, 28 18 {πὸ Βοθδηὴ ΓΧ Χ, τὸ 186 ΑἸάϊπθ 
οἀϊοῃ. [ἢ ΤΑΔΗΥ͂ ΡΟΪπίβ οὗ οὐὔἱδβορταρῆν, {818 Μϑ, πιδὺ δ6 βδέεϊ υ 
ΦΟΙονγοά, 88 σ᾽ νίπρ ὑπ6 ἔοττωϑ, ὅζο., τ Β1 6 ΤΘΑ ΠΥ Ὀαϊοπρ ἰο {παὶ Κὶπά 
οὗ ατϑακ τη συ μιοῖ (86 Νὸν Τοβίδιηθηῦ τγᾶ8 ΟΥἹρΡΊ ΑΙ τι τθη, [10 
88 Ὀ66ῃ Βυρροβοά {παῖ {π686 ἔΌΓΠῚΒ ΒΠΟΥ {παῦ {π6 σοάοχ ψχ8ὰ8 νυ τι οῃ 
ἴη Εσγρὺ; Ὀαυὺ {Ποῖγ οχϊβίθπος 4068 ποῦ »γουδ [18 τα Ὑ ΒΙΘΙ ΤΩΔΥῪ 
6 τεραγάθά 88 ργοί(υ οογίδϊῃ οἢ οὐ ποὺ στοιηᾶβ: [86 Βαρὶύυδὶ γείθη- 
ἐΐοπ οὗ ΑἸοχαπαάσγδη ἔοστηβ ἴῃ {Π18 ΜΏ, 15 τυ ΟΥ ΠΥ οὗ τολαυῖ, δηα {818 
δ τοὺ ὃδ6 Τπουρηΐ πουἹὰ μαγα Ὅθθα ἀη]]Κοὶν 1 τη6 οοργιίϑθ μά 
Ῥοϊοπροα ἰο δῃοῖποσ ΓΘΟΊΟΙ. 
ΤῊ ἰοχὶ οὗἁἉ [118 Μ8. 18 οὗ σουγβα ΑἸ θχδπάσγιδη ; Ὀαΐ Οὐ βθδο ἢ, οα 

Ἠἷ8 βυβίθηχ οἱ οἰδβϑιέγιησ {86 τηοβῦ δηοϊθηῦ ἀοουτηθηΐθ, ο8]]6ἃ [ἢΠ6 
στοαίοσ ρατὺ οὗ δύ, Μαίμον Β (ἀοβρϑὶ » Ἴεβίεγη : (Ὦ18 τωδυ ὃ6 οὁχ- 
ΡΪαἰποὰ 1 ἃ ἴον πσοσᾶβ. ΤΠ6 ΜΙ. 1ῃ σΘΠΘ ΓΑ] Ἀρτθ 68 ν 1 δοηιθ οὗ (ἢ 6 
ἸΏΟΓΘ δποϊθηῦ ἀΠοουχηθηίδ ; οογίδιη οὗ [2686 δοοογὰ ὙΠῸ 1 ΤΠΟΥα οἰ οΒΟ Υ 
ἴῃ Βοῖη8 ραγίβ μὴ ἴῃ οἴ γβ; 80 {πᾶὺ 1 {Π6 τηοτ δποϊθηΐ ΜΆ58. ὅσ. 
ῬἈὰ αἰϊνιἀεα τηῦο βιθο]αϑβθβ, {118 στοῦ] [4]] β τ ΟἿ πάθον ποιῖθον: 
10 18 ἸΠΟΓ6 δποϊθηΐ ὑπδὴ (Π6 τοϑί, δῃα οδῃποῖ δ βιυιμ[)θοϊθα ἰο {ῃ9 
ΒΌΡΡοβϑᾶ στ ]68 οὗ διστδησοιηθηῦ τ] ἢ πᾶν ὈΘΘη ΔΡΡ]16α ἴο {π6πηὶ. 
στ ΒΌδ ἢ Πδᾶ ἐογπηθα 18 βυβίθιῃ οὐ γϑοθῃβι 98 ὄςξ,ογ6 ἃ. οΟ]]δἰϊοη οὗ 
186 Οοάοχ Υὶ᾽ αἴϊοβδπιϑ μβαα Ὀθθὴ ρα] 18Π64, 80 {μα 18 τγᾶβ ποὺ {}}} αἴϑον- 
γαγβ [μα μ6 Βαα {Π6 ορρογίπῃϊῖν οὗ Κπονιπρ ΒΟ ἔαν 10 οἰδϑηοάᾶ 
χὰ 186 Βυ αν 1810 08 ἩΏΙΟΝ ἢδ δὰ 6414 ἀἄονῃ ; ΜὮ1]16, δὖ {86 Βδπὶ6 
{1π|6, 4}1 (Βα Βα μδα ἄοπο ἴο ββίδ] }8ῃ [Π 6 ἀπ αν οὗ μὶ8 ΑἸοχαηάγίδῃ 
δα ὙΥ δδίθγῃ Γθοθ ΒΟ η8 ὙγὙϑ 80 ΤᾺΣ ροοα δυάθηοο οὗ ἴ86 ναὶυθ οὗ 
(Π6 ἰαχὺ οὗ [86 Οοᾶδχ Υ᾽ αὐϊοδῃυβ. 

ΑΒ 186 ΟΙΪά «πὰ Νὸν Ταβίδιηθηϊβ 8.6 βίταῦαῦ ἴῃ [Π6 τηοᾶο οὗ 
τ ηρ,, ὅζο. ΘἸΩΡ]ογοά, (Π6 80] οἰ ποα ἐλοβίμλ]6 οὗὨἨ ραγί οὗἨ ἘΖοκιοὶ 
ΜΨ11 βοῦγθ δα} } γ16}} το 1] υδίγαϊο [6 Νὸνν Τοβίαμηθηὶ, ΤῊ]8 
Βρθοϊπηθη νγὙλἀϑ ἰγϑοθα ἴπ 1704 Ὀγ Ζδοδᾶρῃηιὶ ἴον αταῦα, βαϊίοσ οὐ {6 
1ΧΧ. ἔγομι [86 Οοάοχ ΑἸοχδπαγίηαβ, ἀπα 10 Γϑῃδ1η8 διηοηρδὺ 8 
Μ9Θ5. ἴῃ [6 Βοαϊοίαῃ Τὐθγασυ αἱ Οχέοσά, 10 πγαβ πιοϑὲ οδγοα ]]} 
8Π4 δοουγαίο Υ Θορ! θα ὑπάοσ [86 ἀϊγοοίίοη οὗ 1μ6 ον. Ὦτ, Βαδμηάϊμποὶ, 
[86 Κοοροσ οἵ [89 Βοα]οῖῃ 1λΌγατΥ, ἴον [89 Εδυ. Τ᾿ Η. Ἠοσῃβ. 
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Σ ὡς 
Ἐ ἸΘΖΕΧΊΙΗΛ 
τά 7 

“2ἷ3᾽Ὼἄ͵μωἊιΣῬΡ 

ΚἈΙΕΓΕΝΕΤΟΕΉ ΤΌΤΡΙΑ 
ΚΟΟΤΌΘΦΕΤΕΙ ΤΕ ΤΆΡΤΩυ 
ΜΉΝΙΠΕΜΠ ΤΗΝ ΤΟΎΜΗΝος 
ΚδΔιεγω ΗΜΗΝΈΝνΝΜμεΕεσιυν 
ὙΝΟΔΙΧΜΑλὼ ΟἸΔΟΕΠΙΤΟΥ. 
ΓΛΟΥΤΑΜΟΥΤ ΟὙΧΟΒΡΚοι 
ἨΜΟΙΧΘΗΟΆΝΟ  ΟΎὝΡΑΝΟΙ 

Κδιδειδονορλαζει,)όθυπει. 
.«ΠΤΗΤΟΎΜΗΜΟς τΤΟῪτΤι 
τόετος ΤΟΙΕΜΓΙΤΟΝΤΉς 

Δ ΧΛΛΔΆΟΩΟΟΙΔΟ ΤΟΎΒΔΟΙ 
ΧΕ ΟΙΩΆΚΕΙΜ ΚΔΙΕτγε 
ΝΕΤΟΛογοοκΎΠρΡΟΟΙς 
ΖΕΚΙΗΛΎΙΟΝΒΟΎΖΕΘΙΤΟΝ 

Ιερεβενγηχαλαδιωνξ 
γι τ ΟΎΠΟ ΤΑΜΟΥΤΟΎΧΘ 
Βδρ ΚΔΙΕΓΈΝΕΤΟΕπεμέ 

βασι “ππ» 

ΧΕΙΡΚΎΚΔΙΙΔΟΝ ΚΔΉΔΟΥ 

πν ΕΣ λιφονηρχεέτοιπο 

ΒορΡΑκἈ ΝΕ ς( ελΉ ΜΕ. 

λαενν»ύτωυ' 

᾿ ΤΉ τοργοδοηϊθα ἴῃ ΕΏΡ] 18} ὉῪ Μτ. Ηοῦτθ:--- 

ΓΕΖΕΚΊΙΕΙ, 

Ῥ Ἔ φ 
Ν ΝΟΜΙΤΟΑΜΕΤΟΡΑΒΒΙΝΤΗΕΒΤΗΙΒ 

ΝΤῊΒ 

ΤΙΕΤΗΥΒΑΒΕΟΌΒΤΗ 
ΜΟΝΤΗΟΝΤΗΕΕΙΕΤΗΟΡΤΗΕΜΟΝτα 
ὙΒΕΝΙΥ͂ ΑΒΙΝΤΗΕΜΙΌΒΤ 
ΟΕΤΗΕΟΑΡΤΙΥΝΕΒΒΥΤΗΕ 
ΕΙΝΕΒΟΗΟΒΑΒΑνΝν 
ΤΗΕΗΕΑΥΕΝΒΝΕΒΕΟΡΕΝΕΡ 
ἈΝΡΟΙΒΑΎΤΗΕΥΙΒΙΟΝΒΟΕΟΘΟΝΤΒΕΒΡῚ 
ἘΤΗΟΕΤΗΒΜΟΝΤΗΤΗΙΒ 
Ὑ ΑΘΤΗΠΕΙΕΤΗΥΕΛΒΟΕΤΗΕ 
ΟΑΡΤΙΥΙΤΥΟΕΤΗΕΚῚ 
ΧΟΘΥΟΑΟΗΙΜ ΑΝΌΟΘΑ 
ΜΕΤΗΕΜΨΟΒΟΟΕΤΗΕΤΌΤΟΕ 
ΖΕΚΙΕΙ, ΤΗΕΒΟΝΟΕΒΌΖΙΤΗΒ 
ΡΕΙΕΒΤΙΝΤΗΕΙ ΑΝΟΘΟΕΤΗΕΟΗΑΓΌΕΕΒΒ 
ΥὙΤΗΕΒΙΝΕΒΟΗ͂Ο 
ΒΑΒΑΝΟΌΡΟΝΜΕΥῪ Α8 
ΤΗΕΗΑΝΟΟΕΤΗΕΠΑΝΟΙΠΟΟΚΕΡΑΝΌΡΟ 
ΑὙΤΉΙΕΙ, ΝΌΘΑΜΕΟΤΟΕ 
ΤΗΕΝΟΒΤΗΑΝΟΑΘΒΕΑΤΟΙΟΥΣ 
ὝΙΤΗΙΤ 



166 Τοχέμαϊ (γιξεοΐτοι. 

Απ οχδιηϊπδύίοη οὗἩ {π18 ρϑββαρα σι (86 ΜΩ͂. 1861 δηλ θ]68. {16 
ὙΤΙΟΣ ἰο δἀὰ ἃ ἔδτνγ σϑμασκθ. Ὑμ6 ἰατρο Καὶ αὖ {π6 Ὀδρὶπηῖηρ οὗ {Π6 
ῬΟΟΚ 18 ἴοι 8 δοσσϑοίοσ : {86 βυλα] οῦ Καὶ ΠΠΠ1η {86 πηδᾶβυσα οὗ {Π6 
οοἸυτὴπ Ὀοϊηρσ {86 ΟὨΪΥ ἱπ|018] το [86 ΟΥΡΊμΑ] Ἡτογ ἐπουρθύ 
ΠΘΘΟΙᾺ] : {818 88 Ῥθθῃ ρδγΟΪΎ ογαβοα, θὰὺ Ζδοδστὶ [88 ἰγδοθα Ὀοίἢ. 
ΤὨΒ βοιμον δ στυιρροα δηα ἰγγορίϊαν ἔοστωδίϊοη οὗ {Π6 [1π68 δηὰ Ἰοὔίο 8 
ΘΥΪΒ68 1ῃ στοϑῦ τη ΆβΒΌγο, 1 ποῦ ΘΠ ΓΟΙΥ, ἔτοσα Ζδοαρηὶ μανὶπρ' [Ο]]ονσοα 
{86 το γδοθᾷ βίγοκοβ οὗ [86 ἰδίου βαπά {μαὺ γϑ- κοα [Π6 Ἰοἰΐογβ, ᾿πβίθδα 
οὗ [16 τηοσγ σϑρί δῦ, θὰ ΠΟῪ {ιϊηΐ, ᾿1π68 οὗ [86 ΟΥ̓σΊηΔ] βουῖρθ. [ἢ 
ἐλὲς τϑβρϑοῦ {818 βρϑοϊαθῃ σψου]ὰ ρσὶνθ ἃ ΥΘΣῪ ᾿ηϑαραυδίο 1468 οὗὨ [86 
ΤΟΡΌΪΑΡ δα οαγοῖαϊ νυ ηρ. 

Ο. ΟΟΡΕΧχ ΕἸΡΗΒΖΜΊ. --- ΤῊΒ ὙΘΥῪ δηοϊθηῦ δηα ψαϊυδθα Ρᾶ- 
Ἰπηρβοοὺ ΜΚ., οοπίδϊ ϊηρ᾽ Βοσλθ ῬοΟγΟ:Β οὗἁὨ [π6 ΟἸΪα Γ᾽ δβδίαμπγεπί, ἀπά ἃ 
ΘΟΠΒΙ ἄογ]6 ρασί οὗ 186 ΝΟΥ, 18 ργθβουνθα ἴῃ {π6 Βιθ]ιοίπδααα ἀὰ 
Ἐοὶ (μον Ἰπιρέτ]4]6) αὖ Ῥατῖβ (Νο. 9.) [Ὁ τϑοοϊνοαὰ {π6 πδῖηβ ὈΥῪ 
ΜΘ} 10 18 ἀοδιρσπαίθα ἔσοια (86 Ἰαῦοσ. τσιπηρ' Ὀοὶπρ ἃ ρογοη οὗ {Π8 
ατϑοὶς οσκβ οὗ Ἐρῆγατα [86 ϑγγίδη. ΟΥ {6 209 ἰϑανθθ οὗ συ βιοῇ 
{6 ΜΆ. πον οοπβιβίβ, 146 Ὀοίοησ ἰὸ {π6ὸ Νὰ Τοβίδιηθηΐϊ ; {Π6 γ 
ΘΟΙΏΡΙΒ6 ποὺ αυϊΐα ἔσο {Π|τα8 οὗ {Π6 βαδογϑα ἰοχέ, Ὑ μθη {Ππ 6 Ῥουϊ 
788 ΘΟ} ] οἴ 10 σοῃίαϊποα 4}} {πὸ Νὸνν Τοβίδιπθηῦ, πα ργοΡΔΌ]Υ α]8ο 
811 186 ΟΙΪά, Τα οσάοσ οὗ {πὸ ὈΟΟΚΒ ἴβΒ {Π6 βᾶτὴθ 88 ἴῃ ἴη6 (ὐάοχ 
ΑἸοχαπασίηυβ, (μ6 ΑΡοσαῖγρδα [0] οσίηρ [86 Ῥαβύογαὶ ΕΡ!8{168. 

ΤΗῖΒ ΜΆ. γγαβ ἔρυτο [86 ΡΧΟΡΟΓΙΥ οὗὁἩ (ὐδγάϊπαὶ ΝΊοοΪα ΒΙΔΟΙΪΗ͂ 
οὗ ΕἸΟΥΘμο6, πορ6Ὺ οὗ 1,6ο Χ., ᾿ηΐο ΒοΒΘ ρῬοββθβϑίοῃ 1Ὁ ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
Ρβββϑᾶ ἔγομι ἀπάγθαβ μη πμ68 1. ἈΒΟΆΥΙΒ, ὙΠῸ αἰ α αὖ Ῥοτηα ἱπ 1δ8ὅ, 
δροα ΠΟΑΥΙΪΥ πἰπμου ὙΆ 5, δα ψ}0 ἰοηρ Ὀοίογα μα οοϊθούθβα ἴῃ {Π6 
Ἐαδῦ τη ατθοκ ΜΘ. Ου {π6 ἄραι οὗ (ἰἀγάϊπηα] ΕΠ]ΔΟ]Η͂ ἰπ 1660, 
ΒΒ ΠΡΥΑΓΥ͂ τγα8 ρυγομαβοά Ὀγ ῬΙοῖτο δίγοζΖι, αἀπα ἔγοπι ῃῖπὰ {{|18 ΔΊ 5. 
Ραββα ἱπίο {πὸ βδηάβ οὗ (δίμοσιπο ἀο᾽ Μοαϊοῖ, δηὰ πθηοα ἴο [6 
ἘΎΘθΟἢ Βογαὶ ΓΌΓΑΓΥ. 

ΑἸΠχ, πὶ {π6 Ἰαὐίον ρατὶ οὐἩ {Π6 βονοηΐθοηίῃ σοηϊτΥ, Μψγ)ὰ8 {86 ἢγοὶ 
ψγ0 οὐὈβογνϑα {86 οἱ οσ συ ηρ πάθον {16 του οὗ ρῆτιη. Αἰογ 
{86 αἰϊοηίίοη οὗ Βοϊνιη μαά Ἀθη ἀϊτοοίοα ἰο {πὸ Μῶ., 6 οχίγδοίοα 
ΒΟΥΘΙΑΙ τοϑαϊηρθ ΒΟ ἸΚ ἰδίου ἱπβουίθα ἴῃ ἢΒ σοργὶηὶ οὐ ΜΙ} 
ατοοκ Τοβίδτηθηῦ ἰὰ 1710. ΤῊ γα [86 ἢγβὲ 86 ἴο ψΒΙΟἢ 1Ὁ τγ88 
ΟΥΟΙΟΆΠν ἀρρ] θα. Α ἔδν υϑατβ δέου {18 ὙΥ οἰβίθί ῃ τηϑθ ΒΟ 6 
Ἔχίγαοβ ἔγοπὶ [Π18 δῃᾷ οἴμοσ Μ 5. ; δῃὰ σμθη ἴῃ {Π6 ὈορΊπηΐπρ' οὗ 
1716, Βα βουνὰ {π6 σϑδάϊησβ ψῃὶοἢ μα μδα ἐουπα 1π {81 ΜΆ. ἴο 
ΒΘΒΆΪΟΥ, ὑμαῦ οὐ τνᾶ8 δῦ οἕςα βίγιοὶς τ {Π6 1 ναϊαθ, δπα μα βοηΐ 
ὙΝ εἰβύθίπ αραῖὶῃ ἰο Ῥαγῖβ ὕο οο]]αΐθ {Π18 ρϑ]:πηρβαδὲ 88 δοοισδίο! υ 88 
86 οοὐυἹὰ ἔοσ μϊπι. Οτ {{18 ἰάθοιγ ὙΥ οἰβίοϊῃ Ὀθβίονεα στοαὶ ραΐπβ, 
Ὁπουρσἢ Π6 ΒΡΟΚα ταυοῖ οὗὨ {π6 αΙβΒισα  Υ  ΒΙοἢ μα ἔοαπα ἴῃ τοδάϊησ 
ΤΏΘΔΗΥ ραγίβ οὗ {86 ΜΆ. : πα 664, ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ρΙδοοΒ {πΠ6 Μ 8. οομίὰ ποῦ 
ποθὴ Ὀ6 τοδᾶ. ΥΥ̓οἰβύθι π᾿ Β οο]]αύϊοῃ νγαὰ8 οὗὁἨ δοῦγβθ ἰγαηςτηϊ [64 ἴο 
Βαηίου; Ὀαΐ δ τοί πα ἃ ΘΟΡΥ ἔοσ μιπηβο]ζ, ἔγοπι συ μῖο Πα ρανθ 
{Π6 τοδαϊησβ ἰη 18 ασοοῖς Τοβίαπιθηῦ {πιγίγ-ῆνα γθατβ δέλογυγαγαβ. 
ΕῸΓ ΤΏΔΠΥ ΥὙΘΔΥΒ πούμιηρ νϑ ἀἄοῃθ ἴῃ Θοηπϑοίϊοη υυἱδὰ (818 ΜΝΑ., 
Ἔχοορύ {μαΐ ἃ ΒΙΡ]1οαὶ βειαἀθηῦ ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΠΥ ἴῃ ν]βιηρ; ΑΓΒ οχδηιπρά 
8 ἴὃ6 7 Ῥϑδβᾶσβθ, Ἔχργθββίηρ ἴῃ βὍΌΠΟΓΑΙ Ὦ]8 ΒΌΓΡΥΙΒῈ δὖ {86 ραίθῃοθ 
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ὙΠΟ Β ΥΥ οἰδίθιη μδα ββονσῃ ἴῃ ἀθουρῃουῖπρ 8ὸ ταῦθ. Αἱ Ἰοηρίῃ, ἴῃ 
1834 βδηπὰ (86 [0] Οπρ γοϑασ, αὖ μ6 βυρροβάοη οὗ ΕἾΘοΚ, Μ. Ηδδβο 
(“ δῃοίθῃ οοπβογναίθυν ἀθ8 Μδπιιβοτγιίβ 46 ἰὰ Βιθ])οὐβδααθ ἀὰ οὶ ᾽ 
οϑ 564 8 ΘΟ Θμλ1081 ργαραγαίζου (ἐϊποίμγα ΟἸοδογέϊπα) ἴο Ὀ6 Δρρ!164 ἰο 
(Π6 Ἰοανθβ ἴῃ ΟΥΔΘΥ ἴο ΤΟΥ ὑπὸ δποϊθπῦ τυ ηρ. ΤΆυΒ, τυ οἢ 
ΠΙΟΒ νγ88 1Π|6ρΡῚ0]6 Ὀδέοσθ, τπῦορ ὑμαῦ τγὰϑ ΠΩροΡ ΘΟΕ βθο ὈῪ 
Ὑ εἰϑίδϊπ, νσᾶ8 Ὀγουρμὺ ΠᾺΠΥ ἰο Πρμῖ. Βυΐύ ἐπουρῇ {86 0146 Γ᾽ πτὶθπ 
Ὑ45 18 ΤΟΒίοΟΥΘα, ΘΥ̓ΟΙῪ ρμαχί οἵ ἴπ6 ΜΆ. 18 8οὸ βίβιπρα δηά ΕἾ ϑΕι ἀρ πον 
1 {86 ὈΓυΟΘΘΒ8, 88 ποῦ οὐἱύ ἴο Ὀ6 ἀϊθῆρητγοα, θυΐ 4180 'π βοπηθ ρ] 668 
ἀπῆοα] ἴο τοδὰ ἤποτα [ῃ6 νδυϊοὰβ δοϊουγβ πὶ 6 ὈΥ [86 νϑ]]π}. 
Αἴοσ {Π18 τϑβιοσϑαίίοη (86 ρυ] οδίοῃ οὗ {86 ἰαχί οὗ {86 Μ8., ψ διοῇ 
ΤΏΔΠΥ διά Ὀοίοχο τοῦ ἀδϑιγοα, νν88 ποῦ ἰοηρ ἀο]αγοα, 

πῃ {π6 Ἰαϊίον ραγί οὗ 1840 ΤΙβοποηθοτῆ σοῦ ἰοὸ Ῥασὶβ, δῃα ἔγομι 
ΠΘοθια ΟΣ ἴῃ {παῦ γϑᾶγ (111 Θερίθμμ ον 1841, 6 γγὰβ οδουρὶεα ἴῃ 
ΘΧδπηϊ Ἰηρ' ἃ οοΟργΥηρ; {π6 ΜΆ, ἔογ ρυδ)οδίίοη. ΤῊ ρῥγὶηἰθα οαϊίοη 
Δρροαγθὰ ἴῃ 1842, δῃὰ ἵβθὴ {μ1ϊ8 ΜΆ. ταϊρῃῦ Ὀδ βαϊά ἰοὸ θ6 ἴον {Π6 
ἢτϑί (ἴχθ ἀνδι 8 0]6 [ῸΓ ΟΥ64] ραγροβοβ. ΙΒ ΟΥ̓ δα! ἴοη 1Ὸ]1ονν8 
186 ΜΡ. ρᾶρα ἴοσ ρᾶσο, δῃα ]1π6 ἔογ 11πὸ; [Ὁ 18. Ὀγϊη θα 1ἢ οαρὶίαὶ 
Ἰεϊίοτβ, δἰ πουρἢ ποῦ 1Π ΔΠΥ͂ ὙΔΥ ᾿Ἰπηςαίησ [86 ἔοττῃ ΟΥ̓ 1086 ἴῃ 188 
ΜΩ. ᾿τυβοὶ; πο ρᾶρὸ ἴῃ ἔμ ϑιτ116 18 80) οἰ ποα ἰο {π6 νοϊυπλο ᾿ ᾽ἢ 
Ἔχ ΙΌ1 [8 ὙΟΓῪ Οἰθαυὶν 186 ΔρΡΡοδγαποα οὗ [Π6 Ο]46Γ δπά {Π6 ἸΑὕΟΓ νυ την 
88 [Π6Υ̓ ΠΟῪ ΨΦΓΘῈ; ΘΥΘἢ ἴΠ6 ΘΟΪΟῸΓ 18 ΒιΙΟΘΘΒΒΓΪ]Υ Ἰπηϊαϊοα ; [Π6 Τδην 
δΒίϑ! 8 ΟἹ (6 γι] πὶ ἀγα δἰομθ οτηιϊ θα : {Π6 ΟἾΪΥ Τϑϑβοη {πεὺ ΔΩΥ 
οὐ] θῇ {μαΐ {ΠΟΥ δὰ Ὀδθη Ῥγαβοσνβα ἱῃ {Π6 [6 β:τ1]6, 18 {Ππδ8ΐ 
ἴπθη 1Π6 μδῖπβ ὙΒο ΤΙΒΟμοπάοσε ἴοοκ πουἱὰ ΡῈ πιογο ἔμ} γ. ἀρ- 
ργεοιδίοα, 
ΒΘ ὴ {86 οὐἹρῖηαὶ τυ ηρ οὗ [86 ἤγϑί ΘΟΡῪ ᾿ϑύ 18 οἰθαγ, 10 18 [0] ονοά 

ἴη {86 ρῥγιηΐοα οαϊοη ; ΘΓ [Π6 ἢγβὺ οογγθοίοσ ἢδ8 πδΔα6 δὴ δἰ θγαίοη 
80 αϑ εἰξξογῖψ 80 ΟὈ] ογαῖθ {Π6 ογιρίπαὶ νυ πρ, 0Π6 ΤΟΙ ΡΒ 80 1η- 
ἰτοἀπσορα ἀγὸ ο]]ονοα, Ραῦ ὑπο Ὺ ἀγὸ ἱπαϊοαῖθα ὈΥ Ὀοὶηρ ρίνθῃ ἴῃ ἃ 
ΒΠΊΔΙΠΙΘΥ ὑρ6. Τῆ6 σἤδησοβ τηδάθ ὈΥ͂ 4}} {π6 ἀλ ἔδγθης σοΟυγθοίογϑ ἃΓΘ 
δηυμηογαύθα ἴῃ ποΐθϑ αὖ {π6 δά οὗ {6 νοϊψπηθ. ὅδιοῖὶ ραγ 1 ΑΓΒ 
ἴδνο {Ποὶγ νδ]ὰθ ἃ8 Ὀθαυϊηρ οα {πὸ λέβέογῳ οἵ {π6 ββογθα ἰδχύ; [ὉΓ 
σ ἤθη ἃ Μϑ. μᾶθ Ὀδθὴ βΒιιοοθαβιυ ον οογτοοίθα ὈΥ νδυϊοῦβ βδηἀ 8 848 
[818 88 θ6θῃ, 6 σϑϑάϊηρβ ᾿ηἰσοαμποορα βῇον ψμδὺ οσ ουγύοηῦ δὖ 
18ὲ ταβϑρϑοῦνε παθϑ ἤθη ὑποβα ᾿ἰνθὰ ψηο ἴΟΟΚ βοἢ. ῥδῚΠΒ ἴῃ Ο0Π- 
ἔοσιῖηρ ἃ ΜΆ. ἴο τ μαῦ ν᾿ 88 ποοαρα [ὉΓ ῥγϑβθηΐ 1186. 

ΤΏΘΓΟ τδῪὺ Οἰθαῦὶν θ6 αἰδβοογηθα {πῸ6 “ἴταθοβ οὗ {Π6 Πδηα8 οὗἁ ἔισο 
σοΙτοοΐοσθβ. [0 βθϑιηϑ οὐ αἱ βδοσοιηῦϑ ργόρδῃ]α ἐπαῦ [6 ΜΆ. νδϑ 
τι οη ἴῃ {πὸ ΔΕ ΟΘΗΤΌΓΥ ; Ππ6 ἢγδβῦ σουύθοΐου ΔῪ πᾶνα Ὀο]οησοα 
ἴο [6 [Ὁ] ονῖηρ ἀρθ, ἴῸΓ 18 ψ τι ηρ Ἔχ 118 ΓΘ 1Γ ΔΗΥ ἸΠαΙΟΔΙΙΟΏΒ 
οἵα ποῦ τεοθηΐ ἀαίΐθ. Ηδ νϑηῦ οὐδὸν {86 ψδοΪ6 οὗ (6 Νοὸν Τοδεία- 
τηθηΐ, τηλκὶπρ Οσοαβίοη αὶ] 4] ΓΟΓΑ1ΟῺΒ ΠΟΥ δηά οἰ ρδηῖν: {πμ6 ἰοχὺ 
ἴθι Ἰζογοα Ὀδοβπγ6 τόσα (ὐομβίβη ΠΟ ρο] ἴδῃ {Π8η Ὀεΐοτγο. 
Τα βεσοηᾶ δουγϑοῦου ὕγ7χἃ8 ἃ ὙΘΥΥ ἱποίαρδηϊ βου θα, σΆΓΘ 688 Αἰ ΚΘ 

οὗ σα Πρ ρἢν δηᾶ οὐἱπορταρῆν. Ηδ ΟὨΪΥ του θα βαοῃ ραγίβ οὗ [Π6 
Νον Τοβίδιηθηῦ 88 ΓΘ πΘΘαρα [ὉΓ ΘΟΟ] ΘΒ ἈΒ010Ά] μΌΓΡΟΒΕΒ; Πα δα ἀρὰ 
ἴὴ [ῃ6 ΤηΔΥΡῚΠ πο 68 οὗὨἩ {Π6 σοτητηθποριηθηῦ οὗ Ἀλα να Ἰ6ββοῃϑ, ὅζα. ; 
ἢθ γον βύγιοκΚ ουὐὐ ψμαὺ μ6 Ἰϑῃοά τὸ οἤὔδηρο ἰπ {πΠ6 ταχύ; ἴῃ Ὠ18 
ΟΥἢ ἩΓΙ πρ [ΠΘΤῈ ΔΓΘ ΙΏΔῺΥ ΟΟΠ ΓΟ 08; δα 6 ΓΘ ΘΏΓΥ υ864 
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δοσθηΐβ δηᾶ ἐπα τουσῇ Ὀγοαιίηρ : οΟΥἩ ([Π686 ΤΠοσο 18 πὸ ἔγαθα ἴπ {π6 
σποῦκ οὗ Π6 ἢγϑὺ σοσσθοίοσ. Τιβοβοπάοσεέ ΒΌρΡοβοβ {Πα [Π6 βοοοπᾶ 
ΤΟΥΒΟΓΙ ᾿ἰνεα ἴῃ {π6 πἰμίῃ οοπαγν, απ Ροϊοηρσοά ἴο (ὐοηβίδητπορίο: 
ἢ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 δββίσῃθα ἰο δὴ θυ ον ροσϊοά. Ηδ βοιμοὔτηθβ 1ῃ- 
ἰτοἀπορά κἷβ ποθ οὗ ραποίυδίιπρ {π6 ὑαχί τι ἃ ΟΓΟΒ8; ἀπά Βα [ιὰ8 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠΥ Δἀαρα τη οὗ οδη  Π]]ΔὉἸΟΠ 88 8 συϊάθ ἴο [Π6 τηοᾶθ ἴῃ 
ΨΥ ΠΙοἢ {16 ἰοχί βου] θ6 Ἰπἰοπϑα ἴῃ ρα 16 τοδαϊηρ, 
Α ἔδιν {δίηρβ τὰ 1η6 ΜΆ. ἀρρϑᾶγ ἴο Ὀοϊοηρ ἴο ἃ αἰ ἔοσθηῦ Θουσθοίοσ, 

Ῥοβίθσϊου. βϑύθδρβ ἴο δἰἴπϑγ οἵ [π6 ὕνο Ποβα ἰδ ὈΟῸΓΒ γθαυῖγο ἃ ἀἸβύϊηοῦ 
ποίϊοθ. ΑἹ] βοἢ ῬδῖῃΒ τηυβύ 6 οὗ ποΟΘΒΒΙ ΤΥ δῃ ΟΣΙΟΣ ἴο {6 {πἰτίδο η ἢ 
οοηΐατγΥ, ἴῃ ΒΊΟΝ 0Π6 γο]] τὰ γα 8 ταραγαθα 88 τσύγη Ομ ἔοΓ 118 ΟΥρΡΊΠΑ] 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ, δηα νγὰβ ἀδνοίβα ἰο {Π|Ὲ Πϑὺγ 86 οἵ ΘΟΡΥ ]8ἴ8. 

Τη6 στρ οὗὨ {π186 ΜΆ, 18 οἱερδηΐ; {Π|0 Ἰοϊουβ ἅτ σαί μου ἸδΥΡῸΥ 
(δλη {μο86 οὗ ἐπα ΑἸοχαπάγιαη ΜΆ. {μ6 γϑὺ Ἰοϊίου οὐ δδοῦ βϑοίϊοπ 
18 ἰάγροῦ {δ {ΠῸ τοδί, ἃπᾶ βίδηαβ ἃ 11{{}|6 θουοπὰ 1Π6 τηθάβαγα οὗ {Π6 
ἰοχύ ; ἴῃ ογᾶφγ {πδῦ {Π18 ΤΛΔΥῪ Τρ ΪΑΥ]Υ θ6 ἀομ6, ρᾶγΐ οὗ ἃ πο 18 οοῃ- 
[λη0.8}}γ ἸΘ Εν ὈΙΔηΚ, ΠΟΤῈ ἃ Βθού] 0 ΟΥ ῬᾶγΑρΤΆΡΪ. 88 Θμαθα, [ἢ {[}8 
Τοβρθοῦ {π6 οορυὶθῦ ᾿ὰ8 βου ὮϊπΊΒ6 11 ΒΌΡΟΙΙΟΥ ἴῃ ποδίηθβθ δᾶ 

ΓΒΡΙΟΘΌΣΥ ἰοὸ {Π6 τον οὗὁἨἩ (86 Οοάοχ ΑἸοχαπάσηθβ. Τηδ νϑ]] πὶ 
18 {81η, Δ ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ οὗ ργοῦν ὑπϊίοττα τοχίιγα. 
ΤῊ ρᾶρθβ οὗ {818 ΜΙ 5, ἄγὰ ποῖ αἰνι θα Ἰηἴο ΘΟ] ΤΔηΒ, 80 {Π|π0 108 

ΒΡΡΡΘάγδησα αἰ γ8. ταῦ ἔγοιῃ {16 (οα!οοβ ΑἸΟχαπμ γι ηὰ8 δη Υ δἱ1- 
Οδῆ8., [ἢ οδοὶὶ 11πὴ6 ὑπθι6 ΔΥῸ ΘΘΏΘΙΑΙΙΥ ΥΔΙΠΟΙ ΙΏΟΓ6 ὑμδη ΤΟΥ 
Ἰϑίϊογβ; 186 πυτηθοῦ οὗ [1Π68 1Π ἃ Ρᾷρ6 18 ἈΒΌΔΙΙΥ Ογγ το η6 ; πὸ ἔοι 
568 «816 οοπίαϊη ἰῃ6 ἢγθὺ ΕΡΙβι16 οὗ Ῥείθγ ᾿ἰᾶνα δδοῦ ΤΟγίυ -ϑὶχ 
1η68, 80 88 ἴ0 6π6 {Π6 θοῸΚ Μὰ {Π6 ρᾶρθ. ὙΒΟΓΘ ἅτ Ὀιΐ ἔονν σοῃ- 
Τυδοῦοηβ, δηα {Π086 ΟἿΪΥῪ βιιοῖ 8ἃ8. δΥ6 τι818] 1ῃ Π6 τότ δποιθηῦ 
ΒΊΡ]164] ἀοουμηοηίβ. Α ροϊηὖ βίδῃα8 δ8 ἃ Κιπα οὗ βίορ ἴῃ πηδν 0] 1008 
ΤΑῸΟἢ 88 ἴη (86 (Οαοχ ΑἸΟΧΔΠ απ: πὸ χείρ οου]α 6 Ἰα]α ον (ὉΓ 
1185 1ΒΟΓΙΪΟΏ ΟΥ̓ ΟἸΙΒΒΙΟΙ ; ὝΠΟΙΟ 1 αἀο068 ΟΟΘΟΌΥ, τὖ 1πα]οδίοβ 8ύηι6 
Ῥδᾶι86 ΟΥ̓ ΒΕραγαί οι ἴῃ {Π6 σΟΠΒ τι ΟΠ. 

ΤῊΣ (ἀοβροὶβ τόσο ργθοοάθα Ὀγ {π6 11δὲ οὗ {Π6 τέτλοι ΟΥὁ Ἰασῦσοῦ 
οδαρίεγβ ((Πο86 οὗὨ [μπἰκο δηθὰ Φο ἢ αἰομθ ἅτ ἴῃ {Π6 οχίδην ρατί οὗ 
116 Μ58.), θαύῦ {π6 1᾿ηά᾽οδί!οηΒ οὗ [Πο86 τίτλοι 1ὴ [6 ΠΡΡΟΣ τηαγρὶπ οὗ 
116 Ρᾶρθϑ 6 ΓΘ ποῦ ρίνθῃ. πῃ Απηοη Δ ΒΟ 8 βίαπα 1ῃ {116 
ΤΩΔΓΡΊΏ (ΒοΟΙ ΘΟ 1 Π168 ΟἸ 66, ΟΥ̓ οἶδα ΠΟῪ 6064): διιύ {π6 Τὐυβοθίλη 
8 ΠΟῚΒ 60 ποΐ ΔοσοΟΙΏ ΔΎ (πο. ΤΠ6 6168 δηα Β Ὀβουὶ μυ]οη8 ἴο {Π6 
Οο5ρ618 γα Βῃογύ δηᾷά βι}}}]6. 

πη {π6 Αοἴβ, Εριβ6165, δηα ΑΡοόοσδίγυ86 [Π6ΥΘ6 Δγ6 πὸ ἱπα σατο η8. οὗ 
σΠαρύσυβ, βοὴ ἃ8 [086 οἵ δ ΓΠ4}1}π8 δ πα ΟΥ̓ ΠΘΥ8 : {Π6 ΕΡΙΒΉ168. μᾶνθ 
ΤΟ ΒΒΟΥΙΘῚ ΒΕ. 5οΥ θΌ1οη5 {Π8η {πο86 οὗ Ἐλα Π4] 1085. ΑἸ] {Π||86 68- 
Τϑοίθ ει ]08 ἀρτοο ΜΙ ἡ μαῦ πρσηῦ Ὀ6 ἀχροοίοα αὖ {π6 ἔπηο ΒΊΟΝ 18 
ΘΘΏΘΙΆΪΥ Βαρροβϑα ἴο Ρ6 {μ6 ἀαίο οἵ {185 ΜΙ|5., 188 ἔογηλου 1.4}} οὐ {Π1|6 
δ. οοπίυγΥ. 

Εσγυρί μα8 θοθη ἐοηῃβιἀογο ἴο 6 {Π6 σοί ἴῃ ΠΟ {πὶ8 ΜΆ. 
οΥἸσΊῚ παῖθα ; δηά {παῖ ΟΡΊ ΠΟΙ ΔΒ ΤΏΔΩΥ ργΟΡΑ 1168 ἴῃ 105 νουσ. ΓῊΘ 
ΓΟΙΛΆΓ ΚΒ ΔΒ 0 {818 ρΟΪηὖ τηΔ 46 ΔΙΓΘΔΟΥ ΟἹ ΟΥΠΘΓ σΟά 668 νν1}}} ΦΡΡΙΥ ἴο {8.18 
ΜΩ. Τῆο ἐετέ οὗ 1ῃ15 ΜΙ 5. Βϑίοηρβ, πὸ 186 ΟἴοΥ πιῦτο ἀποϊθηῦ ἀοου- 
τηθηΐδ, ὕο γ᾽ δῦ μὰ8 ὈΘοη ἰοσμλοα [6 ΑἸΟχαπαγίαμῃ ἔλπ}]}Υ ; ἰη [6 Οο8ρο8, 
ὨΟΥΘΥ͂ΘΙ, {ΠΟΥ ΔΓΘ ΠΙΔΗΥ͂ ᾿δΒθΆρ 68 1 Ὑ Π1Ο} 10 ἀο68. ποὺ δοοοχᾷ ψ 1} 
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οἴποτβ οὗ {παΐ 61458, ΘβρθοῖΠγ 1ῃ θα 68 ἴῃ π ΒΙΟἢ ραγαϊεῖ ραδβαφοδ, ΟΥ̓ 
ΟἾΒΟΣ Β' τα] ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ βαρροβοά οογγθοίίΐοῃ, βαρσοδβίθα 4] ἐαγαίοηβ. 
ΤΉ, μονόνοσ, 1Ὁ θ6 σοιῃραγοα τ {π6 ἰαχὺ οὗἩ [86 ᾿ἰδίδύ. ὑποῖα]β, 118 
Δάδογθηοο ἐπ σεπογαὶΐ ἴο ἃ αἰ Ποτοηὺ οΪ858 ὈΘσΟΙ68 τηδηϊοϑῦ; δηα [}18, 
ἴοο, 18 1π6 οᾶ86 ἴῃ ΤηδηΥ ΟὗὨ {16 ΟΠαγδοίου 8610 σοϑάϊηρθ, ΒΊΟΝ ΔΥῸ 
Ῥτον α ο Ὀ6 δῃοϊθηῦ ΕΥ̓ Οὐπιραγαίζίυε ΟΥ̓ οἶδπι, Ὀὰϊ Ἡ ΒΙΟὮ Δγ6 ΟΠ]Υ 
ἴουπα ἴῃ ἃ ΥΟΓῪ ᾿π]64 πυμαῦον οὗ [86 ΜϑΘ. σοἢ Βανα οοτηθ ἀοτη 
ἴο 8. 

Τὰ [86 οΟἾδΟΥ ρατίβ οὗ [80 Νὸν Τοδίβιηθηΐ, {μ6 γα 1β ἃ ὙΘΤῪ ὉΠΙ ΌΤΤΩ 
Δ πόγθηοο ἴο {Π6 τοδά!ηρΒ οὗἉ 105 01458. ϑιιοἢ ἃ σϑιηδυῖς, ΠΟΎΤΟΥΟΣ, ταπϑ 
ποῦ θ6 υπάοτγείοοα οὗὨ {Π18, ΟΥ̓́ΔΩΥ οἴμογ ΜΑ., 88 1 ϑδοῖὶ ὁμα μδᾶ ποὶ 
ἐΐ5 οἵστι ῬΡΘΟΟΠΙΆΓΙΓ168 1Π ΤῊΪΠΟΥ ΡΟΪ 8. 
ΤῊ] 15 ὁη6 οὗὨ [ῃΠ6 τηοϑῦ ν᾽] ΘΟ 1068 τ ΠΟΙ γ76 ῬΟΒΒ688, γα ΚΊηρ, 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ, οὐ {86 σψ]ιο]6, ποχὺ ἰο (ῃ6 (ὐοάοχ Ν᾽ αϊοδῃιβ: ἴῃ ΒΟΠῚΘ 
ΤοΒρθοίβ 1 18 ΒΌΡΟΥΙΟΥ 0 {π6 (Οαοχ ΑἸδχαπαγιπαβ; ἔμπα ἑαχί οὗὨ {6 
(λο8Ρ618 18 ἔασ θοιογῦ, δηα [Π6 τΤΙΟΥ ΘθοῖηΒ ἤο ἤν 66 τηοΓο οᾶγοῖι] 
Ἰὴ σΘ ΠΟΙΆΪ, ὈοΟΐἢ ἴῃ τυιηρ ἀπ 1πη {π6 αἰνιβίοη οὗ βθηΐθμοθβ, 80 88 
ἴο πᾶ ῖκ6 {Π6πὶ ρουβρισαοιβ ἴο [ἢ 6 δγ6. [Ι͂ἢ ομ6 μῖαοθ, βονζϑυθῦ, ἐῃογθ 
18. ἃ τηοϑύ οχ γδου ΔἸ ΠΆΓῪ Τνογθισηῦ: ἴῃ {πΠ6 Βογοϊαίίοη (Ρ. 298.), 188 
οοργϑὲ μα8 ἴῃ {Π6 ἢγθὶ ἔνα 11π68 οὗὨ [Π6 ρᾶασὰ ρίνοη ἴῃ 18 ῬΓΟΡΟΓ 
Ρἶίδοα, οἷ. χ, 9, 10. ; ἴῃ {μ6 βιχίῃ ᾿ἷϊπὸ {μ6 Ἰαύίου γϑῦβθ δοῃθϊπ 68 
{δι18 : --- 

μονωΞςμελιγλυκυκαιοτεδακρυονεκτωνοφθαλ, 
μωναυτωνκαίοταν ἅτο., οαὖῦ οὗ [86 οπᾷ οὗ οδρ. νἱῖ. ἀπα Βερὶπηϊηρ οὗ 

οἴλρ. ψ 11}. οἡ ἴο νου. 4. 
τωναγιωνεκχειροςτουαγγελουενωπιοντουθῦχιλιας 
διακοσιαφεξηκοντα χα. ἴῃ οἰαρ. χὶ. 3. 
ΤῊΙ5 βίσδησο τα ϊβία κὉ τηιιϑὺ Πᾶνα ἀγϑθη ἔγοτη ἃ βοτύ οὗ τη θοδη 108] 

ὑγδηβουῖρίοη: [ἢ ΘΟΡΥ δῦ ντιϑὺ Πᾶνα δοοιἀοηςΆ}}γ Γαγποα ἴο {π6 ἡ τοηρ; 
Ραρα δου γι πησ' καὶ ὅτε ἴῃ Οἰναρ. Χι; πα ΡΟΥΠΆΡΒ 88 τη ΘοΠ Δ Ὁ} 0 
αἴτογιαγβ νϑηῦ οἢ ἴῃ ΟΠΔΡ. ΧΙ., ἴσοι {π6 Ῥᾶσα σι ἢ μα οὐρἢῦ ἴο ἢανθ 
ὑγαπβογι 64, {που σῇ πὸ δα ᾿ηδογίθα ἴῃᾳ {Π18 ρ]λθα γαῦθμοῦ τόσο ἔπ8ῃ 
ἰδ 1165 Δ] Γορ μου Ἱποομογθηΐ, δηα ἢδα ΘΠ ΕΠ ΓΘΙΥ ρου 64 [86 οἷοΒα οὗ 
οἰαρ. Χ. Δπα θοστπηϊηρ οὗἉ ομα. ΧΙ.»  ΠΙΟἢ οαρῆῦ ὕο 6 {Π|οῦθ. ΝΟῆΘ 
οὔ (π6 οοττοοίουβ ἴανο ἰοηῦ ἃ μοὶρίηρ μαπά ἴο {818 Ῥαββᾶρθ; ΠΟ. ἢδΥυθ 
ΔρΡΡοαγΘα [0 ποίϊοα {Π|Ὸ ἸποΟἤθγοποΘ δηα νυδηῦ οὗὨ βΒθαῦθησα : {18 ἸΠΔῪΥ 
ἃ1156 ἔσο 6 ρϑηῦταὶ πορίθοῦ νη πο {86 ΑΡοΟΘΑΪγρ86 88 
Ὀθθη ἐτοδίβα ἴῃ σλιιγοῖ ἀ86 τη ρα θ]ῖς ; ΔΙ ΠΟ ρΡ ἢ 1Ὁ τὺ 6 τοιμαγκοά 
(δα οἴμπον ΔΙ55., ΒΙΡ] σαὶ] ἀπὰ ποη- ΒΙ0}104], οοηΐαϊπ αὐ {ἰπ|685 56ῃ- 
ἴβῃοθβ ἀποογγθοίθα ἴῃ  ΒΙοἢ ὕννο απξδγοπῦ {ΠῚ Π0Β ἀγα δαῦλ! Υ Ὀ]οπαορά 
ἴῃ σοηΐῃϑιοηῃ. 

ΤῊ]9 15 ἐλθ οπῖψ ραβϑ8ασο πὶ ἴπ6ὸ Οοάοχ ΕΡΒγαῖτα ἴῃ ἡ ΒΙΟὮ ἃ ταϊβίαϊκθ 
οὗ βο ἢ ἃ Κιπά πὰ8 θθθη πδάο: οχοορῦ {86 ΟΥΔΙΠΑΣΥῪ ἱπίογομδησο οὗ 
γΌνγ 618. Οὗἁ Β᾽ π΄ βοππά (αὖ Ἰοαβύ ἴῃ [πΠ6 ῥγοπαποϊδίοι ὑπο π1.804]) 
Δηα οὗἉ οογίαϊῃ οοηβοπδηΐίβ, {118 ΔΙ 5. οδπηοῦ θ6 τοραγαθα 88 ἸΠΟΟΥΓΘΟΟΥ͂ 
νυ τι θη. 

Ὦ. Οορεχ ΒΕΖ2 οὐ ΟΑΝΤΑΒΕΙΘΙΕΝΒΙΒ.--- ΤῊ 18. ΜΩ. Ρο]οηρβ ἴο 
1π6 ῬΌΡ]1ο ΠΡταγν οὐ {86 {Ππ᾿νουβιῖυ οὐ Οδηθυϊάρο: Ὁ σοηίδιπβ {Π6 
ἴοασς (ἀοΒρο}8 ἀπά {μ6 ὈοΟϊ οὗ Αοἱβ μα ατσθοκ δηὰ 1μαἰϊη οὰ ὀρροδβιῖθ 
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Ραρθβ. Ὑδοοἄογε Βοζα, 18 ἔΌσ ΠΟ ῬΟβθθδβου, οδίδιηθᾶ 1{, ἢ6 ΒΑγΥ8, 
αἀυσιησ 86 ΕὙΘΠΟΙ. οἷν] παγβ ἴῃ 1662, ἤθη τ ψγϑ ουπα 1 [ῃ6 
ΤΟ ΔΒίΘΥΥ οὗἩἨ δὲ, Ιτϑηρουβ αὖ Πγο 8: τὖ ὰ8 πὸ ἀουδὺ [Ώ6η τοβοιιθα 
Ὀγ βοπια Ηρτοποῦ 8ο] ἀ1θν ἕτοιμη [86 ρἜπογαὶ ἀοβιγαοῦοη ἡ ἰοἢ ἰοοΐς 
ὈΪδοα αὖ {Π6 βϑοὶς οὐ {παῦ ΑΌΡου. [1ἢ 158], 136Ζὰ βοηΐ 10 88 ἃ ργϑβϑηΐ 
ἴο {11 {Ππ᾿Ἰνουϑυ οἵ Οδιαυᾶρα, ἡ ἤογα 1Ὁ 88 ὈΘΘΠ ΟΥΟΙΓ Β'πο6 Γθ- 
δαγαθα 88 ὁπ οὗ {π6 ῥσιποῖραὶ ὑγοαβαγθϑ οἵ ἔμ 6 [Πηινοσβιύυ 1 γατυ. 
Ὗν 6 Κπον ποίμίηρ σεγέαϊπῖν οΥὗὨ 1ῖ8 ὨΙΒίΟΤΥ Ὀαΐογο 1Ὁ ὀϑτὴθ ἱπίο {Π6 

μὰπά3 οὗ ΒοζΖα; δπᾶὰ Ἄνθη {πουρἢ 10 θ6 Βαρροβοά ἰο Ὀ6 1ἀθης 4] τ Ὴ ἢ 
τ. ΜΆ. οἰϊορα 48 . τὰ {π6 τοδυρὶῃ οἵ Βοθογὶ ϑύθρμθηβ᾽Β {π|γὰ οἀϊίοη, 
1ὅδ0 (4 ᾳφιοβοῃ οἡ ὙΠ]Οἢ ΒΟ ΤΟΙΔΑΥΪΚΒ Ὑ111] ΡΥΘΒΟΠΟΪΥ 6 τηδΔα6); 
10 νγουϊά ΟἸΪΥ ΟΑΓΓΥ ὈΔῸκκ 108 ΠΙΒΙΟΓΥ ὈΥ͂ ἃ ὙΘΥΥ͂ 6 ὙΘΆΓΒ. 

ΤΙ8 ΜΘ μᾶ8 βανοσγὰὶ ρθουν δαῦτο, Θβρθοια ἢν {Ππ6 ομαγδοίοῦ 
Δα οοπῃἤογιηϑδίιοῃ οὗἁὨ {Ππ| ἰοχί. Π6 (ἀοΒρο]β βιδηή, Μίαν πον, Φομη, 
1υΚο, Μαγκ; δὴ ογάοῦ ἔουπά ἴῃ βοῖμθ οὗ ἴη6 ΜΙ 55. οὗὁἍ 186 ΟἸἹά 1,κ(1η. 
710 18. οἴθασ {μα {π6 (ὐδίμοῖς ΕΠ ριβΈ168. οπθα Ὀϑοησοα τὸ {πΠ6 ΔΙ. ; 
ἔογ {π6γὰ 18 {Π6 δπά οἵ {π6 {πἰ|γά Τρ 5116 οὐ ὁπ, ᾿π [Π6 [μα νϑγεϊοῃ, 
ΟἹ {|π|6 ἰδβῦ οῃ {μ6 γϑνϑσβα οἵ ψβιοὶ (Π6 ὈοΟΚ οὗ Αοίβ θθσπ8. ΠῸΟΓΘ 
8Δη4 {Π6Γ6 Ρογίοηβ οὗ (6 Μῶ. ἅττα ἀοίδοςινο : βοιηβ οὗ {686 ο])αβπὶ8 
αν Ὀθθη Βυρρ]16α ὈΥ͂ ἃ ἰαΐοσ μπᾶ ; δηᾶ 88 {π6 1 δ ἰοχῦ 18 Ορροβιίβ 
{π6 ταῖς, {μοῦ τὸ ροἴδοθβ ἴὰ τυ βο {Π6 τοδαϊηρβ οὗἉ [ῃ6 Μ5. 81 
ῬΓΘΒου νυ α ἴῃ ἐπα {γαπβἰαίίοη, ἐπουρἢ Ἰοβὲ ἔῃ {Π6 τρεῖς ἰοχί, 

ΤἼ6 ΡΘΟυΪ] γι 168 ἴπ 1Π6 ταχὺ σοηβιαῖ οὗὨ πῃ. Υρο] θη 8, Βθηΐθῃ 68 
ὙΠΟ βοθηὶ ἰὼ Ὀ6 ὙΠΟΪΥ γαοαβῦ, ΟΟσαΒ! Οη8] ΟΠ 5510η8, ὅσ ἢ 80 ἰμπαΐ 
ΒοζΖα ὑπουρηί {μᾶὺ 1 νγὰϑ ἃ ΟΟΡῪ ΥΑποῦ το 6 ῥγθβουυθα [ὉΓ 118 
ΔΗΠΑΙΜΠΥ πα ουγοϑ ιν ὕπδη ἴο ΡῈ τηδάθ μι]... Ηδς ἔραγοά, πὸ 
ἀοιιύ, 1680 1Ὁ Βῃοιυ ϊα ΤΟσοάβιοη ΒΟΙΩ6 ῬΟΥΡΙΟΧΙΥ οὐ ΑἸΠΟ ν 88. τὸ 
δογιρίισο δαςποΥγ. 

Β6Ζα νγχαβϑ {πΠῸ ἢγβῦ ρϑύβοῃ 70 τι864 1{ (αὐ Ἰοαβῦ ἀπᾶον 118 ργοβοηῦ 
ΠΒΠ16) [ὉΓ ΟΥΓΟΔ] ὈιυγΡΟ868., Π6 τοΐογγοα ὅο 10 ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΠΎ ἴῃ (ἢ 
ποίθβ ἴο ἢ]8 δα 0η8 οὗἨ {πὸ ὐτοοκ Τοβίδπιθπο, Μδην βίποθ [18 {1π|6 
φοΟἸ]αίοα 1ἴ, 8ο {μὰ 10 ἢα8. σοῃμϑίδηι υ ἴοαπμὰ ἃ ρ]ασα ἴῃ {Π6 ΟΥ̓ οα] 
δρραγαΐαβϑ οὗ δάϊοτθ, Ὑ οἰβίθιπ δοουβθά (18 ΔΜ. οὐ μανίηρ παὰ 
118 ἀστθοκ ἰοχί συπίογιηθα ἰὼ [μ6 [μα νυ "ὉΠ νυ οἢ 10 18 Δοσοιηρδηϊθα ; 
δα ἴῃ {Π18 σἰασρο πα ΠΑ ΠΊΟΓΘ ΤΘΑΒΟΠΆΪ6 στοιπθ 11 ταρατά 
ἴο ἐλὶς Μ5. τ δπ ἴῃ [6 οα86. οὗὨ οὐοτβ8 (800 45 Δ. Β. (.)ὺ) ψ σι ἢΘ 
ΒΙ ΤΊ] ΓΙ δοοαβοι ; [ὉΓ 118 Το σ 8 Ο ὍΘ ἀΓ6 βί ΚΊηρ ἴῃ {Π6ῚΓ Ταβοιι- 
Ὀαποα ἴο {π6 [μα] σϑυβίοῃβ; δ πα 88 1 18 βοσοιηρδηϊθα ὃν [απ οἢ 
{6 ορμοδβιίθ ρᾶρθ, {Π18 βοοπηρᾷ ἴο βοτης, ὕυδίογθ {Π6 {ηι6 οὗ ΥΥ̓ οἰβιθὶπ, 
ἴο ΡῈ ἃ στουμά οὗὨ πόσα {Ππ|π8Π βυβριοίοη, Βυῦ Δ Πουρἢ πιο ῇ παν ὉΘ 
Β814 458 ἴο {Π6 οἰαγποίογ οὗὨἩ τηᾶπυ {Π]|ηρ8 ἴὴ 118 ἰοχί, {πΠ6 σἤαγσα οὗὨ 118 
Ὀόϊηρ δἀλρίαα ἴο 1μ6 δοσοιηραπυῖησ [ἴῃ 18. οη6. Δ ΒΊΟΝ οαηποί Ὀ6 
Βα δία αἴθ 0 ΔΩΥ͂ σθηογαὶ ἄοστοο, ονοη 1Ε Πότ Ὀ6. ροϊηίβ οὗ 
ΑΒΘ ὑποϊθαγοά ἀρ : ἴον {Π6 1 αὐ (αχῖ 18 88 ροσΌ ΑΓ ἃ8 ὑπὸ ΟὙοΚς, 
Δα νοῦῪ ἔγοαιθηί]Υ (Π6 1,αἴη ἰαχὶ μΔ8 θθθη για ἐο βμὶξ [6 τρεῖς 
ὙΠ ουὖ ΔΩΥ Ταραγα [ὉΓ ὙΆΠΎΤΆΓ ΟΥ̓ ῬΟΓΒΡΙΟΆΙΥ. 

ἴῃ 1798 {π6 ἐοχί, ΒΟ Οτσοθκ δπᾶ ἰ αίϊη, τνγ88 ρυ ]18]ι6α Ὀγ ΚΙρΙηρ 
αἱ (διηθυϊάρο 'π ἃ ΝΟΥ Παπάβοιηθ οαπίοη νυ 1} ἔλοβίπλ}} 6. ὑὐγ 68. 
ΑἸ δουρῇ μα οαϊίον ἀϊὰ ποὺ βον τοῦ δοσυγαίθ ᾿θαγηληρ 1ῃ Ὠὶθ 
Ῥτοϊδροιλθηδ, ἀπ {μου 88 )παρτηοπὶ νγὰ8 δ ἴδυ]υ ἴῃ ποΐ ρὶνηρ 



Οτεελ 28 8. 97 ἐλι6 πιοεέ Απεϊοπὲ (α585 σοπίαἰπίπφ ἐλο Οὐδροῖς. 11] 

ἐμ ογέψίπαὶ τοβπρ᾽ ᾿ῃ {Π6 ἐεσέ ψθτα ἃ οοστθοίϊζοη μδα θθθη πηϑάς, γοῦ 
Β6 ΔρΡΡθϑγβ ἴο πάνθ υ56ἀ ΒΟΓΠΡΌΪΟΙΒ οχδοί 46 1η ροΓοστηϊπρ {818 ἴδδὶς 
ΘΠ ΟΙΘ ΠΟΥ δοοογαάϊησ ἴο {π6 Ρίδῃ ψ μοὶ ἢ6 μα ρτοροβθᾶ ἴο Βιτηβο] ἢ, 
Τὴ ποΐδθβ δ (86 δῃμὰ δῃαῦϊα {Π6 οὐ 68] βιπἀοηΐ ἴο ἀϊβοονοσ ναὶ 
εὐ ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ] γϑαϊπρ' γ88, ἰη {Π6 ΡΙδοθδ ἴῃ ἸΥΒ 10 4. ομδηρο μδα Ὀθθῃ 
ΤΩ866. 

Βοβιάββ {π6 ρατίβ οὗ 19 ΜΆ. ποῦ ΘηΌ ΤΟΥ γα Πρ, δἰ χίγ -ϑὶχ οὗ 
{86 Ιφανοϑ ἃ ἴοσῃ οὐ τηυ )αίϊοα, ΤΤμο ἀοίδοίβ ἢ ἐΠ6 Ετθοϊς, δγα 
δῦ 86 Ῥεοσϊηπίηρ (ο Μαί. 1}. 20,, νἱ. 20---ἶἰχ. 2., χχν]. 2----]2. ; 
Φοῆῃ 1. 16---}}}. 26.; Αοίδβ ν1}}. 29---χ. 14.; χχὶ. 2---10., 16-- 
18., χχὶϊ. 10---20., χχὶϊ. 29. ἰο ἴῃῆ6 ομῃα. 1} {ῃς 1, ,δἴϊη 1Ὁ 18 ἀοίδοξινθ 
αὐ {86 Ὀαριπηιηρ ἰο Μαίί. 1. 12., νἱ. 8-- ον}, 27., ΧΧΥΪ, θὅ---- Χχν!. 
2.; Φοδη 1. 1---. 16.; Αοἰβ νἱϊ. 19-- χ, 4., χχ. 3]---χχὶ. 8., 
ΧΧῚ. 7----1]., ΧΧΙ]. 2---10.. χχὶϊ. 20. ἴο {π6 οηἅ. ΑἾΪβο ἴῃ {πη6 αἰ γεοζ 8, 
ἰλίθσ ῃβηα Πδ8 βιρρ!]οα Με. 111. 7---16.; Μαγ. χνὶ. 1δὅ. ο 186 εῃάᾶ; 
Φοῆῃ χν]!. 183 ---χχ. 18.: ἴῃ (Π6 Ζαΐξπ, Μαῖῖ. 1. 20---]. 8. ; Μίαχ, 
ΧΥ]. 6. ἴο ἰμ6 Θηᾷ : «]οἤη χυἹ!]. 2---χχ. 1. ΤΤθοβα Ογεοῖκ Δα ἸΟἢ8Β 
ΔΡΡΘΟΆΓ ἴο 6 ἰαίοσς ὑθδὴ (μ6 ἰδθηΐῃ οϑηΐυγυ ; {π6 1,αὐπ ΔΥῸ ΙΏΟΓΘ 
δποϊ θη, 

ΤΏο ἰοχὺ οὗὁὨ {η18 ΜΏ. 18 διτγδηρϑα οἱολοπιοίγι σα ; πα, Ὀ681:468 
{Π18 ἀϊν!βίοη, {Π6 ΓΘ 18. 4180 ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΥ ἃ Ροϊηῦ Ἰηἰγοάμπορα, 85 1π|}- 
ἀδῦνο οὗ ἃ ραῖβθ. Τῇῆθ σοη σοι 08 ἃΓ6 ἔδνγ, δῃα {π6 ψυληρ 18 
ἀἰδβιιποῦ δηὰ υὑργρηῦ. Τηθ (ἀοθρ6 19 αν (16 δηυτηθγαίίοη οἵ τῃ6 
ΑπηπηοΠ Δη ΒΘΟΙΟἢΒ ἴῃ {Ππ6 τηᾶγρὶῃ ; θυΐ ΠΟΥ πανθ ργοοθοαβα ἴτοπὶ 8 
Ιδίοῦ μαῃά, [Π6ΥῪ ἅτ βοιῃδίσηθβ 46 τηϊϑρίδοοά, δηα {ΠΟῪ ἀγα ποῦ 
ΒΟΘΟΙΊΡΘΠ16α Ὀγ {πΠ6 Εὐβοίῃ ὀδηοηθ. [1ς0ΓρῚΓΆ] τοιμαγβ8, Πα 16ᾶ- 
ὨΟπΒ Οὗ ἸΘΒ80}8, ὅζθ., 8.6. 1ῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΪ8668 Δρρεπαθὰ ὈΥῪ βοῖηθ οἵ {6 
οοττοοΐοσθ. [1 {Π6 Αοίβ, {Π6γ6 18 0 ποίδ!οη οὗὨ ομαρύθσβ ΟΥΓ βοΐ! 8, 
ΘΙΠΟΥ τοι {{Π|6 ΟΥ̓ΣῚΠ4] βουῖθθ ΟΥ̓ ἴγοιη ἃ ἰαΐοσ. βαπά. Ὑπὸ Ὀγθαῖκβ 
Βοιηθίστηθβ δοοοτα 1 [Π6 αἰνἼβῖομβ οὗ Εἰ 4118, Ὀυῦ {818 18. ὈΥ ῃῸ 
ΤΆΘΔΠΒ ἘΠΙΝΘΓΒΔ]. 
ΤΠ θεβϑύ Ἰυάστηοηῦ οὗἩ ἰδθ ἀφ οὗὨ {μ18 Μ8. ἀρρϑᾶῦβ ο Ὀ6 ἰδμαΐ 

ὙΠΟ ἀβϑῖσηβ ὁ (0 {Π6 Βιχίῃ σΘηΓΌΓΥ : μ6 ἀκίθ ῥτοροιπαοα 88 
ῬΟΒ810]16 ὉΥῪ ΚΙρίηρ, (6 ϑφεσοπά σοηζατυ (ἰπ ποῦ ἢ6 [Ο]]ον θα 
ὙΥμἰϑῦοη ᾿), 18 Βοδυ  Υ τ σῃΥ οὗ βουϊουβ το βιτϑθοη. 

ὙΤΠΘΓΘ ἀρρθᾶῦ ἴο Ὀ6 πὸ ἀαίᾳ νυῇηδΐονοσ ἴο ἰθδα ὕἤο 8 δοῃποϊ 5] 0 88 
ἴο τολόγό τῇ 8 Ὑτι6 5: Βοπὴθ ἤᾶνο Ργοροβοα “ϊεζχαπάτια ; Ὀυΐ {παῖ 
Τοβίβ Οἢ ΨΘΙῪ ἰηἤοῆπιῖα στουπάᾶβ; [ὉΓ {(Π6 ᾿γθβοῦσα οὗ Αἰδχδαπαγίδη 
ἴοττωβ (45 {6 Ὺ αν θθϑη 6164) ἀο68 ποῦ ποῖσ ἰθδα οὔθ ἴο ΤΠ 1ῈΚ 
οὗ ΘορΥ 88 )β θθοησίηρσ οἵ πϑοθβδιυ ἴο ὑμπαῦ οἷἵγ. Ὅμὲ ἰδοὺ οὗ (Ἀ6 
ατοοκ ἰαχὺ Ὀοῖπρ δοοοιῃρδηϊθα ΟΥ̓ Ἰμαίλη βῆονγβ {Ππαᾶῦ 10 τνᾶβ ἱπίθπάρά 
ἴογ 86 ἴῃ (ἢ6 ΥΥ͂ 68ὲ, ΟΥ αὖ 411 δυοηΐβ ὈΥ͂ τῶϑη οὗ {π6 ϑοϑδί. [ὑ πηᾶύ, 
Ἰηδροα, 6 δϑδκοά ψμαῦ 86 {πΠ6 ἀστοοῖκ ἰαχὺ οουἹὰ Ὀ6 ἰο {ἢ6 πιοῖθ 
απ. ὙΤΠ6 βαπὴθ {πιηρ, Πονανου, 18 ἔουπα ἴπ οἴπμον Μ55. σΒίοι 
Ῥεϊοπρ ἴο 1π6 Ὑ δϑ : βοῆλθ, η0 ἀοιυιδύ, ἡ ]δῃ θα ἴο ι1ι86 1ῃ6 δογιρίαγα ἴῃ 
1.8 οΥἹρἼ 4) ἰοηρσιιθ. [0 μᾶ8, ᾿πάθϑά, θη βιιρσοβίθα ἱπαῦ {Π6γῸ ΤῸ ΥΘ 

᾿  Βρχαβ ἀουὉϊα ΠΟΡΥ͂, ψ ἢϊς ἢ 18 (ἌΓ ΤΠΟΤΘ δηοίοης [ΠῚ ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ {Π6 τοβῖ, δπὰ 1 {πὶπκ 
νυϊτοη δἱ ἴῃς ᾿αίοϑὲ ΠΠΠ]π ἘΠΙΓΓΥ γόδγβ οὗὨ [86 ἀθμι} οἵ Φοδη [Π6 ΑΡοϑβι]ο." ὙΥ Εἰβίοιν᾽ α 
ἴτασὶ, “ΟΥ̓ τ1Π6 Ἠδδβαττοοϊίοη οἵ 6885 (Ὠγίδβι, δεοογαϊης ἴο ΒοΖα᾿ δ ἀοι}}]6 ΟΟΡΥ οἵ ἰἱθ ΕῸ 
(ο5ρε}5, δηὰ Αςἰδ οἵ πὸ ΑΡοΒβι]68.᾽ ἣ 



172 Τροτίμαϊ (τι οδηι. 

Θμυγοΐοθα ἰὴ ϑουΐδοση Οδὰϊ πὰ σοῦ οί Οτοοῖς απ Τ,αἰΐῃ ποτο 
ουγγοηῦ ; δηά {818 48 θθθῃ οουρίοα τ {86 ἔδος {μαὺ {π18 Μ᾿ δ. γγα8 
ἐουπὰ «αἱ Τώγοηβ, ψΒοΓΘ Ὅ͵ Κπον {πᾶ {ΠπῈ ΓΘ Ὑ͵Ὧ8 ΘΑΥΪΎ ΘΟΠΠΘΟΙΟΙ 
σὰ πὸ Εαβὲ (8485 βῃονγῃ ΕΥ̓ [τϑπθυϑ 8π4 186 Ερ βῖ]6 ὕὅο ϑιωυσμλ), 
8δ8 Μ6}} 28 ψ ἢ Πα]γ. ΤῊ ΜΩ. πιαν ᾶνθ οὐὔἹριπαίθα ἴῃ (Π8 ψοσῪ 
τορίοι ἰπ ΜΟΙ 1Ὁ τγ88 ἰοαηα ἴῃ τηοάθτῃ ἀ8Υ8, ΟΥ, 10 ΤΙΩΔΥῪ Βᾶνα ὈΘΘη 
ττιτίθη οἰβονῃογο, ἰο μ6 ἔλογο υδοᾶ, 
ΤῊ 31π|8}} τηϑαϑυσο οὗ ᾿πύθ σθῆοα ουϊποθα ὈΥ {86 βουῖδθ βῇῃονβ 

{παὺ [π6 Ῥϑου αν ταχύ οὗ {π|8 ἀοουμηθηΐ οου]Ἱά ποῖ μᾶνθ οτγὶρὶπαίρα 
ψι} πἰ, ὙΠῸ ᾿πἰογροϊδύϊουβ μδα ὑγοθδΌΥ ῬΘθη ἱπίσοαποοα ᾿ηΐἴο 
ΒΟΙῺΘ 5{1}} Ο] δ᾽ ΘΟΡῪ ἔγοζη [16 τραγρίῃ, ἴῃ ΥΒΙΟΩ (Π6Υ δα ὈδΘη ῥγὸ- 
ὙἹΟΌΒΙΥ τε θη. ΤΏΘΓΟ {ΠΟῪ ΤΠΔΥῪ ἤᾶνο Ὀ66ῃ ΒΕ] οἰ ΠΘα ὈΥ͂ Βοπηθ 10 
ἩΠΪΒΗ6α ἰο αὐἀὰ ψ»ῇαΐθνου μον οου]Ἱὰ οὐίδϊη, ὕἤο πηᾶῖζο (Ὧ6 παγγαῖνα 
ΤΟΓ6 [Ὁ]] ἀπά σοιηρίεῖθ. [ἢ πο ραγῦ ἅγο 86 Δα! 0] 008 80 ΤΏΔΏΥ, ΟΥ̓ 80 
ῬΘΟΌ]ΑΓ, 88 ἴῃ [86 Αοἴβ. βοῖμθ οὗ [Π6 1η ουροϊδίοηβ ἃγα Ἰουπὰ 'π πῸ 
οἶμοῦ Κῆόνα ἀοουμηρηΐ : τ 116 ΟἴΠΟΥΒ, δυο ἢ 848 βοὴ οὗ πόδ 1η 1ῃ6 
Αοίδ, 8δ’Θ βιρροτίοα ὈγΥ {Π6 πηδγρίη οὗἩ 86 Ηδγοίθδη ὥγγίδο; 8 ἔδνν, 
ΒΌΆΘΝ 88 {πα δἱ [π6 δῃὰ οὗ δαί. χχ. 28., ἂγὰ ἔουπα ἴῃ οορίθβ οὗ [ῃ6 
οἷά 1,αἴϊα ; ἀπᾶ βονθσγαὶ οὗὨ [86 Ῥθοι γι 68. ὑβσουρθουῦ τ86 (ὐοΒρο]8 
ΘΓ Βιιαγοα ὈΥ {π6 ϑγγίδο νουβίου ῃοϊ!οϑα ὃν Μγ. Ουγοίοη διιοηρσεῦ 
116 Οἰοὺ ὑγθαβΌσοβ ἴῃ [π6 Βυιίϊϑι Μίαδβουτα οἰίδϊηθα ἔγοσῃ ἴμ6 Νιίγιδη 

᾿ΤΩΟΒΔΒΙΘΓΊΘΒ. 
ΤΉ 686. ΡθΟυ ΠΙΑσ 168 μανα σαυβοα {π6 Οὐαοχ Βοζῷ ἴο 6 νυ 

ψΔΥΙΟΊΒΙ Υ οϑυϊτηαίθα, ὅϑοπια δοσθηίγο πὴ] η48 Πᾶνα [6] βι10}} Δα Πλ! γα 0 
ἴον {π6 ροϊηίβ οὗ ἀἶἴργθηςσο Ὀοΐνγθθη {Π|8 ΘΟΡΥ δηὰ οἴμογβ, ὑπαὶ {Π 6 Ὺ 
ἢαν Πα]α 10 ἋΡ 88 17 10 δοπο οοπίδιποα {π6 ρσϑηυϊηο ἰαχί: 118. Ο11Π8 
ΜΟΥΘ {π8 Ὁρῃ6]α ὈγΥ ΥΥ̓ΠΙδίοῃ ᾽, δῃὰ (πῃ τηθαϑαγα δὖ ἰθαβῦ) ὉῪ 
ΗἩδυμοοί : απά ἴῃ ποτ σϑοθηΐ {1π|6 1 γγα8 88 υϑοα ὈΥ̓͂ ΒΟΥΠΟΙΠΆΠΗ 
1η. ΠὶΒ οαὐπίοη οἵ (ῃ6 Αςοίβ οὗ (86. ΑΡοβί]6β. 

Οα 88 οἴδον μαῃά, [Π6 Ῥϑοῦ αν ἔδαίαγοβ οὗ {η18 ΜΆ. αν Ὀθθῃ 80 
Τοβίθα οἡ ὮΥ οἴ]ιογβ, ἃ8 ἴο θα θὰ ὑο ἄθηγν {πδὺ 1 Πὰ8 ΔΩΥ͂ ΔΌΓΒΟΥΙΥ 
16 οὐ Ποἰβιῃ. Υ οἰβίδϊη, ψιτ 18 βυσθορίηρ ομαγρα οὗ Ζαἰπίχίπσ, οὔ 
ΟΊ Γ8Β6 οαδίβ {Π6 οἷαϊπιϑ οὗ {15 ΜΙ 5. δ ἮΤποθ 88146 ; δηα οἴμϑγϑ, ἴοο, 
ὙΠῸ ϑ8θδθηηθα (0 ταϑὺ {Π|6ῚΓ ἀγριταθηΐίβ οα αἰ ογοηῦ στουηάθ, ἢᾶνθ 
Βοιρηῦ [0 ρα 105 ΟΠ γδοίου ἈΠ οροίμου. Τῆι Μαίοὶ 5 Ὀγουρσῃῦ 
ζογνατγα (ἢ6 {ΠΘΟΥῪ ὑΠπαῦ Βοηθ 1αἴη πιοηΐς, νυ οβα δοαυδιηΐαποο 
ατοοῖκς γ88 ὙΟΥῪ Ἰ᾿πλ|64, πὰ τυιτίθῃ ἴῃ 18 ΘΟΡΥ οσχίγαοίβ ἔχου 

1 “ΤῊ Ἐοαγ (ἀοβρο]8 οὐ Μαῖα, Φόοπη, Ταῖκο, Ματκ; πῃ τπ6 Αςίβ οὗἁὨ [π6 ΑΡοβιῖεβ 
δοοσογάϊηρ ἴο (6 (ἀτοοκ Ῥαχὺ οὗ τὸ ΜΟ, οὗ όχι, πονν ργοῦδὈ]Υ ἀῦονο 1600 γοδγβ οἱά, ἴῃ 
156 ΡΠ. ΤΑΡΓΑΥΥ ΟΥἩὨ ἴῃς {ΠπἸνογβτΥ οὐὗὁἩἨ Οὐ γί μα : σΟΠ]Δι6α Ὀγ Ῥαΐγιοκ Ὑουηρ, Α.Β. 
υδδοῦ; δηὰ δἷ Ἰοαξὶ ὑνῖσο ὈΥ τ. Μ|15; Ὀυδι ὁ 8 ἃ 50}}} Ἰαῖοῦ σοῖο. ΤὉθὸ Προ ΓΟ Ἰ]0}8 
ΟΥ̓ ἘΠ ]Οἢ ΘΟΡΥ͂ τὸ ποτο δι ρρ] }οα ἤοπὶ τΓΠ6 νυ μαγ 1,Αἴη. Ὑταπδίδιθα ἱηῖο Ἐπρ]Ἰ5ἢ απὰ 
ΡυθΙ βῃοα ὑγ Μτ. ΥΥΠπίον. Τ]ν5 18. τὴ. 3γδί ραγί οἵ “Μτ. ΥΥμἰδιοη 8 Ῥγίμαϊτῖνο ΝΟ 
Τοδίαπιοης, δίαπι ὑγὰ ἀπά [οπεοπ, 1745.᾽ 

Σ Νοῖδ οἡ 1μΚὸ χὶϊ!. 24. ἴπ 1γ18. ἱἀγρον αστοοὶς Τοβῖ.: τ ) Οοάϊςοο ὙΥ οἰπξ. 1). [ἴα δαδρίςογ. 
Μοπδοῆι5 αυϊάδηχ 1,Αἴἰηιι8, αἀταῖσθ πιοἀ!ουγογ ἀοοίαδ, ατεβθοο πόνο Τοβιδιηθηΐο δυὸ δἀ- 
ΒΟΥ ρβογαῦ τηαγρῖητι8. Ιοσα Ῥαίγιπι, απ αγοογιπὶ ἴὰπὶ 180 ΠΟΙΈ τι, 4180 ]Ο608 Βίπριι]οϑ 
Ν. Τουβίδιοηῦ! βροοίατο νἱἀουδηϊαγ, Νοίανογαν οἰἰδιῃ ἀἰβουϊτιϊηα σοάϊουπι δ] αποὶ ασθθοος- 
τιπι οἵ 1,αἰϊηογιπὶ Ν. Τοβίαιηοτί. Αἀ)οσογαῦ οἴΐατα ἰοσα 1 γαγα ἢ ΒΔΟΓΑΓΙΠ. ΡΆΓΔΙ]6]4. 
Ἐχ πᾶς ασταρίηα ἀοὶηάθ νο] ἴμ56, νοὶ αἰΐὰ8 σοπίεοϊς τοχίπιπλ δ᾽ ὈΪ ργοθδῦ!]οα. [Ιὰ αἰγαπὰ 

γ Β: 1 ΠἸΔτἢ, δὴ Ρὸγ ἰγασάθ πη (ςοΥὶῦ, ἱπσογίαη οβς, Εχ Πυ]πδηχοάὶ ΘΧοιρ] ασὶ ἀπῖοπ, ἃ Ὁ- 
ΟΥΓΘΏ 8δὺ ΓΟ] 4118 οπλθυ5 ἀτιοῖι8 ὁδὴ (οχ ΟΔη τὶ χι ἢδῖ8. βοι Ἦ οἴδξ. 15. Οἱ δἰ θέ 
ὁ μος Οοάϊοθ ορἱπδπίαγ, δὰ οαλὰ μαυιὰ διοηἀογίης, 



Οτεεὰ ΜΜ͵Θ 5. 9 ἐλο πιοεέ Αποϊοπί Οἴα88 σοπέαϊπίηρ ἐλ Οοερεῖς. 178 

ὙΔΙΊΟΟΒ Δ Πο.8 ΒΊΟΝ βοοιηρᾶ ἰοὸ τοὶαίθ ἰο {πα ἰοχῦ; δηά {μαὺ μα δᾶ 
880 ποία {π6 αἴ γθμοθ5 οὗ βοῖμθ οορὶθβ, σοῖς δῃά 1, αἴ, δπα μὰ 
Δααρα ράᾶγα}]6] ρβββϑαρϑ οἵ δουιρίασθ Οιῦ οἵ (118 οΟἸ]οοὔϊοη, μα {Ππ θη 
ΔΌΡΡοΒβοα {παῦ (818 τηοι]ς Ὠϊπη8617, ΟΥ Βοπ!6 οὁη6 αἶβθ, βδα ἔογπηθα {Π6 
ἰαχί οὗ ψ Βῖοἢ (818 ΜΆ. 18 ἃ ἰγδηβοσιρύ. ΒΙβῇορ Μιαα]οίομ᾽ Β {ΠΘΟΥΥ͂ 
ὝΓΆ8 ὙΘΓῪ ΒΙΠΆΠ]ΑΓ : Β6 βουσ!ὺ ὑπαὶ βοταθ 1μαὐπ ΟΠ τ βίδα μδα 816 
{86 τηλγρὶη οὗ 18 ΘΟΡΥ͂ ὙΠῊ θἼοββθβ δῃα ψϑυϊουβ γα ηρΒ ἴῃ 1 μαίῃ ; 
δα {μδ΄ [Π686 6 γα ἐγδηβίαἰθα ᾿πίο στοοῖκ ὈΥ βοὴ ομα ΏΟϑΘ να]ὰθ 
ἴον {ποῖ τγα8 στθδίοσ ὑμδπ ἢ18 Κπον]θάρε οὗὨ ἰαπρσιαροβ ΟΥ ἢ18 ΟΥἸτ1οα] 
8ΟΌ ΠΆΘΗ. Ὁ ἔπε 686 στοιηδ 6 χϑράγα θα {μ18 Μ5. 8 Ψ ΠΟΙ ἀΠΝΝΟΓΙΒΥ͂ 
οὗ ἃ νοἱδθ 1ῃ οὐ  υ]οῖβιλ. 

Τη 411 {8686 {Ππθουῦῖθθ δμᾶ ΒΥ πλβαῈΒ {μ6 τα 18 ἃ. οοσίαϊ πα τηθάβιγο οὗ 
ἰγαῦα, θαὺ ᾿η ουταϊηρ] οα 1 ποῦ ἃ ἔδν ταϊδίακοθ, Νὸ ἀουδύ ἐπδὺ [86 
Ἰπογροϊδίϊοῃβ, ὅτο. ἀἸὰ οΥἹριπδῦθ 1π ΤῊΔΥΟΊ Δ] 0 Π 0114; δι (π6 ἔκοῦ (Πδΐ 
ΒΟΙ]6 οὗ {8686 ΔΥ6 ἔοπιπα αἶβὸ ἴῃ οὐδοῦ ἀοουτμθηίβ (6. 9. [16 πηᾶγρὶη οὗ 
1:6 ΗδΓοΙθδη ΘΥΓΙΔ0) 18 δι Πο]οπῦ ργοοῦ {παῦ {ΠῸῪ σου] ποῦ ἰᾶνθ 
ΘΟΟΠῚ6 ἰηΐο δχιβίθμοθ 88 βιρροβοὰ ὃὉγν Μαύδθαι δηα ΜΙαα]οίομ : (0 
ΒΟΟΓΘΌΟΙ ταδί αν Ῥ66ῃ τηογ6 ρτΆα 18]; πα 80 ἔδυ ἔγοπι {Π|6 ἐΠΘΟΥΥ 
οὗ [,δπ ογἱρίη Ὀοῖηρ [θη 0]6, δἱ ἰθαϑῦ ἃ8 ἃ ζίδῃθγαὶ ὑΠ1ησ, γιὲ {110 
ΤΟΥΘΥ͂ΒΕ 15 [Π6 ἀφΙημοηβίγα 6 ἔλού. Βιυιΐύ {Π6 ρδοιζιατγίξιος οὗ εἰῖβ Μ5. 
4ο ποί αἴϑοῦ [Π6 ομαγδοίδυ οὗ 108 ἑαχί ἐπ οὐδθὺ ρατίβ ; [16 Ἰπ ο ΡΟ] ]οἢ8 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΒΟρΑγδίθα, 8δη4 {Π6Γ6 τουδὶ ὴ8 ἃ ἐοχῦ ΒΙΓΟΠΡῚΥ οοΥσοθογαίγα οὗἁ 
ἴπ6 ΟΥΒΟΙ τηοϑὲ απο ΜΙ .: 118 ϑυϊάθησα ἐμ6ῃ 18 8}} [86 τηοτθ 
ἔογ 16, ἔον [μ6 δαϑβὶ8 οὗἩἨἁ Ἰπιογροϊαίοα δηα ΟΠΔΩρΡῸ τηιδῦ ἤᾶνα Ὀθθη ἃ 
ἰεχὺ οἵ νογΥ ρστθαῦ δηιαυγυ. [Ὁ ὕπθῃ δοοογάβ ἴῃ ἃ ργϑαῦ τηθαβαγθ 
σὰ ἢ οὐδεν ἀοσυταθηίβ, διιοῖ 88 {πὸ [ἢ νογβίοηβ, Ὀθθ]οπρίηρ ἴο [{6 
ἫΝ εϑὺ ; δηὰ 1818 πηιυθα ἰθβ ΠΟ ΠΥ γ)88 Τραγαθα ὈΥ ΤΈΣ 88 σ᾽ νῖπρ 
1η {πΠ6 (ἀοβρ6]8 {π6 δνϊἄθηῃοα ὉΣ 18 τυ θϑίθυ ῃ Γθοθπβίοη ΟΣ π}1}ν : ἀπὰ 
ΒΟ Ρἢ πὸ ρῥγϑοΐβα [πα οὐ ἀθπιδγοαίίοῃ οουἹὰ 6 ἄγανγῃ θδύνθθῃ {1688 
νγθδίοσῃ ἀοουτηθηΐθ δυὰ ἐθοβο Βίγ ]6ἃ Θβρθοίϑ!]γ ΑἸοχαπάγίαη, 10 18 
οἶθαν τηδῦ Ὀο(ῃ ἴῃ {Π6ῚὉ ἀστοοπηοηΐβ απ ἴ {6}. αἀἸνουβι 168 {Π6Ὺ ρὶνθ 
ἀρ ὐ πὰ ἰοΒΌ ΠΟΥ ἀφαϊΐπδὲ [6 ΘΟΙΏΙΩΟΙ. τηᾶ88 οὗ (ὑοῃβίδῃεπορο  ίδῃ 

5 
ΤΠογα ἀγθ, 1η4664, ρἷαοοβ πὶ οι 0118 ΜΆ. βίδῃαβ αἰμηοβῦ δοπο ἢ 

ῬΓοϑοηζίηρ ἃ τεδάϊπρ' ὙΠΟ 16 Κπονῦ ἸΠἀΘ ρθη αθηι]γ ἴο 6 δποϊθηΐ, 
8δη4 πῃ τα πηα ἔτομῃ ψϑυβῖοηβ πα ΘΑΥ]Ὺ Οἰἰαύϊοηβ [0 πᾶν Ὀθθῃ 
ΤΟΓΙΠΟΣΪΥ ΨἹΔΘΙΥ βργοαὰ, ΤὨ18 ἐλοῦ ΔΙοπο αἰοϑβίβ 18 Πρ νά]ιιθ. 

Τ18 18 {π6 οἰάεβ Μ8. τ᾿ ἰοὰ οοπίαϊηβ {Π6 ραββαρο Ἴδμυ γν]}. δ8--- 
σΠ. 11.; 10 ΒαΒ 1ἴ, ΒΟ ΥΘΣ, 1ἢ ἃ ἴοσ, θοίἢ ἴὰ ἴῃ τοῖς δὰ [1μαὐϊη, 
ὙΠΙΟὮ 15 ΠΟ]]Υ αἰ ογθηῦ ἔγοτα ὑμαὺ ἔουπα ἴῃ ΔηΥ οἶμον ΜΏ., συ] 6} 
88 [ἢ6 ΘΟΡΙ68Β ΨΑΥῪ ΠΟ ὁ οοπίδιη {16 πδυγαῦγθ [0 18 (ἢ }8 ΟἸΘΆΡ 
πα (86 οτσίῃ οὗ {818 Εἰβύογυ, 88 βπαϊηρ' ἃ μ͵δοθ ᾽πὶ [818 (ἀοΒρα], νγϑβ 
δὖ Ἰοδϑί ὑνγοίο]α : {Π6 παυγαίοη Πα ὕπνο ἔοστηβ, δῃα Ππο86 ΟΡ 68 ΠΟ 
1ἰτοἀμπορα 10 Πα 10 ἴῃ ρσομποσαὶ ἴῃ οὴθ ἥόγπι (Ἰπουσἢ 1 στοῦ νοῦραὶ 
αΠἜγθπ 685), δηᾶ {18 ΜΆ. μδά 10 ἴῃ δποίμογ: [16 ἰδύνα Δρρθᾶγβ ἴο Ὀ6 
Ἰηοδί ἴῃ δοοογάβδῃσα Ὑῖμ [Π6 παιταίάνθ Ψ ΒΙΟΒ ΕἸ Βορὶι8 βίδίθβ {δμδί 
Ῥαρῖδ8 ἰγαμβιη 64. 
Βα ἀεοίογαϊπδῦοη οὗὨ {πΠ6 αυθδίϊομ τ βοῖθοῦ [818 ΜΆ. 18 δίομθ ἴῃ 

118 ῬΡθου Ιαγ (168 ἀδρθη 8 οα 18 ἸάΘ Ὁ Υ οὐ [86 οομίτατυ πὰ Βοροτὶ 



174 Τεχίμαὶϊ (ὐτιξ,σιδηι. 

 ΘΡΒΘΠΒἘ (1, {π6 τοβδαϊηρβ οὗὨ 1 ἢ βίαπα 1} ΟἸΘΙΒ ἴῃ {Π6 Τρ Υρὶη 
ΟΥ̓ ἷ8 οἀϊάοη οὗ 1660.0 Ἠδδ ΒιΙπιβο] ἢ βὰγ8 οἵ β΄, ““ βδοηᾶο δχϑι μίαν 
νούιβιϊββίπιιπ 'ῃ [{8}1ἃ Δ Ὁ Ἀγ. 1ο8 σΟ]ὐπτα." ἜΠ6 ΟΟἸ]]δίλοηΒ ἐπ φεπετγαὶ 
6,6, 7 ΚΠΟΥ͂Σ, τηϑἀθ ΟΥ̓ ᾿]8 Βὸπ ἩΘΗΤΥ δίθρμθηθ, Ππ6ῃ ἃ γοιηρ' 
τδη; δυῦ 1 15 ἀυποογίδιῃ τ ΒοίΠοΥ {Π6 τηοάθ οὗ δχργθβϑίοῃ ἀοθϑ ποῖ 
δχοϊαάθ αἴτὰ ἔτοτα Ῥοὶηρ τοσαγαθὰ 88 [86 δχϑιηηοσ οὗ β΄. Τῇθ 
Τοδαϊηρβ οχίσδοίοα ἔγοιῃ . ἄρτθθ ἴῃ ἃ ναδὺ πΌπθῈΓ οὗ μ]δοθβ σὴ 
{ῃ6 Οοάοχ ΒεζΖδ, δηά ψλτ πὸ οἴμοῦ Κπόονη ΜΆ. : 1 ρΙ4 668 τη πῃ] οἢ 
{18 ΜΆ8. 18 ἀοξοοῦνα {ποτὰ 18 ΠαγαΪΥ ΘΥῸ ΔῺΥ Οἰἰδίιοη ἴτγομ . ἴῃ 
ΘΙΘΡΠΘΙΒ᾽Β ΤΠΔΓΡΊΩ : {Π6 Ῥᾶββασοδ ἴῃ ψ]Π]Οἢ . 18 οἰοα Ὁ τϑϑαϊηρ ποῖ 
ἴῃ (ὐάοχ 1βοΖῷ ἃΓ6 υεγῃ ζδιο; ἃπὰ {Π6Ὺ 8.6 πού πο 6 ὑπδη τ]ρΐ 
Βαανα Ὀδθθη δχρθοίβα ἔγοια {86 δνϑγαρθ ῥσορογίοῃ οὗ δγγαΐα ἴῃ δ86- 
ῬΒΘΩΒἘΒ ῃχαγρὶπ. Οπ {πΠ6 οἶμοὺ ᾿ιδηά, 1Ὁ 48 Ὀδθη βαια {πᾶῦ {η18 ΜΆ, 
γγ ΔΒ ῬΓΟΒουν  α δὖ ΤΠ οη8Β, δα {Πδὺ ΘύΘρΡΠ ΘΠ Β8᾽8. νγ88 οο ]δίβα ἴῃ Πία]ν. 
γαγίουβ ἐβθουῖθθ ἢᾶνθ Ὀθθῃ δαἀνδῃοθα οὐ {{}18 βιιρ]θοῖ : βοὴβ ἢδνθ 
ϑοοιι6α Β6Ζᾷ οἵ ὑπ] τηϊβϑία θη οπῦ, δὰ τἢ8 πανα ὑπουρπὺύ {παΐ 6 
ΘΙΓΓΘΑ ἴῃ βαγιηρ ἰμαὺ ἢ18 ΜΙ, οαηθ ἔγοιῃ γοηβ, δπὰ πδα Ὀθθη ἰοὴσ 
Ῥτθεογνθα {πογθ. Τα ]Ἰαίζου βίδίθπιθηΐ, μουανοσ, πηυϑῦ πᾶν ὈΘΘη 
τη846 Ὦγ Β6Ζᾷ οἢ ἴπ6 διύπουυ οἵ 18 Ἰπίοσιηδηῦ; δῃά 1Ὁ 18 ΠΟΤ 
ΓΟΆΒΟΠΑΌΪΘ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ {μαΐ {π6 δοσουπὺ ψ θοῦ πο μδα τγϑοοὶγϑα να 8 
Ἱποογγθοῖ, πῃ {παὺ ἢ6 βῃοιϊἃ παν στα ἰβγαργοβοηῦθα ἴμοίβ πιδοαυΐ 
τοῦθ. [0 Π88 θθθὴ {πουρῃΐ {πᾶ ΗΘητΥ δίθριθηβ, τῆο αἀἸα πού ρὸ 
Ἰηὔο [ΓΑΙΪΥ ἀΠ0}} αἰΐϊοῦ 186 ἀθαίῃ οἵ ΕὙΔηΟΙΒ 1. ἴὴ 1647, τᾶν Πᾶνα 
οοἸἸα ρα {Π6 ΜΆ. αὖ Τγομβ, δηα {μα (π6 οχίγαοίβ πανϊηρ ὈΘΘη βοηῦ 
ἴο [18 [ποὺ ἔγοτῃ 1ἰα]ν, ὑπ6 ΜΙ. 1{856]} γγῶβ 80ὸ ἀββοῦ 6, 
Υ εἰβίβιη Ἰδοπῆθα {η18 ΜΆ. σψὶ οπα δῖοι [86 Βιδορ οὗὨ ΟἸ]ογ- 

ατοηῦ ἴῃ ΑὙνογρηθ πδα Ὀτουρῃῦ τυ μῖτὰ ἴο {πΠ6 σου ΠΟ}} οὗ Ττθηῦ ἴῃ 
1646, μὰ ψ Β1οὰ μ6 Π6 ΓΘ οἰτοα [ὉΓ (6 τοδαϊηρ ἴῃ οΠη χχὶ., ἐὰν αὐτὸν 
θέλω μένειν οὕτω» ἕως ἔρχομαι3 : θα μα Ἱπῃουρῆς (ΠδὉ 1. Πα ΒΘ θη οἰΠοσ 
ΡῬΓΘΒουνθα αὖ Τυθηῦ ῸΓ βοιὴθ {{π|0, ΟΥ ἰμαΐ Η. Βίορμθηβ, δἰ ο0]- 
Ἰαύπρ ᾿ὖ ἴῃ ΓΠα]ν, μαά Ἰοῖν 1 αὖ Ττοης, Βαΐ Πα αἀἸα ποῖ σὸ ἴο [{ἀ]ν 
Ὁ] 1647 αἱ [Π6 Θαγ]οβῦ; δῃᾷ 68:68, {μ6 δοοουηῦ 58 Υ8 {πεὺ [Π6 ὈΙΒΠΟΡ 
οἵ ΟἸοσταοπῦ ὀγοισὴξ ἴῦ ἰο Ττοηῦ: Ὀυὺ ἱπαθοα [π6 ὀοούγγοποο οὗ {}]8 
ΟὯΘ ὙΟΙα οὕτως 18 ἴοο Β]1σῃὐ ἔογ ὟΝ οἰβίθι πμ 8 ομδῖῃ οὗὁἨ οοῃ)θοίασοβ ἴο 
Βδηρ ἤστϊυ ὉΥ [{, 
γγ 6 τῇὴδυ βδὺ οοῃῆαοη Υ ὑπαὶ οἰἴποῦ (Π6 Οοάοχ Β6ζῷ δπᾶ ββ, ἃ. 

1π6 νοῦν βϑᾶῖηθ ΜΙ5., οὐ 6866 {Π6 οὴδ πλιιβὲ 06 ἃ ΘΟΡΥ οὗ {πΠ6 οἴβοὺ : (ἢ 
ΒΙ ΤΑΙ] ΤΟΔῚ ΠΡ του ]α αἰπιοβὺ θβίϑ Ὁ] 18} {Π|18; δηαὰ {}16 Β᾽ ΤΆ 1]ΑΓ ΟΠ ΑΒΠῚ8 
ἴπ (86 ὑχψο Μ55. (Ε΄ ἀΐνουβθ) ἃγθ γϑῦ τῦοσθ δομοϊαβῖνο ὙΥΥ οἰδβίρίῃ, 
ΜΊοΒ86118, Οὐ οβθδοι, απ Μϑγθη, ψ8ὸ δχαμπιϊηθα (ῃ6 βυθ]θοῦ 1} 
ΟΥ 168] αὐϊοηίϊοι, 41} οαπλθ το {6 σοπο]ιιβίοα ἐπαῦ θούἢ ἀΘβιρηδίοηΒ 
Ὀο]οπρ ἴο {86 βϑαπιθ ἀροεμπιεπί. ΤῊϊ5 ορϊπίοη ἢδ8 θ6 θη ΨὙΘΥΥ͂ ΡΘΏΘΓΑΙΙΥ͂ 
ϑοοραρα ἴο ὈΥ οΥ68. ΜδΥΒΆ, ἴῃ 1[Π6 σουγβθ οὗ Β18 ἀδιηοπβίγαϊοη {πα 
8 ΜΆ. ψΒΙΟ} 18 πον ἴῃ 186 ΠΌταΥΥ οὗ (86 Τ]ηϊνουβιυυ οὐἩ Οδιτιάρα, 

Σ ΤΒδῦ 18, [Π6 δεσοπά οὗ [πε ἀοσιπηθηῖ8 ἔγοπι τ ἰ ἢ γαγίοιβ τοδὰ ηρ8 ννοτο οχίγαοιοα δηὰ 
ῬΙ δορά πῃ 16 πηδγρὶπ οὐ 8 [0] ασοθκ Τοβῖ. (1550). ὙΠῈ 3γβί ἀοοιπιοηῖ 8ο οἰϊοᾶ ἰβ τὴ 
Οτεεκ ἰοχῦ οὗὨ ἴπ6 ΟΟτηρ! αἰοπβίδη Ῥοϊγρίοιῖ, ρα] ἰθμοὰ Ὀγ Οαγάϊπαὶ ΣΧ πιθηθβ; τὰ6 ταβὲ 
ὝΓΟ 41} Μ5Ν. 

3 δοθ ἴδ οἰϊαίίοη ἔγοπι Μαγίδηιϑ Ὑ᾽οίοσίυβ πῃ Μαυβἢ β ποίοβ ἴο Μίςδας 8, ἰϊ. 704. 
“ ἩϊΘγοηγτηβ Ἰορῖ!, δίοαιὶ ἤαθοῖ δηταϊβείτηυϑ ατθοῦβ Οοάοχ, ᾳαθπὶ Ττὶ ἀδπτί π᾿ διζα ε 
ΟἸδσγοπιοηίδηθηδβὶβ Ερίβθοοραβ, δὴ. Ιοιηἰηὶ 1546. 



ατεοῖ ΜΘ. 5. 9 ἐδλε πιοδὲ Αποϊεπὲ (ἴα85 σοπέαϊπίπο διε Οοερεῖε. 118 

δηα τ ΠΟ ἕοττηουν ὈΘ]οηροα ἰο Ὑ δία] 8, νγαϑ ὁπ οὐ ἴποβα υϑϑά ΒγῪ 
Βοδοτγῦ Θίθρῃθηβ, ἰαϊὰ ἀοινῃ ἃ ἐμθογθῖα, ἰουπάρα οἡ {86 ἀοοίτίηα οἴ 
ΡγΟὈΔ Ὁ] 1168, [ῸΓ βίαϊηρ ἀο ἤπιον {Π6 σλαποος ὑμαῦ βοὴ Μᾶῶ. ο0]- 
Ιαίεὰ ἐουΟΥΥ θὰΐϊ ποῦ οἰμογν δα Ἰἀθη 64, 185 1ῃ6 Βδη8 88 Βοιη8 
Κῆόσῃ ΜΆ., τ[Π6 τοδαϊηρβ οὗ τ ῖο Ἔχ θ10 ἃ του κα ]6 δοοογάδποσ. 
ΤᾺ ῥγιποῖρὶα οα σχῇ] {Π18 ΤῃΘούθὰ 1Β ΤΟ πα θα 18 ομϊοῆν (Π 6 σοπ,- 
Ρατίβοῃ οὗ ὕΠ6 Ῥθοῦ ΑΓ τοδάϊηρδ ἔουπα ἴῃ {|| σΟ]]αίϊομ πα 1π [Π6 
Καονη Μϑ.; ἐπθη {Ππόο86 οι πα 4180 ἴθ ομθ, ὑγο, ΟΥΓ {ἢγθθ οὐδοῦ 
ἀοουπλοηΐβ; δηα {ππ|8 ἢ ἰἴβ 016 ἴο ἀδθάποθ ἃ βίαίθιηθῃῦ ἐῃ ἤραγοϑ οὗ 
ἴπ6 Θδηοθ8 ΟΥΎ ῬγΟΌΔΌΙ(168 οΥὗἩὨ Ἰἀδητγ. Αρρὶνίηρ {118 τιοάθ οὗ 
βίαίθιηθηῦ [ο {π6 οαοχ Βοζῷ δηὰ ., Μαγϑῇῃ βαυβ, “" ΕὙΌτα {ῃ18 {ΠὨΘΟΥΘἢλ 
10 Δρρθᾶτβ {παῦ [Π6 ργοῦδὈ} 0 οὗὨ ὑμοὶνγ Ἰἀθηθν 18 0 {π6 ῬγορδὈ  νΥ 
οὗ {πεὶγ ἀἰνθυϑιυ δ8 ἃ δα ϑχοθοαϊηρ ἃ ἐῤλομβαπά οΥΓ ποηπῖϊίοηα ἴο 
ὉΠΙγ.Ὁ} ΤῸ τπᾶγ, πα 666, Ὀ6 βΒαια {μαΐὶ {818 πηοάθ οὗ οδίουϊδίϊομ 18 
[Δ]]δοίοιιβ, βίῃοθ ἴῃ θαίΐδηοα οὐ ργορδθ} ν σου Θαυ}} } ν ΔΡΡΙΥ ἴο 
ἃ ᾿γδηβοσιρῦ οὗ ἀπρ]ιοιία ΜΙ 5. ; δῃάὰ 16 τὴ {Π6 ᾿ριβύ]68 οὗ δὲ. Ῥαιὶ νγϑ 
ΡῬΟΞΒβΘββθα ΟἹ]γ οἰπ ον ἢἢ6 οάοχ Αὐυρὶαηϑ18 (ΕΝ.}, οὐ ἴ[Π6 Βοργῃθυδηιι 
(6..), ἀπά « οοἸϊαίίου οὗἉ {Π6 οἴποῦ, δῃᾷ ποῦ ἢπ6 οὔμογ ΜΆ. 1.86}, 186 
Ομδποα8 ὑπᾶΐ ὉΠῈῪ οτ ἸΔἀθπτοα] (τ Ιοἢ γ͵ὸ ΚΟΥ 18 Ὡοῦ [86 6886) 
γγοι ἃ Ὀ6 88 βίγοηρ 88 ἴῃ (0 οαβθ οὗ ίθρῃθη88 . δῃμὰ {πὸ (οάοχ 
Β6ζῷ. ὍΤπογα που] θ6 τ ἢ ἴῃ {Π18 σοηβιἀθγαίομ, ἡ γα 1 ποῖ {Π8. 
811 ρίαοθβ οὗ ἀδροβιῦ οὗ ἀτθοκ Μ58., ρυθ}1ο δπὰ ρυϊναῖθ, αν θθθὴ 
ΘΧρίογοα ψδουῦ ΔΩΥ διιοῖλ ἀπ ρ ]]οαΐθ οοπηπρ 0 ᾿Ισῃῦ; ἀπαὰ (8 10 18 
[ἉΓ πιοῦα Ῥσγο δῦ ]6, ἰοῦ ὑπᾶῦ ΟΡ ΘΒ τη846 ἃ πιϊϑία κα ἴῃ βαυϊηρ' 
{πα 15 β. 9 Ὀ6θῃ οοἸ]]αϊοα ἴῃ [8], ΟΥ̓ 6186 {πᾶῷ Β6Ζᾶ νγ88 τη]81}- 
ἔοστηθα 848 [0 {π6 ροϊηῦ {πε (18 Μ8. 84 Ῥδθῃ αὖ Τωγομβ ἰοπῷ Ὀδίογο 
10 ν 8 ἰϑυπά {πογὸ ἴῃ 1562. 

ΤἼδ ᾿ροτγίδποα οὗ (18 ἸΠΑΌΪΓΥ ἃΥΪ868 ἔγοτα [ἢ 6 ρϑου ασιν οὐἁ {Π6 
(οχί, ἀῃὰ {π6 δποϊθηΐ γοδαϊηρθ  Οἢ Ὁ ῬΥΘΒΟΥΨΘΒ: δποίμοσ ΜΆ. 
ψοῦ ἃ παν ὈΘθῃ βυρροβοᾷ ἴο Ὀ6 8 βίσοῃηρ' ΘοΥτορδογϑίϊοῃ οὗ [1]8 οἷαδ8 
ΟΓ ἐοχί. 

Αὐ Ιοαβὲ ἑΐγϑο ἰγδηβουιρίϑ οὗ {π|8 Μ 5, αν Ὀθθὴ τιδάθ [Ὁ οὐ θοαὶ 
ὯΒ6 ἴῃ Το ἐϊπ|68: ΟΩ6 Οἢ νοὶ ϊυμχ ἱπ ἰδ ΠΙὈΓΆΤΥ οὐὗἨ ΤΥΠΙΗΥ͂ 
ΟΟ]]οσα δ δεῖάρα ; οπα ὙΒοἢ ϑισλοη Ργοουγοα; δηα ὁΠ6 τηδα6 ἈΥ͂ 
Ὑγεϊβίθιη. ΤῊ18 ἰδοῦ τηιϑῦ Ὀ6 Τοιμθθογοα Ἰοδὲ ΔΠΥ͂ οπ6 οὗ {π686 
Ἰροάἄθγη ΘΟρΡΊ68 Βμου!ὰ μ6 βυρροεοα ἴο Ὀ6 Αύθρμθμ8Ἐ β. 

Τακίηρ [Π6 ρδου  αγλί:θ8 οὗ 018 ΜΆ. ᾿πίο δοῃβι θυ η, 10 ΤΥ ὈΘ 
5814 ἰμαὺ 118 Ἔνι άθησθ τσλδη αἴοπο, ἜΕΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ͂ ἴῃ Δα! 0018, 18 οὗὨ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
ΔΩΥ γ8]ὰ6 88 (0 {πΠ6 σοπυΐηο ἰοχῦ; ὑαὺῦ οὗἁὨ [Π6 ὙΘΟΥῪ ργοαίθδὶ Πα 
οοΙτοδογδαίθα ὈΥ ΟἴΒασ γ ΥῪ δῃοϊθηΐ δα μου. 

} Νοῖοβ ἰο Μίςβδοὶ!β, ἱϊ. 701. ὙΠ᾿ 6 δἰδιοηθης οὗ (μΐβ ὑβοογοπὶ ἰ8 σῖνοη πὶ (δ ἐσυτί οὔ 
Μασβἢ  “ [διἴο18 ἴο Ττανβ," [οἱρεὶς, 1795. ἘΌΤΙΠΟΓ ΤΟΙΔΔΓΚΒ οἵἩ Μαυβὴ οἡ [86 βαρ]εοὶ οἵ 
Ἠΐβ τποογοῖ, δηὰ ἴμο οοστοοϊίοι οὗὁἨ δὴ ΟΥΤΟΥ ἴῃ οοτηραϊδίοι, ἡ οἢ δὰ τὰπ ἸΒγουρ ἢ ἴ86 
δἰδίθιμθπὶ οὗ ἱξ (Δ οὐτοῦ ΠΙΟΝ ΡΤΟΒΕΙΥ αἰπιέπι δορά τῃ6 βὰπιὶ οὗὁἨ ΡγΟΌΔΡΟΙΥ 85. ἴδτι5 τορτθ- 
δβοπίβα, δηα νγ8 ἴῆυ 80 [ΔΓ αφαϊπεί ἴΠΠ6 ΤΠΘΟΥΤΥ͂ ἡ ΒΙΟΒ 1ζ νν88. υβοα ἴο ΒΌ ρροτί), Βα τϑοοϊνοαᾶ 
Βαϊ ᾿τ|6, [ζ δΏγ, οτίο8) διϊθπίοπ, Νοῦν οδη 0818 06 νσοπάογοὰ αἵ ; [0Υ (Π6Υ Δργβαγεὰ ἴῃ 
Ηἷβ “ ἘΘΡΙΥ ἴο τ6 ϑιποῖαγοβ οὐ ὕγεδ ΜΊΠΕΥ " (Οδπθτ με, 1818), ὁπ 1Π6 δαθ)εςϊ οὗ [6 
Βιδίε ϑοεϊοίν. Βυιῖ ψΠΟΘΥΟΥ γῆ 685 ἴ0 ππάἀογβίβη ἃ Μδυβἢ᾿ Β [ΠΘΟΥῈΠῚ Τλδὺ ποῦ ΟὨΪΥ 56 ἢ8 
Ἰμριίοσβ ἴο ΤΥδυ δ, Ὀυΐ 4150 τ δἀάἰτοηδὶ βιδύθηθηῦ, ΏΘΓΟ 6 ΡοΪπίβ ουὐ [δ6 ΟΥΤῸΓ ἴῃ (4]- 
ουϊδιίοη δραίηβὶ ἢπηβ6 1 ἴητο τ μοι 6 μδὰ (4116. Α Ῥραιῃηρβ]εῖ οῃ ἃ βι᾽θοῖ 80 ᾿Βοσου ΧΕΙΥ͂ 
ἀἰδοτοης 18 δῦοτιξ [6 πιοϑὲ ἈΠΙΊΚΟΙΥ ρῥΐδος ἴο ἰοοῖκ ἔοσ δηγιμίηρ οἵ [86 κὶπά, 
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ϑοοά 
᾿ὖῦ ἰ8 

-ὅ., ρῖνεοβ ἃ 
ΘΓ 1΄ῃ ΜΠΙΟΝ Ἰάθαᾳ οὗ (86 δβρϑοῦ οὗ {ἐμὲ ΜΆ8., απὰ {86 τῃηᾶπῃ 

ΤΠ6 [Ὁ]]οννηρ Βρθοϊθη ἰάκοη ἔγοτα Μαίΐίί. νυ. 1 
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Ττασηιεηΐς Γ᾽ 8.5. οΓὙ ἐλε πιοδί Αποϊοηέ ΟἼα88. 177 

ΤΗο Τιδῦη ἰοχὶ 18 Ποῦ ρἰδοθα ῸΣ ὀοηυθηῖθηοθ δεΐίοιο [86 τοῖο; 
ἴ (86 ΜΆ, 1186} {οΥ δίδηα (88 88 Ὀ6 6 ΔΓ δαυ βίαίθα) ο ὁρροβὶΐθ 
Ρασθβ., 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ἘΕΑΘΟΜΕΝΤΗ ΟΕ ΜΒΗΑ͂. ΟΕ ὙΠῈ ΜΟΒΊ' ΑΝΟΙΕΝῚ ΟἹΝΑΒΒ, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ῬΟΞΒΤΙΟΝΒ 

ΟΕ ΤῊΒ; ΟΟΞΒΡΡΕΙ,8. 

ΒΕΒΙΡΕΒ (6860 ΜΒ. οὗἩὨ ἰΠ6 τηοϑῦ δποϊθηΐ οἶδθθ, τ οἢ οοπίδϊῃ 8 
Ϊαγσα ραγύ δὖ ἰθαβί οἵ {86 (ἀοβροὶβ, [θγθ ἄγο βαυθῦαὶ 3" ασπιοπές ὙΨΊΟΒ 
ἔγτοσα ΤΠ6ῚΥ ΔΠΠΙΟΌΥ ταυϑύ θ6 ρῥἰασοά πὶ [Π6 Β8π16 6488. 

Ν, (Ψ. Ν. ΓΤ.) Οορεχ Ῥυξρυξεῦϑ.--- μ᾽ Ἰδανϑβ οὗ [818 ἔγαρτηθηῦ 
8Γ6 ἴῃ {86 (ὐοίΐοη Π᾿ γατυ ((ὑοά. (ὐοϊοηϊδη8) ᾿π {πὸ ΒΡ 8 Μυδβουμα; 
δΣ ΔΥῸ ἴῃ ἴπΠ6 γαίϊοδῃ; ἈΠᾺ ἔϊσο ἅτ 10 {μ6 [προτὶ] ΓΑΌΓΑΤΥ αὖ 
γΊοημα. Τὸ ΜΆ. ἴο σοῦ {πον ὈΘ]οηροα νγὰ8 τυτι θη ἴῃ ΒΙῸΣ 
Ἰοὐϊουβ (ον ἐὰτηθα ὈΪΔ01Κ) ὁπ ῬαγΡΙ] 6 σϑ]]απὶ; ποῦ }αρέ, ἃ8 ᾿δ8 Ὀθ θη 
ἸΠΟΘΟΥΓΘΟΙΪ δβίδίθα γαβρθοίηρ {86 ἔγταστηθηΐβ 'ῃ {πΠ6 ΒΥ 8 Μαβουτη. 
ΤΠΘ΄ νογάβ [0 (]1ησου:), ΘΟ (θεος), ΚΟ (κυριος), ΥὉ (υἱΐορ), ἀπά 
ΟΩΤΗΡ νοῦ νυϊίθῃ 1ῃ σο]ά Ἰούϊουβ, 1 οἢ Βᾶνο ποῦ βιιδγοα ἴῃ 
1η6 8816 ΔΉΠΟΥ 8ἃ8 [06 ρἌΘΠΟΓΑΙ ἰαχῦ ἴῃ ΘΙ ΘΓ ΟΠδΥΔοίουΒ ἢδ8 ἄἀο0η6. 
ΤῊ Ἰϑανθβ ἴῃ ἰμ6 Βυ1|8}) Μαβοαπ (4. οἵ ὙΥ οἰβίϑὶ ) οοπίαϊη Μαίϊ, 
Χχυΐ. 57---6ὅ., χχν. 26----34,: Φὁἢπ χιῖν. 2---10., χν. 15---22, ΤῊΘθ 
Ιοανθθ 'π {μ6 γαίίοδη (οα]]6ἃ ὈΥ ΚΟΠ0]2 [..) οοπίαϊη Μαίί, χῖχ. 6 ---18., 
χχ. 6θ-- 22,, χχ. 29---χχὶ. 19.; [086 δὖ ιθηπα (Ν. οὗἁὨ Υ᾽ εἰβίθϊῃ ἀπά 
ΟΥ̓ Β618) οοπίαϊα 1μἰκα χχὶν. 18---21]., 34--89χ, ΤΠ τ Πο]6 οὗὨ {Ππ686 

οηΐϑ 6 Γ6 οορϊοά Ὀγ ΤΊΒΟΠΟ μου δπα ρῸ 15ῃ6α τὰ μἷ8β Μοπυ- 
τηϑηΐβ ϑδοτᾷ. ΤΠ6 ἀαΐα ἴο ΒΟ, {Ππ6Ὺ ὈΘ]οπρ' ἈΡΡΘΑΥΒ ἴο ΡῈ ἐμ6 δπά 
οὗ {Ππ6 βίχίῃ οὐ {86 Ὀορὶπηϊηρ ΟἹ {π6 βανθηίῃ σοηίαγγυ. 

ΤΠ6 νυϊηρ' 18 ἢ ὕνγο ΘΟ ΠΠ.8; {Ππ1|| Ἰο 6 Υ8 ΓΟ ἰλτρο δηα τουπᾶ : 
ἴηΠ6 ΑἰἸμπιομΐδῃ ΒΘΟΪΟΩΒ δηαὰ ΕΒ Δ ΟΔΠΟΠ5 ἃΥῸ Ὠ]ΔΟΘα ἴῃ {Π6 
τοδυρίη ; ἃπα βοὴ οὗ {π6 τίτλοι ὁοοὰγ δὖ {πΠ6 ἴορ οὗ [16 ρᾷσοβ 8}}}} 
ῥγοβουνθά, Το ἃΓ6 ἃ ἔδιν σοηίγδοῦοη8 ὑ6814689 {8086 1Π ΘΟΠλΠ.Ο ἢ 
1.86 ἴῃ {π6 ταοβῦ δηοιθηῦ ῬοΟἾκΒ. 
ὙΥ εἰβίδϊῃ δπιρίουοᾶ (86 Οοἰΐοπ δπα ὙΊθμηδ ἔγαρτηθηΐβ ῸΣ ΡΌΓΡΟΒΟΒ 

ΟΥ̓ οὐ οῖβιῃ, ἐβουρὴ ὉΠ6 οἰζαίοηΒ ΠΟ ἢ6 ρζᾶνθ ΘΓ ΥΘΥΥ͂ ΓΘ : δ6 
ἀοαϊρτιλίοα Γ[ΠΘτὰ γοΒρθ ον ΙΥ 4“. ἀπὰ Ν. ο!οἹΖ γγαϑ {86 ἢσβὺ ἴο 186 

} ὙΒῈΒ τοργοβοηϊοα ἴῃ ΕΠ] 8 ὉῚ ΜΥ. Ηοχηο. -- 

Μλιῖ. νυν. 1.--3. 

ΑΝΌΒΕΒΙΝΟΤΗΕΜΙΟΠΧΤΙΤΌΟΒΘΕΒΗΕΥΝ ΕΝΤΌΟΡΙΝΤΟΑΜΟΟΠΝΤΑΙ͂Ν 
ΑΝΟΌΥΥΗΚΝΗΕῪΝ ΑΘΒΕΤ ΠΟΥ͂Ν ΟΑΜΕΤΟΗΙΝΜ 
ΗΙΒΟΌΙΒΟΙΡΙΕΒ᾽ ΑΝΩΟΡΕΝΙΝΟΗΙΒΜΟΌΤΗ 
ἨἩΕΒΤΑΠΟΘΗΒΤΤΗΕΒΜΒΑΥΙΝΕ 
ΒΙΈΕΒΒΕΌΑ ΚΕΤΗΒΡΟΟΕΒΙΝΘΡΤΙ:ΕΟΒΤΗΡΙΕΒΘΙ͂Β 
ΤΗΕΚΙΝΟΠΟΜΟΕΉΗΒΛΑΥΒΝ, 

ΥΟΙ,. [ν. Ν 



178 Τοχίμαϊ Οτγίοΐδηι. 

186  δἴοδῃ ἔγαρτηθηίβ, τ Β1Οἢ 6 οιαρίογοᾶ {πὸ Ἰοἰίον Γ΄, ἴο ἱπα]σαΐθ. ΑΚ 
18μ6Υ Ὀοϊοπρ ἴο ἴΠ6 δαηιὸ ΜΆ. 1τῦ ψου]ά 6 [ἈΓ τοῦτα οοηνθηϊθηΐ ἴῸ 186 
{Π6 βδῖηδ τρϑῦὶς οὗ τοΐίϑγομοο ῸὉΣ {πη 4]] : δηῃὰ {18 85 θδϑὴ ἄοπο Ὁ 
ΤΙΒοΒομάοσῇ 977 ἰαίο (ποὺ ἴθ μὶ8 Μοπυμήθηία ὥὅϑδοσα ΟΥ̓ Ἀ Ἠ1Β ἄτοοῖς 
Τοδίδιμθη!): ἢὯ6 ΠΟῪ ΘΙΏΡ]ΟΥ8 Ν. [ῸΓ {πδ΄ὺ ρύγροβθ. ΤῊΙΒ Ἰοὐίου 88 
Αἰβο Ῥθθὴ δαορίοα [ῸΣ 811 {μ6 ἴγθα ἔγταρτωθηΐθ ὈΥ̓͂ ΤΎΘρ6]1168 1 Ἠ18 
ατοοκ Τοβίδαθηΐ, | 

ΤΠ6 Ὀ]ονηρ ἐδοβίμ]6 18 ἐ Κοα ἔσοια «08η χῖν. θ. ἱπ ὁμ6 οὗ (δ6 
Οοἰΐοι ἐγαρταθηίβ. 

ἈΕΓΕΙΛΥΤ ΟἹ Ις 
ΕΓΘΕΙΜΕΙ͂ΗΟ 

ΔΛΟΟΘΚΝΑΙΉΛΆΛΗ 
ΘΙΧΙΚΑΙΗ ΖΟΝ 
ΟΥ̓Λ. (: ΘΡ ΧΕΊΪΧι 

ἼΤ ΓΟςΘΤΟΆΝΠΡΑ 

ἙΠΙΜΉΗΝΙΕΜοΟνγ 
Τὴ οΥϊ μα ΟὝΘΘΚ ομβαγαοίοσβ ὙΠῸ [86 σογτθβροπάϊηρ ᾿νογαὶ 

ἘΠΙΡ 8}, {88 ---- ἱ 

ΛΕΓΕΙΑΥΤΩΟΙΣ 5ΑΙΤΗΠΝΤΟΗΙΜὺῦς 
ΕΓΩΕΙΜΕΙΗΘ ΙΑΜΤΗΕῪ 
ΔΟΣΚΑΙΗΑΛΗ ΑΥ̓ΑΛΑΝΟΤΗΕΒΤΕΙ͂ 
ΘΙΑΚΑΙΗΖΩΗ ΤΗΑΝΟΌΤΗΕΙ,ΕῈ 
ΟΥ̓ΔΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΝΟΜΑΝΟΟΜΈΤΗ 
ΠΡΟΣΤΟΝΠΤΡΑ ὈὈΝΤΟΤΗΒΕΤΗΕ 
ΕΙΜΗΔΙΕΜΟῚΣ ΒΌΤΒΥΜΕ 
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ῬΡ. ΟονΡὴχ ἀὐξιρηξΒΥΎ ΝΒ Α.--- ΤῊ!ϊ8 18. ἃ ρδ] πηρβοϑὲ ἴῃ {86 
Τυοδὶ ΤΊ γαγΥ δὶ ΥΥ οἱ δη Ὀάυ161.} ἹΚηϊοἱ, ἀθουΐ ἃ ὁΘὨΓΌΣΥ αρὸ, μδά 
Β18 διζθη οι αἀϊγοοίθα ὈὉγ 1)6 Ῥγδυπ ἰο {Π|ὸ ΟὐάεΣ (αγοϊπεδ, ἃ ΝΟ] τὴ θ 
ἴῃ (δῖ ΠΌΤΗΓΥ οοπίδιπιηρ [μ6 Ογέσίπος οὗ 1β᾽ ἄογα οὐ 86 ν1}16, ἢ 6οῃ- 
Βοαυμθῆσο οΟὗἩἨ τμᾶγκβ οὗ δποϊθπὶ πυϊηρ ἢ Δα θδθὴὰ οὐϑογνϑά 
ὉΠΔΘΓ [86 ΤΔΟΓ6 Γοοθηῦ ; δπα Π6 βιιοοοοαθά 1η ἀθοὶρμοσηρ ρμαγὶ οὐ (Π6 
Αουὔλῖο {γαπβίδοη οὗ [6 ΕρΙϑι] 6 ἰο [π6 Ἐβοϊῆϑηβ, δ πα 480 ΒοΙὴΘ 
Ῥογίίομβ οὗ ἵνο ὑποῖὰὶ ΜΌῶΜ. οἵ [Π6 (ἀοβρο]β: [μ686 Ἴγοσα 411 ρὰ}- 
᾿53η6 4 ὙΠ [Ἀ6810}}16 Βρθοϊῃθηβ αὖ Βγαηδν οῖς ἴῃ 1762. 7)}ι.59 ΜΆ. 
σομϑιβίϑ οὗ Τογέψ-γοὸ ἰθᾶνθθ, οοῃπίδιηϊηρ ρατγίβ οὗ οἱριῦ οπαρίογβ οὔ 
δι. Μαιμον, οὗ ἔοι οἰδρίοσβ οὗ δῖ. Μασ, οὗ οἱρμύθοῃ οδμαρίογβ οὗ 
δῦ, 0, ἀπα οὗὨ γα οὗ δὲ, Φοόμη: [π686 Ἰθᾶνθθ ἃγθ ἴῃ Βοπλθ Ῥδγίϑ 
Ὑ ΠΟΙῚΥ 1ΠΠ6010]6. 
ΤῊ [οἰΐοτβ οὗ Ῥ, 8δῖβ ἴασρϑ, βάυδγθ, δηᾷ Ὀρυρῦ; {86 1Πη1014] Ἰο ΒΕ 8 

ΟΥ̓ [86 βϑούϊοῃϑ ἃγα τυ ἰαΥροῦ (ΠΔη 086 τοβῦ ; 1 δῆοἢ ρᾶσα {Π|6 76 
ΔΘ ὕνχο ΟΟ]τη18 ; {Ππ6 ποίδιϊοη οὗ (Π6 Αταπιοπῖδῃ ΒΘΟΙΟΠ8 18 σίνϑῃ ἴῃ 
1.6 τηαυσίη, θαῦ τι βουῦ τοΐδγθησο ἴο {π6 Εἰ αβο ἴδῃ ΟΒΠΟΠΒ, ὉΠ]688, 
1ηἀ 6664, [πΠ686 ἰαξίον γοτο τε υθα ἴῃ χοᾶ Ἰηκ, ΒΟ Ὦ 18. οἔζδθη τολοίϊῳ 
οβδοθα ἴπ ρα] πηρβοθίβι ΤῊΒ ραἰπιρβοϑὺ 18 σΘΏΘΓΑΙ]Υ Ββιι ρροβαά, δηά 
{πα΄ οἡ σοοά στοιπαβ, ἴο θ6 οὗ {Ππ6 βιχύϊ ΘΘμΓΌΓΥ : 118 τ δα ηρΒ ΒΠΟῚ 
ἴμαῦ 1 Ὀοίομσβ ἴο {{0 ΤΟΥ6 δηοιθηῦ οἷα88. Ἴῃ6 Βγιηπθββ οὗ (86 
ψο] ]υτὰ Βιιοα 1ὑ ἴῸΓ {16 Βϑοοπά 86 Ὑυ]οἢ ͵1ἃ8 τηδᾶθ οὗ, 10 αὖ ἃ ἰαΐοσ 
Ῥοσιοάᾶ. ΑἹ] 186 ραγίβ σπιοῖ Κι πιυί6] οου]α σοδά οὗ {818 δηὰ (ῃ6 [0]- 
Ἰονίηρ ΜΆ. Βα ρυ}8ῃ6α ἴῃ σοτασηοη στοοῖκ ομδγδοΐογα; δ6 αἷβὸ ρᾷνϑ 
Δ ΘΧΟΟΙ]θηῦ [Δσϑιπ}}}6 οὗ ὁπ ρᾶρα οὗ δδοὴὺ ΜΆ, 88 1 βίδπαβ ψ τ ἢ 
186 ἰαΐοσ τυϊτηρ ΡΥ Ό14}}ν Βιάϊηρ [86 δηοϊθηΐῦ ἰοχί.3 

9. ΟοΡὲχ σε ΡΗΒΕΒΥΤΑΝΥΒ Β.--- ΤῊ ]8 ρα] Ἰπυρβοβί 18 [86 βεοομά 
ασθοὶς ΒΙΌ]1οΑ] ΜΙ. ΠΟ γγὰ8 ουμα πὰ {Π6 δα] Ποῦ τυ ηρ οὗἨ 186 
Οὐοὔοχ (ὐδγο]ϊπεβ: 1ῦ ΘΟμδίβίβ οὗ {ϊσίθθῃ [εανθ8, οοηϊαϊπῖηρ' ἔγαρτηθηΐθ 
οὗ ἔνοϊνα οδμαρίοτβ οὗ δῖ. 10Κ6, δηὰ οὗἉ ἵνο οἵ δ, Φοόδη. 

ΤΒΟ Ἰούίουβ ΔΥῸ Βῃ. 816 Ὁ ἴΏ8η ἰμοβο οὗ Ῥ., θΡυαὺ {ΠΟΥ ἢᾶνο ἃ βζΌΠΘΓΑΙ 
ΤΟΘΟΙΔΌΪΔΠΟΘ 10 ΟἾΠΟΙ ΤΟΒΡΘΟΙΘ: 80 ἴοο {18 ΜΙ. 18 αἰδὸ ἴῃ ἵνο 
οΟἸυη8, πα 48 106 ΑἸ τηοη δ ΒΘΟίϊΟ ἢ ἴῃ ἐδ 6 ΒΒ 6 ΤΩΔΏΠΟΘΙ Μ|ι}.- 
ουΐ ἴπ6 ΕΒ δ ΘΔμοηΒ. ΤὨ18 ΜΙ. α180 Ἀρρϑᾶγϑθ ἴο θϑϊοηρ ἴο 186 
ΒΙχῃ ΘΘΏΓΌΓΥ. 

Τῃ Ρ. δῃά Ο. Πογο ἅτ ἑοιπά {Π6 ἀδυ8] ἀποϊθηῦ σοη γδούοηΒβ, δπα {Π 6 
ΒΆΓΤΩΘ Ἰπ ΘΟ ΔηροΒ οὗ νον 68 ἀπα αΙΡΕΥΒΟΩΡΒ, ψ᾿ ΒΙΟΒ ἀγα 180 ἔγοααθηΐ. 

1 ἸζηΣε6] ἔγδοθϑ [818 ὨΙ βίου οὗ 19 ΜΆ. πο ἢ οοπίδίηβ ἴθο8ο διγίεα ἐγοαδιγεε, δασλιοαγά 
ἴτοτὰ 186 εἰπι6 [πδὲ ἰδ Ὑ88 ρ]δοςὰ ἴῃ ἴη0 ΤΟΙ ρα 10] Τὐ ταῦ (ἴῃ 1699), ἰο 18 ρΡτοΙ 86 ὈΥ͂ 
180 Τυκο οὗἩἨἁ Βιπιησν τοῖς ἴθ γοδγβ Ὀοέογα, Ώθη ἰδ γ848 δὶ Ῥσδριθ, ὙΠοσο ἰδ μπδὰ Ὀδοὴ ἴῸΣ 
ΒΟΠΊΟ ΥΟ815 ; ὙΠΙΓΠΟΣ 1Ὁ ψγ88 Ὀὑγοῦρσῃν ἴτοῃη Μαγθῆςο, μαυϊηρ ὈΘΘη δος ΓΙΠΟΓ ἴσοι ἴ86 
ΤΩΟΠΑΒΙΟΙΥ οὗ Ἦ Εἰββοῃθυγγ. Ηδ βιρροδβεβ ἴπᾶὺ ἴξζ τπσδὲὺ ἤανο Ὀδοη γεμβεά ἴῃ δϑραίηῃ. 
Οδγάϊπαὶ Μαὶ, βονγουοῦ, βάγ8 “Δἴχις δος ἰοσο σοπὶ ΟΥ̓ ἀἸ(ἰ8 αὐ Βροῦο ᾿πουπάδια ποὺ χοῖὶ- 
(600; ποῇρο αυοάᾶ οὐάϊοο Πὰτὰ ΘΙ ΡΠογὈγίϑηι πα, οχ ατὸ ὁ], Εἰ Π06111}5 ἐγαρτηοπία 
ὉΠΡΕΐ5 Αοἐδίοα ογαϊῖ, 6 ΠΌΣΠΘΙΟ 6886 Βοδιοπείμηι ἀοσαΐς πιὸ ῬΟΥ ἸἰὕογαΒ υἱγ 111, ΝΊ6- 
θυ τα : ου͵ὐὰ8 ἀϊοῖο ΘΟΠΗ͂ΓΓΩΔΙΪΟΠΪΒ ΡΟ 86 Ποη ἱπῆϊσο." ((ΟἸδβδίοὶ Αὐοίοσοβ 1. Ῥυβῖ, 
Ῥ. χἸ11.). 1 1818 Ὀ6 οσοττοοῖ ἰἢς Οοάοχ Οδγο ἴηι τησβὲ θ6 οὴς οὗ 1[ὴ6 δοδίϊογο ὑγΘΑΒΌΓΟΒ, 
Οοης6 οοπορσηϊγαίθα δὲ ΒοΟὈΡῖο ἰῃ ῬΙοαπηοηῃῖ. 

2 ΤῊΪΒ 18 σοπιδιηρὰ ἴῃ Κη 61᾽ 8 “ ΌΠΡὮΣ 8 τασβίοηθαι (οἰ σατὰ ΠΟΠΠΌ]]ΟσΌτΩ οδρίζατι 
ἘρἸβίοϊα Ῥβὰ] δὰ ΠΟΠΊΒΠΟΒ.. . .. 6 ᾿αγα Οοάϊοὶβ τη δη πϑογὶρυὶ σοϑοῦιρῖὶ 4] ἴῃ Αὐραυβῖα 
δριὰ Οὐ ρΒοσθγίαποβ ΒΙΒ] οἴμθοα δαἀβογναίαγ; ἀπε οὐϊπὶ γατ 5 νατῖς Ἰἰτἰογαίαγε τποηϊ- 
τῶθηῖϊβ ἢὰς ἀβᾳ8π6 ἱποά 18. Βιπιπανγίοκ, 1762, [Το Ββομάογ μὰ8. ἡμδὺ ἀπιοαμοοα ἰδ 
ληϊθητοι οὗ γε- οἀϊέηφ ἴμ6 ἰοχὺ οὗἩ Ρ. ἀπὰ Ω.] 

ν 2 



180 Τοεχέμαί (ἰγιξοῖοπι. 

Βοϑ468 {π6 ἰαχὶ οὗ Ῥ. δπᾶ Ω., πιι6ὶ ἔουπα ἴῃ (86 βαπηθ ρὰ- 
᾿πιρβοβὺ νόϊυτθ, {πὸ ἱπᾶδχ οὗ {π6 ομαρίοτβ οὗ [πὸ (ἀοβρϑὶβ, ἴῃ ὑηοὶαὶ] 
το ομαγδοίουβ οὐ ἃ ἰδύοσ. ἀδίθ : {Π| ἰοζίθσβ Θ, Θ, Ο, Ὁ, θεΐπρ εοπι- 
»τεξςοά, ἃ ρἰαῖη ἱπαϊοδίϊοη οὗἁ ἀδραγίαγο ἔγομι {86 ὙΘΥῪ δποῖθηΐ ἔοστηδ. 

Τ. ΟΟΡΕΧ ΒΟΕΒΟΙΑΧΟΘΞ. --- ΤῊϊ8 18 ἃ να] 8016 ἔταρτηθπΐξ οὗἉ πἸτίθοη 
1θανθβ, οοπίδι ἰηρ Ρατὺ οὗ ἴγθθ οδβαρίοσβ οὗ δ, ΦομπΒ ΟοΒβροὶ, ἴῃ 
ὙΠῸ ἢ 1Π6 ασθοκ ἰοχὺ 18 δοοοιηρδηϊθα ὈΥ ἃ ΤΒοθαῖο ἰχαπβ᾽αίίου. [{ 
18 ποῖο ἴῃ [86 ΠΙΡτΑγῪ οὐ {Π6 Ῥτοραρσαμάδ αὐ οθθ. ΟἿουρὶ ρυθ] 864 
{86 ἰοχί, Ὀοΐῃ ατοοκ δηά ΤΠοραϊο, 1η 1789. 

Τηὴ6 ατθοκ αμὰ Ὑμοθαῖο ἰαχίβ ΟΟΟΌΡΥ Ορροβὶΐθ ρᾶροβ, {86 ατϑοὶκς 
ῬΓΘΟ Θά ηρ; πὶ ΘΔ0 ἢ Ρᾶρα ἔθογθ 8.6 ὕγχὸ σοϊμηηΒ; ὕπο 18. πῸ ποίβ- 
ὯΟη οὗὨ βϑοῦϊομβ Οὐ οἴμοσ αἰ ΒΊ0}8:; ἃ. ΒΡ] 6 ροϊηὺ ΟΟΟΌΓΒ 88 [86 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΙ ἹΠαἸ δ οη οὗἩ ἃ ραι8θδ. Τῆθβο ἔγαρτηθηίθ ἤᾶνα Ῥθθῃ 88- 
ΒΙρῃΘα ἰοὸ {86 δέ οδπίαγυ ; [.6 ἔοσια οὗ τῆ Ἰευίουβ, ὅζα., ἈΡῬθαγ ἴο 
Ἔχοϊάθ ἃ Ἰαίοσ ἀδίθα [Ὁ Ἀρρϑᾶγβ {παῦ {π6 ἱρῃοσδηί τροπῖς ὙΠῸ 
Ὀτουρσμὺ {818 Μϑ. τ Εἴτα ἔγοια Ερσγρὺ ἴο Ελισορθ, νγὰ8 80 ὙΟ]]Υ͂ 
ὈΠΔΊΤΑΓΟ οὗ 18 γαϊιιθ, ὑπαῦ ᾿6 ἰοβί (π6 στοϑαΐίοσ ραγύ οὔ [86 ]θᾶνθβ: 
18ο86 ψΒΙΟ ἢ ΤΟΥ ργοβοσυθα ἃγα ἃ βαπιρίο οἵ ἃ ὙΘΤῪ δΠοϊθηΐ ΘΟΡΥ. 

ἘΒΚΑΟΜΕΝΤΟΜ ΨΥΟΙΡΕΑΝΟΜ. --- ΤΏΟΓΘ ΙΩΔΥ Ὀ6 ἰποζα ἀοβουιθοα 
οἰσιιῦ Ἰοανοϑ οὗ ατϑοὶς δὰ Τοραϊο, {π6 ἰαχὺ οὗ ψ ΒΊΟΝ τγα8 οαϊοά ὮγΥ 

᾿ οἶδα ἔτοια {86 ΜΒ. νι ϊοι τσὰβ ἔμθη ἴῃ μἷδ ονγῃ Ῥοββϑβϑίοῃ. ΤΠΟΘΥ͂ 
ἈΡΡΘΆΓ ἴο ΔΗΒΊΤΟΙ ἴῃ ρΘΠΟΥΑΪ (0 π6 ἀδβοσιρίϊοη ρίνρη οὗ {πΠ6 οάοχ 
Βογρίδηυβ: Υοἷά6, βοσόνοῦ ((οα. ΑΪοχ. Ῥγαῖ, Ρ. χν.), δββῖρῃβ [Π686 
ἴο ἰδ βονϑηίῃ σοηΐιγΥ, Ὑ 8 ΙΟἢ οΟΥΔΙ ΠΥ ΒΘΟπὶΒ ὕο δα ἰοο ἰδία ; ἴῸΓ 
1886 τοιυπᾷ Ἰοίίοτβ ἀγα ποὺ σομηργοββο, πα {π6 τεϊτηρ᾽ 18 Δ] ορσ οί Πο Σ 
ΘΑ] 1Ογ. ὙΠΘΥ Ββοθὰ ἰὸ βᾶνθ Ὀθθὴ ἃ Ῥου]οὴ οὗ α ΜΆ, δἰπιοβί 8 
οουπίογρασί οὗ Τ΄ ; 186 168, ΒοΤΘΥΘΥ, 838. Ἔχ ι[6α τὰ {86 ἔποΒ1}}}}6 
ΒρΡΘοΐαθῃ, ρυ δ] ]8μ6α Ὀγ Εογα, γα σαί μοῦ Ἰοωροσ. ΤῊ] ἔταρτηθηῦ 88 
ΠΘΥΟΡ τοὺ Ὀ66η υδ6α [ὉΓ οΥ 164] ΡΌΓΡΟΒΕΒ ἴῃ 8 ΠΥ οαϊίοη οὗ [6 ατοοκ 
ἰοχὺ ὙὨιοἢ ἢδ88 σομηθ ἔογίῃ; ᾿ ΙΟΝ 18. ΤΟΙ ΔΓ ΚΑΌΪ]6, δῖη6α 1{ ἢ459 θ66ῃ 
Β0 ἰΙοῃρ; Ρα} 8π6α. (ΤῈ6 ἰοχὺ δπά βρβϑοϊπιθῃ ἃγα οοηΐαϊ θα 1π [Π6 
ΒΡΡαμάῖχ ἴο πὸ Οοαοχ ΑἸοχδπάγιηιβ, Οχίοτα, 1799.) ΤΆβο οἱρδὲ 
Ἰϑανθβ οομπίδια Γ[Κὸ χὶ!, 16---χὶ, 82. : {ΠΟΥ τὴ πιΐπουΐ ᾿ποο- 
νϑηΐθηοα ὃ6 ἀοειρῃαίοα Ὀγ {πὸ Ἰοίίοσ Τὶ ἴῃ δὲ, 10Κὸ; ἴον {818 σδῃ 
οϑι86 Π0 Θσοηδιδίοι 1 {π6 Βογρίδη ἔγαστωθηΐβ, τ Β1ο ἢ σοπίδιη ΟὨ]Υ͂ 
Ρασὺ οὗ δι. Φόδη. 

Ζ. ΟΟΡΕΧ ὈΟΒΙΙΝΈΝΒΙΒ ΒΕΒΟΕΙΡΤΟΙΘΒ. ---- ἢ [86 γοαῦ 1787, Ὅγ, 
Βαιτοῖί, οπα οὗ 1π6 Ε ]]ονγβ οὗ Τυϊηγ (ὉἼ]6σο Π 011, 116 6χ- 
ϑιηϊηΐηρ ἃ ΜΆ. ἴὴ [6 ΠΌγαγΥ οὗ (Παὺ Ἰπβυιϊδα 1οπ, ποί]664 Βοπιθ δηοϊθηῦ 
ὙΥΓ Πρ ἀποὺ {Π6 τόσο στοοθηῦ ασρακ : {Π6 δποϊοηῦ ρου 08 ἢδ 88- 
οογίαϊποα (ο οοπμβὶβὲ οὗ ραγὶ οὐ [βαϊα]ν, οἵ βουὴ ογαίοῃϑ οὗ (ἀτοροσυ οὗ 
Ναζίδηζαμῃ, ἀπ 8 ἰαῦρα ρουίίοη οὗ {πΠ6 (ἀοβρβὶ οὗ δι. Μαίζμεν.. ΤῈθ 
Ἰδίτου τγ88 ἴῃ ὙΟΤῪ δποϊοηὺ ατροὶς Ἰοίο τ, οἱάον ὑμ8ῃ {Πο86 ((Πουρ ὉΠΟῪ 
ΓΘ 4180 Ὁποἷ4]} ἴῃ ἩΒΙΟἢ {πὸ οὔμον Ὀυτγιοὰ που μα θθθα σι θη. 

Ὧν. Βαττεὺνύ δρρ]ϊοα Βιηλ8616 τὴ} ργοαῦ ΔΒΒΙ ΟΥ̓ ἴο (86 σουκ οὗ 
ἀδοὶρμοσίηρ; (Π6 ρογίϊομϑ οὗ δι. Μαιμον ; δπά {Π6 ραγίβ 8ὸ τθοουογοᾶ 
ΘΓ δὖ [86 ΘΧΡΘη86 οὗὨ (86 οο0]]16ρ6 δηστανθα ἴον ρυ]οδίου, Τ18 
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γα 8, 1 ΔΡΌΘΑΓΒ, ΘΟΙΩΡ] ο θα ΒΟΙΩΘ Ὑθαγ8 Ὀοίογο (ἢ6 ὑγουΚ γγὰ8 δοίπδ!]ν 
ῬΟΡΠΙΒῃ6α : {π|8 ἰοοῖ ροἶδοθ ἴῃ 1801.:}: Ὦγ, Βαιγοῖξ δρρϑαᾶγβ ἴο πδᾶνθ 
Τοϑα, ἴῃ 1787, 411 ὑμαῦ ννᾶϑ δὖ 411 16ρ10]6, ἢ} στοδὺ οχδοίηθβ; ἀπά 
10 88 Ὅπα6. λὲθ ᾿πβίγυ 018 ὑπαὺ [16 ΘΙρτανοΣ πουκοά, [Ιἢ {π6 ρυὉ- 
᾿ΙΒῃ64 νοΐαπιθ, Ἀονγθυθσ, ἢ6 ρζΆγ6, οἡ [6 ραρ68 ορροβίξο [Ὰ6 δηρστανβᾶ 
Ρἰαίθβ, {πὸ ἰαχὺ ἴῃ δοιησηοη τοῖς ομαγαοίοσβ, δη4 1 ἃ βιι]οϊπμϑα 
οΟἸ]αϊίοη ; Ὀυὺ τ] ἢ 80 1016 ὁχδοϊϊίαθ (μαὺ ἢϊ8 ΒΟΟΌΓΔΟΥ 88 Ὀ66Ὰ 
πηρυσποά. ἴ[ῃ ἔδοί, 818 οσσῃ οσγϑαϊ δηα {π6 υδοδιϊηθ88 οὐ ἢ18 δα οι 
που] μάνα βίοοὰ ΚᾺΓ ρον 1’ μ6 δα θδθθὴ οοπίθηῦ τὶ ΟΧΡΓΘββιηρ, 
{86 δηοϊθηῦ τ ρ ᾿ἴη ὑπη014] Ομαγδοίοσαβ. 

ἼΠ6 Ῥδ]πιρβοϑὲ ἰθανεβ οὗ δὲ. Μαίπον ἃγὸ ἐλίγέψ-ξιοο, ἰοστηϊηρ 
βιχ νυ -ἔοΣ ρμ]δίθθ ἰὼ τς ρῥυ]]Β64 ΘαἸοἢ : ΤΔΗΥ ραγίβ οὗ {86 ραρθδ 
δτα ἰοῦ ὈΪΔΚ, δηα ἴῃ βοιὴθ σα868 {Π6 ραγῦ ᾿ϑωρ ΕῚ ὈΥ [86 Θηρτανοῦ 
18 ΟὨΪΥ μ4 1 ἃ ρβᾶρθ.0 ΤΠο γα]μ6 οὗ {π6 ἰαχὶ οἵ Ζ. ᾿β 8οὸ στοαῦ {πιΐξ 
ὙΑ48 ΘΑΓΠΘΘΕΥ ὙΠ5Π66 {πα {Π6 ἰταστηδη δ βῃου]α Ὁ6 ΤΘ- χα η64, 80 
88 10 δϑοούίδη τ ΒοίΠΟΣ (Π6 ομίτα ἰσαυο8 οχιδί, οὐ ποῦ Ὦγ. Βαγτοῖΐ 
ρσᾶνγα {Π6 ἰοχί οὗ Ρυῦ οηθ6 Βα] (τ οίμοσ, ἴῃ λοΐ, {Π6 γοϑῦ ταθ ποη- 
οχιβίθηῦ ΟΥ̓ ΒΙΠΊΡΙΥ 1116010]6), δηα 480 ἴο ϑπάθανοιῦ ἴο γοδέογε ὈΥ͂ 
ΘΠ ΘΠΉΙΟΑ] ῬγΌοΘδ8 {Π086 μου ΟηΒ οὗἁὨ {86 Ῥα]πηρβοδῦ ψ οὶ οχὶϑὲ θαΐ 
γγΠἸΟἢ 6 Γ6 160 10]6. ΑοοογαϊηρΊΥ, ἴῃ 1853, ὃ. Ρὶ Τόσο] }] 68 τυ οπὲ [0 
ΠυὈ] τη, απα τῦὰ8 ροστηιτ64 ὈΥ [Π6 Δ ΠΟΥ [168 οὐἨ Τ ΩΣ (ὍΠ]αρα, αὐ 
{η6 Ἰηβίδῃοο οἵ Ὦγ, Τοῆά, {π6 Πρναγίαη, ἰο Θχαπιῖηα {Π6 ΔΙ. ἀπά ἴῖο 
δίϊοιαρῦ {π6 ταβίογαίοῃ οὐ {86 1]6 0 0]6 ρογίΐοπβ. ΑΥοΥ Ἰἀοπἔστησ 
116 δηοιθηῦ Ἰθᾶνθϑ ΜΒΙΟ. Ὀοϊοηρ ἴο δι. Μίδαν, ᾿Ὁ τνᾶ8 δῦ οῃ08 
ουἹάθηΐ {παῦ ποτα ζγ. Βαγγοῖς ρσανὸ {π6 ἰοχύ οὗ θυΐ ΠΑ] ἃ Ἰϑδῆ, 1 
τ ἴγοια {πᾶΐ Ὀοϊηρσ (86 ΟὨΪΥ ρᾶτΐ οὗἨ νοὶ {Π6 νϑ]] πὶ τοιιδὶηϑα ; 
ἴου ἤθη {Π6 δηοιθῦ πηδίργια] τνὰ8 ἀδνοίθα ἰο 118 ΠΊΟΥΘ Γοοθηΐ 86, 
ΒΕΥΘΟΓΆΙ ἰθανοθ ΟΓΘ ἰογιηθα οὗ ἔϊσο ῬΊθοθϑ, οὔθ οἷά δηὰ οὔθ 6, 
βίυοι τοσοίμοτ, Τἢ6 ΘΠ θιῖοδ] γοβίογα Π]Οἢ γγ88 σοι ] Θ(ΟἸΥ βυιοοσββειμὶ ; 
ἴον σψιποιὺ ἀοξλοϊηρ {π6 ν πὶ (8. νγα8 {Π6 οαβ6 τι [πὸ Οὐάοχ 
ἐυωδεύνι, αἰ (η6 οάοῦ ψυθησ (ΒΑΓΪΥ ἃ Ἰούϊοσ οχοορίθ) γα 
Ὀγουρ οἰθαυ]Υ ἴο ἸΙσμῦ: δηὰ {ππὰ8 1Π6 ᾿αϑυτοπν οὗ {π|86 ΜΙ. τἸσλόγῷ 
ἐΐ ὃς ἐχίαπἭέ, 1ΪΒ ΤῸ ἸΟΠΡΘΥ 1 Δ ΠΥ ᾿προτγίδηΐ 886 ἀοι .Ὁ]. 

Τὴ οδοῖ ρᾶρα {Ππογὰ 18 θα ὁπ6 οΟἸ])η, ἀπά ἴῃ σὍηογαὶ (86 ΠΌΤΩΘΟΣ 
Οὗ Ἰπ68 18 ὑνγθηΐγτοθθ. Ὅ6 τίτλοι ΟΥΘ τ κα ἴῃ [16 πλλγρὶπ, δηὰ 
{Π6 Βι )]θοίβ οὗ {πθῖῃ 6 ΓΘ ρίνϑη (85 ἴπ 4.) δ {π6 “!ἷορ οὗ [Π6 ρᾶρθ. 
Τ0 οοπίαϊποά (π6 ΑἸητλοπίδη βθοῦοηβ. [{ {Π6 τ ίογθηοβ ἴο 1π6 Εἰ)86- 
Ὀιδη ΘΔΠΟΠΒ ΘΙ 8180 ἴπ6γθ, ΠΟΥ͂ Πᾶν αἰβαρροαγοά, ἐπγουρῃ (Π6 
σοιῃραγαῦνο θᾶδ6 1 Ποῖ νου] 0 ἢ οδ Ὀ6 ἸγϑΒῃθα οαὐ [ω2|Κ6 
411 166 ΟΥΠΟΙ τηοϑὲ δποιθηῦ ἀοοσυμπηθηίβ, {ΠΟΥ ΓΘ 0 ὈγθαΠΙ ΠρΒ. ΟΥ 
δοσαηΐβ; {π6 1 ΘΓΡΌΠΟΌΙΟἢ. 18. ΟὨΪΥ ἱπαϊοαίθα ὈΥ ἃ Βραοθ Ὀαὶηρ Ἰοάϊ 
Δ δὴ Τσοαβίομαὶ ἀοἱἉ,Ἠ Α Ἰαῦσον ἰούον δχίθπαϊηρ ᾿πΐο {8 τηλγρίη 18 
[οι αἱ {π6 οοπλιμθησοτπθηῦ οἵ ἃ ΠΘ ΒΟ Οη. 

Ὁγ. Βαγγοίῦ αδϑϑισῃθα (18 ΜΩ, ἴο (86 βιχίῃῃ σθηΐατΥ, δηα ἢ τα 
811 ΟΥ̓ ΒΟΥ ρα] ορταρῃο 8 ἈρΡΎΘΘ ; ἴον {Π6 ἴογτι οὐἩ {π6 Ἰούξοτβ, ἀρεῖρΐ, 
ὑγοαά, δπὰ [Ὁ]], πὰ 411] οἵμιοὺ 1πα! 08, τηαυὶς 10 88 ὈΘ]οπσὶηρ ἴο ὑμπαΐ 

1 Ἰῦνδηρο] πὶ βοσπηἄατη ΜΆ ΠΕΟΌΤΩ οχ σοάϊσα τοβουρίο ἱπ ΒΒ] οἤοοα ΟΟἸ]ορὶ ὅϑη, 
Τυϊηϊται8. Ἰπχῖα ὨαδΙΐι : ἀσβογίρίαπι ΟΡΘτα οὐ βίβἷο Φοπαηηΐβ Βαγτοῖ, 5.ΤῸΡ., βουιὶ 968 
Ττῖπ. (ο]}. Θ.Ὀ]1π. Ουἱ δααηρίῖαῦ ΑΡροπαϊχ ΟΟ]]διϊοποῖ σοάϊοεῖϊθ. Μομογ Δ] οὧπὶ 
Ρἰθοίθηδ, 1)00}1η1}, 180]. 

ν 8 
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56. Ὑηδ ῥγοβοῃὺ ἀϊβοοϊογαίζοτιβ οὐἩ {μ6 συϑιυπὶ (48 το ποίϊοοᾶ 
Ὀδίογθ 1Ὁ νγῶβ σῃϑι}ῖ δ! ]ν τοβίοσθα 88 8156) ΔΙῸ Βαρροβϑα ἴο 8γῖ50 
ἔγοια 18 Βαυϊηρ ὈΘΘη ΟΣ ΟΕ ἀνθ ρυγρῖ8. ἴῃ οοπηθοῦοι πὴ ἢ {868 
ττϊτηρ οὗ {(μ18 ΜΆ. 10 βῃουἹὰ Ὀ6 οὐβογυθα ὑπαὶ ὉΠΘΓα 18 ἃ ἔΓΘΘΏ6Β8 
ΔΙ ΒΥ ΘΟ Υ ἴῃ ἰμ6 Βίγο το Β ὙΓΏΙΟΙ 18 ΓΙΟΥ͂ ΤΟρσγοβοηΐθα Ὀγ Ὦγ. 
Βαγτοῦ 8 ΘΏρΡΤΑΥΘΥ. 

Τμ6 ᾿πίογοδδηραβ οὐ σόνγθ]8β ὙΠΙΟΝ ΔΓΘ ΘΟΙΊΠΊΟΣ ἴῃ ΟΥΠΟΡ γα 
δηοίοη Μϑ., αἴ πλοὶ ὙΠῸ αἷθὸ ἴῃ {Π18:; δηα 4180 βοιὴθ οὗ {πόββ 
ῬΘου υ68 οὐὗὨἨ οὔ μβοργαρῃγ σοῦ ομαγδούσιβθ ἐῃ6 ΑἸοχδηάσίβη 
αἸΑ] οί. 
ΤΟ ναϊυθ οὗἁὨ {Π|686 ἔγαρτηθηΐβ Ὁ ΟΥ̓ ΕΟ] ῬΌΤΡΟΒΟΒ 8. τυεγ στγεαΐ ; 

ΠΟΥ ἃ΄Γ6 πο ἱπηρογίδηϊ ἰμδη {π6 ΟΥΠΟΥ ἔγαρτωθηΐβ;: ἱπάθϑα, (Π 6 Υ 
τα]ρηῦ ἰδ κ6 ργθοθάθποθ οὗ δὴν Μῶ. οὗ το ἢ στϑαῦοσ ργαίθπβίοῃ. 

ΤΠ6 ΦΟ]ονπρ' ΘηρΤΑΥπρ Τοργθβϑηΐβ ρατί οὗ Πγ. Βαγγοῦῦ  Ηγβὶὲ μ]δίβ, 
σοηίαϊπίηρ; Μαίί. 1. 18, 19. 

ΟΟΔΎ ΤΟ ΠΟ ΤΤΡΙΝ. 

ΘΕΙΜΑΎ ΤΟ ὙΟ ΘΎ 

ΡΕΘΗΘΝΙΤΜΟΤΡΙΕΚ ΟΥΟΜΔ 

ΡΑΎ ΤΗ 
ΡΑΔΎΤΟΛΥ 

. ΕΚΊΎΓΓΜΝΙ 

ΟΔΑΤΙΟΎ" 
ΖΔΕΟΔΝΙΗ 
ΟΟΌΝΙ ΚΑΙΓΙΗΘΕΆ 

Δ ὙΓΓἊΗΝΖΑΘΙἊΓΙ ΙΔ ΤΕΘΙΟΘΟΑΙ ΘΒ ΟΥΛΗΘΕΙΆΔ4Θ ΟΔΙΔΎ ΤΗΙΝΙ ΟΥ̓ΔΘΙΥΧΎΗΓΕΙΜΟΟΙΟΟΥ 
αὐΟΗΝ:.:ΠΜΗΟΘΤΟΎΥΎΘΘΙ 

ΤΓΟΟΙΟΩ 

Ι 
ΟσΟΗ ΟΤ ΉΟΘΙΙΗΤ 1ΠΔΡΙΔΟ ΟὙΝΘᾺ (ΟΓΘΗ ΖΔΙΚΚΔΙ 
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ΤῊ ΟΠ] ονσίηρ ἴΒ {η6 βαπη6 ραϑβαρα ἴῃ οομμηοι Ογϑοὶς ομαγδοίοσθ 
ὙΠ} [86 ἸογᾺ] ἘΠρΊΒη. ἰσϑηβι οι : ---- 

Ὑ. 18. ΤΤΓΟΥΔΕΙΥΧΤΗΓΕΝΕΣΙΣΟΥ ὙΥὙ. 18. ΝΟΥΤΗΕΒΙΕΤΗΟΕΟΒΟΗΤΊΗ 

ΤΩΣΗΝ᾽᾿ ΜΝΗΣΤΕΥ͂ΘΕΙ τϑιγ ΑΒ ΒΕΙΝΟΈΒΡΟῦ 
ΣΗΣΤΗΣΜΗΤΡΟΣΑΥ͂ΤΟ... ΒΕΡΗΙΒΜΟΤΗΕΕ 
ΜΑΡΙΑΣΤΩΙΩΣΗΦΠΡΙΝ ΜΑΒΥΤΟΣΧΟΒΕΡΗΒΕΕΟΒΒ 

ΣΥΝΕΛΘΕΙΝΑΥΤΟΥΣΕΥ . ΤΗΕΥΟΑΜΕΤΟΘΕΤΗΕΕΒΗΒΎΤΑΒ 
ΡΗΘΗΕΝΓΑΣΤΡΙΕΧΟΥ͂ΣΑ" ἘΟΟΝΡΟΥΙΤΗΟΘΗΙ,Ὁ 
ἘΚΠΝΣΑΓΊΟΥ. ΒΥΤΗΒΗΟΙΥΒΡΤ" 

Υ. 19. [ΩΣη ΦΔΕΟΑΝΗΡΑΥΤΗΣ ΦΨ. ]9. ΦΟοΒΕΡΗΤΗΕΝΗΒΕΒΌΒΒΑΝΡ 
ΔΙΚΑΙΟΣΩΝΚΑΙΜΗΘΕΛ... ΒΕΙΝΟΑσυΒΥΜΑΝΑΝΟΝΟΤΎΠΙ,. . 
ΑΥ̓ΤΗΝΔΕΙΓΜΑΤΕΙΣΑῚ ΤΟΜΑΚΕΗΕΒΑΡΌΒΙΙΟΕΧΑΜΡΙΕ 
ἘΒΟΥΛΗΘΗΛΑΘΡΑΑΠΟΛῪ ὙΓΑΒΜΙΝΟΕΡΡΕΙΨΙΥΤΟΡΌΤ 
ΣΑΙΑΥΤΗΝ. ἨΕΒΑΨΑΥ. 

ΟΟΡΕΧ ΝΙΤΕΙΕΝΘΒΙΒ. ---- ΑἸηοηρδύ {π6 ϑγτῖδο ΜΆ. Ὀσγουρηύ ἔσοτη 
ἐδ τηοπδβίοσυ οὗ δία Μίδγια [ Ίραγα, πα ΠΟῪ ἴῃ {πΠ6 ΒυΙ 8} ΜΙ ΒΘ απ), 
{86 Βν. ὙΥ. Ουτούοη ἀἰϊβοονογθα 4 ρα]πιρβοβῦ, [86 ὑπάθν τυ πσ οὗ 
ΜΠ. σοηίδιποα βοὴ ὈοΟΪκ8 οὗ Ἡοτλοσ (ΒΟ Β μ6 μ88 βῖποβ ρα] 18ἰιθα 
ἴῃ λοβῖμλ}]6 ρτυϊπηρ 1)» Δηα ἵγαρτηθηίβ οἵ δῦ. 1 Κο᾽ Β αοΒρϑεὶ. 

ΤᾺ6 ρογίϊζοῃ οοπίδιπῖηρ δέ. 0Κς (9 τένγ- υο Ἰθαν 68) τ δ8 οο]]αίθα ὉΥ͂ 
5. Ρ. Ἴτορο!]ο8 ἴη 1864. “ἼὨ6 δηοιθηῦ πγηρ 1Β 80 ἔαϊπῦ {πᾶὶ ἢ 
ΤΟΑ]ΌΪΓΟΒ 8. Οἰοασ ἀ4Υγ, ὙΠ 88 τοι ρα 89 {π6 Βυιθῃ Μαυδβουτα 
Αἰογβ, ἀπά δ]8δὸ ἂμ δ) ὙΧ6}1] δῃα ἰοηρ δοουδβίοιηθα ἴο τρδὰ αἰποϊθηΐ 
Μ55. : ἴῃ ρῬεγίβ 4180 8 βίγοῃρ 168 τγᾶ8 δἰτηοβὺ 1π ΠἸΒΡΘΉΒΑ]6 ; δηᾶ 
ΒΟΙΩΘΌΙΩΘΒ 1 πὰ ἀπο] ὕο ἴγαοθ δΔὴγ οὗ ὑμ6 ογαβθα ἰϑίΐογβ, δχοθρί 
Ὀγ Βοϊ]άϊηρ᾽ {π6 Ἰοαῇ ἴο {π6 τρῦ δπα οαίομῖηρ ὉΠ6 ἔγβοθβ οὗ {Π6 βίγοκορβ 
Ὀγ σπϊοῖ (μ6 νου πδα Ὀδοη βογαρθα γαΐλεν ἐλίππελ ὈΥ {8μ6 βίγ}]6. 
Τη ἀοίηρ' {π186, Βονονϑσ, Ὁ γγ88 ΠΟΘα Ὰ] ἴο νοι {μ6 τχϊβίακο οὗἉ [0]- 
Ιονίηρ; (86 Ἰοίΐοσβ μοὶ Ὀδοηρ ἴο [86 οἴοσ 81:46 οὐ 1ῃ6 συ] πὶ. 
ΤΠ6 Ἰηογα τϑοθηῦ ΣΡ 18 ραγύ οὗ 80 Μομορμγϑιΐα ἐγθαίῖβα οὗ 
ϑΘν ΓΒ οὗἨ Απιϊοοὶ ἀραϊηϑὺ ΟὙΘΙ πη οι ὑγαηβ] θα ̓ πίο ϑυσῖδο ; [86 
ΓΙ σ οὐἨ {818 18 80 ὈΙδοῖκ δηὰ Ὀγχοδᾶ, δῃὰ οόυθσθ {πΠ6 ρᾷρθ 80 
ἘΠΟΓΟΟΡΉΪΥ, 88 0 δά δομβιάθυϑῦν ἴο ἴπ6 αἰ ΟΙ]Υ οὗὁὨ τϑδαϊηρ [ῃ9 
οΥρῖηδὶ οοπίθηϊδ οὗ {Π6 νϑ]ὰη. Τῆθβα ΠΙΠάσΆμΟΘΒ ΟΓΘ βοἢ ἢ8 ἴὸ 
τῆλ κα πη ἢ ραΐίθηοα γραυϊϑῖῦθ ; Ὀυΐ ΦΓΟΓ ΘΟΠΟΠΟῈΒ Βίμαγ [ῸΓ Τ Δ ΠΥ 
γγ66 8, ἴμοσα νὰβ Ὀαΐ οὨ6 ἰοδΐ ἢ τ ΠΙΟ. τόσο ὑΠλη 8ῃ Οσοδβιομδὶ ποτζὰ 
οΥ Ἰοίίον μαδα [86 αἰὐοπιρύ αὖ οΟ]]αὐϊοη πα ὑγδη βου ΡΌΊΟΏ. 

Ιη {1658 γαριηοηῖβ ὑΠ6ΓῸ ΓΘ ΠΟῪ δχίβδηϊ, δέου {πὸ τίτλοι οὐ ἱπᾶδχ 
οὗ διοϊδηῦ ομαρίοσθ ἩΠΙΟὮ ἀγα σοηίαϊποα ἴῃ ὕνο οὗὨ [ῃς6 Ἰθᾶνεβ, ---- Οἢ, 
:, 1--3. 1. 69--ἢν 4., ἢ, 16.--.27., ἵν. 839--ν, 4., ν. 26--«νἱ, 8., 
νἱ. 18---80., νἱ. 49--νἱ!, 22., νἱῖϊ, ὅ---1δ., γι. 26---ἶχ, 1., ἰχ, 12---.483,, 
χ. 8--16., χὶ, 4---27., χιϊ, 4---1ὅ.,, χί, 40---5ὅ2., ΧΙ, 26----πῖν. 1., 
Χῖν. 12----χν. 1., χνυ. 13---χυῖ. 16., ΧΥἹ, 2] --- ΧΥ]. 10., ΧΥΙΙ, 22 --- χχ, 

1 “ Ἐταρτηθηῖβ οὗἩ (86 Πίδά οἵ Ηοπιοσ ἔγοπι ἃ ϑυτίδο Ῥα]πηρϑοδῖ, Ἑαϊοὰ ὃγ 118 τὰ 
Ουτοῖοη Μ. Α.᾽ 1861. Τὸ [818 ννΟΥΚ ὅσο δα ἀςὰ δὲς οἵ 186 ρασοθ ἴῃ ὕδοβίμο ; ἐἰθ Ἄαχϑοῦ- 
ἐἰοιι οὗ νυ δίς ἰ8 ρεσμέϊατγῖψν ὈΘΔΟΓΩ]. 



184 Τοχίμαὶ (Οὐγἱξοίβηι. 

20., χχ. 838-- 47., χχὶ. 12--- χχὶϊ, 1δ., ΧχΙϊ, 42 --ὅθ., χΧΧΊΙ. 7]1---ΧΧΙ, 
12., ΧΧΙΙ, 38---.δ]. 
ΤῊ δποϊθηῦ ττϊπρ 18 1π πὸ ΟΟΪΠΠΊη8Β: [86 ΠΟΥ οὗ ᾿1π68 ἴπ᾿ 

Θδοῖ ραρϑ 18 σΘΏΘΙΆΙΠΥ ὑνοηίγ-ῆνο. ΤὨ6 ]Ἰούϊοσβ ἃγ οὗ ΥυϑγῪ δῃοιθηῦ 
ἔἴογια, 8ὸ ὑμπαῦ {μ6 βἰχίῃ οθπίυγυ 18 ποὺ ὕοο ΘαυΪΥ ἃ ἀδΐθ ο δββίρῃ ἴὸ 
{π686 ἔγαριηδῃίβ: {Π6Υ̓ ἈΡΡΘΆΓ [ο θὴρ, ρῥγορθῦϊν, σαῖποῦ 0 {Π6 
ΘΑΥΠ ΟΣ (Πδη {8π6 Ἰαοσ ρατύ οἵ ὑπαῦρθ. Τῆ6 ΑἸΩπηοὨΙδη ΒΘΟΙΟΙΒ βίδηά 
1ὴ [Π6 τηδυρίῃ ; [86 ΒΟ ΙΔ ΘΔ ΠΟΏΒ, 1ἢ ΟμῸ6 ἴΠπ6 ΓΘ, ΓΘ ΠΟῪ οῇδοσα, 
Τα ἰοχύ οὗὨ {μ686 ἔγαρτωθηΐβ 18 δηοϊθηῦ; δργϑοίηρ σζ3ΘΏΘΓΑΙΥ τ ΙΒ 

Βοιη6 οὗ {μ6 οὔδμαῦ οορίθβ οὗ ἴμ6 οἰάδθϑὺ οἶδβα, Τῇ αἸβοονοσυ οἵ 41} 
ΒΌΆΘΙ. ἔγαρτωθηΐβ 18 οὗ παρογίλμοθ 88 δῇογαϊπρ ἃ οοηλτηιαξίοπ οὗ ἴῃμοβ6 
ΤΟΒΆΪ(8. τ ΒΙΟὮ ΟΥΓΙΟΙβηὰ οὗ ὑπ6 ἰαχύ ννουὰ ργονιουβὶυ πανο ᾿μαϊοαίρα. ἡ 

ΤΙβΒΟΒοπαογῆ ρχόροβοδ ἴο 86 {π6 Ἰοίίον ΕΝ. 48 ἃ σϑίδγθηρο ἴο ᾿πάϊοαΐβ 
{18 Μ5. ὙΤΠδ βι}8}} ἰγαριηθηίβ ψ ϊοῖ πᾶν ῬγΘνΊ Ο ΒΥ θθθη ἀοεὶρ- 
παΐρα ὈΥ {{|18 ἸΘΕΘΓ ΠΊΔῪ ΘΑΒΙΠΥ δ οἰἱθα ἴῃ {Π6 ἔδυ ρ]δοθβ ἴῃ ψἘΊΟΝ 
[Π6Ὺ σα 6 πῃθη!οπρά, ὃν παπιθ, ἱοαῦ τραυλγιηρ ΔῺΥ ΔΡΟτγονιαθα 
ΤΔΓΚ οὗ τοΐοσθησα. 

Β6β1 468 {86 Νιεγδη [τασταοηΐ οὗ δ. 1υἶα, {μ6γ6 τὸ διηοπρϑί (ἢ 
γλς ΜΌΝ. ρα] παρβοϑῦ ἐγαριηθηΐθ οὗ ἃ ὙΟΥῪ Βι08}} ρογίίοῃ οὗ δί. 
π᾿ αοϑροὶ. Τἢθδ6 ἰοᾶναβ ἃ οὗ δχίγοιῃηβ δηίαυν ; (86 ἸοὐίοΥϑ 
ΘΓΘ ΨΘΟΓΥ͂ ΒΙΠ.1]ΑΓ [0 {Πο86 οὗ {π6 Ν᾽ δίϊοδῃ Μ., δῃὰ {86 νϑίϊαμα, ἡ ΒΙοἢ 
18 οὗ ἃ {8ῖπ, ἤστῃ, Ὀοδα Ἢ] ἰδ χύιγο, 88 ὈΘ66η 864 γιοῦ ἐμαπ οποε [ῸΥ 
ΥΣΔῸ τσ, ὙΤἢδ ὈΟΟΙΚ ἴῃ ὙΠΙΟᾺ {686 ἔγαρτηθηΐβ 6 γ6 ἔοα πὰ 18 
Νο. 17,136. οὗ {π6 δαα!θομδὶ ΜΘ. 1π {86 Βυιβ Μυβοα. ΤΠ6 
ἔγαρτηθηῖβ ΘΟ ΓΪ886 ΟἸΪΥ ραγίβ οἵ “οδη χϑ!. 16, 17. 19, 20. 23, 24. 
20, 27., χν]. 7---9. 12, 18. 18,19. ΤΏ ττϊτπρ' 18 ἴῃ ὕνγο ΘΟ] ἸΏΒ ; 
{πο γ6 18 ἴῃ οὁη6 μΪδοθ {86 σουρῇ Ὀγθαίμῖηρ τρᾶγκοα, δυῦ {Π18 πλΔῪ 
ῬγΟθΔΌΪν Ὀ6 ἔτοπι ἃ ἰαίοσ πα, Τὴ ΑἸημποηϊδῃ βοοίΐοη ἴῃ {86 
ΤΩΔΓΡῚΩ ΠαΒ πΠῸ ἰ6ρ10]6 Εἰ ΒΟ δ ΘΔ ΠΟ, ΠΟΙ ἀἄοθβ ὑπ υϑὶ]πὶ ἴῃ [86 
Ῥάᾶϑβαρϑ Β6θηὶ ΤΟ Θη64 δα 1 10 δα Ὀθ6ὴ πτιθη ΟΠ. 

ἘᾺΑΘΟΜΕΝΤΑ ΡΑΙΙΜΡΒΕΒΤΑ ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΕΊΑΝΑ. ---- ΑἸποηρδὺ [6 
ΜΡ. ῥγοσυγοᾶ ὈὉγ Ῥτοῖ, Τιβομθηάου ἴῃ 1858. ἀγ βοῖὴθ νδὶιδ} }6 
ΡαΪπηρβοϑύ ἔγαρηηθηίβ οὗ {πΠ6 Νονν Τϑβίαμηθηῦ (παγκοα Ὀγ λα 11. ἴῃ 
[18 ρα] ΙΒμ6 ἃ ἀοβογιρίομ οὗ {π68ὲ6 Μϑ 5. δῃὰ ἔγταρτηθπίθ), ΤὨΒ [0]- 
Ἰοσιηρ δοοουηΐ οὗὨἉ {π18 ΜΙ. 18 σίνθῃ ὈὉγῪ ΤΙΒομομαογίϑ: -- 

1 ΤΠ ἔγαρτηθηΐδ ᾽α8ὲ ἀσβογ θοα μδνθ ποῖσ (1855) θθοη ῥσοραγοὰ ὉΥ ὙΎΟρο]168 [ῸΓ ἱπηηη0- 
ἀϊαῖο ρα ]οατίοη, ἔοσ νυ ἢ 6Π|ὸ ΑἸΟΧδη ΓΔ ἢ ΤΥ Ρ68 ΟΙὨΡ]ογοα ὈΥ οἵα διὰ Βδθθῦ ἅγὸ ἴὸ 
θὰ υϑοά. [116 ἱητοητίοη οὗἁ ΡΠ Βῃϊης [6 ΝΕ Δ" Ἰγαϑτηθηῖβ μα θοοη σοιηπιαπίοδῖοα ὈΥ͂ 
ἼΤΟρΟ] 165 ἴ0 ΠΙΔΠΥ͂, Πα Βηοι δῦ ΟὐΠοῖΒ ἴὸ Ῥτοῖῦ. ΤΊ βοποηάοσς Αὔἔογ, μουγόνοσ, ΤΤΟΡΌ 68 
Βαά της 411 [Γὴ6 δυταη οι ηῖδ [ὉΓ {π6 μι] δου, ἀπᾶ ͵υ8ὲ 85 ἢ6 δὰ οσομημϊοϊοα 8 τΤο- 
ΟΧΑΠλϊπδίίοη οὗ ἴμ6 ΜΙ. (γ τἰὰῦ ῬΆγροβο, μὸ σϑοοϊνοὰ ἃ σοιημλιηἰοδίϊοη ἴγοτῃ Ῥτγοῖ, Τίβ- 
σπομάἀογῇ, βιδίίηρ {πὰ} 10 νοῦ] θ6 ϑιροιβιιουβ ἴοὸσ πη δαἀϊιοπ οὔ 10 ἴἢο Δρρϑὰγ ἴῃ Τ πσίαπά, 
Ῥόσδιβ6 δ νγἃ8 δθοιυΐ ἴο Ὀγίηρ ὁπ οὧῦ αὖ ζείρεῖσ. 1, τμογοίοτο, τῃ}58. 18. τοοἱἱ οσθομίεα ὉΥ͂ 
ΤΙβοποπάοτγη, 16 Ὑ0111 Βα ῆος ; θαὺ ΕΓ ΠΟΛ ἀΓὸ Ονογβισ ἢ 5 δηἀ ταδί 68, ΒΟ ἢ 86 ἄγὸ ὉΠ 1 
ΤΙβο πο ΔΟΥΓΒ ΒΈΕΟΘΕΝΤ μι] ολἘ]Ο 8 (6. σ. πὶ (86 ἰοχὶ ΟΥ̓ Β18 οὐνη μα] πιρβοβῖ, πᾶ οὗ ἴΠ6 οὔγ- 
βῖνε ΜΆ. οἵ 1π6 Αςῖἴδ ἰῃ ἷ8. “ Αποοάοϊα ὅδοσγα εἴ Ῥγοΐαπα," Ρ. 180. ὅς.), τὴ τἰῃς οὐἀϊάοπ 
οἵ Ττορο ]ο8, ν ἢ δὴ ἱπισοάποίοτη Η]βίοσυ οἵ Ῥα πη ρβοβίβ, νν}}} αἶδο ἀρρϑᾶγ. 

2 Τὴ τ86 οδἰδίορσαο οὗ ἰβΒ Μϑ), τ ὩΙΟἢ ἢς οἰγου!αῖϊοα 1η 1854, μη ΠΟΥ νγογα οἤεγοά ἴον 
ΒΑ] ; ἃ πεὲνέπιμπι Ὀγῖοο πανλθ ες Ὀδοη παιησά, δηᾶ {6 μοῦβοπ Ψ ὴ0 τπειάθ 86 Πἰρμοϑὶ ΟΥΤΣ ἴο 
ΜΜοδ5τβ. ὙΠ] 8 ἀπὰ Νούραῖα (ἴὴ ν ῃοβα παπὴ5 [πΠ6 Μϑδ, τἘΠ6 ἢ 670) Ὀοίογο ἃ οοτίδϊῃ 
ΒΡουΠοα ἐγ, ἰο ὈῸ6 186 ρυγοϊαδογ, Ῥχυΐ, 'ΓΙδεβοράογί Βανίυρ πάτα Ἀἰ8 ΜΔ. Ὀϑίοσο 



γασπιοηΐε 0} 5 8. ὁ ἐδε πιοϑὲ Αποϊοηπί (ἴα85. 186 

“ Ῥατρβοβὺ ἵγαστηθηΐβ οὗ ἰΠ6 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ ου γϑ]] τὰ, Θομβἰβῦ- 
ἧπρ οὗ ὑπϑηΐγ-οὶρινε Ἰθανθ8 ({. 6. οὗἨ ὑν ΠΥ βῖπρ]6 ᾿δανο8, ἀπά οὗἉ ἔουΥ 
ἀου]6 οσ οὗ 8 ἰδγρϑὺ ἔοστῃ); οὔ Ὑ 1οἢ ΑΥΠλΘηΪδΔὴ τς ἀὐδϑοσγρίδῃ] 
88 θθϑὴ σι τθῃ ΟΥ̓ΘΥ {Π|6 νΘΥῪ ἃποϊθηῦ ασθοῖ ὅϑϑυόπ ἰθᾶνθϑ 6] οπρ' ἴο 
δὲ, Μαιυβον ΒΒ (ἀοβροὶ (οοπίαϊηϊηρσ χὶν. 18---28,, χν!, 22--- χυν!. 8., 
11---19., χῖχ. ὅ---14., χχῖν. 37---χχυ. 1. 82--4δ., χχνυὶ. 81- -46,); 
τοο ἴο ὅδ. Μαγκ (χ. 14---22., χῖν. ὅ8---70.); "ῖυο (οΥ 7071) ἴο δι. 106 
(νι. 39---49., χν!. 14---25., χχὶν. 10---Ἱϑ.); εἰσὴλὲ (οΥ ,υθ) ἴο δ, 
“Φό98η ((ν. δ2---ν. 8., χὶ. δ60---χῖ!, 9., χν. 12. αν, 2., χῖχ. 1]---24,, 
χχ, 17----26.); 3ον ἴο ἴπ6 Αοίβ (1. 6---17., χα, 39---46., χχνὶ, 7---18., 
ΧΧν], 8---]17.}); ἔσο ἴο δι. Ῥδ} Β ἘΡΊ8|168 (1 ὕον. χν. 5δ3--- πανὶ. 9., 
Το. 1. 1---18.). ΕΟ. ρᾶρο 18 τχι θη ἴῃ ὕνγχο ΘΟ] Π1Π8 : ὕγΧ7ὸ ΟὨΪΥ 6Χ- 
οορίοα, σμῖοὴ ἃ σι ΔΟΥΌΒ8. Τὴ6 Πυμλροῦ οὗ ᾿᾿π68 ψΆΓΙ6Β: 

. ἐισεπιέψ-πῖπθ 186 ἴ[Ώ 6 ΠΌΤ ΟΣ ΘΟΙΔΠΟΗΪΥ͂ θαη ; Οοὔσ6 {ποσὰ 6 τα ΟὨΪΥ͂ 
εἰσλίοεη. 'ΓᾺΘ ργοδίοσ ραγί οὔ {Ππ686 ἰθαᾶνθβ τησϑὺ 6 δϑου θα το {86 
ἈΠῈ σομηύυσυ ; οἴμοῦϑ, (μ6 της οὗὁ ψΠΙΟἢ. ΓΟΒΘη 168. {Π6 ἔγαστηθηίβ 
οὗ {Π6 (ἀοβρο]8β ὀΘοῃηοη ] Υ ἀοποίρα Ὀγ 1π6 Ἰοίίογβ 1. Ν. Γ, Δρροᾶγ ἴο 
Βδοηρ ἴο τμ6 ϑἰχίῃβ!. οθηθασυ.2 Ὑνο οὗ {μ6 ἰθαᾶνθβ οὐ [π6ὸ Αοίβ, ἴῃ 
γγΠ] ἢ {Π6 τυ υϊτησ᾽ 15 ΔΟΓΟΒ8 {16 ράσο ΔΠηα ραγί 4 }}Υ ἀσοοηίαα, απ 4180 
8. {γα οὗ [86 Αοἴβ σι τΐθη ἴῃ δὴ ΟὈ]οηρ ἀποῖαὶ ομαγαοίου, Ῥθαγ τηαγ ΚΒ 
οὗἨ {π6 βευοπέν οοπίυσυ. Βα 1 ἀοιδὺ ψΠοίμον, ἢ [π6 ὀχοορίϊοη οἶ 
116 Βγοο Ἰθανϑβ οὐ 186 Δοίβ γ8ῦ Βροοιῆθα, {π6 ἔγαριηθηίβ ΑἸ ἃ8 10 
116 σοοάμοββ οὗ {86 ἰοχί. ὅὸ ρσγραῦ 18 {Π6 δρτθοιηθῃηΐ οὐ {Π|686 
ῬΑ] πηρδοϑὲ ἔγαστηθηῖβ χὰ {16 τλοϑὺ δποϊθπῦ δηα σο]ορταίθα (ὐοαΐϊοοβ 
οὕ [86 Νον Τοβίαπιεηί Α, Β, Ὁ, 1),, {πὉ ΠΟΥ τηδὺ οἰδίμα ὕ0 [Κα 8 
ΡΪίασα διπιοηρσϑῦ μοὰ. ΤῊϊΒ τη  Ὀ6 Βῃοννῃ ὈΥ ἃ ἴθ θχϑηρ]68. [ἢ 
1 ὅοτ. χυ. ὅ4--χνὶ. 7. ἴῃ νυ. ὅ4. [ῃ6 τολάϊηρσ οὗ Α. (." 17. τὴν ἀθα- 
νασίαν 18 ΘΟΠΗΓΙΊ6α ; 4[80 {Π686 ἔγαρτηθηῖθ 1ἢ {Π6 88π16 ραββᾶσϑ οχμῇῦ 
ψῖ Ο." 64. 71. τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρ. καί: ἴον ἄρτοθ 
1γοθ {ἰπ|685 ἢ Β. 10." ἴῃ ὀχμιἷησ {πο ἔοτα γεικος. ΥΥ ΜΠ {{|18 
ἔοστη οἴμποσβ ὑπαῦ ἅγ6 βι τ] τ θη ΤΩΔΥ 6 ΟοΙμραγθα ἴῃ (ἢ 688 
ΨΘΓΒ6Β, 88 [ΟπΠη4 ἴῃ 1818 ρα] πρβοβί, γείνεσθαι, ἀμετακεινητοι; λογειαᾶξ, 
ἐπειμενω. [τ νοῦ. δδ. νῖκος Δῃὰ κέντρον ἅγ6 ουπα ἴῃ {Π|Δ βΒαπλθ ΟΥ̓ΔΟΡ 
48 ὙΠ6Ὺ ἀγα ἰὴ Β, (Ὁ. 17. θ4. 7]. ; {Π6γὸ 18 αἰ8ὸ ὕνγιοα {πΠ6 σϑδάϊηρ θάνατε 
σι} Β. Ο. Ὁ. Ε. Ἐ᾿ α. 39. 61." [Ιὰ νοσ, 2. ὕπο 18 {π6 σϑδάϊηρ 
σαββάτου πῖϊῃ Α. Β. Ο. Ὁ. 1. Ἐ΄ α. 17. 109. (τμᾶγρ.}); αἷδο ἴπ {86 
ΒΔΙῚ6 ρΪασοα 1 βίαπαβ ἃἰοηθ γἢ ΒΒ. ἴῃ τοδαϊηρ ὅτε ἐάν; δηὰ 11 ᾿88 
εὐοδωθὴ “ἢ Α. ΟΟ. Κύ. ἀπά βοπὶὸ ουγβῖν οορίο8. [0 αἰ8ὸ Θοπῆστηβ {Π6 
ΤΟΔ]ΙηρΒ οὖς ἐάν, ἄξιον ἢ, ἐλπίζω γάρ, ἐπιτρέψῃ, Ὑ ὮΙΟΝ ΔΥΘ τηδ]πίδ! ρα 
Ὀγ βϑϑνθγὰ ὑποῖὰὶ ΜΙ. ἀπα ΟΥ̓ ΤΏΔΠΥ οἴμογθ. ΑἾβο ἴῃ χυ. ὅϑ3. 10 
ΔΙ'οῃβ 85 τὴν ἀθανασίαν, Μ ὨϊΟΝ ἀρτθ68 νν6}1} τ τ} [Π6 βᾶῖηθ τοϑάϊηρ, 
ἔουπά ᾿ἱπ νοτγ. ὅ4. ἴῃ {18 Μ΄. 88 τν6}} ἃ8 ῖπ ἃ. Ο." [Ιῃ νϑὺ. ὅ8. 10 Πα 
ἔργῳ κυρίου, ἴὰ οοππποη 8} (οα. 109. «αἰοπθ, ὙΠ 1Οἢ ἔγΘα ΘΠΕΪΥ 
ΔΟΥΘ 68 ΜῊ} ὑπ6 ΑἸΟΧΑπαγδ πη νη 6 8868. [}ἢ χυὶἹ. 6. 10 ἢΔ8 πρὸς ὑμᾶς 
γάρ, διὰ νοτγ. ἦ. οὐ θέλω δέ, τολαϊηρσβ ἔργ ἡ Β1οἿῖ Δα ΠΟΥ 168 ἤαγνα ποῦ 
Ῥθοῃ ἔουπά, οΥ αὖ Ἰοαδὺ {Π6 Ὺ αν ποὺ Ὀθθὴ ποίϊοθἁ, ὙΠῸ ὁΒαγδοίοῦ 

106 ἀΑΥ͂ παπιοά, ραΐ Δη δπα [ὁ ἴῃς ν]οῖο ἱγαηβδοιίίοη [ΤῊ 5 ἀββογιριίοῃ 18 8180 ποὺ ἰηβογίβα 
ἐπ ἷ8 “ Αποδσάοϊα ὅδογα οἱ Ῥγοίμηιμ.] 

1 ΓΤΉΙΣ 18, 1 16 ἀοιθ]ο Ἰθίῖνο8 ἀγὸ ἢοῖ γροκοποα 88 ἔτννο δαὶ. 
3 ΤΡΉ6Β6 ἐγ ρΙηΟηἴ5. ΟἿἹ ῬΈΓΡΙΟ υϑ πὶ ἀχὸ ἀοδουροα ἀθογρ, Ρ. 177.) 88 (88 ἔποτο τηθηςοηθά) 

Τιϑοβοηάοχῇ ποῦ ςἈ}}5 (Ἰιοιὴ ἃ} Ν, , 



186 Τοχίμαϊ Ογίξἠ οὶ 51. 

οὗἔἨ π|8 Ῥα]τωρβαδὲ 18 δἰ πη] ἴῃ {π6 (οΒρ618 ἀπᾶ Αοίβ ἰο ἔδμδαί τῇ] ἢ 
1ι ἜΧὨΣΡΙ8 ἴπ {Π18 ραββᾶσα οὗ δ, δ} 5 Εἰρ!81165ϑ. Ὑπυδ Φοἢη χχ. 18. 
1ι σοηῆττηβ ἀγγόλλουσα, ἔοιιπα ΟΥ̓ ἴῃ Α. Β. Χ΄,; νογ. 19. τῇ μιᾷ 
σαββάτων «ἰτῃ ον Δ. Β. 1ω., ἀπα μαθηταί νιϊπουῦ συνηγμένοι νῖὶ 
Α. Β. Ὦ. «πᾶ ἴΐμγθα συγϑινο ΟΟρΙ68; γψοΓ. 20. ἔδειξεν ἃπα τὴν πλευρ. 
αὐτοῖς αὶ! ΟΪΥ Α.Β. Ὁ. ἴῃ γνοσ. 2. 1Ὁ ᾿Ἰπογθαβθβ [ἢ6 δι Υ ΟΥ̓ ΓῸΓ 
{πὸ τοδάϊηρ' τόπον Ἰπηδἰοδα οὗἉ τύπον, τ ΠΙΟΒ Α., μα8 Ρ[6]4 δἱομθ διιοηρβὲ 
ἐπα υποῖ] Μ55., Βαῦ ψΒΙΟΙ 18 δοπιτηθμαάθα ὃν (ἢ 6 6 ΒΕ ΤΔΟΠΥ οὗ ΒΟΠ6 
ΤΆΓΠογβ ἀηα νουβίοηβ. ὁ αἷδο Μαί(. χχὶν. 44, 45. ἴῃ {ἢο86 ρἴδοββ ἴῃ 
σ Ιοἢ {16 τοδάϊησ ναγῖ6Β 1 ἄργθθβ ψῖῃ Β, }),, Β. Ὁ. [..,ὄ Β.1.. Δ., 
δηα τὴ} (μο86 ἰπηοϑῦ αἰοπα; [ῸΣ 10 ᾿ὰ8 ἡ οὐ δοκεῖτε ὥρᾳ; ὁ κύριος 
τ πουΐ αὐτοῦ ; οἰκετείας Ἰπδίοδα οὗἉ θεραπείας. ΑἾδ8ο, 1ἴπ {π6 τιδυρὶη 
οΥὗὨἨ [16 ἰοχύ ἴῃ [Π6 (ὐοβρ6}8 {π6 Αὐητηοηῖδῃ βϑοίϊοηΒ δῖα ποίβα; δαυΐ, 
780 8 18 (86 ο88 ἴῃ {Π6 Οὐαοχ Ἐγάθιαὶ ϑ'γυὶ τοβοσιρύαβ, στ ποῦ [86 
ἘΟΒΟΌΙΔ ἢ ΟΒΠΟΠΒ. 

“ ἨΠΠογίο οἰευθη σοά!ο68 οὗ (πὸ Νοιν Τοβίδιαθηΐ οὗ δρουΐ δῃ θαι] 
Δρ6 παν θθθη πον (Α. Β. Ο. Ὁ. Ῥ. ῷ. 1. Ζ., Ἐ. οὗἩἨ τὴς ΑςίΒ, Ὁ. 
δ Η. οὗἉ 8. Ῥαδιυ]8 1 ρ50165): οὗ ψ ῃϊοἢ ,υ6 (Ρ. Ω. Τ᾿ Ζ. Η.) δοπι- 
Ῥτῖβο 1688 ὑμᾶπ ΟἿΓ ἔγαρτηθηΐβ, ἀπ γοκτ (Ο Ῥ. Ὁ, Ζ.) ἀτϑ α180 ρϑὶ πὴρ- 
Βοϑβίβ.ἢ 

ΤῊϊΒ δοοοιπί οὐὗὨἨὨ ΤΙΞΟΠΟΠοΥ 8. οὐ ἷὶβ σὴ ΜΆ. 18. ἃ βυβιοϊοηξ 
σθποταὶ ἀθβουρύϊοπ οὗἩ {ΠπΠ0868 να] Ὁ ]6 ἔγαρτηθηίβ: 1Ὁ 15, Πούσονοσ, ΒΥ͂ 
ονδυϑῖρηῦ ὑπαῦ ᾿6 88 βρόκοὴ οὗ Ῥ. δῃηᾶὰ Ζ. 48 σοῃίαϊηῖπρ ἰε55 [Δ η 
{Π|18 ΠΟΎΪΥ ἀἰβοονογθα μα] ρεαϑῦ; ἔοὸῦ {Π6 6 ἄγ [οτίγ-ἤγοθ οὗ {116 
δποϊθηῦ ἰοανοθ οἵ Ῥ, οχίαην, δηᾶ {Πτίγοῦνο οὗ Ζ.; ψἢ116 οὗἁ {Π18 
Οοάοχ Τιβομοπάογῆδλπιιβ (πιο οὐ πόσα {ΠΔη ομθ δποϊοπὶ Δ. 
{Π6 ΓΘ ἃΓ6, Οἢ. ΠΟ ΘοΙηριία[0Π,, ΠΟΤῈ ΤΠ Δη ἐνγθη γ τοῖσί. (ΤΠ Οοᾶοχ 
ΝΙτΙΘ ἢ δῖ8, πού! θα ἀθρόον, 18 4180 ἃ ρα] τηρϑαβὺ οὐ β᾽ πλ}]αῦ ρα, σοη- 
ἰαϊπίησ πιοτο ἰὮδη {}18.) 
ΤΙβομοπ ον π8 ργοροβοα ἰο 604] {Π18 να] 8 0]6 ΜΆ. 1. ; δπᾶ ἰπβουσῇ 

ἴῃ {πΠ6 α΄ εροὶβ ἴμοτο που] Ὀ6 πὸ ργδαΐ Ἰποομ θη! 6η66 (48 {π6 Οὐάοχ 
Οουίοπίδημ8 ΠΊΔΥ ὍΘ πιοτα 8.180] οἰτοα νὰ (86 ὙΊΘηπα ἔγαστηθηΐ 
48. Ν.)", γοῦ ἴῃ {6 ΤΟ ρΊ50168 10 σου] Ἰηνοῖνο ᾿ποοτινθηϊθηῦ σμδηροβ οὗ 
ποίαςϊοη : {ποῦ οὁαη "06 η0 αι] Υ οὐ σοηδιβίοη 11 11. 18 υϑρα 45 1[8 
ἀοβισμδίίοη, κΒ 10 βίδηβ ἴῃ ΤΊΒΟΒΘ ΠΟΥ 115ὲ {Πππ18 τηαυκοα, 

ΤΠ 686 ἔγαστηθηΐθ αγα Ὀδοὴ δα ρα ὈγΥ ΤΙΒΟΠοΠΔοτ ἴῃ μῖ8 Μοηι- 
ταθηία ϑδογα, 1865. [ἢ βοπὶα ραγίβ {Π6 0 τὰ αι: Που] Ὁ ἰο τοδᾶ, 8Βο {πα 
{Π676 την 06 8οπιθ ἀοιθύ [6]0 1 ραγίβ 88 ἴο ναὶ {πΠ6 Ὀυτιοα πτιτηρ 
δούι!Π]γ 18. [πὰ {π6 ῥγιηίοα οαϊοπ {ΠΟ ΓΘ ἈΓ6 ον ουβιρηβ δῃα Ομ ΒΒΊΟΠ8. 

ΟΗΑΡ, ΧΥ. 

Μ58. ΟΣ ΤῊΞΒ ΜΟΒῚΤ ΑΝΟΙΕΝῚ ΟΙΑΒ8, ὙΤΗΙΟῊ ῬῸ ΝΟῚ ΟΟΝΤΑΙΝ ΤῊΕ ΘΟΒΡΕΙΩΒ 

ΤΉΟΒΕ Μ58. ἀπα ἐγαρτηθηίβ οὐ {86 τηογα δηοϊθηΐ οἶαθ8 πᾶνο ΠΟῪ ἴο 
θῈ ἀδφβογιρϑα πῖοἢ ἀο ποῦ οοηΐαϊπ {Π6 (ἸΌΒΡΘ6Ι8 ΟΥ ΔΠΥ ρματὺ οὗ {μειι. 

1 ΤΏαΐ ͵ἰ8, [ποτὰ τοῦ] διὸ πο ᾿ἱποοπνυθηΐθῃςο ἴῃ {πΠ6 (ΟΒρο]8, 1 1., 85 οἰϊοὰ ΒΙΠοτγῖο, μοι ϊὰ 
ποῖ Ὀ6 σοηΐοππαοᾶ 0} [μ18 Μ8. : 018 15 ἃ γβᾶβοῃ [ὉΓ βοπιὸ αἰ ἤδγοηςα μοίηρ τοδὰθ ἴῃ [86 
(ἀοΒρ6}9 88 γγ6}} 88 ἰῇ ΓΠ6 οὔ Γ Ῥεγίδ οἵ ἴῃς Ν. Τοβιί. . 
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Ε. ΟΟΡΕΧ ΤμΑΌΡΙΑΝΤΙ. --- ΤῊΪΒ ᾽ἴ6. α ΜΚ. οὗὨἍ 1π6 θοοΚ οὗ Αοἰδβ ἴῃ 
Οτθοῖκς δπὰ 1, ; ἴῃ συ ]οἢ {πὸ ἰοχὶ 15 ἀδἔβοϊνα ἔγοτ οἤδρ. χχνὶ. 29. 
ἰο Χχυῖ. 26.0. ΤῊ δγγαηρθιηθηΐ 18 ῬΘΟΪ ΑΓ, [ὉΓ ΟἹ 686 ἢ) ρδρὰ {Π6Γ6 
ΔΓ6 νΧ2 οῪ ΟΘΟΪΤΔΏΒ, ὑΠ6 ΚΟΥ ΠιΟΥ οἵ Ὑ ΙΟἢ σοηίαϊπβ (Π6 Ζαΐέΐπ; ἴῃ 6δοῇ 
᾿ΐπο ἔποσο 18 οὗζοη θυῦ ομθ ΜΟΥ, 8ὸ ἐπα {ποῦ 18 4 Κιπα οὐ νουύβαὶ 
οο!Θοὕου ᾿ηαϊοαίοα Ὀούνοοι ἴἢ6 στοοῖκ δηᾶ (μ6 1,αἰϊπ ἰαχίβ ; Βοπλο- 
πη68 ὑποσΘ 8ΓΘ6 88 ΤΏΔΩΥ 8.3 ἴἤγ66 ΟΣΒ 1 8 ᾿ἴπ6: δυΐ 5.1}} (6 γα 18 
ΒΟΥ Ὡρ ἴο ἈΠΒΎΤΟΓ [0 (π6 ἀεβουιρίάοη οὗἉ δέϊολοπιοίνγψῳ. ὙΝΠΘΥΘΥΟΥ δ 
ἘΠ ΒΑ πα βοοίΐοῃ Ὀθρίηβ, ὑπο γο 18 (δ γ8 Μδγβῃ }) 8. βί π]ν αἰ νἰδίοι 
ἴῃ 118 ΜΆ., ἱπαϊοαίθα ὈΥ ἃ ᾿δγρϑὺ ᾿ϑύψεσ ργο)θοίπρ ᾿ηὔο {Π6 τηδγρίπ. 

ΤΗΟ 1,δ[π ἰαχὺ οὗὨἁ {Π1|8 ΜΆ, πδ8 Ὀθθῃ ο8]16 ἃ δῃ δηΐο- ΗἸογοηγτηΐδῃ 
γογβίοη ; ὃδυΐ ΜΙΟΠΔΘ6Ι1Β ΨΘΙΥ͂ ῬΓΟΡΟΥΙῪ οοττθοίθα {818 ἀφδισηαίίοῃ 
(πθῖο μα ᾿ιδα Εἰτηβο]  ργανι ουϑ] Υ δι ρ Ιου 64), ΘΠ Πρ [Ὁ Ἰπδίοαα “ς οη6 
οἵ ἴμοβθ νϑύβίουβ ψο ἢ ΟἸΗΘΥ ἴγοτῃ «] δγοιηθ᾿β δαἀϊ το. 52 ΕῸΣ (Π6 
᾿προτγίδποθ οὗἩ {π|8 ΜΙ. ἀθρθπαβ 'π ρτθαῦ τθαβαγα ἴῃ 8 σὶρ ἀρργο- 
Βομβίοη οὗ 115 Ζαΐξπ ἰοχί, 0 ψ ΒΙΟΩ 1 τγὰ8 οὔσα {πουρῆςξ ἐπαὲ {Π6 
τοῖς μα θδϑῃ οοῃξογπιθα. ΤΠ6 1μαἴϊπ ἰοχὺ Θοπίβδὶηβ ΤϑηΥ ρθου- 
ΠΠΑτῚ 168 ἀπ Δα ἸΠ1ο0η8, Πα 848 {Π686 δγθ αἷἰβο (οὐ οουγβθ) ἔουπά 1π [Π6 
ατοοκ οοϊυχμηῃ, 1 τγ8 ἐπουρ]ῦ {πΠ4ὺ {Π6ΥῪ τηυδῦ 6 ἐγαηβία 08 ἔγομα 
[16 1,μαἴϊῃ δα δαἀδρίδίομβ οὗἉ [μ6 οὐἹρῖπαὶ. Βιυῦ ἃ πιοτὸ ὑμπογουρῇ 
ΘΧϑ ΑἸ Δοη 16 (0 {86 τηδηϊΐεβί σοῃο] βίο (δαὺ {Π6 ῬΘΟυ ΙΑ 168 μδὰ 
οὐριπαίθα ἴθ ατθοκ, δπα ὑπαῦ ἴπ6 1,αἴ]η νγα8 σοῃβογιηθα ἰοὸ ἱΐ, ἀπά 
ποῦ υἷοσο υεγδᾶ ; 80 ἰπμαῦ ουθπ ὑπο ρἢ βοὴ τοδαϊηρβ ἅτ ποὺ ρϑηιηθ, 
ΠΟΥ οδπηοῦ, 88 (0 {Ππ61Ὁ οτρῖπ, Ὀ6 αἰἰθαϊρα ἰοὸ Ζιαἰἐπέχίπφ, σ Ἀϊοῖ 
7848 ΟἿΟΘ 80 ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ ΒΌΡΡΟΒΟα [ο Ὀ6 Βυϊποϊοπί ἰο δοοουηΐ ἴοτ του οἢ 
ὑπαῦ ννᾶδ ποὺ θδδϑύ (0 Ὀ6 Θχρίδποᾶ, ὙΥ οἱ 6 ἴῃ ἢ18 Ῥυοϊθροιηθμα ἴο {Π6 
Οοάοχ ΑἸΟχαπαγῖηβ [88 ἀἸβοιββθα {Π6 Βυρροβϑαᾶ 1,δἰ!ηϊζὶηρ οὗὨἨ ἐπ18 
ΜΩ. νὰ ποῖ ΔΌΜΠΥ ; δα 8ὸ ὁοην ΠΟΙ ΠΡῚΥ, {μαῦὺ ΜΊΟΝ86115, τμο 
Βαά Ἰοηρ Βο]4 {π6 ΘΟΠΈΓΑΓΥ ΟΡ ΠΙΟΠ, νγα8 που ΡἬΪΥ βαι 1584, ΤῊΘ 

86 οὐ ψ οἢ ΜΊΟΠ86]18 δα γοϑίθα δ8 θδϑῖηρ ἴΠπ6 οἰθαγοϑύ ρῥσγοοῦ οὗ 
ΘΙ Ζίηρ ὙὙἮὴἯἰ Αοίδβ ἴν. 82., ὙΏΠΟΓΘ ΔΘ {Π6 ψοτάβ καὶ ψυχὴ μία 

{ποτα 18 1π6 δαἀαϊοη καὶ οὐκ ἦν χωρισμὸς ἐν αὐτοῖς τις ; ἴῃ [6 ΒΑΠῚΘ 
Ρίαοθ ἴῃ 86 (ὐαοχ Βοζῷ 18 δαἀθα καὶ οὐκ ἦν διάκρισις ἐν αὐτοῖο 
οὐδεμία. Τμοθα Μ|ΟΠ86118 μαά βυρροβϑὰ ἴο θ6 ὕπνο ἀϊξἔδγοηί ατοοὶς 
ΥΩ 5] Δ 01008 οὗ δὴ δααϊδοη τυ] ἢδΔα οΥὶριπαΐθα τὲ (86 1, : Βαΐ 
ἱπ [686 ΜΙ 55. {Π6 1αἴϊη οὗ {18 ρΙδοθ 18 88 ἀγα δὲ π6 ατσθοῖ; 
ἔοῦ 86 Οὐοα. 1,δυάϊαηυβ πδ8 οὐ ποῆ ογαΐ δεραγαΐζϊο ἴῃ εἰς μιἰα, ἩΤὮλ16 ἴπ 
(οά. Βοζῷ 11 βίδηβ δὲ πυη ογαΐ ἀεσοιβαϊζίο ἔπ οἷ μἴΐα; ἰῃ6 Ἰαϊΐοσ οὗ 
{μ686 σπου ηρδ βῃονιηρ {μᾶΐ 1Ὁ 18. ἃ Που-ἰ [6] σοηῦ νϑγβιοη ἴσοι 
186 ατϑοκ οὗ ἴ[ῃ6 βατς ΜΙ. ““Νοὸ ἔμ ᾿πἴογ 108 ἀἸβοσηθη ]] 1, 
18 186 ἴοστη ἴπ πο ἢ {π|8 δΔαάοη μα δθη οἰϊεὰ ὈΥ Ογρτίδη. 
ὟΝ οἱ 68 ὀχδιηϊπδίίοη οὗ οἴμοὺ ραββαρθβ ἴῃ {π18 ΜΆ. 18 νθΥῪ νϑὶυδὉ]6 
ὉΠ νΟΙῪ ᾿πίογαβίϊηρ ἴο ἔπο86 ὙΠῸ Μ 188 0 866 ἦσισ ΔΟΘΌΓΘΟΥ ΜΠ] 
Τορδτγα ἴο0 οὐίοαὶ ἔλοίβ την Ὀ6 ΔΥγνθα αἵ, 

ΤΠ6 λέδέογψ οὗ {818 Μ, 18 ραγ]γ ταδὰθ ἃρ ἔγοτμῃ ἔβοϊβ δῃα Ῥδγν 
ἔγοσω σοῃ͵)θοίασοΒ ῬΟΒΒΟΒΒΘα ΟὗἩ ἸΠΟΓ6 ΟΥ̓Ϊ688 ργ Δ Ὀ}]1γ. [Ὁ Πα8 θδθθῃ 
ΒΡΡΟΒΘΟΑ {πα 1 νγαϑ πυσὶυύθῃ ἴῃ 1π6 7 εδέ, ἴτοτα {Π6 ἔδοὺῦ οὗ {ῃη6 τοῖς 
Ῥαϊην βυ)οϊηοα (ο [π6 1,01 γϑσβίοῃ ; Ὑ1116, ὁπ {86 οἴ μοῦ μαπά, [89 

8 Τγρρδϊδίίοη οἵ Μίςἢ 8611, ἰὲ, 748. 8. ΤἸηιϊτοάἀπειίοι, ἰΐ, 269. 



188 Τοχίμαϊ (γἱἐἸοΐϑηι. 

ἔοττηβ ἰθσηθά ΑἸἹθχδπάσιδη αηα ἰδ 6 ΒΙ ΤΣ ΑΓ ΟΥ̓ΒΟΡΥΔΡὮΥ, πᾶν ὈΘΘῈ 
τπουρἈὲ ἴο ἱπάϊοδίο (μΠ6 ᾿ϑαδύ,. Τὺ β66ΠῚ8 ΤΏΟσα ῬγορὉ]6 ὑπαὺ 1 γγαβ 
ΤΙ ΓΘ ἢ ἴῃ ΒΟΙῚΘ ΘΟΌΠΟΓΥ ἴῃ Ἡ Ιολ ατϑοῖς απὰ 1,μαἴπ θοΟΐ ποτ ὑδ6α ; 
1 4 οοπ͵δοίασα τὺ 6 ΠμαζΖαγθα {π6 Ἔχαγομδίο οὗ Βδυθηπα ταὶρηῦ ὈΘ 
βιισρραβίοθα, ΟΣ βοῖμδ οἴμεὺ ρίδοθ ἴῃ τ θ 6} [Π6 ΡουΤΟΓ οὗἁ {μ6 ΒυΖδῃῖπθ 
ΘΙΆΡΘΓΟΥΒ Θοη παρα ἴῃ {86 ἡ οβ. ὙὙμθ6 ὑποῖαὶ Ἰο θυ ΓΘ ἰαγρα δηὰ 
ΤΑΣ τουρῃ; ἔποσθ Δ΄ ΠῸ δοοθηΐθ οὐὠἠ Ὀγθαίπίηρβ; δηα [Π6 ὁοοῃ- 
ὑΓδΟΟηΒ 816 Β00 ἢ! 88 ΙΩΔΥῪ 6 ουπα ἴῃ ΟΥΠΘΓ ὙΘΟΥῪ δποϊθηΐ ΟΟρΙΘ68. 
ΤῊ »γοδαδίο ἀδλία βϑϑίὴβ ἴο 6 {π6 οἷοβθ οὗ 186 δίσέλ οεπίασυ. Αἱ 
1π6 δῃᾷ οὗ {π6ὸ ΜΆ. βογο ἰβ ἃ ἔγαρτωθπὶ ({π6 τολιοῖο οὗ ἩΒΙΟΝ τγὰβ 
Ῥγϊπ θα Ὀγ ΥΥ οἰβίθιπ) οὗ δὴ δαϊοί οἵ ΕἸανίυβ Ῥαπογδίϊιιβ δουξ Σα 
δινιαν: Ἀ6η66 βοῖηβ ἤαγα {πουρσιΐ ὑπαὶ [86 ΜΩ, να υυϊ θη ἴῃ (86 
Ἰϑ]απά οὗὨἨ ϑαγάϊπϊα ; [86 ΟὨΪΥ Θοπο]αβίοη, μονγανοῦ, μα 18 παγγαηίθα 
18 ὑπμαῦ {Π86 ΜΆ. μαὰ Ὀδθῃ ἴπ ἔμπαῦ 18] μα δῇ βομδ {πα ἀυσὶπρ (Π6 
Ρουοά {πᾶῦ 10 ψγ8 ρσονθγῃθὰ ὈΥ ἄμοοβ. «Γδίϊπαη (Ηρ 8405) 80- 
Ροϊηίοά ἃ ἀμ: ϑαγαώϊπί ἴθ ὅ84, ἀπὰ αῇἴον 749 {μ6 οὔοθ Ὀθοδπὶθ 
οχύϊποί, 8ο ὑπαῦ 1ἰ 18 ἴο μαγὺ οὗἁἨ {παὖῦ Ἰηΐοτναὶ 6 τασδὺ Ὡβοῦῖρο 186 
ἀεροϑιῦ οὗἩ {π|8 ΜΙ 5. ἴῃ {μαῦ ᾿Ἰδϊαπά. Τῇ ψυθπρ οὗ (819 οαϊοῦ 18. 80 
ἀϊβεγθηΐ ἔγοια {Π6 ΜΙ 5. 186], {παῦ, ΔΙΒΟῸΡἊ [86 ἀϊπα οὗἉ Βαπᾷ εχιϑίθα 
1. Β0126 ἔογπηι ((π6 ορίδίοϊοσταρἠὶς) αὖ [6 Βαᾶτηθ {{π|6 88 [86 Ὁπ0]8], 1 
οδἢ ΒαγάΪγ θ6 Ὁπουσηῦ Ὀαῦ ὑμαῦ {π6 ἰοχὺ 18 σοπδιἀογαδίψ Διί θυ [0 
{186 δαἀάιτιξίοη οὗὨἨ ΕἼανιι8 Ῥαπογαίιβ.: (818 σομῆγιηβ [μ6 Ὀοϊιοῖ {Πα 1κ 
ΤΩΔΥ͂ ΤΡ ΟΥ Ὀ6 μ]δορα 1η [16 δβιχύϊ ΘΟ ΡΌΓΥ. 

ΜῊ] ποιορα ὑπαὶ {Π6 ρϑοῦ ταῦ γρδάϊηρβ οὗ (18 ΜΙ. πόοπάογ 
δοοοτα σι (Βο86 οὗ {π6 (ἀτθοῖς Θορυ ἴο ψΒ1οῖ Ν μου ]6 Β6α6 Το- 
ἔογτθα ἴῃ 15 ἰχροερίεο Αοίμμηι Αροξίουϊογιηι τοϊγαοείαία. ὙΝ οἰείοϊῃ, 
Δἀορίηρ {πΠ6 τοιηδῦῖκς οὗ Μ|], βουριῦ το ρῥγονα ἐμπαῦ {118 τῦὰβ ἐλ ὉθγῪ 
δϑαπιὸ Μϑ. Μιοδδ6118, αποίπρ (Π6 ψογάβ οὗ Ββᾶάβ, {μουρῦ (μαΐ τῇ 
νγὰ8 ἀου δ 1] τ ΠομοΥ ἢ18 (σταὶς ΘΟΡΥῪ ἀἰϊα ποῖ βίαμα ἴῃ Ορροϑβιίοῃ ἴο 
8411 {π6 7. αὐΐπ δα ΠοΥῚ {168 ἢ ἡ 8101. ἢ6 τγ88 δοαπαϊηϊθα; θὲ μα Δα 8 
{πα {π18 Μ|Ώ. σοπίδιϑ αἱΐ ἐδθ βουεπέψ- Ὁ} τεαάϊηφε φμοίοαά ὃψ Βεάε: 
10 15 {Π8 ποὺ πηρτοῦΆ0 6 {πᾶῦ [6 Μ 5. ἀγα ἱἀθηίοαὶ; ἔου 16 {]αὐ 18 
πού {πὸ οα86, ὕπθῃ {π6 οπα ττιϑύ Ὀ6 750 1Π6 βϑι:ὴ6 88 {Π6 ΟἴΠΟΥ 885 ἴὸ 
ἰοχί, [Ὁ 18 ἴηπ8 ργοδαδίο ὑλαῦ τὴ18 ΜΆ. παὰ Ὀδθα Ὀγουριῦ ἴο {Π18 
ΘΟΙΠΙΓΥ ὈΥ {Π6 ΘΑΥΪΥ ρᾶτγ οὗ 106 εἰσι σαπέιτΥ : 6 ἀποιο ὑπαὶ βοοῃ 
αἴοῦ [π6 τ! Δἀ]6 οὗ {86 βανθηῖῃ σοί Οτοολ Μ55. ψόγα Ὀτουρῦ 
ἴο πῃ σ]απα Ὀγ Τοοάοτιβ οὗ Τάγβαϑ, ἡ μ6η Πα νγ88 Δρροϊηίθα Ατοὶ- 
ὈΙΒΠΟΡ οἵ (ὐδπίθγθυσυ. ΑΔ8 ἴο [18 βιιβθαιθηῦ ΠΙΒΙΟΓΥ ΓῸΓ ΙΏΔΩΥ Δρ6Β 
ΒΟΙηρ᾽ 15 ΚΟΥ ΟΥ̓ ἢ ΘΟΠ]ΟΟὔΏΓΑΙΙγ, [Ι͂ἢ [86 βανθηΐθθηί σθαι 10 
ὙᾺΒ [Π6 ὈΓΟΡΟΙῸΥ οὗ ΑὐοΠ ΙδΠορ [μα (ἔγοταη ψγμοπΣ 1 ὑ68 [8 παπιθ), 
ΠΑ ὈΥ ἀΐτὰ 10 ννὰϑ ργοβοπίοα ἰὸ ἴῃ Βοαϊοίδη ΓἸΌΓΑΥΥ, ΘΓ 10 18 
ΠΟ ργθϑοῦγθα, Βϑαάϊηρβ ἱβκθη ἔγομλ 1Ὁ "νογα σίνϑῃ ἴῃ {Π6 6 08 
οὗ Ε6}} (1676) δῃθὰ οὗ Μ||] (1707). [1η 171δὅ Ηδαιμα ρα] Βη6α αἱ 
Οχίοια {μ6 ἰοχί οὗ {18 ΔΙ .}, ἴο ψ ΠΙΟὮΒ βυρβοαποηΐ οὐ δϊοαὶ οαϊῦοσϑ 

᾿ Αεἰᾷ Αροβίοϊοσγιτη Οὕαῖοο -1,δΐπο, 1,16 γ18 Μα)βοα}}8., Εἰ Οοάϊοο Τδυάδηο ΟΠδγδο- 
τουτί ἀπο θ8 ΟΧδγαῖο, οὐ ἴῃ 1] ]Π]ου]Ποςα βοα]οὐλπα δάξοσναῖο, Ποδοσρϑῖς οἀϊάϊταιθ 
Το. Ἡραγηΐὰβ Α. Μ, Οχομῃίοπβίβ, Θὲ} οἱ ϑυμθοϊαπη ΑΡοϑίοϊοσαπιη ὁχ οοάρῃι Οοάϊοα 
δι} }ιηχὶς. Οχοπὶ!, Εἰ Τοαῖτο ΠΟΙ ἀοηΐληο, Νρσοχνυ. δαπιρῦθι8 οἀϊξογῖβ. ὅνο. (ρρ. 
χὶϊ. ἀπά 820.) ὙΥΊῊ ἃ ἰδοβίμ!ς οὗ [86 ἰοχὺ οἵ ἴπὸ ΜΆ., ἀπά ἴ8ὸ Αροβῇὶοβ Οτοβᾶ αἷβο 
δησταγθὰ, ΟὨἾΪΥ 120 οορίο8 οὗἉ (}}}18 οἀϊτίοι γγοσο ῥγϊηϊο, τπὸ οτἱσίῃαὶ ῥτίδσο θοίῃρ ἐπ 
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μανθ ἴῃ βἜΠΟΓΑΙ Ῥθοη ᾿υἀο 64 ἐσ [Π6 το ηρΒ οὗ ἐῖ8 σα] μι} ]6 οοάοχ. 
ΤΙ βοδγοιυ οὗ [86 ἱπηργβββίοῃ. 48, μουγϑυοσ, οδιιβοὰ (μ6 ἰδχὶ οὐ ἐπὶ 
ΜΗ. ἴἢὸ θὸὺ ἐὰγ 1688 Κπονγῃ 1μ8ὴ νγὰβ ἀθβίγα 8. [{8 ἱπιροτίαποθ ἴῃ 
ἴπ6 φαθδίϊοῃ οὗ (λ6 Ζαΐξίπίζίησ οὗ ατθοὶς Μ58. 18. ὙθὺῪ στοαὶ, δπά 
(δὺ8 10 18. 8. πλοβὺ γ8]18}}]6 πὶ ἴπ688 (0 {86 ΟΠαγδοῦοσ δηα οἰ ῖμηβ οὗ 1ῃ6 
ταοϑῦ δηοιθηῦ στρ ΜΆ5. δ8 ποῖ μανίηρ θθθὴ οογγυρίθα ἔτοια ἃ 
ΨΘΓΒΊΟΏ, 

ΤῊΘ [Ὁ]Π]ο τ ηρ ἔδοβὶπαι]θ οὗ [86 πυυϊθηρσ οὗ 186 Οὐοάοχ 1δυάίδπυμ 15 
ἤοτι Αοἱβ υἱῖ, 22. : ----- 

λό! λιν ΘΟ σε ΦῊ 
ΧἹ1Ὰ] ΔΜΆΤΨΕΟ 

Εκάσαες ἂδθλφοι Ν 
ΕἸ Ρα ΒΕ5 ΙζλΠ'"π τ ΘΡροὺ 

λιιόιτε ΔΙζΟΥ ΟΡ 6 
δειις οΘο 
οἰ ΟΚΙΔΘ ΤΉΟΘ.ΧΟΞΗΟσ 
τισι τ τυφᾧϑη 
ρα κι ΤΩΠΡΙ 
ΜΟΘ ΤΟ ΗΜΟΟΝ 
ΔΟΚΔὮ ΔΕ ΔΡΥΑΧΜ 
εὐ πσα ἐδοῦ. ΤῊ ΒΟΛΓΟΙΥ͂ οὗ ΓΠ686 ΟΟΡί68. ᾿48 ἴο00 πιο πἰηἀδοτγοά ΤΠ 6πὶ ἴγοπι οί ἰπ 
186 Βϑδῃἀβ οἵ σγε108] 5ειιάοπι8, Μτ. Ηοτηθ πιϑητοπβ {Παὶ ἴῃ 1810 8 ΘΟΡΥ͂ ΜᾺ8 801 δὖ (ἢ6 
διοῖ γη. οὗ [πὸ ον. Ὁγ. 16 81}}8 ΠΌΓΑΓΥ ἴοτ ἐπ γύθθη ρου 18 ἴνγο 8011} Πρ8, ἀπά τ[Παὶ Δηοῖποῦ 
ν.85 8ΒοΪὰ αἱ [0 διοίίοη οὗ Μίγ. ἀοιιρὶνβ ΠΙΌΓΑΓΥ [ῸΓ ΤΟ ΠΕΥ͂ Ροιη (8, ὙΠῸ τίου Πὰ8. βοθῃ 
γαγουΒ ΟΟρίΕΒ 8014 ἂὲ ὈυοΚ-υοιϊοη8 δὺ ἴγοπι 8Χ 0 οἷρῇν ρουπὰϑ; [8 οὐγῃ ΘΟΡΥ͂ τνἃ8. ῥΓΟ- 
ςαγοὰ ἔον ἦνο ρυΐηθα8 ἀπὰ ἃ Πα] , Ὀοΐπρ' [Π6 ῥ᾿τῖσθ δὲ νη ΒΙΟἢ ἰδ τ᾽ 858 πιλγκοά ἴῃ τμ6 φαϊα]οριιθ 
οὗ Μτ. Ὁ. “. διοναγὶ, 11. Κίηρς ΜΥΠΠδὰ δι. Υ͵ δὲ Βίσαηά. Ὑῆδ ὙτΙΘΓ ΠΥ Ὀα Δ]]οννεὰ ἴῃ 
ἰδῖθ μἷδοο ἴο Ἔχργοδθ [6 Οὔ] ζαιίοΠ9 ἡγΒἰο] ἢ6 ονῈ8 ἴο ΝΥ. ϑιοναγι, ποῦ ΟΠ]Υ͂ [ὉΓ πα ςἢ 
ἀεουγαίε ἱπίοτπιαίίοπ οὐ βαογοά ὈΪΌΠΟΡΤΆΡὮΥ, δηὰ ἴῸΓ ρϑίη8 ταὶς ἢ ἢδ88 ἰἈΚΘη π᾿ ῥχοσατγίπρ' 
ἴον Ηὲπη ΤΆΓΘ ὙγοΓὶς8 οὗἨ ἱπηρογίδποο ἔοσ δΐ8 οὐίτοα] δίυ 168, θὰ ϊ αἶδὸ ἴον τπ6 δἱὰ πῇς ἢΘ 
μι8 δογάθα Βἰπὶ δὲ νδγίοιϑ ζἰτηθβ ἀυσίηρ ἸΠΘΠΥ γὙοδγβ ἰῃ ἑεπάϊπο Ἀΐπὶ ΥΔΙΌΔΌ]6 ποτ 
ψθῖο ἢ Ὧ6 ΜΔ ΠΠΔΌΪΘ ἴο ΡυγοΐΑδο, [δαὶ [ΠΟΥ͂ ταὶσῃς ὈῸ υϑοαὰ 1π [ἢθ αυϊοῖ οὗὨ Ὠΐθ8 ΟΥΤ ΤΟΟΙ, 
ἙΤΟΥῪ διυάοηι τῇ} ἔθαὶ ων ΓΆΠΥ δμοΐ ΟὈἸ χαΣΙΟῺ8 ἄρϑοσυθ διμρὶο δηὰ ρτδιοθίιϊ δοΐκρον"- 
Ἰοάςτωραξ. 
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Τὰ ἱῃ ΘΟ {ΥΡ68 1 ἃ ̓Ι γα] Ὑθυβί οι : --- 

ἊΨ ΤΕ ΑΙΤ ΟΔΕ ΕΦΗ ΑΝῸ ΗΒ ΒΔΓ 

ὉΤΗΙ ΑΝΔΡῈΣ ΜῈΝ 
ἘΠΑΤΕΕΒ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΕΤΗΒΕΝ 
ἘΤ ΡΑΤΒΕΒ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕῈΣ ΑΝ ΒΑΤΗΞΕΈΒ᾽. 
ΑΟΥΡΙΤΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ᾿ς ΒΜΡΑΒΕΚῈΝ 
ὈΕῦΒ ΟΘΣ ΤΗῊΕ Ὁ 
ΘΙΟΒΙΑΒ ΤΗΣ ΔΟΞῊΣ ΟΡ ΘΙΟΕΥ 
ΟἸΒΌΒ ΕΒΤ ΩΦΘΗ ΑΡΡΕΑΒΕΡ 
ῬΑΤΕΙ ΤΩΠΡῚ ΟΝΤΊΟ ΤΗΕΞ ΕἸΉΕΕ 
ΝΌΒΤΒΟ ἘΜῺΩΝ ΟΡ σ8 
ΑΒΈΑΗΑΕ. ΑΒΡΑΑΜ. ΔΒΕΛΗΛΜ. 

Ὁ. (ἃ 81. Ῥϑδυ]β Ἐρ᾽8|168.} Οὐρὲχ ΟἸΑΒΟΜΟΝΤΑΝΌΒ, ἰῃ [ἢ 9 
Βιθοίβδαθθ ἀὰ Εοὶ αὖ Ῥαγίβ (Νο. 107.). ---- ΤῊϊΒ 185. ἃ ΜΆ. νὴ 
Οτϑοὶς δπὰ 1,αὐϊη οα ΟΡροϑβὶύθ ρᾶσεβ, δοπίδιπιηρ {π6 ἔουχίοοη ῬΔ}1Π6 
ἘΡΙ8|168, ἢ ἃ ἔδυ δία; τηοϑῦ οὗ σβιοὴ παν Ὀδθη ΒΡ} ]16α δὲ 
γϑγίουβ Δαίθα, [ἷῃ {6 οτγάδν οὗ {π86 ὈοοῖΒ [86 ΕἸ ̓βέ16 ἴο (88 (ὐο]ο8- 
Β8Ώ8 βίαπἀβ θοΐογα ἐπα ἴο [86 ῬὮΠΡΡΙΔΠΒ ; δὰ ΗΌΓΟΥΒ (88 ἰπ Οἵ ΠΟΣ 
ῬἩεδίέουπ ἀοουταθηίθ) δήθ [6 Ῥαβίογαὶ ΕἸ 8168; ᾿πάθϑᾶ, ἃ 11δὲ οἔ 
ὈΟΟΚΒ δηὰ {π6 δῃυπιοσαίίοῃ οὗ {πΠ6 στιχοὶ ΠΟ ὉΠΟῪ ΤΟΒΡΘΟΙΥΘΙΥ 
οοπίβ!, 18 ᾿Ἰηοσροβοά. ΤῊΙΒ οἰτοιπηβίαδμοο Π88 16 ΒΟ. ΔΡραγθηῦ ἴο 
ΘΟΏΒΙΟΓ 186 Εριβι16 ἰο {πὸ Ἡβῦγονϑ ἴο Ὀ6 τότ ἃ δι Ὀβθαιθηΐξ ᾿δπα ; 
Ὀυῦ {παὺ 18. οἰθαυν ποὲ [6 δ486, ΔΙ Ππουρὴ (16 ΒΆπλ6 ΒΟΥ Θ ΤῊΔΥ ΠαΥΘ 
νυ Ὁ αὖ 8 Ἰἰδίδσ ρουϊοά : {86 Ββαπάν τ ηρ 18 τηοϑὺ σου ίϑ!ὨΪΥ {Π6 
ΒΆΙΏΘ. 

ΤῊηῖϊΒ ΜΆ. 18 βιιοβοιαθίυ ἉΠΥ ἀὐταηροα, τ ἢ ὑνγοπίυ το 6 11η68 οἢ 
Δἰπηοϑὲ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ρᾷσ6 : δοίῃ {Π6 ὅτοοι δὰ {π6 [,Α0]πη ἰοχίβ ργοοοοάρα 
ἔγοτη 6 βῆ δηα. Τα οἰἰδῦϊοηβ ἔγομα {πΠ6 ΟΙα Ταβίδιηθηΐ ἃΓΘ 
τ θη 1 στοὰ ἴῃ ΘΥΘΥΥ ρατύ οχοορῦ {π6 1 ριβῖ]6 ἰο {πΠ6 ΗΌτονβ.} 
ΤῊ ΜΆ. ἀρρθᾶγβ ἴο Ὀοίοησ ἴο {μ6 βἰχέλ οθηΐατυ ; {86 ἐεχέ, Βο τ - 

δου ϑῦ, ὈΘΙηρ πη ΠΘὮ ΤΙΔΟΤΘ δηοϊθηύ {πδπη ὑπαῦ αρο, ἤζλογε ἴπ6ὸ ΜΆ. νγαϑ 
τι τὕθη 18 ΠΟΙΪΥ ὑποοτίδιη, Ἔχοθρύ ὑπαῦ 10 ΤΩΔῪ 86 61ὶ 88 ὑπουρἢ, ἔγοτὶ 
186 βοῦῖθθ μανΐηὴρ θθθὴ ἃ ασθοκ δῃὰ (ργοῦϑὈ]γ) υπδοαυδιηθά τ 

1 ΟἸΓΙΤΟΠΟΥ γγὙὲδ9 ρίνοῃ ἴο ἴΠ6 ορ᾿πίοη ἰδὲ ἴῃς ΕΣ 8116 ἴο τπ6ὸ ἩΘΌΥΘΥΒ τγὰ8 τὶ θη ὉΥ͂ 8 
Ἰλίου ῃαηὰ πγοῦ ἢ [Π6 βἰδιθπηθηΐ σίνοη ὈΥ ΜΆγβῃ, ἴῃ ἢ18 ἢοΐθ8 ἴο Μὶςἤ86118, 11, 727.; ψ8ο, 
δου ππθηΠοηΐηρ [Π6 ροδίτοη οὗὨ Π}8 ἘΡΊ5:16 ἴῃ 116 διταῃροιηθηΐ, σοπίίηϊι68, “ΤῸ [Π}18 ΤΩΑΥ͂ 
Ὀ6 Δα ῥά, σἢδὲ ποιῖποῦ ϑίπιομ ποὺ ὟΥ οἰδίοϊη ἤᾶνα ποίθά, τΠαὶ {μ18 ΕΡ 8116 18 Ὑυτὶ θη ουθῃ 
ὈΥ ἃ Ἰαῖογ απ, δηἃ νγὰ8 {πογοΐίοσο ΠΟΥ οχοϊποα ἴγοῦὶ [ἢ6 σδποῃ ὈΥ̓͂ [86 οτρίηαὶ 
ΓΙΟΥ͂ ΟΥἮ {Π6 πιδηπδοσρί, ΤῊΪδ 1 τηθητίοη Οἡ [16 Δα ΒΟΥ οὗἩἨ [6 βαπη6 Ῥογϑοη Ὑἤοσπ ὦ 
υοἱδὰ Ὀοίοτο." ΤῊ 8 ΔΠΟΠΥΠΙΟΙΙΒ ἱπίοσιηδηΐῦ 18 ἀοβου θοα 85 “6 ἤθη Ἦ ΠΟ ἢ88 ὀχϑιιϊπϑὰ 
6 ΜΆ." 1[Ι[π ορροβίτοη ἴο [Π18, ΤΊΒο Ββοπαάογί, νῆο ἢ88 (Ο]]αἰοα δἰ πηοδὲ νυ ΘΥΥ δηςοίοης ΜΒ. 

οἵ (δ Ν. Τοβῖ,, 18 ἀοοϊάρα ἴῃ Πἰ8 ἡπάρπιοηΐὶ τΠπδὲ θοΪἢ ΑΓ ἔγοπὶ 106 βαηλοὸ ἢδηὰᾶ ; δηὰ 80 ἰϑ 
1Π0 Ῥγοβθηΐ ὙΧΙΪΟΓ, 056 οχροτίομσο ἴῃ {6 ΓΟ] διίοη οὗ ΜΆ. 8 Ὀθθη ὙΟΥΥ͂ 8: 187 ἴῸ 
(8αὲ οἵ Τὶ βεοποπάογί, δὰῖ ψῆο ᾿δὰ δὸ ἔμ] }γ Ὀ6 ονθα [86 βιδίθιηθηϊ οὗ ΜΓ ἴπᾶὶ μ6 ᾿πουρῆὶ 
ἐς ποοάζα], Ὀοδί ἀ68 πιδκίηρσ [Π6 ἐδοϑίσαἹθ υιοἢ ΤὐΒΟΒθη ἀογ ἢ48 σδυδοὰ ἴο Ὀ6 ΠΠοΟρταρῃοὰ, 
ἴο ἴΓΔΩΘ ΒΟΠῚ6 ᾿ΐἴπ68 ἱπ [πὸ ΕΡΊ 8:16 ἴο ἴὸ ἩΘΌΓΟΥΒ ἰῃ υδιβοδίίου οὗ εἶδ τοὐδοιο οἵ [ῃ9 
ορϊἰηΐοῃ οὗ Μαγβῇ, 
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1,αὔπι, ἰδαὲ 1 τηδὲ αν θθθ ἴῃ {πὸ Εἰαδῦ; Ὀθαὺ δνθῃ 1 (ῃδὺ τγαβϑ (δθ 
0886, {Π6 ΘΧΘΙΏΡΪΑΓ ἴγοπι ΠΟ 1 γ͵γὰα8 [ΚΘ ΔρΡΡΘΑΓΘ ἴο ἢδγα Ὀθθῃ 
Μαδίορση ; ἔοῦ (ῃ6 [ὅπ ἰοχύ 18 ἃ ρῥγοίζυ ἔμ Π||ι}1 σοργθβεπίδεινο οὗ 
1815 ἔογπι οὗ 186 ατϑοῖὶς. [1{18, Πονγανοσ, ᾿οτο ᾿Κα ἃ ἐσαπδίαϊοη [ΔῈ 
[86 αὐ τ ΙΟἢ ΔΟσΟΙΡδη168 {π6 (σθοκ οὗ (86 Οοάεχ Β6Ζα οὐ οἔ 
186 Οοάοχ 1μδυαϊάπ8. Εν Μ55. (ἢ δῃηγ) ἴανθ ρμαββεὰ {ῃσχουρῇ 
{π6 Βδηα8 οὗ 80 τῆϑην Θοτγθοΐουβ, Τ86 ΟΥΙσΊ ΠΑ] ΤΊΤΟΥ πη846 βϑνογαὶ 
ΔΙ ΓΘγαιοη8 ; ἐμθη {Π6 ψ)016 οὗ 1886 ἀστϑοῖς ὑθχὺ νγαϑ σοστθοίβα (1π [86 
Βα θη} ΟΘΏΓΌΣΥ ΔρΡΡρΑΓΘΠΙ]Υ) ὈΥ {π6 γϑὺ σονιβοσ. Ὑὕνὸ οΟἴμουβ (0 
ΤΙΩΔΥ͂ Ρ6 ΙΒ. Ππριβηῃθα ὈΥ ἴπ6 ἀἰἤἴδγθησθ οἵ {Π6ῖὶν Βαμα νυ] ηρ) τηδ6 8 
ἔδνν ομδηροθ: ὁη6 οὗὨ {Π|686 Β66πὴ8 [0 ἤδυα ΟὨΪΥ ἰουσμαα ῃ6 ατϑοκ 
ἰοχί. Βαΐ {86 ἔουγίῃ σογγϑοίου. τδθθ {Π6 πγοβύ δ] ογαϊομβ: ἢθ πϑηῦ 
ΟΥ̓ΟΡ {π6 ψὙ80]6 οὗ {86 ἰοχῦ, Δαάϊπρ' (86 Ὀγοαίμιηρβ δῃα δοσοπίβ ἰο {π6 
ατϑοῖκ, δπὰ δγαβιηρ τ μαύθνοσ ἀἸβρ᾽θαβθα ἢ. Η]5 τυ πρ' 18 [Π6 πηοϑὲ 
Οἰοαγν ἀἸβοθσῃῖ ]6 οὗἁὨ 41} [86 σϑυ βοσβ, Ὁ 016 βδρ παῦγον Ἰο θυ ἴῃ 
10Κ 5811}} το] σαν ὈΙδοκ, Ἰοοκιπρ πὸ 186 ποῖα] σΠαγδοίοσβ οὐ τῃ6 
ΒΙΠΤΗ ΘΘὨΓΌΓΥ ΟΥἩ ἰαΐοσ, Ηἰ8 οῆδησοβθ οὗ {μ6 ἰαχὺ Δ. τοσα {μδὴ ἔϊσο 
ἐλομβαπά. 6β1468 {π686 ἔθῸΓ ΘΟΥΓΟ ἴΟΥΒ, ΟΥΠΟΙ Πα Πα 8 παΥ Ὀ6 ἰτδορά 
88 Πανὶπρ Πη8446 ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΪ Δ᾽ ΘΓ ΓΟΠΒ; Οὁπ6 ΟΥὗὨ {Π686, ΘΟΙΔ ΑΓΔ ΟΙΥ͂ 
Τοοθηΐ, ἢ88 γεβίογεα 1 ΒΕΥΘΓΆΪ Ρ]8068 {Π6 ΟΥρῚΠ4] γοδαάϊηρ (ΟΥ τ Πδΐ 
ΒοοΘιηΘα ἴο {Π18 ΟΟΙΥΘΟΙΟΣ (0 6 Β06}}) τ ]ΟΩ μαὰ ὈΘΘῺ ργονυ)ουθὶ Υ 
Δἰίοσϑα, 

ΤῊ6 πιοάσθσῃ βίου οὗ (ῃ18 ΜΆ. δοησλθποθβ ἢ (Π6 τηθπέοη 
τ θιο ἢ ΤΠΟοΟάογα ΒοΖα πρλκ68 οὗ 1 ΏΘη ἴῃ Π1Β ροββαϑϑίου. Ηβθ βϑαυβ 
ἴπαῦ ἢ6 ρχοουγοα 10 ἔτοπι (Ἰαγιλοπῦ ἴῃ {16 ἀἴοςαβα οὐ δεαμυαΐς, ἀπὰ 
ἤθποθ ἰδ γχϑοοῖγοαὰ {16 πᾶηθ θοῦ Π6 σαν 10, ΟἸδγομηοπίμδμβ. 
ὙΝ εἰβίθιπ, Ὑπὸ οἤοβθ (0 δοῦιβ ΒθζΖᾷ οἵ πανυϊηρ σίνθη ἃ ΠΟΙ 1π- 
οοστοοῦ δοοουπύὺ οὗ {π6 ιἰβίοσυ οὗ πὶ Μ55., σοπ)]οοίαγοα {μαὺ {}18 
Οοάεχ δά θη ἴβδίκθῃ ἔγοιῃμ [Π6 τηοπαβίοσυ οὗ ΟἸὰὴν θη 10 ν88 
ΡΙυπάογοά ὈΥ 186 5.188, δῃὰ {παῦὺ Βοζαβ οὐδοῦ ΜΆ. (116 Οοάεχ 
Β6Ζε) μβαα οοίμθ ἔγοιῃ ΟἸδστηοπΐ ἐπ “πμυόγσπθ, ἀπα {πᾶῦ μα δα ὉΥ͂ 
δοοιἠθηῦ οΥὐὁἨΎ ἀοβίσῃ σοπίουπαρα {Π6 ΜΆ5. δῃά {πμ6 ὕνο ρίδοθ ἴῃ 
ΕΥδηςσο οὗἩ {86 πᾶιια οἵ (Ἰοσιλοπί. Ἰῆθβα σομ]θοῦι 68 ΔΣ6 ὙΠΟΙΥ 
ὈΠΙηροχίαπί 88 ΤΣ 48 {Π18 ΜΆ. 1861} 18 σομοοσποᾶ. ον ἰοηρ 1ὖ 
ΤΟΙ ΔΙ "66 ἴῃ {86 ΠΙΌΓΑΥΎ ΤτΟτλ τ ΠΙΟἢ 10 ρᾶθ86α Ἰηΐο Βοζαβ βδηὰβ 18 οὗ 
ΟΟΌΓΒΟ ὙΈΟΙΙΥ ἀπο. Αἰΐοσ Β6Ζα᾿ 8 ἀθδίῃ {π|8 ΜΆ. ραββϑά 1:ηΐο 
186 ΠΡγασΥ οὗ ἰῃ6 ὈτοΟΙΠΟΓΒ ἀραιο8 δπαὰ Ῥίοστο ἀὰ ῬᾺΥ ; [Π6 ΤΌΓΠΊΘΓ 
οἵ νυ βοτὰ ψγὰβ Πἰρτασίδη (0 ἰμ6 Κιηρ οὗ ΕἾΑΠΟΘ: μ6 ἀϊοα τη 16θ6θ, 
δηα ῥγονίουβ ἴο ἐπα γϑᾶγ (ΟΥ̓ Ρυτοθ486) (86 Μ8. νγαβ ἀδροβιϊθα ἴπ. 
186 Βιυϊιοίμβὸααα ἀὰ οὶ. 

Τὰ [86 οαυὶγ ρατῦ οὗ 86 οἱρ υθοη!ῃ σου (ἰσίγ -νο ᾿θανθθ Ὑ6ΓΘ 
ουὖ ουἵ οὗ [818 ΜΆ. ἀπ βο]ὰ Ὀγ “ομη Αγχηοι ; 4}} οὔ ἴμθβο δχοθρί 
ΟΠ6 ΜΟΥ Ρυγοβαβοα ἴθ ΕΠΠρ]αηά Ὀγ 186 ὈΙ]ΠΟρταρῃ οὶ αν] οὗ 
Οχίοσα, ψὸ νγαϑ ὙΓΠΟΪΥ ἀπάνγασα οὐ {ποὶγ μιβίοσυ. ΤΠ6 Τοιμδὶ πὶπρ' 
Ἰθαῦ 88 βο]α ἴη Ηο)]απά, δὰ δϑίοβοι, ψχῆο δα ρυγοβαβοϑα 11, τοϊασηθα 
λῦ ἴο 18 ΡΥΟΡΟΙ ΡΪδοα ἴῃ 1720.} ΤΟ ρογάοη μουρμύ Ὀγ Ἰμοτά Οχίοτγά 
Ὑγ88 τοδίοσοα ἴῃ 1729, δῃὰ 1 80}}} σϑμλ81}8 1π ἃ Βαραγαῦθ σγοϊυχηθ 1π 108 

Σ Οχ [δῖ Ἰϑϑῦ 8 ποῦ πυϊεῦθη “ ιοί τεπυογέ (ε Ἡοϊαπάε ραν Μν. διοεοῖ. Ματε 1120." 
ΤΏ απο οὗ [1118 ῬΡοσβοῦ [88 οἴδθῃ ὈΘΘῺ ἸΠΟΟΥΓΘΟΏΥ οορὶοα ϑέρϑεί. 
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ἘΠρΡ 88} Ὀ᾽πάϊησ, τ ἢ 81 Ἰπβοσὶ ρυΐου ΘΟτητ οὐδ ϊπρ' 118 ΤοΒΙΟΥΔΕΟΙ. 
Τ0 νγαβ, ἱπάθϑα, βίαϊθα φρυθ ον ἴῃ ρῥτϊηῦ ἴθ {π6 Ὀαρὶηπίηρ οὗ 1860 
{μα ἐδὶς ρογίϊοπ Ὠαὰ Ὀδοη ἀσαΐη βίο θη ἔγοπι {πὸ δ: οὐπὸααο, Ὀαΐ 
{π6 τυῖίου ἔοι, ο. Θχϑιαι δῖοι πῃ [Π6 ΒΌΓΤΩΤΔΘΙ ΟὗἨ (Π6 ΒΆΙΩ6 ὙΘΑΓ αὖ 
1πΠ6 ῥΐαοθ, ἐπαῦ {818 τῦῶϑ ΠΟΙ͂ ἃ ταϊϑίακθ, δα ὑπαὺ {Π6 ὈοΟΪς τγᾺ8 
αὐ βαίδ υϑὺ 838 ἢ6 μδά ββϑϑὴ 1Ὁ ἴπ 1849. Βιΐ 88 {86 Ἰοδὲ συ Β]οἢ 
ΘιΟΒΟῖ Πα τοίυγηθα 501}} τοπιαϊπϑα Ἰἰοοβο, οχσροβοα ὁ ἀβηρον ἔγομι 
1Π6 ἀἰδϑῃοποϑὺ μβαπα8 ψΒΙοἢ παν ἀοηα ἴοο πο ἢ 1] ΥῪ ἴο {μα΄ ΠΙΌΤΆΓΥ, 
{πΠ6 ῥγαβϑηὺ τΟΣ οδυδβοα 1Ὁ ἴο 6 Ηχϑα ἴῃ 18 ρ]406, ἴο σιυιδτΙα ἀρϑϊηϑὺ 
ἯΣ ΒΌΛΙ. τηϊδίογί ηθ. 

6Ζᾶ Ιη8446 ΒοΠ16 ΟΥ[168] τι86 οὗ {19 ΜΌΏ.; 1 τγϑ8 αἷδο δχδιῃηϊπηθα ἴῃ 
ΒΟΙΏ6 ΡὈΪδοθβ ΟΥ̓͂ οὔ Μογϊηυβ: ἃπα τοϑαϊπηρθ οχίγαοί θα ἔγοτῃ 1ὖ 8ΓΘ 
ἴνθῃ Ὁ. ΥΥ αἰΐοῃ (48 βοπὺ ὑο Ατομθιβῃορ ὕὔβμον Ὁ ὕπ6 Ὀτοίμουβ ἀὰ 
Υ) δῃᾺ ὈΥ ΟτΟΘΊ] 8, ἀπά οἷο {ποτὰ Ὀγ Μ1], [Ιἡ 171 δῃά 

(86 [Ὁ]]ονηρ γοὰρ Υ οἰβίθϊη οο]]αίθα {πὸ Μ5., συ Π] ἢ Βθοπ8 ἴο 
Πᾶν Ὀ6θῃ {Π6 ἔτβὺ {ἰπλ6 ὑπαΐ [818 νγὰ8 ἄόοπο {πσουρβουί.2 (Οὐ θβθδοῃ 
ΘΧΑΙ 64 1ὑ ἀυχηρ Π18 ἸΠΓΘΓΆΤΥ νἱβιῦ ἰο ῬΑΥΒ, Δῃὰ 6 ρῖνθβ 'ῃ ἢ18 
ϑυαθοὶς Οὐ σθ οουτθοίοηβ οὗ βοῖμθ οὗ ὙΥ οἰβίθι π᾽Β οἰΐδίοπβ; 6 
8.180 οοῖὶκ βοιλθ ρμαῖῃϑ 0 ἀδίοσιαϊμο τσλο {π6 αἰ ἴδυθηΐ ΘΟΥγθοίουβ γ 6.6 
88 (0 {π6 ογοΥ ἴῃ ΜΟΙ {6 Ὺ δχογοϊβοα ὑΠ6}0 8].1}} οὐ {18 Μ5. [Ιῃ 
Τοοθηὺ {τ͵6 1ὖ γὰθ ΘΠ ΓΟΪῪ ὑγαηβου θα Ὀγ ΤΙΒοΒοηογί; δὰ {Π6 
Γαδ. 18 οὗἁἨ 18 Θχδιωϊηδίϊοη ΟγΘ ἢγϑί σίνθῃ ἴπ ἢἷ8 δαϊίοη οὗ {86 
ατοοκ Νοὸν Τοβίαηθηΐ ἴῃ 1849. πῃ {Πα γϑαῦ, γον] ου ΒΥ ἴο {Πῃ6 
ΡΟ] ]οαύοη οὗ {18 δα! οι οὗἩἨ ΤΙΒομοπάοσῇ, ΤΊΘρ.]168 Ππαα οοἸ]αϊρά 
16 ψ8016 οὗ [π6 ΔΙ5., αἰ Πρ ΒΗ ηρ,, ἃ8. ΤᾺΓ 88 βϑϑιηθα Ῥγϑοί δῦ ]α, 
[16 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΒ οὗ {π6 ἀἸἴογοπῦ μδηᾶβ, [ἡ 1860 ἢδ ἀρϑίη δχαιηϊπϑᾶ 
Ἃ1πΠ6 ΜΜ,., σοτηρατίηρ {Π6 τϑράϊηρβ ποίρα ὈΥ̓ ΤΊΒΟΠΟΠοσΕ ὙΠ 18 
ΟΥ̓ ΘΟ αἰ! ΟΠ8, 80 88 ὅο Ὀ6 88 σοί! πὶ 88 Ῥοββϑί ]6 τ} τοραγά ἰοὸ (86 
ογίσίπαΐ τογίξηις θα {Π 6 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΒ δηα ογαάβυσοβ, ΤΠ τϑϑι]8 οὗ 4]]} 
[818 ΘΟΙΩΡΑΙΒΟη ὙΥ6Γ6 ΟΟΙΩΙ τ ΠπΙοαίοα ἰο ΤΙΒΟΠομἀοτί, ἀπὰ τη 1852 
{πο γα δρρϑδαγϑα [18 [ϑοβιπ}}}] 6 δαἀϊίοη οὐὗὨ θοίῃ {πῸ Οσθοκ δηᾶ 1μίϊη 
ἰαχίβ. ϑαθδῦον Παα ἱπάθϑα μι] Βῃ 6 {πμ6 Ἰαὐΐογ, θὰΐ τὶτμουΐ βυ8- 
αἰοπῦ δχδοίιααθ. 

Τῃοβο ῈΟ ἅτ υπδοαυδϊηίοα τ ἢ {π|8 ΜΌΏΣ. μαννα οὈ]θοίοα, {πΠαῦ 88 
1Ὁ 48 Ὀ6ΘΠ 8] [οΥΘα 80 ΤΏΔΩΥ {ϊπ|68, 1 πηαδῦ θ6 αἰ ου]ῦ ἴο αβοογίδὶῃ 
{88 ογίσίπαϊ τολά!ηρθ. ΤῸ (818 1Ὁ τηδὺ Ὀ6 Β0 ΠΟΙ ΘΗΟΥ δηβυγογοά, {παῖ, 
πουρ αἰομϊ, τὰ 18 αυϊίο Ροββῖθ]6 ; δηᾷ {μα Τιβομοηάογ δπᾶ 
ΤνΘρ61168 ἴῃ {ΠΕῚὉ βοραγαίθ δχϑιλ πο η8 οὗ {Π|6 δευογαῖΐ ἐλοιβαπάς οὗ 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΒ ἈΠαῖ ΘΙΆΞΙΓΟΒ, Δ ἔογοὰ ἴῃ ΠΑγα]ν ἃ βίηρὶα οϑβθ6 γεβρϑοίϊηρ 
[86 οΥἱρΊπα] τοδαϊηρ δ, υθὰ ΤΠΟῸΡὮ 88 ἴο {Π6 ἴαΐεγ' ομδηρδβ (πῃ 80 γαβῦ 
8 ΒΌΤΑὈ ΘΓ) [ΠΟῪ να] 6α ΒΕ ΘΓ] [1168 ἴῃ ἡπαστησηΐ, 

ΤΒ18 ΜΆ. 18 ὑμβογουρα!υ ᾿είβέοίπ (ἴῃ ὐὐἹοβμ ο᾿Β βοπβα οὗ {86 ἰδστω) 

1 ἘΟΓΕΙσΉΏΘΥΒ ἢο ἀο ποῦ υπάἀοτβίδπα ἘΠ ρἢἸΒἢ {1168 (ΘΞρΡοο ΠΥ 848 Δοβουι δα ἴῃ ΕΤΘΠΟἢ) 
ἢδνθ ᾿βοιιρῃς τΠδὺ ἸΠογο ταδί "0 8016 πιδίδκο ἴῃ βοοίηρ [ἢ Τοβίοσοῦ οὐ {π686 ᾿ἰοανοδ 
ἀεβίχπαϊοα ἃ5 Βοθοτὶ Ηδ]ΟΥ, ἘΣ] οὐ Οχίογὰ, 48 δήειίογά α' Οσγοτά εἰ Μοτίϊπιον, διὰ 88 
Μπιοτά ἃ Οαζοτε, ϑείσηειν Απροίοίδ. 

3 ΤῈ ρδγὶ ὙΔΙΟΝ ͵δ88 ἤθη βονογοὰ ἔγομῃ ἴπΠ6 Μῶ. τγδβ οοἰ]αίοὰ ἴογ ὙΥ οἰβίοϊῃ Ὁ ΝΊθιι- 
ὙΘΏΒΌΪ8 οὗ Ατηβίογάδπι : [818 188 ἀ0η0 ΒΡΡΑΣΟΠΌΥ ΓΙΓΓΥ͂ ΟΥ ΤΏΟΥΘ γοδῖβ δΐογ [86 {{ΠῚ0 
ψθοη ὟΝ οἰδίοίη ἢδα οασγίο ἃ οὐ 8 οὐ οΟἸ]Δ.10Π8 αὐ Ῥασίϑβ. 

8. δ00 88 (0 8 ἔδυ ροϊηϊβ οὗ ἀἰθόγοηςα, “ Ηἰβίοσίοδὶ Αδοουπὶ οὗ 16 Ῥυϊπιοὰ Τοχι," 
Ῥ. 164, 
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ἴῃ 18 ἰαχί. [8 ᾿πηρογίβποθ ἴῃ ΘΟ ΠΘΟΟπ ὙΠ ΟἾΠΟΥ ΥΟΥῪ δῃοϊθηξ 
ἀοσυτηθηΐβ 18 ὙΘΥΥ ρτοδῖ, δπα οἴὔθη 1Ὁ 88 ἃ ἰἰπα οὗ ἀοίθυτηϊ ηἱηρ᾽ 
σϑὶαθ Βθη Α. Β. Ο. αἰδγ δπποηρδῦ {μδγάβ ον β: [ΠΘΓΘ ἈΓΘ ῬΔΒΒΆΡῈΒ ἴῃ 
10} 10 Δοσογ 8 1} Β.. ἴῃ τηδὶ ἰδ ηηρ ΤΟΙ η ΡΒ ΜΥ ΒΙΟἢ ἀγα {Π6 θαβὺ 
αἰξοβίθα Ὀγ {π6 δποιοηῦ ὙΘΥΒΙ ΘΒ Δ Πα ΘΑΥΪΥ Οἰζαίοπθ.Ό. {1 {Π6 τοδί 
οὗ {πΠ6 (ὐοαΐοοβ ἀτοο- αἴ ηϊ, 10 τνᾶ8. οἰαγροαὰ πὴ 7 ιαξπχίπσ, ἀπά 
{Ππι15 10 νγᾶ8 Βοὴθ τη δοίοτο ἰὉ τϑοοϊνθα {Π6 αἰθηῦοη ὙὙΏΙΟΒ Ὁ 
ἀοβοσνοα [1{ 18, 'ἰῃ ποῖ, οθθ οὗ {μ6 τηοϑδὲ νυ ΜΌΝ. οχίδηΐ: 
ποη6 οὗὨ {6 ἰαχίβ ρα] 189 ὈΥῚ ΤΙΒΟΠοΠΔοτέ 1Β 8ο τηρογίδηῦ τ ἢ (ῃ6 
ΒΙῃρ] 6 ὁχοδρίϊοη οὐ {π6 ρα]πιρβοδὺ Οοάοχ ΕρΡθσγδομι ((.). 

Ἐς. (ἃ 5.ι. Ῥαι] 8 ΕΣΡΙΒ6168) ΟΟΡΕῈΧ ΘΑΝ- ΘΕΕΜΑΝΈΝΒΙΒ, ΠΟΝ δἱ 
δος, Ῥοίογβθυτρ.--- ΤῊ 8 ΜΆ. 18 ἀθβουιθϑα ἴῃ {π|8 ρίασθ, ποὺ 88 ροββθββ- 
Ἱηρ' ἃ αἰαἰπὶ οη {Π6 στοιμα οἰΠοῚ οὗ απέϊχμῖέψ οΥ͂ΘΤηρογίδποο, Βαϊ 
ΒΙΙΡΙΥ Ὀθόδιδα 10 18 8 ἐγδηβοσιρί οὗ {π6ὸ οάοχ ΟἸαγομπχοπίαμιιβ 78 
ἸῃΘη!Π]οπ6α; δηά {πογθίοσθ 1{ ν0}}} 6 Ὀαβῦ σοπβιἀοτθὰ ἴῃ Ἰυχίαροβι οη. 
Π1Κ6 18 Ἀγ Βοίυρο ᾿ἴ 18 'π στο δπα 1, απ; ἀπα Ὀοίῃ ἃγὸ τυϊίθη 
ἸΏ ὍΠΟΙΑΙ Ἰούϊογβ, χα ΒΙ 1 σ᾿ (Πα Κὶπά οὗὨἨἁ ρθπογαὶ σοβοιαίδηςσο ψ ΟΝ 
ΤΊΔΥ ΘΆΘΙΪῪ ΤΟ] ἔτοιῃ ἐπιϊέαξίϊοπ. [18 ργοδαδίψ ποῦ οΟ]άοΥ {π8ῃ {ΠπῸ 
πΙη ἢ οΥ ἔδηί σοηέασγ. ΤΠ Ῥϑου γι τν οὗ {π| ΜΏ. 18, {πα 1Ὁ νγδβ 
οορίοἀ ἔγοπι {π6 (ὐοάοχ ΟἸδγοιηοηίδπιιβ ἴον ὑπαὶ Μ. Πα τοσοϊνοᾷ 
ΒΟΙῺ6 οὗ {Ππ6 σογγοοίοπβ οὗ (Π6 ἰδίου ἤδηΠ8 : 80 {παῖ {π6 ξοσῖῦα οὐ {18 
ἢα8 οοηξιβοα τοδαϊηρΒ, ἈΠ 8 ᾿πἰγοάιςσοα ἴθ ᾿] 08. ῬηγΕγ τυ μεῦ 
δθεϊοησοά ἰο 2Π6 ὁπ δπᾶ Ῥδγ ΪΥ πνμαῦ τὰ8 ἱπίγοάιισοα Ὀγ [Π6 οἰδογ. 
Ἰηβίδῃσοβ οὗ {118 ὑγατθ ρίνθῃ ὈΥ ΥΥ οἰβίοθιπ δῃα ΟὐἹθβρδοῦ, βο ἢ 88 
Ῥτονϑ ὑπαὺ {Π6 τΥΙΟΥ γὼ8 00 ἱσμογαπὺ 0 ἤδγθ δὴν σοπορρίίϊοη οὗ 
1Π6 τηρδηϊηρ' οὗ υἱ]ιαὶ Πο τδβ συτηρ. Α ΜΆ. βοβ. 88 {818 μδβ οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ ΠΟ ἹΠάδροπαθηΐ νϑ]ια ἃ8 ἃ Μ]ΓΠ658:; 108 ΟὨ]Υ ΠΩΡΟΓΐΆΠΟ6 ΒΘΘΙῺΒ 
ἴο Ὀ6 {πα 1Ὁ δῆονγβ {86 οομαμοη οὗὨἨ {Π6 ἀτομοίγρο ἔγοπι τ ΒΙΟὮ ἰἰ γα 
(Δ ΚΘὴ δ {Π6 {ἰπ|6 ἤθη 1ὖ ψ͵88 τηδάθ. ΤῊ ΜΆ. 18 ποὺ ἀοίδοϊίγο ἴῃ 
Ραγί οὗ {π6 δῇς δπα οἰθνθπίῃ οὗ Βουηδπβ, αἰπιοδὺ {π6 8016 οὗ ἐΠ6 
Βγδὺ Εὔριβ616 το ΤΊ, δηα ἔγομῃ ΗΘ}. χὶϊ. 8. ἰο {π6 δηά. 

Τὺ νγᾶβ Ἰοηρ' ργθβογυϑα ἴῃ {πὸ ΑΌΡοΥ οὗ δι, (ἀογπιδίη ἀθ8 ῬυοζΖ δἱ 
Ῥαγβ', (τ πεποα Ὁ ἔα καβ 18 πϑιηθ)ὴ): δὰ ψΠΘη τσ οὐ {παῖ 
ΤΠΟΠΑΒΙΘΙΎ ΜΑ48 ὈΌΓηΘα 1η {πὸ ἸαἰαΓ ρατί οὗ (με ᾿ἰαϑὲ δεαιίυτυ (Πανῖηρ 
Ὀδθη σοηνογίθα ὈΥ {Ππ| τϑρι θ] ΘΔ Π8 Ἰηΐο ἃ βα] ὑρθίτθ τηϑηυ οί οΥ), 
δα {Π6 ΜΆ. ἴπ Κ,ΘΠΘΓΑΙ ἰταπδίογυγοα ἰὸ [86 ΒΙΡ]οὐπὰααθ ἀπ ΤθοἹ, 
{Π18 Δα βοπθ Οἴδιθσβ αἀἰββρρθαγθα [ῸΓ 8 {ϊπ|6, Ὀυύ 1Ὁ οδπιθ ἰὼ ᾿ρἢς 
Δσδῖη αἵ δὲ. Ῥοίογβυγρ, τ Π6Γα 10 18 Καρῦ 1ὴ {π6 Ππηροσῖαὶ] ΠΡγασγ. 

1 ΜΑΥΒῊ ΒΑΥΒ, “ ὙΠΟΙῸ 8 ΔΠΟΙΠΟΙ ΠΊΟΓΘ δηοίοηΐ Οοάοχ ὅδη- ουη πο 58 οὗ 5. Ῥαι]Β 
Ἔ ΡΙ 6.168, ψ ]ςο ἢ ἢ 48 ΠοΥοσ ὈΘΟη οΟἸ]αίοἄ, Ιζ 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ΟὨΪΥ ἃ ἔγαρτηοηῖ, κ5 ἰδ οοπίαϊηβ ΠΟ 
ΣΠΟΓΟ ἴπ8η [ἢ Γίθοἢ ἰοαυοα, Ὀιϊ 18 δι ρροβοὰ ὈΥ Μοπίίδιθσοη ἴο 6 848 αποίοης 85 [6 ΠΝ 
σΘηΙΌΣΥ." (Νοῖεβ ἴο Μ|Ιςἢ86]|8, 11. Ρ. 785.) ΤῊΪΒ βοοπβ ἴο "6 [Π6 β8π|6 ΔΙ. 88 τ (οἰ β᾽ἴη 
ἐγαρτηθηΐβ (ἢ 80 ἩπΏ ΟΥ οὗὨ ἰοᾶνοβ ποῖ απΐῖθ δοσυγαίοΥ δία) ποχὶ ἀδβοτὶδοὰ (Η). 
ΤΕ 15 ππροτίδηϊ ἴο δβεογίδίη ισλαὲ Μϑ5. δῖ τηοδηΐϊ ψῃθη ΠΟΥ 8.6 Βροόκοη οὗ {δι ἰηδοῆ- 
ἩΪΤΟΙΥ ΔΒ ΠΠΚΉΟΤΙ ΟΥ Ὁπποο]]αίο ἃ, Ὅλα ΟΟἰδη ΜΆ83. οτο ἀδροδίιθα δὲ 3. (ἀδττηδίη ἀ68 
ῬΥῈΖ ὌΡ ἴο ἴδ ἔπη οὗἩ ὑπ ἀοσδβίγυςεῖνο ἢγο. 

35. 1 ΑΒ Ρυγοβαβοα δὲ Ῥδγὶβ ΒΥ ἃ Εἰιιδβίδῃ ΠΟ] ΟΠ Ππατηθα ΓΤ ὈΓΟΥΤΒΚΥ , δηᾶ ἱπ 1805 
ἦξ 88 1ἀθηθῆςα ὈΥ ΜΑΙ οὶ 85 θεΐηρ [δ βᾶπὶς Μ8. ἴπαν πδὰ θθο Κηονγῃ δ8 ἴῃ6 Οοάοχ 
βδη ρογπηϑηθηβίθ: (ἢ 18 [Π6 ΒΙΟΥΥ ἐμῇ ἰδ τγἃ8. βίοϊθῃ ΟΥ̓ ἴἢ6 Ηπβοδηθ Ἡβθὴ δἱ Ῥασίδ ἰῃ 1814 
ΟΥ 185 15 ἃ ΤΕΣ (ΒΠΟῪ ΟΥ̓ Ποιίοη, 

γόο1. ΤΡ. ο 
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Η. (οὔ 5... Ῥδυ  β ΕΡΙ811658)., ἘἙΒΑΟΜΈΝΤΑ ΟὈΙΒΗΝΊΑΝΑ (Νο. 
6611.). ---- ΟΥ̓ τ18 ΜΆ, ἰουγίθοη ᾿θᾶνθθ ΟὨΪΥ πᾶνο Ὀ66ῃ ργθβοσνϑᾶ; {ποῦ 

8 

ΔΓ6 τὶ 6. ΒΕ οτη οἰ γΊο  Πγ, τ ἢ ἃ δι βου ροη (866 Ρ. 85.) τοίογτῖπο 
ἴο 8 ΘΟΙΔρΡΑΓΊδοη ΜΠ (Π6 ΘΟΡΥῪ δὖὺὸ᾽ (ὑδβαγθα ὑγιθη ὈΥ {π6 Βαπὰ οὗ 
ῬΑΙΡὮ 8 ὨϊΠλ861 : {πΠ18 πιαν ἴᾶγα θθθη οορίοα ἔγοτα δηοίμοσ Μϑ. ὁα 
ψοἢ {818 τγα8 ποίρα ; Ὀυΐ 16 ΜΆ. 1861} 18. δἰταοβί, 1 ποῖ αυϊΐθ, 
88 8Πποϊθηΐ 88 {π6 πιο οὗ λα 4 }1ι18, ἔγοπὶ τ οτὰ {118 βιι ββουϊρίϊοα 
ἀραδουεν Μουιύδυοοη ρῥΐδοθβ 1 1π {86 ΑΓ Οὐ δίχίἢ σθηζΓΥ ; 
ΒΟ ἀοΥ ἴῃ {πΠ6 Ἰαῖοτ. ὙΠ τπποῖὰ] Ἰοιίουβ οὗ {818 ΜΙ 5. ἀγὸ ἰαγρθ 

ς Βηα βαυδῖα: ΜΠ 6η ταῖθοῦ ἔβα οα {π6 ψ͵Π0]6 (Ἔχοαρῦ {π6 βιι βου ροηΒ 
ΓΙ 6 ἢ ἴῃ ὙΘΙΏΔ1]110Π) γγ88 ΡΌΠΘ ΟΥ̓ΘΙ ἈΡΆΪΏ, Ιηοδὺ ΘΟΔΙΒΟΙΥ, ΌΥ̓͂ ἃ 
ΟΟΥΓΘΟΙΟΥ ὙΠῸ το] Κοπμϑα (ἢ Ἰδεΐουβ ἢ ΒΟ. ἃ ΤΔΠΏΘΓ 88 {ΠοΥΟῸΡ ΪΥ 
ἴο ἀΘβίσγου {86 ῖγ οἴθαρᾷηοθ. Μοηϊαμοοη μι 0] 886 α {π6 ἰαχύ οὗ ἰδ68θ 
ἔταρτηθηΐβ ἴῃ 1715 ἴῃ ἢ18 ΒΙ 0] ούμθοα (οἱ 8] παπᾶ : ἃ ἔδυγ οογγθοίϊοῃβ 
οὗ {π6 Ταχὺ {ππ8 σίνοῃ Βανα Ὀθ6η βίαϊθα ὃν Τιβομοπάυτγῇ, 

ΤΊ686 ἔουγίθοῃ ἰθανθβ ΓΘ υδοἀ αὖ Μουυπῦ Αἰδποβ ἴῃ 1218 48 ρατγὲ 
οὗ (Π6 οουοῦβ οὗ δποίμου Ὀοοῖς; {πΠ6 τοϑί οὗ {Ππ|π| ΜΆ. Βαὰ ῥγοθβθὶΥ 
οἰὝΠΘΓ Ῥϑυβῃ θα ῬγΘν]Ο8}Υ, ΟΥ δἶβο 1ξ νγαϑ [6 η ἀδβίγουγ θα 1π 8. 8 Π1]ᾺΓ 
Τδηπθτ. Αἴγον {Π ἢἤγο δὲ δὲ, (ὐδυτηδῖη 468 ῬΊΘΖ, ἔσχον ᾿θανθ8 ΟΠ]Υ͂ 
ΘΓ ἔουπα ; {π6 ΟΥΠΒΟΥ ὕγχο ΠΟΘ ΟΓ 6 γα δὖ Ἰθηρίῃ Κπονῃ [0 Πᾶνθ 
Ὀδθη ἰγδηβίουτθα ἴὸ δι, Ῥϑίθγθυγρ, ἀπα ὑΠῸΥ ἃγὸ ἀθβουι θα διποηρδὺ 
[86 Μ55. οὗ [86 Βυδδίλη Ππρουῖαὶ 1 ΓΑ. 

ΟΗΑΡ, ΧΥῚ. 

ΤΑΤΕΙ ὈΝΟΙΑΙ, Μ88. ΟΕ ΡΕΟΌΠΙΑΒ ἹΜΡΟΞΤΑΝΟΕ.- 

ΤῊΕΒ ΜΒ ΚΝ. οὔΒ6 αοβροῖθ ποχὲ τθαυϊγα οοηβιἀογαϊίϊου, ὙΠ] ΘΕ, των τὰ 
ἴῃ α76 ΤΠ6Υ βίδπά διηοηρβὺ [Π6 ἸΔίου ὑποῖαὶβ, δοοοσὰ 1 ἐεσὲ ὙΠ} (δ6 
ΤΏΟΣΘ δῃοίθηΐ ΘΟΡΪΘ6Β. 

Ι,. ΟΟΡΕΧ ΒΕΘΙΒ ; 62. (80 πυμπηθογοα διροηρ [Π6 ΜΚ. οὗ {Π6 
ΒιδΠοἰπὸχαθα ἀὰ Βοὶ οὐ 1πρότγια]9 αὖ Ῥαγ18). 1818 Μ8. νὰβ υδοᾶ 
ΡΑΥΟΔΠγ Ὁ Βορογὶ ϑίθρμοηβ, 80 ἀδποίοα 1ὖ ἡ, 848 Ὀοϊηρ {86 εἰσλέλ 
ΟΥ̓ [86 οοάϊοαβ οοἸ]αἰοα ον ἢ18 ἰασρα δἀϊάοη οὔ 1πΠ6 ατϑοκ Τοβίαμμθῃξ 
(1660). ὅδίηςο {86 ὕπμ)θ οὗ ίδθρθῃϑ ΤϑηΥ ΟἴΠΟΥΒ πᾶν δχδῃληθα ΟΣ 
οΟἸ]α6α4 {1 ΜΆ. ΥΥ̓͂ εἰβίθιῃ νγὰβ ρθουν] ἱπδοοιγαῖθ ἴῃ δ18 00]- 
Ἰαοη, οΥ 6186 {π6 οχίγαοίβ νυ μ]οἢ Π6 τηδ46 6 Γ6 ῥυϊηΐθα (ὨΘΑΥΪΥ ΤΟΥ͂ 
ΥΘΑΓΒ ΔέΘΓ 4.18) νγ ἢ στοαῦ υδηῦ οὗ δχδού 46. (ὐὐ θβ δ οὶ οοἸ]αἰθα 
1Ππ6 στοδίοσ ρατί οἵ {86 ΜΆ, νι] ΘΟηΒΙ ΘΓ Ὁ]6 ΟΔΥΘ ; δηᾶ δὖ ἰϑθηρτῃ 
(Π6 ψ0]6 νγα8 ὑγδῃβοσι θα ὈΥ Τιβοβοηάογῆ, δπα μιεδίϊϑἠφα ἴῃ Ὦ18 
Μοπυχηθηΐα ὅὅδοτα [ποᾶϊ8 (1μοἰρβὶς 1846): (π6 ἰοχὶ οὗ {π185 ΜΆ. 
ἴοστηβ, ἴῃ (δοΐ, (6 ταοβύ τωρογίδπὶ δηα να] ρατὺ οὗ [μαὖὺ ᾿οσϊκ. 

ΤῊηῖθ ΜΆ. σοπίρϊηβ {Π6 ἔουγν (ἀοβροῖὶβ; ἃ ἔδυ ἰθαᾶνϑβ οὐἱυ Ὀοΐηρ Ἰοβ:᾽ 
{πὸ ἀοίοοίβ ἀσο Μαίϊίί. ἵν. 22---ν. 14., χχνυ!. 17. ἴο {86 οηά: ΜϑδΙκ χ. 
16---30., χν. 2----20.: Φοἢη χχὶ. 1δὅ. ἴο {π6 οπὰ. Τῇ6 ]Ἰοίΐοσ 8.6 
υρυρῦ δηα ΘΟΙΡΓΘΒΒΘα ; δῦ ρα οομίϑὶμθ ὑν ΟΟΙΠΒ ; δοοθη 8 
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οὐσαγ, δὰ [ΠΟῪ ἅγὰ οὐϊδη ὑΘΥῪ ᾿πασυτγαίο υ μ]ασοᾶ. ὙΉΘΥΘ 810 
ΨΆΓΙΟΙΙΒ ΠΩΔΥΚΚΒ οἵ ραποίαδίοη ; Ὀαὺ {Π6Γ6 18 0 ϑψϑέεηι ΟὈβοσυϑα ἴῃ 1Π6 
Ῥϑι1868 ΟΥ̓ αν] βίουβ ᾿παϊοαίοθα. Τὴ6 ἀδυδὶ σοηίση οὕ ]0Π8 8.6 ἔοι ηα, 88 
Ὑ76}} 48 ΒΟΣγ6 ΟἾΠΘΓΒ ; Τηϊβία κ68. 1 ΟΥΠΟΡΤΆΡὮΥ, ΟΠ ΒΒ: 08 οὗ Ἰοίίατβ, 
ὅζο. δγα γθεᾳαθηί. ΤΠ τίτλοι, ΑἸητμηοηΐδη βοοίοη8, ΕΠ ΒΘ Δ ΟΔΏΟΏΒ, 
δηα 1 6]ἸΟΔ ΕΟ οΟΥὗἨ 666] 68: αβῦ 04} ἸΘΘΒΟΒ, γα ρίνθη ἴῃ {18 ΜΆ ,., 88. ᾽ϑ 
[Π6 οΆ86 ὙΠῚ}Π τιοβὺ οὗ {Π6 ἰαίϑὺ ὑποῖα]8, ΤΙβομοηαοτγ αὐ θαῦαβ {818 
ΜΕ. το [86 οἰρῇ! σοηΐυτυ ; Οὐἱθϑθδοι, Ηρ, πὰ οἴμοσ οὐ οβ, ἴο 
1Π6 πἰπίῃ ; δηὰ {Π18 ββθπιβ ὕο Ὀ6 [06 πο γ6 ῬγΟῦ8016 ἀαΐο. 

ΤΏο να]ὰο οὗ ἐ18 Μ8. 15 ποΐ, πονγονοῦ, ἰο 6 οβϑίπχαίρα ἔγομῃ 118 
ἀλίθ, ποὺ ἔγοπι [86 οΥΠορταρ θα! ἀσούτγαοΥ οὗὨ 118 δχθουΐοη: [86 
σπατδοίοῦ οὗἉ 105 ἐστέ Βρθαῖκβ [ὉΓ 186} το 4}1 γγχῇο ὀοταραγα {86 τϑϑαϊηρβ 
ἢ ὉΠο86 οὗ (86 οἴμοσ δἀποϊθπύῦ ΜΙ 5.9. ; [ῸΓ ἴῃ βρῖζα οὗ 4}1 [π6 Ἰποοιὰ- 

- φοίθηοο οὗἁὨ [16 σοργ δύ ἢ6 ἢδ8 ὑγθβοσνϑά γϑδαϊηρβ ἴα (818 ΜΆ. πιο ἢ 
ΔΓΘ ΟΠΪΥ͂ ἰουπα 1ἢ ἃ δνν οἴπογ ἀοου 6108 ---- [Π086, μονονοῦ, θαϊῃρ [Π6 
τηοϑύ δηοϊοηῦ Δπα ναϊαλ}]6. 10 μ88 Ὀθθη ὑπουρ]ῦ {Πα Εσγρὺ γα {Π6 
ΘΟΙ ΠΟΥ 1 ΜὨΙΟΝ 1Ὁ νγᾶ8 τι (6, ΡΤ ἔτομλ {86 ΑἸΟ Χαμ γῖδη [ΟΓΠῚΒ 
(νοῆι τὰ {ποπηβοῖνθθ ρσονα ποίμιην, ὑπουρσῇ ἴῃ οἴμοῦ ραγία {Π6 
ταϊσῃς ΠΆγαΪϊν ἢανο ὈδΘη ΤΟὰπα πῃ {Π6 οἰσῃῖἢ οΥ πἰηίἢ οοηίατυ), δηὰ 
ΡΆΓΕΠΥ ἔσομαι [86 βιιρροδι(ΐοι {παῦ [μ6 Βοῦῖθθ ψχα8 δαῦ 10{16 δοατιαϊηϊοα 
ὙΠ {Π6 Ἰδησιασα ἴῃ ὙΠ] οἢ ἢ 8 σι ησ. [Γὑ 18 ουϊαθηΐ {πᾶὶ (6 
ΜΆ. ἴζοπι νοὶ 1818 τγᾶϑ ΘΟΡΙΘα νγν88 ὁη6 ἴῃηΐο ἡ] ἢ ΒΟΥΘΙΆΪ ΟΟΥΤΟΟ- 
[ἰοηΒ μα Ὀ6θη ἱπίγοαποοᾶ ; ἀπά (Ππ18 1ἰ Βαθηβ (Πδῦ Βοῖηθ ὑπ] ησΒ ἴῃ (Π6 
ἴοχὶ οὗ [818 σα ᾿πβοῦίβα ἔγοιῃ {π6 πιδγοΐη οἵ (8μ6 Δγομοίυρο. 

Χ, ΟΟΡΕΧ ΜΟΝΑΟΈΝΒΕΙΒ. --- ΤῊΙΒ ΜΙ. 18. ΠΟῪ ἴῃ {π6 {Ππ᾿νοσβὶ ἐν 
ΤΑΌΓΑΥΥ δὲ Μυμπιοῖὶ (Πανίηρσ ἔουτηουΥ Ὀοοηροά ἰο Τπρο]ἀδίααί, ἀπά 
ΔΟΓΑΓαΒ ἰο Δ ηἀθη). [Ὁ οοπίαϊπϑ {Π6 ἔουν (ἀοβροῖδβ, νυ ἢ νασῖουβ 
ἀοίδοείβ. ΤΟΥ ποΥν βίαπα «οἰπ, 1μκὸ, Ματῖκ, Μαίμον ; Ὀαὺ Ὀοξογα 
1Ππ6 Βεριπηΐησ οὗ “ὁἢπη {πα γα ἀγα ὕνο ᾿π͵)υτοά δηά Ὀ]δοκΚοποά ἰδανοϑ, 
ΘΟ ΤΑ ηρ ραγὶ οὗ Μαιίμον, ἔγοια νἱ. 8. ἰο νϑῦ.ὄ 10. δα ἰαχύ οὗ {Π6 
(ἀοβρο]β ἢ Ἄδα ὑπαὶ οὗ Μαγκ) 18 ᾿ῃύουβρουβοα τ] ΓὮ ἃ. ΘΟΙΩΤΩΘΠίαΓΥ 
ἰΆκΚοη ἔγοιῃ ΟΠ γυβοβίομι δῃα οἴποσβ Τὴ ἰοχὺ 18 ἴῃ 8π18}} ὑρτῖρὶί 
Ὁποῖα] Ἰοτίοσα, τ ῖοῖ, Ἱπουσῇ βοπα οὐ {π6 πὶ ΓΘ ΘΟΙΩΡΓΘΒΒΘΑ͂, Β66Π) ἃ 8 
1 (ΠΘΥ ᾿ογα ραγέαί ᾿πυϊςαύϊοπϑ οὗ {πο ϑοὰ ἴῃ ΨΟΥῪ ΘΆΣΪΥ ΟΟΡΙ6Β. 
ΤῊ ΘΟΙΏΩΙΩΘΗΪΆΓΥ, ΠΟΥΤΘΥΘΙ, ΤΥ ΠΙΟὮ βίῃ 8 ΘΟ ΠΟΌΒΙΥ ἴῃ [Π6 ΒδΠῚΘ 
ΘΟΪ ΤΠ ΠΒ 88 (Π6 ΤοΧί, 185 ἴῃ σΌγΒιν ἰού γβ ; δηΐ, ἔγοιῃ {Π6 δυταηροιαθηῦ, 
[Π6 ψΠ0]6 τηυνιϑὺ μ6 οὗ {π6 βᾶπηθ ἃσθ. [{ 4}} βϑ]οηρβ ργόῦδ νυ το {86 
το π οοηΐτΥ. ΕὐΟἢ ράσο Οὗ (Π18 ΜΆ. σομίδηβ ὕνγο σο] αγηη8 ; {Π6Γ6 
ΔΥῸ ΠῸ ΕἸ νΊΒΊ0}8 ΒΌ ἢ. 88 τέτλοι; δη4 20 τηϑῖκ οὗ 118 μανϊηρ 66 η ἴη- 
ἰθη664 (48, ᾿παθθα, {Π6 διταησοιαθηΐ σου] αἰπχοδὲ ρσγθοϊα 6) [ῸΓ 
Ομυτοῖ α86. ϑουηθ οἵ [86 γϑδάϊηρβ οὗ {Π|8 ΜΆ. ψογα οουηπηαπιὶοαίοα 
Ὀγ Ἰοῦτονσβκυ ἰοὸ σ᾽ οβθδοῖ, ψμὸ ὑμπογαΐοσο ρᾶνο 1 ἃ ρ]δοθ ἴῃ 18 1180. 
ΟΠΟΙ]Ζ ΓΟ] ]αὐθα 1ἴ, θυ 10 σοῦῪ 1{{|6 Θχδοίποββ; ἀπά 10 τγᾶβ βι.086- 
αΌΘΠΟΥ ΟοΟἸ]αἰοα (Ἰπἀοροηαθηί]γ)}) ὈΥ ΤΙβομποηάογῇ δηα Ὀγ Ττθο6]168. 
Τῇ ἐοτέ οὗ {Π186 ΜΌΏ,. 18 ΘΟΠΊΠΠΟΠΪΥ ἀποϊοπί. ΤῊ ᾿π ουΒρουβθα σοχῃ- 

ΤΙΘΠΓΑΓΥ πΠιαῊ ΒΟΙΏΘΟΠΙ6Β πᾶν δδοίθα {Π6 τοδάϊησβ; Ὀυῦ ἰμαὶ {818 18 
ποῦ ἀη!Π γπιὶν [ΠπΠ6 686 18 ϑῆονψῃ ὈΥ {Π6 ποῦ {παὶ {16 ΘΟΙΑΠΙΘΏΓΑΥΥ͂ 
[α8 Βοιηθ !πη|68 ἃ Γαδ ἴηρ  ΒΟ]Ϊγ αἸογοηΐ ἔγοπι ὑμαΐ ἴῃ {π6 ἰαχί, ΤΠ6 
ΘΟΙΠΠΙΟΠΙΔΙΥ ἄοοβ, ΠΌΘΟΥ, ρον {πΠ6 Δρθβόποα οΥ {Π6 ΘΟΛΕΓΆΓΥ οὗ 

ο2 
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ΡΥ ΟΌΪΑΓ ραϑεασεθ. ϑοσηθ οὗ {86 ρογίϊοηβ ἴῃ τ ΒΙΟὮ {π18 ΜΆ, 18 ποῦν 
ἀοἴοοῦνα ἤᾶγα θόθη ΒιΡΡ]16 4 ΟἿ ΡΆΡ6γ, δῃὰ ἴῃ ἃ ἰδίδσ μδηά. 

Οπ 4 Ιοοββ Ἰοδὲ ἴῃ (8 Ὀοριπηϊηρ οὗἩ [Π6ὸ ΜΩ. 1Π6γ 18 8 πηθπιο- 
χταπάσηῃι, βῃονηρ ὑπαῦ Ὁ νγὰ8 ρίνθῃ [0 {Π6 ᾿ΙΡΥΆΓΥ οὗὨ {πΠ6 «6818 
ΟΟΠ]6ρα δὖ Τπρο]ἀβίαάι, θν ἰογαγὰ Υ᾽ οϑβϑϑβῖυιϑ, [6 ργον!ῃο14] Βα Ρ αῖου οὗἁ 
{Πδαὐ ογάογ [ῸΓ (ΛΘΥΤΩΔΏΥ : 118 ΡΓΘΥΙΟῚᾺΒ ΠΙΒΙΟΓΥ ἈΡΡΘΆΓΒ [0 Ὀ6 ὈΠΚΠοΟνη. 
Ετοιὰ (ἢ8 ΒΆΤ6 πη] ΟΥ̓ Πατ 1Ὁ ΒΟΘΙῺΒ δαῦ ἴπΠ6 ΜΆ. Πα θδϑη [ὉΓ 
ΒΟΠῚΘ {Ππ|6 ἴπ {π6 ᾿αϑῦ οθηΐυσυ Καρύ δ ἱπηβόσιοκ, (ΤῈ ἀαΐα ἴ8 
Εἰ ρομίῇϊ, 14 Αρη]]. 1767.) 

Δ. ΟΟΡΕΧ ΒΑΝΟΘΑΙΙΈΝΒΙΒ. --- ΤῊ ΜΆ. νγαὰβ ρυδ 8864 ἴπ 1886, 
Ὀγ Βοιρ, ἴῃ ἃ Πορταρμοα ἐἈσβίτηῖ]6 δαϊοη : ῬγΘ] Ο ΒΥ ΠΟ 86 μδά 
ῬδΘῺ τη866 οὗἉ 1ἰ5 ἰαχύ [ὉΓ οὔ 108] ΡΌΓΡΟΒΟΒ. [{ 18 ργθβοσνϑᾶ ἴῃ {Π6 
ἸΡταγυ οὗὨ δ. (8116 πη, ἴῃ υνΖουϊαπὰ. [0 οοηίδϊηβ {Π6 ἔουγ (ὐο8ρ618 
πη ατοοὶς ψιΠ ἢ Ἰηἰου] η6 4 1,411} σνογυβίοη, τσιοη ἢ ψ ] ] πὶ ἴῃ 8, 
ὙΘΥΥ ΡΘΟΌΠΑΓΥ ΟΠδγαοίου. ὙΤΉΘΓΘ 18 ὁΠ6 ΠΙαῦι8Β ΟὨΪΥ, 08 χῖχ. 17----ὃδ. 

ΤἼ6 πογαβ ἴῃ {π6 τσοοὶς ταχὺ ἀγὸ αἰνι θα ὈΥ ἃ ροϊηῖ; οἴδῃ, πον - 
ΟΥΟΙ, ΟΙὨΙ 64 ΟΥ ΙΠΟΟΥΓΘΟΙΪΥ μἰδοθῆ, ΕὙΘΑΌΘΆΠΥ 1η1014] Ἰούοσβ ΓΘ 
ἔουπά τπ ἢ ἰΑγροῚ πδη {Π6 οἴποσβ ἴῃ ὑΠ6 Β8π16 11π6; δῃᾷ βυοὶ ]ο ΐουβ 
8γ6 ραϊπέορα ὙΠ ἃ βροΐ οὗ Βομθ σοϊουγ, ὈΥ ὙγΑΥ οὗ ογπαπιοηΐξ 88 10 ψψου]Ἱὰ 
ΔΡΡθασ. [Ι͂ {μ6 Ὀερὶπηϊηρ' οὗ δ. Μαγκβ 08ρ6] {πο γα ἀγὸ ἔγϑοθβ οὗ 
δοσθηΐβ 8η6α ὈγΘΑΙΒΙηρΒ ; δἰβουσῆογα [Π6Ὺ 8γα πού ουμα. Τῆρ 1,αἴ 
ἰοχύὺ 18 ποῦ 8 ἰδίοσς δα" τομ τηδάθ ἰὼ {πμ6 στθοκ, Ὀὰΐ 1Ὁ ργοσοδοαρά 
ἔτοσα {86 Β8116 ὙὙΓΙΘΥ ΟΥ ὙΓΠΘΓΒ: 10 18 ποὺ {Π6 01} 1,4 01Π, ΠΟΥ γοῦ [88 
γυϊραΐεα ; Βυΐ 1Ὁ Βθϑῖὴβ ἴο πᾶν Ὀδθθη ἰοσιηβά ἕλοι {μ6 νυϊραίε δηὰ 
186 ἜΜΕΝ ἰοχί, ὈΥ ἃ σοργίβὺ γοδΒ6 Ἰρῃογαησ6 Μ͵1ὁἃ8 στοαί, [1ἢ μ͵8οθ8 
10 18 ἃ Κιπαᾶ οὗἉ οοπϑίγσμϊησ οὗ 106 ραγίβ οἵὗἩ {π6 ἀὐσοοὶς οσαβ: 1{ ἢδ8 
τπυ8 πο ναΐμο ἸΜ]ΠΘΡΟΠαἀθηι]γ. [10 ΟὨΪΥ 8ἤονεβ, 1ῃ Βολθ ρἴδοοβ οἶβογ- 
ψ186 ἀου ἃ], ψ μαῦ (16 ατοοῖκς ἰοχὺ νγαβ ᾿πἰθπαθα ἴο θ6, δὰ μον ἰὐ 
βου] Ὀ6 τϑδά. 
ΤῊ τπλγρὶῃ οὗ {818 ΜΩ. οοῃίδιμβ ποῦ ΟὨΪΥ ΒΟὮ ΒΘΟΙΊΟΏΒ, ὅτο., 88 

ὝΘΙΘ ΟΙΙΒίΟΙΏΔΓΥ, δυΐ 48ο φγδῃιπδίϊοι} δηα ΟΠΟΓ δηποίδοηβ οὗ 
ναυίουβ Κιηαβ: βοῃβ οὗ {μ686 ἢᾶνο ἃ ἀορτηδίϊοδὶ ορ]θοῖ. [10 π88 θη 
ΒΌΡΡοΒοα ἔγοπη ψδυαῦοηβ ἴῃ {π6 μαηανσγιηρ {παὺ {118 ΜΆ. ν88 
πὺυιτθη γ αἰ δυθηῦ ΒΟΥ 68; δυΐ 1 {Π18 θ6 τῃ6 6486, 8}1} ταυβὲ ἴδνθ 
Ὀδθῃ οὗἨ {Π6 βᾶπῆθ σϑηθγαὶ ομδγδοῖου, οὗ {Ππ6 βᾶπλθ ψψϑηΐ οὗ 81}}}, δπὰ 
Ῥοϊοηρίηρ, ουΘ ἢ 88 (0 ὑπ6 1 ργαρῃϊο ΔὈ]1{168, το {6 88πὶ6 8Β0800]. 
Μίβέαϊκοῦ οὗ 4]] ιηάβ ἀγα ἔγεαιθηΐ ; δῃα 6 Ομ 88:08 οὗ {Π6 Δγ(16]6, 
Δα ΘΥΙΌΥΒ οὗἨ [ῃ6 δ88π)ι6 βοσΐ, βῆον ἃ ὙΨΟΥ͂ ΠΟΒ6 πα 8πα εαν δὰ 
ΠΟ ἈΠ ΠΆΥ δοαυδιηΐδῃοα τ (Π6 δίτγαοίατα οὗ ασθοῖκ. ἘὙομ {Π6 
Βαηανντηρ;,, ΘΒροοία ΠΠγ {Πα οὗ [86 1μαἴϊη ἰοχύ δηὰ {Π6 τρδυρῖηαὶ πούθβ, 
10 Βα8 θη ἐβουρμῦ ργόθδ0]6 {πα΄ {Π6 σοργΙδβί 188 δὴ [τἸ8}} ΟΥὁ βου 88 
ΤΏΟΩΚ : {818 ΡΓΟΡΔΌΙΠΥ 18 σ δ Υ ̓ πογοαβθα ὈΥ {Π6 οσἰγουτηβίαποορ {Πα 
8 ΜΆ. οἰοβϑὶυ δ}116ὸα ο {π|8, (88 οάοχ Βοργπογίδημβ (ἃ. οὗ ὅδ... 
Ῥαυ ] ΒΒ ἘΣΡΙ81168) σοηΐδιη8β δὖ {π6 ἔοοὐ οὗ ομϑ οὗ (Π6 ρᾶσϑβα ὕδιο {ἶπεσ 
ἐπ 1»δἢ. ἘΒυΐ [Π6γ6 18 Ὡ0 Γθββοὴ ΜῺΥ πὸ Βῃουϊα 1 ἰδαὲ 10 νγᾶβ 
τυ θη ἴῃ ᾿γοϊαπα ; ἔῸΓ [τἰβῇ ΠΟ Ή ΚΒ ΠΑ ΙΓ α τη ΠΥ πηομδβίασὶθθ Οἢ 
[16 οομίϊποηΐ; δηα {μα οὗἨ δ. (δ ]θὴ 1186} νγὰβ υυπαρα ὈΥ ἰμθπι : 
ἴθ {Π6η 1 ΠΥ ὙΘΓῪ ΡΓΟΌΔΟΪΥ δᾶγα Ὀθοη τυ, ὙΠΟ ΟῚ οοι- 
Ρᾶγθβ (818 ΜΆ. πὶ (86 Οοαθχ Βοθσγῃουϊδμυβ (48 Ἂχ! θὰ πη (86 
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ἔλοϑἰπλ1]168 οὐἁἨ 680} ψγου]ἃ δὲ ὁὔθθ ΒΌΡροΟβθ ἴμετλ ἴο 06 οΪοβοῖυ οοη- 
ποοῖοα, ΤῊΙΒ ορί πίοι 18 οοπβσγιηθα ΒΥ {Ππ6 ποέοβ ἴῃ {88 ΤηΔΓρῚη οἵ 6δοῖ 
Ῥεΐπρ; οἴϊδῃ 1ἀθηΐοαὶ ; δηᾶ (μὺ8 {μ6ν αν θθθῃ σὶρ νυ τοραταθα 88 
ραγίβ οὗ 88 βᾶπιθ θοοΚ. Α ἔλγίμοσ ρῥτγοοῦ οὗ [818 τγὰϑ ουμα ψΒ6α 
Ττορ6}168 ἰῃ 1860 οοπιραγοᾶ Βοὐ ΡΒ [Ἀσβ1η}}16 τὴ 1π6 οάοχ Βοογ- 
ΠΟΙΆ δὖ ᾿Ὀγοβάρῃ; [ὉΓ δ Βοί(ρ μα8 σίνϑῃ αἱΐ ἰμαὺ τῃ6 (οάοχ 
ΘΔΏΡΆ]]Θ 818. ΠΟῸ σοηΐδῖη8, ἔΠΘΓΘ ἈΓΘ Βα σαὶ ἰθανϑβ ἴῃ ΠΠΠορταρῃοά 
ἔλοβι 16 ΙΟΝ ἀγο αααϊξίοπα ἴο ἴπ6 ΜΌ. ἴῃ ἃ ἰαΐοσ μπᾶ : βθνϑγαὶ 
Ἰδανϑβ τ ἴῃ ργοῆχο ἰοὸ {ῃ6 ΜΆ. σοηϊαϊπϊηρ ΟΥΠ6Γ τυ ηρ᾽ ; [86 ΒΔηά, 
δο., ψγὰ8 ἔουπά ἰο Ὀ6 Ὀγοοίβοὶυ (86 δδιηθ 88 {πα ψμ1ο ἢ ντοίθ οπα ἰοαξΐ 
ΠΟῪ ρῥγεῆχεα δῃηά εἰθνθὴ ΠΟῪ αὖ {86 6δπᾶ οὗ (οάοχ Βοβγπουιδῃιβ. 
Τῆυβ [μ6866 Μϑ 5. οποθ υγιηδα οπο δοοῖ ; δῃᾷ ψ θη βοραγαῖθα, Βοπ16 
οὗἨ 186 βυρογῆυσοιβ ἰθαᾶνθθ ψτἢ Δααιοηαὶ πυιηρ αἰϊαομοαὰ ἴο 1Π6 
ἔουτοῦ ραγύ, ἃπα βοὴβ ἴο ἴΠ6 Ἰα ΕΓ. 
ΤΏ, ἀυραμπχθαίβ ἡ 810} δα Ὀθ6ῃ δρᾶ ἴο Βμοὸν (πΠαὶ (οάοχ Βοοῦ- 

ποΥϑηι8 ὈΘΙοηρδ ἴο {16 πἰηίδ ΘΟ ΌΓΥ ΔΡΡΙΥ Θαῦδ!]ν ἴο [6 Οὐαοχ 
ΘΑΠΡΆΠ]ΘΏΒΙ8. 
ΤῊ οἰαίτα οὗ {8185 ΜΆ, ἴο 6 ἀἸβι! ρσυ δηθα ἔγοτῃ [86 ρσθηοσαὶ ΒΟΥ 

οὗ 1Π6 Ἰαΐδθυ ἀπ 01418 ἀθρϑη8 ποι] οη {Π6 ἰαχὶ οὗ δι. Μανκ᾿ (ἀοβροϊὶ, 
ἰπ ὙΠΙΟΝ ρΡογίίοη {Π6Γ6 18 ἃ ΥὙΘΓῪ ἔγοαιθπῦ δάπογθηοα ἴο {π6 Ὀοβὺ δηά 
τηοϑῦ δησιθηῦ Δ ΒΟΥ [168: 16 ΤηλῪ [60 Ὀ6 Βαραγαίβα ἴγοτη οἴμον ΜΙ 5. ἴῃ 
1{π6 ὐοΒρ6}8, 88 θοϊπρ ρασύ οὔ [πὸ βασιθ ὈοοΪΚ ἃ8 (.. οἵ δι, Ῥδὺ}Β ΕΡΙ8|168. 

Τὸ 18 Σϑιλδ 016 ἴο βπά ἴῃ (Π18 ΔΜ 5. ΓοδαϊησΒ ΜΓ Ὡ1Οἢ ἀγα ἔουπα ἴῃ 
Β, πὰ 1ὼ θυΐῦ ἃ ἴδνγ οὐβαῦβ, ἰὴ {π6 τηϊαβὺ οὗ ἃ ἰαχῦ οἴδβῃ βῃονιηρ ΠῸ 
ῬΘου Σ ρσοοάμῃθβθβ. [8 ογἹρίη 18 β ΠΟΙ ΘΆΕΪῪ οὔϑοῦγα; Ὀαῦ 10 ΒΘΘΠΊΒ. 
ἔγοσαῃ (18 Μ85. δηά (ὐὑσάδοχ Βορυποσίδημβ, ὑμαῦ {Π6 γα τλαϑί ἤανα Ὀ6θῃ, 
ἴῃ Ρασγίβ αὖ Ἰϑαβῦ, ἴῃ {π6 Ὑ οβί, ἃ σοῖς ἰἜαχῦ ουγχθηΐ, μοβββββίῃρ ρβθοὺ- 
[Αγ [168 οὗ 18 οὐῃ, δη4 Βαρρογ Πρ τηλην ἀποϊθηῦ ΓΟΔάΙΏρΒ, ΕΒΡΘΟΙΑΙΠΥ͂ 
ἴῃ δῖ, Ρδυ} 8 ΕΡΙΒ0168 δῃά ἴῃ [86 Οὐοναι οἵ δι. Μαχκ. 

Ἐ,, (οὗ δι. Ῥδὺ] Β Ερ!81168). ΟΟΡΕΧ ΑΥΘΙΕΝΒΙΒ, ἴῃ {π6 ΠΙΌΓΣΑΣΥ οὗ 
Τα ΟΟ]]6σα, (δι γιρο.---- ΤῊ18 ΜΘ. οοπίαϊηβ {π6 ΕΙ80168 οὗ δι, 
Ῥδὺ]} ἴῃ σταὶς δπὰ 1μδὔϊη ; {παῦ το ἴ[πΠ6 ΗΘ τονβ θοῖηρ ΟὨΪΥ ἴῃ Γ,Δ[1η, 
ΤῊΪΒ γϑυβίοῃ 18 ποῦ, 88 18 Θοιησηοηὶν [86 6888 ἴῃ {π6 Οὐάϊοοθ ατθοο- 
Τ,Δ[1πὶ, 8 ΠΟη- ΗἸΘΓΟΠΥ ΙΔ ἰΥΔὨΒΙΔΙΊΟΏ, [ῸΣ 1ὖ 18 ἃ νΘΙῪ σοοά ΟΟΡΥ οὗ 
ἐμαῖ οὗ Φογοῖηθ. Τὴ Ὀαρὶπηϊηρ οὗ (18 Οὐαδχ 18 ἀοίδοϊζινθ, 8ὸ μδΐ 16 
ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏΣΤΩΘΏΘΘΒ ἴῃ Βοτ,. 11}. 195. [Ι͂ ἃ ἔδιν ρίδοαβ μ6 ἀσθοκ ἰοχὺ 18 
Ὀ]ΔΩκ, [Π6 Ταῦ ὈΥ [86 β46 βοῖπρ ΟὨΪ]Υ Βι0}}164., 10 ξΟΓΙΠΟΥ͂Υ Ὀ6- 
Ἰοησρα ἴο {6 πιοπαβίθιυ οὗ Αὐρὶὰ Δίδ)ογ, ἴῃ ιν Ζου]δηα, πον (θη - 
βίδῃοθ, ἤθπο 1( γσϑοοινα 105 πδηη6. ΥΥ̓ οἰβίδθιη βὰν 1 εὖ Η ΘΙ ΘΙ γρ, 
Δη6 σοΟ]]ατοα 10 ̓ ρογίδο] Υ δηα ἱπδοοαγαΐοὶυ ; ἀπ Ἀν σάϑ, ἐπγουρ ἢ 
1Π6 Ἰηξογτηδίίοῃ Ῥ ΒΙΟἢ ἢ6 ρᾶνθ, ἴΠ6 σα] γαίοα ΒΘΆΘΥ ΡυγΟΠαβοα 1 
ἴὴη 1718. ΑΕΟΥ [18 ἀθαίῃ, ἴῃ 1742, 10 ραβββα νχἢ οἴου θοο 8 δῃά 
Ράροιβ πο ἴῃς ΠαπαΒβ οὗ ἢ18 πϑρῆθν, ΕΙομαγα Βθηθ 6 γ, πιῃο Ἰοῖν ἴὉ ἰο 
1ῃ6 οΟἸ]οσα ὙΏΘΓΘ 1 15 ΠΟΥ ργθϑογνϑά, ἴῃ 86 ΠΡ τγΆσΥ οὗ ψ οὶ 10 μὰ8 
θδϑηῃ ἀδροβιίθα δυϑσ 81η66 ἴΠ6 γϑαγ 1787. 

Αἰἴοσ [06 ἔδριβτία ἰο (ηΠ6 Ηφῦγονγβ ποτα 18, ἰὰ [6 βαηθ μαπᾶ, 8 
Ιοησ οχίγαοί ἔγοπι ἃ [μα] το (ραγὲδ οὗν ΠΊΟ ἢ τυ τ ΡΠ 18Π64 ΌΥ͂ 
ὙΝ εἰβίβὶπ ἴῃ ἢϊ5 ἀδβουιρίίοι οὐ {6 Μ8.}); δμὰ ἃ5 {{||8 νγὰ5 δι ρροβϑι ἴὸ 
με Βμαῦδηυβ Μδϑιιγυβ, Ὁ νγὰ8 μο]ὰ τπαὐὺ (6 ΜΙ. δου] ποῦ Ὀ6 οἱοχ 

οϑ 



198 Τοχίμαϊ Ογξιοΐϑηι. 

π8η (86 πἰπίμ σομΐαγγ. Βθιι δ8 {Π18 18 ἃ πιϊβίακο, (Π6 ΜΙ. πλὰγ θ6 
γ76}} αὐἰἰτϊθυι οα ο {π6 εἴσῃ. ὙΠῸ αστεοκ: πιυδῦ πᾶν Ὀδθη οορ!οά 
ἔχοιμι 8 Θχθι ΑΓ οοπίβιηϊηρ 8η οἷα ἰαχύ οἵἁ {πὲ οἶδϑβ 1 ἢ σοβ- 
ὈΔοὶ ἰογιηοα ΥΥ θϑίθσῃ. [1}ἢ ἸΏΔΩΥ σοϑρθοῖβ {Π6 οΥΠΟΡΤΆΡὮΥ 18 ΘΓ 
ἀοίβοῦνα δηά Ὀδγθαγουβ, δηα {π6 ἰοστηδίίοη οὐ {6 ἰοἰΐοσβ οὗ {π6 
Τα οοἰαταη 18 οὗ {86 Κιπᾶ ψοἢ πᾶ8 θθοη ἰοηθὰ Δηρ]ο- ϑάχοη, 
Β0 ἰμαῦὺ {ποῦ οδὴ Ὀ6 ηὴ0 ἀοιδὺ {μαὺ 1ὺ νγᾶὰ8 νυιθῃ ἴῃ {π6 ΥΥ δβί. 
Ποΐίβ δύ ἰηἰσοδυοοα Ὀδύνγθθῃ ΠΩ οἵ {Π6 το ῖκ γογαβ ; Βοιη6- 
πηθ8 ϑαοὴ πογὰᾷ 18 (ἢ Βαραγαίοη; ἴῃ οἴ ὺ ρθῶ ἔνο ΟΥ (ἢγοθ 
ΔΥῸ ἴῃυ8 αἰνἀοἀ οἱ; δῃηὰ οἴδῃ ὑπο δῦ δὸ ρίβοθαά ἴπ {π6 1,εἰϊη 
ΘΟἸ πη 88 [0 ΒΏΒΥΘΙ ΡΥΘΟΙΒΟΪν ἴο {Π61Ὁ Ἰοοαίίοη τῃ τπ6 ἀσθοκ. Οοοα- 
ΒΙοπα ἑν, Βογον , γογἄβ ἀγα αἰν] θα Ὀγ {118 ἀοἱ, 65 ΟΥ̓ΝΌΤΟΙΧΙΝ, 
ΟΥ̓ΝΜΘΙΜΗΤΑΙ͂; δπὰ 818 ἴοο 18 ἰουπά πόΐ ΟὨΪΥ νυ] θ ἢ ΒΟΏ6 γθᾶβοῃ 
ταϊσιῦ 6 ᾿πηαρτηθα ἴῃ {86 σομιροβιοῃ οὗὨ {Ππ|᾿| ψοτά, Ὀαῦ 4180 1π οἵ ὺ 
ΡΙδοοΒ; [8 ΟἽΟΟΙ Ββίδηδβ ἴογ ὅσοι. Αἱ ϑρᾷοθ 18 νοῦ οἴνβη [οἷ θ6- 
ἵπϑοϑη ὕνο ᾿οίΐοσβ, μα {ΠΠ|6ῃ ἃ 8η18}}} ουγνοα ᾿ἴπη6 μ]αοοα Ὀθον οομπηθοῖβ 
{Ππ6υ ἱορσοίμοσ. ΤΠθθ6 ρϑου γι 168, δηα [Ππ6 οοῃ δῖοι οὗὨ νον 6]8 δηᾶ 
[Π6 υ86 1ῇ ΟΠ6 ΟΥ ὕνγο ρὈΪδς68 οὔ {π6 1,δὕη Ρ ἴον {π6 ατοοκ Π, βῆον {παῦ 
[86 δοφυδιηίδησα οὗὨ 16 βοῦῖρθ τι {86 Ἰαἰΐοσ ἰλπριδρθ τύ πᾶνο 
Ὀ6θῃ δχίγομὶ υ Βρῃῖ. ΑΥ {πτη68, ἱπάθ6ά, {Π6 γεαάϊπφ οὗὨ {π18 ΜΌ, ἴδ 
αυϊΐα πἀποογίαϊη, ἴῸΓ ὑπ6 ὙΤΙΪΘΥ τνἂ8 80 11{{16 σοπβοίοιϑ οὗ {πΠ6 ἀἸεγοηΐ 
ψϑῖυθ οὗ (μΠ6 ατροκ (Ὁ δηὰ Ο {παῦ μ6 υϑοα τπϑι τυ πουῦὺ αἸΒουῖπηῖ- 
πϑίϊοη ; δη (ἢ γα οδηποῦ Ὀ6 οογίδιη, ψ ἤθη {π6 86 οὗ {Π6 ΟἿ6 ΟΥ̓ 
{Π6 οὐδοῦ οὗ {1|686 Ἰουίουβ σοι]ά ἔοσιῃ ἃ αἰἴογοηΐ τ ογά, τολίοὐ οὗὨ {Π6 
ἔτγο νγὰ8 {π6 οὐδ ὑῃαῦ ἢ6 ἱπιθηαοϑα : 4}1 ὑμαῦὺ σδὴ Ὀ6 ἀοῃθ 1 βιιοἢ σ8508 
ὈΥ͂ 8 (οἸ]αῦου οὐὁ οὐαὶ θαϊῖοῦ 18 ἴο τεοογὰ ννῆδῦ ῃ6 ΜΆ. ἀο68 γϑϑὶ 
8.8 ἃ ἔδοῦ, ρινίησ ᾿ηογμαοη οὗ [Π6 ποσί  ὐΥ οὗἉ 118 ἑαβ πον. [Ι}ἢ 
σθΏΘΓγΆ] ἴπ686 οΥΒΟΡΎΆΡΗΙΟ ναγ [0 η8 ΤΔῪ Ὀ6 ραββθα ὃν υμοιιΐ 
ποίίςο, Ὀθοδαβθ {πὸ ν ἀ0 ποί αῇἴοοῦ [Π6 τϑδάϊησ οὗἉ ἃ ραβϑαρθ δὖ 8]]. 

Βρομίου ναϊαθα {π18 ΜΉ. ρσ Ϊγ, πὰ πθ ᾿ποπάρα ἴο μαναὰ υδοά 1 
88 80 ΔΕΪΠΟΥΙΥ οὗἨ τ οἰραῦ ἴῃ Ἃπ6 ατοοῖ Τοβίδπχοηῦ Μ ΒΙοἢ 6 ργοροβεά 
ἴο οαἀϊῦ: 18 σοΟ]]αἴϊοη οὗὨ 1Ὁ 18 ΟὔΪἷν ἴο Ὀ6 ουπηα δηιοηρδί [18 ΟΣ 
τη ίοσα }8 1η {Π6 ΠΙΌΓΑΓΥ οὗ ΤΥ (Ο]]6σο, (απ τ αᾶσο. [ὑ Πδά ἰοην 
Ὀδοπ {πουριῦ (ῃαὺ Δ΄ οἰβίοιη 8 οο δοη τναᾶβ θοίῃ ἀοίρος να δηα ἰη- 
δοσυγαῖθ, Δηἀ γοῦ Ὁ γγὰ8 ποῦ ὑπῸ}] 1842, ἃ σδῃίυγυ δἴζοι [Π6 ἀθδῦ οὗ 
ΒΘηΎ]οΥ, ὑπαῦ ομ6. πιοῦα Θοιη ]οίθ νγὰβ τηδθ6. [ἢ {πα΄ γοαῦ ἴ86 Μῶ. 
γγ88 ὑποτοιρἝν οο]] αἰ οα ὃὉν “ΓΓΙΒΟΠΘ ΠΟΥ, Δπα (ΠγΘ6 γοαγθ δ ΘΓ αγα 8 
Ὀγ Τταρθ]]68, γι 4180 οο  αῦθα {Ππ6 1μαΐϊπ ἴοχί, ΒΊΟΝ 18 ΓᾺΓ ΒΌΡΘΥΙΟΥ 
ἴο ὑπαῦ σθηΘγΆ ΠΥ συγγοηῦ. 
" ἀϊῆδγθηῦ ματίβ οὔ ἴπΠ6 οάοχ Αὐρίθηβὶβ ΥΘ ΘΟΠραΓΘά, 1Ὁ ΠΠΔΥ͂ 

Β66Πὶ 88 16 1Ὁ Πα Ὀ6θη νυιτθη ὮΥ βανοσαὶ μαπὰ8 ἔγοηι [Π6 γαγιοὐν ἴῃ 
{η6 σπαγδοΐου οὗ {πὸ ατροκ; Ὀυῖ 1Κ {πὸ ἰθανοβ δγὸ ἰοοϊκοᾷ δὲ οοπ- 
Βοου νον (ρα ποῦ ἴῃ {π6 ογογ ἴῃ ψ Π]ΟὮ βοιὴθ οὐ᾽ {Πππ6πὶ ὥγ6 ηοῖο 
[ΥΔΗΒΡΟΒΘΑ), 10 Μν1}} ὈῈ 86θη ὑπαῦ ὕΠ6 οἴδησθΒ ἃγΘ 8ὸ σταἄμαὶ ἃ8 ἴο 1π- 

1 ὙΜαΥβΏ, [ΟἸ]ονηρ Θοιη]οῦ, σαν ΟΌΤΤΘΠΟΥ ἴο ἴΠ6 ορίηίοη ἴπδὲ ἴΠ6 ρϑββαζα νγ88 ἔΓΌΤᾺ 
ἘΠΔΌΔΗΙΒ Μδυσυβ. Τιβοποιιάοτῇ, ἰῃ ἢΪ5 “Αποαοάοῖα, ὅδογα οἵ Ῥσοίμπδ ἢ (ρ. 215.),, οἰῦο8 ἔγοπι 
ἃ ποῖ τυτϊτίοη ἴῃ τπ|8 ΜΩ. γοβρμοστηρ [Π6 ραβδβισο σαοίεά, “ 'πιο ροϊίυ8β Θοῃνθηϊαμΐ 118 41:8 
Οιιπλίδηιϊ5 δ ραπὶ 1. ἀ. Ῥαπτοηθαγιπι ταοπβυγα 41 ....... Υἱἰχὶϊ ὅππηοὸ 640." ὙὍΠὸ ον. 
Ἑυπίοη ΖΦ. Α. Ηοτὶ βίδϊοβ, πονύθυου, “ Τ βοποπ ον ἢ85 ἢος Ὀδοη ἴοοὸ σδγοία ἴῃ 115 [ΓΔ Π- 
Βογίμι οὗ {ΠῸ ποίθ δἰ τῆς εὰ οὗ Ε, ὙΠῸ Ὠδη6 8 σογί ΠΥ " Ομρίαπμα ἢ υία᾽ (οΥ  αία) 
ἐπ, Δη4 τἰἰὸ οἰμοὰ γψγυγιὶ δἱΐοῦ" αὶ ἰδ." αμοίογ. " ΤΣ “ Εὐῶι ἴῃ "ἢ 88 τὐγοἀ ἰμίο 
“ὙΠ μι," 
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ἀϊοαῦο ἴ[Π6 βατωβ μβαηᾶ Βανίησ ὈθΟΟΙη6 ΤΟΓῈ ὈΓΔΟ ΒΘ (ΟΥ̓ ΤΏΟΓῈ τγοατὶο) 
ἴῃ ἰγδοῖηρ ασθοὶς Ἰοουβ. ΑἸτοροῖμοΥ {Π18. 18 ὁη6 οὗὨ [Π6 τοδὶ ν᾽ 40]6 
55. οὗ [86 ατϑοὶς δουρί αγθβ νυ] Οἢ {Π18 ΘΟ ΤΥ ΡῬΟΒΒΘΒΕΘΒ. 
ΤΒ δι βογιρίίοη ἴὼ ἰδ6 ἔσοηΐ οὗ 0ῃ6 ἰαϑῇ Ἰϑαΐ ΠΟΥ͂ μαβίβα ἰο {Π6 

διπάϊηρ, ““ Μοπαβίογιπιπι Αὐρὶῷ ᾽πὰ ΒοΙρσῖθ ὉὉῚ ᾿πβψαὐαΒ οδὲ (ἀσοαά68- 
οδίοιια," 15 1ὰ (86 Βαπαντιηρ οὗ Βομί]οΥ. 

α. (ἃ δι. Ῥᾳὺ] ΒΒ ἘΡ!81168. ΟΟΡῈΧ ΒΟΒΕΝΕΈΒΙΑΝΥΘΒ, ποῦν ἴπ {Π6 
ΠΙΌγασυ οὗ {πΠ6 Κιησ οἵ ϑαχοηυ δἱ ᾿γθβάθῃη. 10 Ὀαϊοπρεᾶ ἀυγίησ ρατί 
οὗ 186 βουθῃίδθηίῃ οοηύατΥ ἰο δὰ] η1ι8 οὗὁὨ 1μογάθη, αὖ ῃοβα 468} 
ἴῃ 1670 Ὁ Ὀδολπιθ {Ππ6 ῥργορογυ οὗ Ῥοδίος ΕὙΆΠΟΙΒ; δ 1Π6 βα]6 οὗ 
νὐθοβα θοοΚκ8, ἴῃ 1706, ἴῃ ραββοα ᾿πΐο {Π6 παπᾶβ οὗ Ὦγ. (.. Ε᾿ Βοούπου, 
ἔγομῃ ὑνοπὶ 1 [Δ Κ68 18 βᾶπηθ. [Κα βίου υϑῦ ρα] 1Βῃ6α ΥϑλάϊηρΒ ἔγοπι 
10 ἴῃ ΠὶΒ τοργιηὐ οὐ Μ|ΠΒ ατϑεὶς Τοροίαπιθηί. [Ι}ἢ 1719 1Ὁ νγὰβ Ὀοτ- 
τονοα Ὀγ ΒοηίίοΥ, πο Κορῦ ᾿ἰ αὖ (δι τῖάσο Ὁ ἄνα γϑλσβ, Απηοησεῖ 
ἢ8 ΡΆΡ6ΓΒ {Π6Γ6 13 8 ὑγϑηβογιρί οὗ ἴπ6 σμοὶο οὗἉ [18 ΜΆ. (16 συϊησ 
Ὀεοϊησ 8 Κιπά οὗἉ πη] αἴοι οὗ [πΠ6 οοάδχ 1186]. Ηδ αΙὰ πού τούυγη Ὁ 
ἴο ΒΟΙΓΥΠΟΡ ἀπὸ] 6 μαὰ τχδάθ ἔγυ 1688 δἰζοιιρίβ ἰοὸ ἀοαυϊγα Ὁ ὈῪ 
Ῥυγοῆαβο. ΤΠ (στοαῖς ἰοχὺ 18 δοσοιηρμδηϊοα σι] ἃ 1,Δ11η ἰΓδηβ᾽ αὐϊοη 
ΔΥΓΔΏρΡΘα ΤΟΙ] Αγ. ΑΒ ΒΟΟῚ 88 {Π|Ὸ γϑδαϊηρβ οὔ (18 ΜΚ. ἀπά {116 
Οοάοχ Αυρτοηβὶβ (Ε..) οτο δὖ 4}} Κποῦση, [ὃ 88 βιιβρθοίβ {παῦ Οἢ6 
τηϑῦ 6 {Π6 ὑγδηβουιρῦ οὗ {π6 οἵμογῦ; "δϑοδιιβα, δνϑῃ, ὑποιρἢ {Π6 οο]- 
Ἰαϊτίομ οὗ πϑι πο νγ88 αὖ 411} ρογίδβου οὐ δχρβοῖ, [66 τγαὰβ ὁπουσῇ ἴο 
ΒΏΟΥ ἃ Βίγ κιηρ, 1 ποῦ σον ΠΟΙ ΠΟ, Γοβοι ΐαποθ. ἀἀπὰ {ῃ8 10 νγ88 
Β0 πη ἢ 8} ΘΒ Δ ὈΠΙ8ῃ6α ροϊηῦ ἴῃ [86 τηϊηα8 οἵ βοὴ οὐ ϊο8 {πα Εἰ, απά 
(α. ψόγα οορι θα [Π6 ὁπ6 ἴσοι (Π6 Οἴ6Υ (}υ8ὺ δ 6 ΚΟΥ {μαΐ Εἰ. 18 ἃ 
{γϑηβοσρί οὐ [).), ἰμδὺ {Π6Ὺ οὐἱγ ἀμβεσγθα 48 ἴο τολίοἢ όσα [ῃ68 ΘΟΡΥ, 
[ογπηῖηο {πο ῚΣ ἡπαρτηδηΐβ οα {Π|8 μοϊηῦ δοοοσγάϊηρ ἴο {μοὶγ ομιῃΐοη οὗ 
{Π6 τοϊδίϊνα 8568 οὗ {πΠ6 ἀοουτηθηΐδ. 

ΤῊῖβ ΜΆ. νγαϑ ρυ] Βῃοα Ὀγ ΜαυθΘΙ τη 1791], 8ὸ {μαὺ [86 πηδαη8 οὗ 
8 οχδού δοηυδι ΐδηοα ΜΧ] ἢ 18 ἰαχύ δηα οἵ ΘΟΙΩΡΑΥΊ8ο0. τὰ Εἰ, ὈΘΟΔΏ1Θ 
[τ στοαΐοσ. Τηο αι βδγθηοοθ θούσθοῃ ὑμ6 ὕνὸ ΜΘ. ἀγὰ βιοῖ 88. ὕο 
ΒΟΥ {πὸ {πΠ6 ομ6 18Β ποῦ ἃ {γαπβουιρῦ οὗἁὨ (Π6 οἴμοσ. Τῇ 1,Δη ἴῃ 
{118 18 ποῦ {86 υϊραίο οὗ Φοτζοιηθ, Ὀυὺ ἃ ὑγβηβ᾽ αὔθ ΡΘΏΘΓΆΪΥ ἀ6- 
ΡΘΠαΙηρ οα δηα τη 6]]16α ἰο {π6 σοῖς οὐοσ τ βῖοἢ οδο πογὰ 18 
νΥτ 6, 848 ΔΓ δὖ ἰοδϑῖ 88 (86 σοργίθίβ ψαπῦ οὗἁ 8Κ1}} δαπηδα. [Ιπ 
ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ΘΡΙ8[16 {Π6Γ6 18 δοηιθ υαγταΐζοπ Βοίσ οη τ86 ὑτὸ ΜΆ58., δηᾶ τῃδῦ 
οΥ̓͂ Βα 0ἢ ἃ ΚΙῃα 88 ἴο ϑῇου {παΐ {πΠ6 οπα (1π δἰ 6 6886) οουἹὰ ποὶ μᾶνθ 
Ὀδαπ ΘΟρΙ ΘΑ ἔγοτῃ {πὸ οἵἴπογ; ὉΠ6 νυ 08 Ὀοϊπρ δῦ 80} ἴῃ Θδοῦ 
σΆ56 ἃ8 ψοι]ὰ να 16α ΘΟΡΥΙβ.8 αϑίγαγ. Βυΐ {που ρ ΠοΣΠ ον οὗ {Π|688 
18 ἃ ἰγαηβοσγιρύ οὗ {π6 οἴποι, [86 τοϊδθοι θϑύννθθη {π6 ἔνγο 88 ἴο ἰοχὺ 
18 ΤΏ 0Γ6 οἷο86 {μη οου]Ἱὰ ἢαγα ὈΘ66η βΡροΒβϑα ἔγοτῃ [86 σοοἸ]αἰϊοη ρίνθη 
Ὀγ ΥΥ εἰϑίϑϊη ; δπά {{π18 1Ὁ ᾿ηδύ 6 ἀδοπηρά οοτγίαϊη {παῦὺ [86 ἀτραὶς οὗ 
Θαοἢ οὗ ἰπ686 Μ55. 88 ἃ ΘΟΡῪ (πηραϊαίθ ΟἹ ἱπιτηθαϊαΐθ) οὗὨ 8 Ἰῃ Ὁ 
δηοίθηΐ σοάοχ ; ἔγοιῃ ψ οι (86 ΘΟργἱδύ οὗἨὨ 680 οὐ 1ῃ686 ἀοραγίθα δὖ 
{1π|68 ΟΥ̓͂ ΠΊΘΓ ΟΥΤΟΥΙ. 
ΤῈ ραηογαὶ ἀοδβουιρύοη οὗ {πὸ (ὐοάοχ ϑδηρΆ]]Θηβὶ8 (Δ οὔ {Π6 

(ἀοΒρ614) Δρρ]168. δαιλ! γ ἢ {π18 Μ., ἴο τ ἈΙΟΒ τὸ τγὰ8 οποα 7οἸπ64: 
Δα γηδίονοσ βῃοΥγβ [Π6 ΠΙΒύΟΥΥ ΟΥ̓ [86 οὴ6 Υ7}}} ΔΡΡΪΥ αι} Ὁ ἰο (Παξ 
οὗ 116 οἶον 
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900 Τοχίμαϊ ΟΥοΐδηι. 

ΤΆ βθθ πὴ 88 1 {π6 ψυῖοῦ οὗ (18 ΜΆ. μδα {πουσῆῦ οὗἉ βυδ]οϊηΐηρ (Π6 
ΒΡΟΟΣΥΡἤἢαὶ ΕρΙβύ]6 ἰο {π6 1,μΔοὐϊοοδηβ ἴο {πα ἴο ῬὨΒΙ]Θηοη ; [ῸΣ οἡ 
[π6 βᾶπ|6 Ῥᾶσθ ὕμογθ 18 {π6 μοδαϊηρ προς Λαουδηκησας" ἀρχεται 
δπιστολη. 186 δρ᾽βί16, πούγονοσ, 18 ποὺ δἀάθα; δπά ἴῃ {86 Οοάοχ 
Αὐρὶθηβὶ8 {118 μοδαϊηρ 88 πὸ ρἷδοθὺ'ί Αἴἶδογ Βοηι. χῖν. 28. {Ποῦ ἰβ 
ἃ γϑδοδηῦ ΒΡ86Θ 1η {π1|8 Μ., ΒΊΟΝ 18 ποῦ ἴῃ {πΠ6 οάοχ Αὐσίθηβ18. 

ΕὙοΙῺ βοῖὴθ οὗ [{6 τρδυρίηδ] ΓΘΠΑΓΚΒ 1Ὁ 86 618 48 1 {μ6 (ὐοάοχ 
Βοοσπουῖδπι8 δα βθθη οοΟριοα [ῸΓ οογίδι ἢ ρο]θιηῖοα] ΡΌΓΡΟΒΘΒ : ὑδπ8 
ἿΏ ΒΟΙῚΘ ὈΪδ668 (βυοἢ 88 1 ΤΊη.. 11. 4.) ἰογθ 18 (86 ποίΐθ δοπέγα 
οδδισκαλκον, τοΐογτιηρ πὸ ἀουδύ (ο (Π6 σοηίγονουθυ σὴ (ἀο  ἔβο 4 }}ς 

1ῃ {Π6 πἰπίῃ σΘμΌΓΥ, 6 ΡοϊηΐΒ οοηπθοίθα τὶ ἢ σγασο, ργοα(εδίϊπᾳ- 
ἑΐοπ, δα. Τ6͵ΥΘ πάθον ἀἸἰβοιβδίοης ΟἾΠΘΥ ῥαββαρθβ ἃγ8 ποίβα ἃ8 Ὀδίηρ 
σοπέγα αἼΤαοο5. 
Ἦον [100|6 δοαυδιηίδησθ {πΠ6 οοργυῖδύ πα ἢ ασθοῖς 18 μονα 

Ὀγ {6 Ιηἰγοἀποσίίοη οὗ {πὸ 1, ᾧ 88 {Π6 σουρῇ Ὀγοαϊῃῖησ: ἰῃὰ8 
1 Τιια. ἵν. 2. λυποκρισι ἴοΥ ὑποκρίσει. 'ᾺΪΒ Βηλ4}} ταθαβυγα οἵ Κπον- 
Ιοᾶρα οὔ σοῖς 18 {Π6 Ὀοβὺ ργοοῦ μον [110{}16 ργτουηα {ποῦ 18 [ῸΓ 
ομδγσίηρ μῖτα ἱ} Ὀανησ Δ᾽ Θγοα δηα σονσουρῃῦ μ]8 ασϑοκ ἰοχύ ἴο 
σοηίοσγα ἰὑ το {πὸ Ιμαἰίη. 

Τῆι ΜΆ. οὗὁἩἨ σουγβα 18 ποῦ ἃ αἰβίάποῦ δι ποσι ἐν ἔγοσω Εἰ, 28 ἴο [ἢ 6 
Το ηρΒ οὗ δί. Ῥαὺ] Β ΕἸΡΙΒ.168: ἐοφοίδον, Ὠον νου, (ΠΟΥ ἃΓΘ ν᾽ δ Ὁ ]8 
88 ἃ υπϊ64 ἐσϑἰ ον ἰο {Π6 γοδά!ησθ οὗὨ [Π6 δποϊθηῦ δηα να] ]6 
οοάθχ ἔγοτα ὑγμιοἢ ΠΘΥ πλυδῦ μαγα 4}11ὸ Βργυηρ. 

ΟΗΑΡ, ΧΥἹ]. 

ΤΗΕ ΟἸΒΕΕ. ΠΑΤΕῈΒ ὈΝΟΙΑΙΒ. ΟΟΝΤΑΙΝΙΝῸ ΤῊΝ ΟΘΟΒΡΕῚΒ. 

ΤῊΞ τϑηλδιηηρ ὑποῖ}] ΜΗΩ͂Σ. πὰ ἰγαστηθηίβ τοαυϊγο θὰΐ 84 Ὀγϊοῦ 
ἀθβοσ ρίϊ οι, 

Ἐ. ΟΟΡῈΧΣ ΒΑΒΙΙΈΕΈΕΝΒΙΒ, ΠΟῪ ἴῃ {π6 ῬυΌ]1ο ΠΙΡγΑΤΥ αἱ 6816 (Κ. 
ἴν. 8δ.; ογου]ν Β. νἹ, 21.).-- - 15 ΜΙ 5. οομίαίηβ {πὸ ἔσαν (ο8ρ6}8 ψ 1 Ὲ 
ἃ αν ϊαΐαβ. [{ 18 τι υϊ θη 1 σομηάᾶ, {}} τποῖ] οὐ γβ, οὁη6 σου 
ΟὨΪΥ οα {π6 ρᾶρα, ψῖ ἢ {Π6 ΑἸΠ)ποΠλΠ ΒΟ οῃΒ:; θαΐ ᾿πβίοδα οὗ {868 
ἘαΒΟ ἰδ ΟΔΠΟΙΒ {πο γὸ 18 ἃ Κιμα οὗ ΗδγθοηΥ οὗἩ {Π6 (ἀοερ6]8 ποίβά 
αὖῦ 186 ἔοοῦ οὗ δαοῦ ρᾶρα, ὈΥ ἃ γοίθγεποα [0 {πΠ6 ῬᾶγΆ}]61] βϑοίϊϊοηβ ἴῃ 
{π6 ΟΥΒΟΙ δνδηρο]δίβ, ΤΠ ΜΌ, ΡΡοαγΒ ἴο Ὀοϊοηρσ ἴο 1π6 οἰρῇιῃ 
οθηΐαγυ, δηᾶ {πΠ6 Δα! ἰοπ8 οὗ ἃ βυρϑοαιθηΐ Παπα βοοῖλ ἴο 1πα!οαςθ 
{ΓΠαῦ (ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ τηδάθ ἴῃ {Π6 πῃ. [Ὁ ρΡρΘΑΥΒ {Παῦ 10 ννᾶ8. ΤΟΥ ΟΥΪΥ͂ 
᾿5Β64 48 ἃ σῆυσοῃ ΜΏ. αὖ Οὐοπβίδῃςπομ]θ, δπᾶ 1 την 6 σοηῃειάοτοά 
ἴο "6 οπϑ οὗ 186 βδϑὺ βρϑοϊπηθῃβ οὗ ταῦ ἢα8 θθοπ ο]]6ἃ (ῃ6 (ὑοη- 
δία ΠἸΠΟΡΟΙ 8 Οἶαβθ οἵ ἰοχί. [|ὑὉ ναϑ ργβθῃηίθα ἴῃ {π6 Αἰθοηίῃ 
ΟΘΠΓΌΓΥ ἴο ἃ ΠΙΟΠΔΘΓΘΓΥ ἴῃ 4816 ὈΥ̓͂ ΟΔγάϊη8] ἀς δσυδιο. ὙΥΥ οἰβίθι ἢ 
οΟἸ]αίοα {18 ΜΗΩ., δηὰ {πὶϊ8 ψχαβ αἷἰδο ἄοπθ (Ἰπα ρθη θη} 0) ἈΥ͂ 
ΤΙβομβομάογέ, Μύ]οΣ οὗ Βδβ]6, δἀπά Ττορε]θμ. 

Ἐς ΟΟΡΕῈΧ ΒΟΒΈΕΠΙΙ. ---- ΤῊ]8 Μ, ἐλ Κ68 118 ἤδη ἔγομπα 108 ΤΌΥΤΙΟΥ 
ῬΟΒΒθββου, Ψοόθῃ Βοόγθθ], δ ρΑβαδοσ ἔγοια {86 [Ππϊ6 Ῥτονίποθβ ἴο 



Οὐδὲν 7,αἴον ζὐηιοίαῖς σοηἑαϊπίπφ ἐδο (΄οςρεἶ9. οι 20] 

Κιηρ 98π168 1. δοοη δϑίονς Βογθο] Β ἀθαίῃ, πῃ 1029, βοπὶθ τηᾶη οὗ 
ἰδαγη!ησ, ΤΠ ΠΟΒ6. ὨΔΙῺ6 18 ὩΠΚΠονη, τη 46 οχίγαοίβ ἔσομη {Π18 ΜΆ. δ8 
ατ ἃ8 [Κ6 χ. ΤῊΒ ΟΟἸϊαίοπ νγ88 οοτημιπιοαὶθα το ΥΥ οἰβίθιη ὮΥ͂ 
13δδὸ υθυγροη ἴῃ 1780. Ὑγἰβίθϊη σοι] ποῖ ἀϑοοσία πα ΘΓ {Π6 
ΜΆ. νγὰϑ ἴῃ ἢ18 6. Βαΐ αἰἴδῦ μανίησ 6 ὉΠ ΠΟ [ῸΥ ΠΘΑΙΪΥ 
νῸοὸ ΘΘΏΆΓΙΘΒ 1 τγ8 αἰβοονογθα ἰὴ 1820 δἱ Αὐπῆθῃη. βοοῃ ϑέῸΥ 
1818 ΑἸΒΟΟΥΟΙῪ παὰ Ὀδθη δηπουπορά Ὀγ ΡῬχοῖ. Ηουΐηρα, μ6 πιδάθ 8 
ΑἸ ρα μῦς ἀηα οαγο αι] οοἸ] οι οὗ 18 ἰαχί, ὅδοπιθ ραγύ οὗ {818 οοᾶδχ 
ΔΡΡΟΔΙΒ (9 αν Ὀδθη ]Ἰοβύ βίποθ {ῃ6 (τωρ θα (ἢ6 οχίγαοίβ 66 
τη 6 ἡ ]οἢ ὙΥ οἰβίοϊη υ86α ; 80 {πα΄ δὲς οἰἿΔΙΟη8 ἴῃ βιοῖ ραγίβ 861}} 
τούλιη ὑποῖγ ναΐθθ. Ἡγιηραβ οοἰ δὔοη τι ἃ ἀΘβουιρύοη απα ἴμο- 
Βι 116 οὗ {π6 ΜΙ, ἢ ἸΞΕῚ ἴῃ 1848, αἴξον Π18 ἀθδίῃ, ὑπᾶοσ (Π6 661- 
ἰογῖϑὶ ουτο οὗ Κα. ῬΤμῈ ΜΆ. 18 ποῖ ἴῃ {Π6 ΠΡ γαγν οὗ {Π6 {Ππῖνοῦ- 
Ββιΐγ οὗ {Πἰγϑοῦς, ΤΠ Ἰοίίοσβ οὗ {818 ΜΆ. δγὸ Ἰαγρα, υρυσηῦ, οοπη- 
ΡΓΘΒΒΘΑ πιποῖα]ϑ; 10 18 ει ῖθη τὴ ἔνγο οοἰυμληΒ Οἡ ΘΔ ἢ ράσο, τ] ἢ 
{ῃ6 υδυλ] ἱπα!]οαίϊοηϑ οὗ βϑοίϊομβ, ὅσο, θυ τ πουΐϊ [06 Ευβο ΙΔ 
ΟΆΠΟΏΒ. [0 15 ΒρΡροΒαδα ἰο Ὀοίοηρ ἴο {π6 ἰθηῖἢ ΟΘΗΓΟΣΥ : Βοπλ6 ἢᾶνΘ 
Τπουρῦ [86 πιπίῃ, θυΐ πδ΄ 18 ργΟΔΌΪΥ ἴοο δαυ]γ, 

α. ΟΟΡῈΕΧ ΒΕΙΡΕΙΙΙ 1.---α ΜΒ. οὗὨἨ [86 ἔουτν (ἀοβροῖβ Ὀσουρμ ὈῪ 
Απάγοθαϑ 6146], ψῖ Η,, ἴσου (πΠ6 ϑαϑι, 1.8 τοζο αἰἴζογνγαγὰβ ρὺγ- 
ομαβοά Ὀοίμ [8666 Μ55. δπα ρσᾷνα {ποιὰ το Ὑ70]7 οὗ Ἡδρθυγρ. Ο6. 
18 ΠΟῪ ἰὼ (86 ΒΡΙ88} Μυβουμ; 10 σοπίδ!ηβ {π6 ἔουν (ἀοΒβροΐβ, θυΐ 
1 Βανουὶ οἤδϑβ. [0118 ττι6η 1η6 ἀουῦ]α οΟ]υτη8, 1ἢ βοῇ 
ὉΠΟΙᾺ] Ἰοιύουβ 88 66 ΘΟΙΏΠΊΟΣ ἴῃ {ΠπΠ6 (απ σοηίατΥ. ΥὙΥΟ] ἢ οΟἸ]αἰοά 
{}18 ΜΆ. δ8 νγ6]}] δβ8 Η., δῃὰ μα ρυθ]βῃβα {π6 τϑβ 8 1π μῖ8 Απϑοάοία 
ατεοβ, νοὶ. 1. Ηδ διαὶ ργουϊουθὶυ (1η 1721) βϑηΐ ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗ δ ο0]- 
Ἰαϊίοη οὗ ποθ Μϑ5. ἰο Βθηθ θυ, δηα 4180 8. 8:8]}] ρίεοο οὗ ϑδοὶ Μ8. 
88 8 Βρθοϊηθῃ. Τῆρδβο ἔγαριηθηΐβ ἈΓΘ ΠΟῪ ϑιηοηρδὺ ΘΗ ΠΟΥ Β ΡΆΡΟΙΘ 
πὰ {π6 ΠΌγΑΤῪ οὐ ΤΥ ΟΠ] ορα (απ δτιαρο. ΤὨῖϊΒ ΜΆ. μα8 Ὀδθῃ 
ΤΟΟΘΘΏΕΪΥ οΟἸ]α  α ὈΥ Τιβομοπάοτγ ἀπά αἷδὸ ὈΥ ΤΎΘρ 1168. 

Η. ΟΟΡΕΧ ϑΕΙΌΕΙΙΙ 11.--- ΤΉ ϑίοσυ οἵ {πῖ9 ΜΆ. μαὰ98 θθϑθῃ 
δίνεη 88 ΤᾺΣ 88 1 18 Κποῦνῃ ἴῃ οοππηθοίίου τ ἃ. ΒΎΟΙΩ {Π|6 {ἰπ|6 
οὗ ὙΥΟΙ ΒΒ ἀθϑίι 10 88 θθθῃ ἀδροβιρα ἴῃ {π6 Ρυ 116 ΠΌτΑΓΥ δὖ Ἡδη)- 
Ὀυγσ; πουρῇ ἔγοσα {818 ἔλοῦ ἢοῦ πανίησ θΘ6ῃ ρΘΠΘΓΔΙΥ Κηόνη, {Π18 
οοάοχ νὰβ ἰοῃρ' οἰαββθα ᾿πποησδὺ ἰοδὲ ΜΟΘ. [Ὁ σοοῃίδιηβ {86 ἔουνς 
(1ο5Ρ6}5 (οοπιτηοποίηρ ἴῃ Μαίί. χν.) {ἢ νϑυίουβ οἤαβπηβ. 10 18 ΠΘΔΙΪΥ͂ 
νει θη ἢ ὁπ 6 ΘΟ] ἢ ΟἹ. ΘΔΟὮ ρᾶσα ; [86 Ἰο. 6 ΓΒ ἈΡΡΑΓΘΉΓΥ Ὀοΐησ 
οὗ {πὴ6 πιρίῃ σομίασγ. ὙΟΙΕ ΒΒ οοἸ αὔθ νγᾶ8 ὙΘΓῪ ππωρογίδοῦ ἀπά 
ΥΟΓΥ ἱποογγθοῖ, θὰ ἢῸ ΟἾΒΟΙ νγὰϑ δχοουίθα Ὀοίογο ἱπαὺ οἵ ΤΊΘρ6]168, 
ψ}0 οοἸ αἰεα 6 ΜΏ. δῃα δσοπιραγοα Δ οἱ "βΒ οχίγαοίβ συ 1 Ἰῃ 1860, 
118 τϑδάϊησβ οὐ 116 Ψ]Ο]6 ἀγα θούζοσ ὑπδὰ {πο86 οὗ (6 Μ55. πιὰ 
ὙἘΟῊ Ὁ Π48 ἃ ρἜΠΟΓΑΙ ΔΗ ΠΥ. 

Κ, Οορὲχ ΟὙρειῦθ (Νο. 68. ἴὰ {πὸ ΒινΠοίβδψαθ ἀὰ ΟῚ αἱ 
Ῥαγ 8).-- 8185. ΜΆ. οὗἨ τπ6 ἴον (ἀοβρεῖὶβ ἰβκο8 118. πᾶπὶθ ἴστομῃ [Π6 
Ρἶπος ἔτοτῃ Ψ ΒΊΟΝ 10 γα Ὀγουσαῦ ἴπ 1637, [Ὁ 'ννὲϑ ἴπὸπ ἀθροβιοα 

᾿ 566 88 ἴο ἴδ ουγίοιβ Λέδέογν οὗὨἨ ἁ[Βο60 (γαριμοπῖ8 “ Ασοοῦηὶ οἵ Ῥχϊπίοά Τεχὶ," Ρρ. 
1889 160. 
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ἴῃ [86 ΠΌτατΥ οὐ ΟοἸ οτί, τβοποθ 10 ραββοα 1ηΐο 18 ργοβοηῦ Ἰοο ἰΥ͂. 
ΤῊΘ αἀποῖδὶ ἰοίίατβ οἱ {π18 ΜΙ 5. ἀγα ἰαγρθ, Ὀργὶρῦ, μα σοΙηργοββοᾶ ; 
10. ΘΔ0ἢ Ῥᾶσα ὕπογα 18 ὁπ6 σοι ; ὅΠ6 πυτηθοΓ οὗ [1πΠ68 να γ168 σγοδί]ν 
1 ΒΟΙΩ6 οὗ {π6 ρᾶρθϑ, [ῸὉΣ ΟσΟΑΒΙΟΉΔΠ]ΥῪ ὑμ6 Ἰούϊοσβ ΓΘ ΨΘΥῪ ἰδῦσθ. 
ΤΠΟΣΘ 18 ἃ ργοιυ ἔγοαυθηῦ ᾿πβουθοη οὗ 8 ροϊπί 88 ἃ πιδυκ οὗὨ 1ηΐογ- 
Ρυποίϊοη ; {Π18 [ὰ8 θ6 6 ΒΒ ρ}ΡΟΒΘα ο οοοὰγ δὖ {Π6 δῃὰ οὗ δη δποϊθηΐ 
στίχος. ΤΩ ψυιηρ᾽, ὅζο. ΤΩΔΥ 6 ἔμίκθῃ 88 ὑσοοΐβ (παὺ {πῃ6 ΜΆ. 18 
ποΐ οἱάον {μα {π6 τ] 4416 οὗ (86 πίῃ οοημίισυ. Υ οἰβίθι π τιβϑᾶ 
ΤΟΔαπσθ ἔλθη ἔγοιῃ (18 Μ. ἢ πὸ ργοαῦ ΘΟΟΌΓΘΟΥ ; ΘΟΠΟΪΖ, 
{ῃπουρ Π6 να]αθα 1Ὁ νουῪ ΒΙΡὮΉΪΥ, ΘΟ] αὐοα 10 νυ}. 80 1016 σα {ἰπᾶῦ 
18 ὑθϑθ ον 18 ον Ὀαΐ 11{{|6. Τλθ σομραγίβοη οὗὨ [6 τῇΟΓΘ 
τοοθηῦ ἱπάορομθηΐ οο]]δὐϊοηβ οὗὨ ΤΙβοποηάου δπὰ Τσθρο]]68 Ἰθαναβ 
1016 στουμα ἴον ἀουδύ 48 [0 118 τϑδαϊηρβ, [0 νν88 οἱ βοιῃηθ ἱπηροχύς- 
ΔΏΘΘ ἴο σοΥτθοῦ ΘΥΓΟΥΒ ὈΓΘΥΙΟΊΙΒΙΥ τηδά6, βῖποα {Π18 ΜΙ 5... ἀπά ἃ 8 8.6 
Βοῃθ οὗ {πΠ6 ῥγαϊβθ8 ΨΏοἢ πᾶν Ῥθθὴ Ὀοβίονοα ὑροὶ 10, σομ δ᾽ η8 
ἸΩΔΗΥ͂ σοΟὐ δπα γαϊυδὉ]6 γθδα!ηρ 8. 

Μ. Οορὲσχ Οαμριάνῦβ. (Νο. 48. Βιθποιπὸχασ ἀὰ Εο].) --- ΤῊ 8 
15. 8 δοδυθ} [|ὸ ΜΆ. οὗ 116 ἔουγς (ἀοβρο]β, νει θη ἴῃ ἀου]6 
ΘΟ 8 ἴῃ ΨΘΥῪ ποαῦ Ὁποῖα] ἰοἰΐοτβ. [Ὁ νγᾶβ ργεβθηΐθα ἴῃ 1706 1οὸ 
Τουΐβ ΧΙ. Ὁγ {186 ΑΌΡό6 ἀθ8 (λπιρβ. [0 18 βυρροβεοα [ο Ῥοϊοηρ ἰο 
186 οπᾷ οὗ {π6 πιητῃ ΘΠ ΤΥ οὐ {πα ρορίπηϊηρ οὗ [86 ἰδηἢ. [10 ᾿ψγ88 
υϑοᾷ Ὀγ ΥΥ οἰβίθιη, γϑ-σδηληθὰ ὈΥ οΠο01Ζ, οοριοα ὈγῪ ΤΙΒΟΒομοτῇ, 
δηα οοἸ]αϊοα Ὀγ ΤΤαρ61168. [0 σομίαϊβ ΤΏΔΩΥ ρσοοα τοδάϊηρθ. Β6- 
Β1468 1π6 πα] Δ ΕΟ ἢ8 οὗὨ βοοίϊομβ ἴῃ 086 τηδγρὶη, [ΠΟΥ ΓΘ 4180 βοῇ ]ᾶ : 
ΒΟΙΩ6 οὗ (8686 ἅΓ6 ἴῃ {Π6 πιοδβῦ τηϊπαΐο ὙΥηρ. ΒΟ Β81468 δοοθῃΐβ δπά 
Ὀγοδίμιησβ, (86 σογ 8. ἃΓῸ τυ α 1} ἃ ταυιϑ1081 ποίδςιοῃ. 

5. Α ΜΕ. οὔ [δ6 ἴουγν (ἀοΒρο]8 ἴῃ [μ6 ν᾽ ίοαῃ ΤΠ ΌγατΥ (Νο. 364.). 
ΤῊΘ 80 08οΥΙ ΡΟ ΒΥ 8 {Παὺ 10 νγ8 τι θα Ὀγ ΜΊοΟΒδοΙ, ἃ τλοηκ, ᾿ν {Π6 
ΥΟΔΥ 949 οἵ ον ογὰ. Τῇ ΜΆ. 18, ὑπογίοσθ, οὔθ ΕΥ̓ ψ βιοῃ {πΠ6 ἤδία 
οὗ οἴδιουβ ΤΏΔΥ Ὀ6 ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΠΠΘΑΒΌΓΘ οβυιχηδίοα, [0 18 τι θη ἴῃ σομη- 
Ῥγθδβϑα ἀη018] Ἰο ογβ, ταί ΠΥ ᾶγρα 1ἢ 51Ζ6, Ὡηα βιιοἢ ἃ8. νγου]Ἱά 1η46- 
Ῥομάθηι νυ μᾶνα Ὀθ6η ὀχρθοίοα ἴῃ ἃ Μ8. οὗ {Π6 ἀδία σοπίαϊπϑα ἴῃ {6 
Βιι ὈΒΟΥΙ ΡΟ ΟΙ. 

Βιγοῖ μβὰβ θθοὴ {π6 ΟὨΪΥ ΟΟ]]αΐον οὗἉ {818 Οοάοχ. Ἠδ ραν {Π6 
ΓΘΒΕ]18 ἴῃ {Π6 ποίοϑ ἴο 18 δα! το οὗἉἨ {86 ἔοι (ἀοΒρε]5, δθὰ ἀσαΐῃ ἴῃ 
{Π6 ας [Ιμθούομθ8 88 ρυ] 15 η6α βοραγαίοϊυ. ΠΠῸ βἰαύοβ ἰμαῦ 6 
ΘΟ] θα τ1π6 ΜΆ. ἐισίοθ ἢ οαγο. Ἰὔχοσρί 1ῃ Ρ]δσοθ ἴῃ Μ ΟΝ ψγ6 
᾿ιανα ἴο }υ σθ ἔγοτα ἢ18 βέΐθμοθ, ἀθα πο ἔσομαι ἀϊγθοῦ ἐδϑέϊμιοπψ, 76. Ο8 ἢ 
Βαγάϊν 6 ἴῃ ἀουδύ ἃ3 ἴο {π6 τοδάϊησδ οὐ [Π18 σορν. Τμθ ἰοχύ 18, 88 
ΤαΪσῦ 6 Βυρροβοά, (ὐοῃδίδηπορο] ὕλῃ 1ῃ ομδγδούου. 

ὕ. ΟΟΡΕΣ ΝΑΝΊΑΝΥΘΒ. --- Τ]18. ΘΟΡΥ οὗὨ ἴπ6 ἔουΣ (ο5ρ 615 18 πον 
ἴῃ {Π6 ΠΊΌγατν οὗ δὲ. Ματκ, αὖ γ επῖοθ [Ὁ 18 θθδι  }}γ ἀπά 6]α- 
Ροταίθὶυ ϑχθουΐοα νυν ΟΥπαιηθηῦϑ ἴῃ σοὶ δηα οοουτθΌ ΤΠ οί 8 
ἃτΘ ἴῃ σθῃογαὶ δὴ πη! ]οὴ οὗὨ ποβο τϑϑὰ Ὀοίογα {{π6 Ἰηἰτοάυοίίϊοη οὗ 
ΘΟΠΙΡΓΘΒΒΟα ὉΠΟΙ418; Ὀυΐ ὑμδῪ ἀο ποῖ Ὀε]οηρ ἰο {πὸ ἂρ θη {8} απά 
τουπὰ νυγιπρ 88 ΟὈΒΙΟΤΔΔΓΥ ΟΥ Ά παίαγα!, 80 {Ππ4ὕὺ 16 80 {Π{ΠπΠπ088 τπάᾶ 
ψϑηΐ οἵ Θᾶ86 18 τηϑηϊθϑί. 118 σοάοχ 18 βυρροβοά ἴο βαϊοηρ ἴο {16 
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εἰπίῃ ΟΥ ἰοηῖἢ σοπίυσΥ. [18 ἤἢγϑί σο]]αῖου τὰ Μίπίον, απ Βιγοὶ 
ΡΠ ΠΒμ6α {6 αχίγαοίβ ἰπ8 σομπιπιιπιοδί θα ἴο ἢϊπ.. [Ὁ νγῶβ ρα 
οΟἸ]α θα ἴῃ 1843 Ὀγ ΤΙβομβοησογέ, δμὰ ἴῃ 1846 Ὀγ Ττασο]] 68. [0 οοη- 
181π8 ΑἸοχδηάσίδη θά σθ ἴῃ ϑοιὴθ ρῥίμιοθθ, Ὀὰδ [6 σϑποσαὶ ταχύ 18 
Οὐοπβίδη!ποροϊἰίδη. 

Ὑ. ΟΟΡΕΧχ Μοβούεξνβι8. --- [ἢ {18 ΜΆ. {πθγα ἄγ {π6 ἴἢγϑα ἢγες 
(ἀοβρεἶβ, απ {παὺ οὗ δ. Φομη δ8 [ΔΓ δ8 νἱ]. 39., ἴῃ υποῖαὶ Ἰοἰΐθτ ; 
1Π6 Ἰαίίον ὐοδρθὶ 88 Ὀθθῃ σομπιρ]οίθα ὈΥ ἃ Ἰαΐοσ μβαπα ἴῃ ουγβῖνθ 
Ἰείίοσβι ΤῊ ἀαίθ οὐὗὁἨ [Π6 ΘΑγΠ ΠΟΥ Ρουίοη 18 ΒΕΡΡΟΒΘα ἴο θ6 οὗ {δ6 
ΠΙΠΤΝ σΘηζΌΓΥ. [ὑ παι οΟἸ]αϊοα Ὀγ Μαιθφὶ 1π 1779, ἀπα Βα βίαϊοϑβ 
{δὲ τὸ γγαβ ἤθη ἀοίοοιςίνα, Μαῖίί. ν. 44 - νἱ. 12., τηἀ Ιχ, 18---χ. 1. 
Εουγ γϑαῖβ δου νγαγὰβ 6 ἰουπα [Πδ0 10 δὰ τοοοῖνοα οἴδιοῦ 1) αΥ168, 
ἔογ Μαιῖ. χχιὶ. 44--- χχὶ!. 8ὅ. ἀπα Φοῃη χχὶ. 10. ἰο {π6 διὰ, μιᾷ 4180 
ἀϊἰβαρροαγτθά. Τμ1 ΜΆ. Ὀεϊοηρδ ἴο {π6 Τλῦταγυ οὗ Ηοὶγ ϑυποᾶ αἱ 
Μοβοου. Μαίμὶ οο]]αῖθα ἴὉ ἔνῖοα ; ἃ πα οἢ ΠῚ8 οχίγδοῖβϑ, ἃ8 ρίνϑη 
ἴῃ ἢ15 τ οῖκ Τοβίδπηθηΐ, βιιθβοαποηῦ δαϊΐογβ δα ογιτ168. ἤανο το] θα, 
Ης αἴϑ0 ρᾶνα 8 ἐλ βιπλ}} 6 οὔ {π6 στην οὗ τὸ Μ5. ὙἘΒδ ἰοχῦ 18 οὗ 
186 υδϑ08] (ὐοπδίδηθπορο ἴδῃ ΟΒΑγδοίου. 

Γ. ΟΟΡΕῈΧ ΤΙΒΟΗΕΝΡΘΟΒΕΊΑΝΙΒ [Υ.--- ΤΊΒΟΒ μου δ 88 ΣΤ σο ΠΕ 
Ῥγοροβϑᾶ ἰο 86 Γ. 88 ἴπ6 ἀθϑιρῃδίοη [ῸΓ ΟΥ 104] ραγροβοϑ οὗ (86 ΜΒ, 
ΜΓ ΠΙΟὮ 18 Νο. Ι΄, 1 {Π6 οδίαϊορια οὗ Πο86 ψ ΙΟἢ ἢ ῥγοσιγρα ἴῃ 
1853. Νὸο. ἱποοηνθηΐθηοθ ποοὰ δγ156 ἔγοτῃ {Ππ|8 ποίαἰϊοη, ἴῸσ {86 
γαϊοδῃ ἵγαριηοηίβ, ἀθηοίθα Γ᾿ ΟΥ ϑοιοἶΖζ, ἀγα ΔΓ τόσα 80} Ὁ] 
ηυοίοά ΕΥ̓͂ {π6 βδῖμθ ἀθβὶρῃδίοη 88 16 οἰ ρογίζομβ οὐ 186 βαπιθ 
ΜΆ. πον αὖ γ᾽ θηπα δπᾶ ἴῃ {πὸ Β τ 5} ΜυδθιΠ,. 

Τηῖθ ΜΆ, 18 ἀβουιθοα ὈΥ 7 18 Ποπαογῇ ἴο {Π|6 πἰητ σοηνυτΥ ; 1 ΠΟῪ 
σΟὨβΙδίβ οὗ 1567 ἰθᾶνεβ οὗ ἃ ἴαῦγρ αὐᾶγίο ἴοσω. ΟἹ δδοῦ ρασα ἴποσθ 
18. ΟΩ6 σοἰυχμηη, απ {μα ἴσια οὐ {Π6 Ἰοἰΐογβ δῃα ρσϑῆθγαὶ δϑρϑοῦ σϑ- 
ΒΟΙΊΡ]68 Θβρθοία ἢν {μ6 οάοχ Ουρηῖυβ (ζ.). ΤὨῖ ΜΆ. οοπίδιπβ {Π6 
αοϑρεὶ οὗ δὲ. κα οηγο, θὰ} 1} {Π6 αϑὺ ἴθ ]οανθδ τυ ἢ ̓π)υτοά 
ὈγΥ ἀδρ: 86 (ἀοβϑρεὶ οὗ δι. Μαῦκ 18. οὐἱγ ἀοίδοϊνο ἴσοσῃ οἤδρ. 11}. 
88ὅ--νἴ, 20. : οὗ δι. Μαίμον ποτα ἄγ Ὀὰΐ ἃ ἴθιν ἰϑαᾶνθϑ, δοπίδιηϊηρ 
νἱ, 16---29., νἱϊ. 26---νὔϊ, 27., χὶϊ, 18---χἰν. 1δ., χχ. 3ὅ--χχὶ, 19., 
Χχὶι, 28ὅ---ΧΧ]. 13., δηὰ οὗ δι. Φοῇπ νἹ. 14 -- νἱῖ]. 8., χν. 24---χΙχ. 
6. Τα ἰοχὺ οὗἉ {π18 Μϑ. δοτύθοϑ ἴῃ σΟΏΘΓΆΙ 1 {Πα΄ οὗἩἨ[Π6 ΟΥΠΟΡ 
Ἰδύθυ ὉΠ Ο1Α18; 1 ΒΟΙΩΘ ῬΘΟΌΪΙΑΙ Ραβδᾶρθβ 10 ἢ88 Βυ ἢ ΓΟΔΩΊΏΡΒ 88 ΔΓΘ 
ἴουπα ἴῃ {Π6 τότ ἱπιρογίδης ΜΙ. ΤΙΒΟΠ Πἀοτ ᾿88 Ἀϊτη86 1} 60]- 
ἰοοϊοα {μ18 Μ., δὰ αἷδο (ὈΥ [18 ρϑστηϊββίου) ΤΎΘρ61168 ἀυτγίηρ [Π6 
[6 (παΐ 10 νγ͵88 1η ΕἸ ρ]Δηά. 

Δ. ΟΟΡΕΧ ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΕΊΙΑΝΟΒ [1]. --- Τῇ6 ποίδθοη Δ. μα8 θθθῃ 
Ῥτοροβϑα Ὀγ Τἰβομοπάογῇ ἰο ἀοδιρπαία [6 ΜΆ. Νο. [11]. 1ῃ ἢ18 σαίδ!οριιο, 
ἴο γνοἢ γοίδγθησθ ἢ88 δίγθιυ θθθη τϑθ. Ὅ]ι6 ἔγαστηοπῦ [0 ὙΠ Ίοἢ 
[6 Βαα μγανιουβΥ δρρὶιοὰ {{18 Τοΐδσθποα οθ8 ποῦ Ὡθθα δηΥ Βρθοῖαὶ] 
ὨΟΙΔΙΙΟΙ. 
ΤΩ ΔΙ, 18 αὐτὶ δυϊοα Ὀγ ΤΙΒΟΙΘΔοτῦ ἴο {Π6 εἰσί σοηΐαγγ. [ 

ΘΟΠΒΙδίβ αὖ ργϑαθηΐ οἵ 167 ἰδᾶνθα, οί (μ6 ἩΒ0]6 οὗ ἔο (ἀσΒρα]8 
οὗ δι. ἴὐυκο ἀμὰ δι. Φοόδῃ, ὑυκοίμος χα 66 Βα θοογ μοι ἰὼ {μπδὶ οὗ 
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δι. Μίαν, 8ο ἐμαὶ 1 ἀουδύ]6β8 ομσθ ᾿ποϊ θα 411 {πΠ6 οΒρ6]8. [π 
680 ἢ ΡᾶρῈ {Π6 Γ6 δῦ ὕνο οἱ πηη8:; {6 ποῖα] ἰθῦουβ ΓΘ 8π|8}}, πϑδῦ, 
Βορίηρ, 8ηαἃ σομιργοββοά. ΤΠ6 νϑγιθῖυ οὐ γϑδαϊηρ' 18 Θοῃβι ἀθγαῦϊο, 80 
{πα΄ ΔΙ Βουρ (ὐομβίΠΠορο] ἴδῃ ἴῃ 108 σθηθγαὶ ομαγδοῦθσ, Ὁ Θοι αὶ ἢ 8 
ὈΥ πο πιθϑῃ8 ἃ βϑύ(]6ἃ ἰαχί. (ὐοοδβίο μα] ν {ποῦ 8.6 βοθο ϊα δααοὰ, 
Βολα οὗ ψ ]οἢ ἤᾶνα δὴ ᾿ππρογίδησα 88 Δοσαπρ ου]ἄάθησα 1 ΟΥΙ 168}. 
ΤΙΒΟΒ μου οΟἸ]αίο {818 ΜΆ. ΒΙπλ861ξ, ἀπὰ ΤΊαρ 6 1168 Β θΒοα θην 
ὈΥ 18 ΡΘυτα ββίοη. 

ἙΈΛΟΜΕΝΊΤΒ. 
Ο.---- ΤῊ 8 Ἰεϊίου 88 υδοα ὈγΥ ΥΥ οἰβίοϊῃ δπὰ οἴμοσβ ἰο ἀδθηῃοῖθ ἃ 

ἔγαρτηθηΐ οὗ δὲ. Το (ο8ρΡ6]8 (χνἹ]]. 1]1---1 3. Δη4 ρεγί οὗ νοῦ. 14.) 
σίνϑη ἴο Μοπίαβισοη ὈγΥ Απβοίμιο Βαηάιγι. Τιβομοηογίέ, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, 
ΘΟὨΒΙἀοσῖηρ {πᾶΐ ἐγαρτηθηῦ ἴο Ὀ6 ΟὨΪΥ ραᾶγύ οὗ 8 ᾿θούομδσυ, μ88 βιὺ- 
Βιυὐοα ἔογ τ δῃοίμο γαστηθηΐ, 

Τγαφπιοεπέμηι ΜΜοδφιιθη6. ---- Ἰλσμῦ Ιθανθθ σοη δι μῖπρ' ΜΖ 08ὰ 1. 1---4., 
χχ, 10---18., 1ὅ---17., 20---24, Εουγ οὔ [Π6 Ιδβαᾶνθβ οοῃίδίη ποίμίηρ 
Ὀυὺ τορϑίλθομθ οὗ {π6 θαριπηῖπρ οὗ δι, Φομηβ (ἀοβροὶ. Μαιμδι 
οἀϊίεα {μ686 ἔγαστηθηΐδβ, δῃα ρᾷνθ ἃ 1}Δ0β' π}}]6: ΠΟῪ Ἀρρϑδγ ἴο Ὀο]οηρ 
ἴο {π6 πὶ δαπίασγ. ΤΟΥ Ὀοϊοπρ ἴο {π6 ΤΑΌγΑγΥ οὗ ἰμ6 Ηοὶν ϑυποα 
δε Μοβοον (Νο. οχχ.), Βανίηρ ΤΌΣΟΥ Ὀδθὴ αὐϊδομοᾶ ἴο (86 
Βιπάϊηρ οἵα ΜΆ. οὗἉ ΟΠγγβοβίομι. 

Β.--- ΤΠῖ8 οί νγὰβ υβοα ὃν Οὐ ϑῦδομ δπα βοΠ01Ζ ἰο ἀδποίο 8 
Ταθιηρσοη ἔγασιηθηΐ οοπίδιπϊηρ οἤη 1. 838 ---0. : ΤΙΒΟΒοηἀοτῆ, μον - 
ΟΥ̓́Θ, σοῃβιἀογοα (μλΐ ἔγαρτηθηῦ ἴο Ὀ6 ΟὨΪΥ ρατὺ οὗ ἃ ᾿ϑο μα συ, δά, 
1μογοΐοσο, 1 18 ασϑοὶς Τοβίαπηθπὺ (1849) μ6 ϑβϑιυθδειυϊοα ἃ γαφ- 
πιεπέιπι Νεαροϊϊέαπεπι τοδογίρίμτα; οὗἨ {Π18 Β6 τγᾶβ δ0]6 ἰὸ γτϑδα οπδ 
»}αφο οοπίαϊιπ!ηρς Μαῖκ χῖν. 82---ὃ9ῶ. Τἢθ ρα]πηρδβαδί ἰθανθθ 1ῃ [86 
ψμοΪ6 ΜΆ. ἀρρθὰγ ἴο 06 ὕνεϊνθ οσ ζουχίθοῃ ; {π6 ψυιηρ Ὀοίηρ οἶ 
186 οἸσμ σοὨΓΌΓΥ. 

ΤΊΙΘ Ἱποομυθηΐθηοθ οὗ υδιηρ ζοίίογ8 οὗ τϑίδσθῃοα ἴο ἀθῃοΐα ὑδγν 
βηιαϊὶ Κ7γαφηιοπίβ 1Β ϑῃῆοσση ὈγΥ {86 Οἤδηραβ οὗ ποίδίομ Ὑ ΒΙΟἢ ἴα Κα ρῥἶδοα 
ἔγοτα {ϊπλ6 ἴο ὕϊπλ6 ; ἔῸΓ ΤΊΒΟΠΘΠΔοΥ  ποῖῦ 04118 {Π6 ΝοΔρο]τίδῃ ἔγαρταθηῦ 
γγῦυ,, δῃα Βδ τι868 ΗΒ. ἴο ἀδποία {πὸ οάοχ ΝΘ Β18 ΘΠ ΠοηΘα 8ΌΟΥΘ, 
Ρ. 188. Τὸ {Π|π| ἰαέξετ' ἀτταῃροιηθηῦ [Π6γ6 ὁδῃ Ὀ6 0 οὈ]δοίίοη 1 1Ὁ Ὀ6 
γ76}} υπαογδίοοα ; Ὀυΐ 10 185 αἰ γαγβ Ὀοίζοσ ἰο τϑίϑ ὈγῪ παηὶθ ἰο {[|6 
ΨΟΓΣῪ 8118} ἔγαστηθηΐβ, Υ ΠΙΟἢ οδ ΟὨΪΥ͂ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠΥ 6 οἰαα, 

ΥΥ. (ἀρρθηάοά ἴο Νο. 314. ἴπὰ {π6 1 αγῖβ Πλργαγν 1).---Ἴ το ἔγαρ- 
τηθηΐϑ οὗ δύ. ΓυοΒ (ἀοβροὶ, δοπίδιπϊηρ ἰχ. 36---47. δπὰ χ. 12-- -22, 
ΤΙΒομοπάογέ, γῆ δβουῖθοβ {Π686 ὕννο ἰθᾶνββ ἴ0 {π6 οἱρῃ σομἰυΣΥ 
(ν οἢ βθοπβ δὖ ᾿ἰθαδῦ ϑυ ἘΠ] ΟΙ ΘΠ Θαγ]γ), ΡαὈ] Π8η6α ἱμοῖὰ ἴῃ Ἠ18 
Μοπιυιηοηΐα ὥὅδογα [ποάϊία, 1846. 

Υ-.---ταριηθηΐβ ἴη [Π6 ἸλΑγθοΥπὶ ΠἸγαγυ αὖ Βόοιηο (Νο. 228.); οοη- 
ἰφ]πῖηρ δῖ, ομη χνυὶ. 8---χῖχ. 41. Ατιγιθυιοα το {π6 οἱρθἢ οαπίυγΥ 
Ὀγ Τιβομπομπάογε, ψ πο ᾿ηβογίθα 1Ὁ τη 18 Μοῃυπχθηία ὅδογα [πράϊἴδ. 

Θ. Οράος: Τιβομοπαογἥαπιϑ, τὰ 86 ΤΠ ΠἸνουβιῦυ ΓΛΌΓΑΓΥ δ 1μο] μδ8ἷο. 

1 Τὸ Μ1} Ὀ6 τ, 6}1 οπ 6 [ὉΓ 8}} ἰο πηδπίίοη {Παΐ (18 ΠΙΌΓΕΓΥ, ΠΟΙ ΡΥ ἀοδίρπαίοα Ναίίοηαϊο, 
Τπηρότίδ}6, ΟΥ Κπόονῃ ὉΥ ἐξ8 οἷά παῖὴὸ }βιδίϊοίλῥῳμα ἀμ Ζλοῖ, ἰδ ογο δπὰ ἴῃ6 βιο. Τῆι 
Οἰδηρδ8 οὗἨ 118 Ὠδπὶὸ μάγὸ θὰ ἰο ἱποοῃβιβιθῃοῦ ἰῃ [Π6 τοίδγθιοοβ τὸ ἱξ οὰ {πὸ ρᾶγὶ οἔ 
ΟΓΏ108. 



1, αἰον' ζὐποϊαϊς οσοπίαϊηίπρ ἐδ “4εἰ5, Ἐρίϑέϊο5, ΟΥ 4 ροσαΐψρε.. 208 

--- Εὐυσ ἰθᾶνθβ Ὀγουρῦ ἤτοι [86 Εαδί Ὁγ ΤΊϑοπαπαον, οοηίδι πῖησ ρατἕβ 
οὗ ὅι. Μαῦϑν (χοροὶ, χιὶ, 46---ὅδ. (λυ ]αι 64), χῖν. 8----29., χν. 
4- 14, Ἠᾶδ οομβιάογβ (μ18 ἰταστηθηῦ ἰο βϑίοηρ ἴο {μ6 βϑνθῃίῃ 
ΟΘὨΓΌΓΥ : ΡΟ] ΙΒ 6α τη 1118 Μοπυμηθηΐδ ὥδοΓΆ. : 

Βοϑιθβ {π686 ἰταρτηθηΐβ ΤΙΒΟΒοπαοτῇ σαν 8 ρἶδοθ ἴῃ {Π6 118 ρτθ- 
ἤχοά ἰο 18 ατοοκ Τοβίατησηΐ ἴῃ 1849, πάθον {Π6 ἀρδισῃαίϊοῃ οὗ ΔΛ. 
(ποῦν οὐ σσῖβα Δρρτοργιδίθα), ἴο ὕνγο ἐγαρτηθηίβ οὗ ἃ οάοθχ δ᾽μδὶ- 
[ἰουδ, ψ ΐοἢ μα τοδα ἴῃ ρᾶγῦ οὗἉὨ [Π6 Θονοῦ οὗἩ ἂπ Ασταῦϊο ὈοῸΚ ἴῃ (86 
ΤΠ ΟΠΑΒΙΟΤῪ οὗ δί. (ὐδίογῖηθ, ου Μουπῦ δ᾽ιηαι. Ομ οὗἉ {Ππ686 σοῃίαιηβ 
Μαῖί. χχ. 8----1ὅ., (ὴ6. οἴμον 1υΚα 1. 14---206. δαρροδβοα ἰο Ὀοϊοηρσ 
ἴο {Π6 πίπίλ οδηΐυσυ; ρα] Βμοα ὈΥ ΤΙβομβοπαογί, ἴῃ [86 ὙΊΘΠΟΣ 
εὐ γυσδοσ, 1846. 

ΟΗΑΡ. ΧΎΥΠ]. 

ΤΗΕ ΟΤΗΕᾺΝ ΓΑΤΕΙ ὈΝΟΙΑΙΒ ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟῸ ΤΗΕ ΑΟΥ̓Β, ἘΡΙΒΞΤΙΕΒ, ΟΚ 

ΑἈΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ. 

Η. οἵ [πη Αοίβ. ΟΟΡΕΧχ ΜΟΤΙΝΈΝΒΙΒ (Νο. 196.).----ΤΠῖ8 ΜΆ., ν μι ἢ 
18 ΒΡΡΟΒΘΑ ἴο ὈοΪοησ ἴο {Π6 πέπέϊ σθηΐαγυ, 15 ἴη (86 [λιιολ] ΓΌΓΑΓΥ 
αἱ Μοάδθπα. Τηδ αποϊδηῦ ψστιτηρ 15 ἀοίοοϊνα ἔτοπι {πΠ6 Ὀδρὶππηρ 
Ὧ8 ΤΥ 48 οὔδρ. νυν. 28., αἰ8δο ἴγοπχ ἴχ, 39----χ. 19., χἹ, 36---χῖν. 8., 
ΧΧΥΙ. 4. ο {π6 6πά, Τἢ8 ἰδίαν ᾿τηρογθοι!οη ννᾶ8 Βυρρ] 164 ΌγΥ ἃ 
Βδηᾶ οὗ {86 δἱθνθηῦῃ σοηΐιγν, δα {Π6 οὔμοῦ ἀοδοῖθ ὈὉΥ οπα πιῇ 
ΤΩΟΓῈ σοοοηύ. ΤΠ ΜΌΏ. αἶβο οοῃίδ᾽ 8 [86 (ὐαίμο]1ς ΕΡΙΒΕ168 1ἢ συ γβῖνθ 
Ἰοζίοσβ. (οἱ αϊθα ὈΥ ΤΙβομοπαοτγῆ, 4180 Ὁ ΤΎδρο 168. 

Ἐ᾿, οὔ (86 Αοία.---Υ οἰβίοϊπ {8 ἀοδισ παῖδα ἃ ἔθνν ραββαᾶσοβ ἴῃ {Π6 
᾿Αοἱβ νυϊτίθη ιν {1πΠ6 βϑυθῃΐῃ ΘΘΠΓΟΙΓΥ ἈΡΡΑΓΘΠΟΥ) ἴῃ (Π6 τηδγσὶη οὗ 
16 Οοἰ9]15 ΜΆ. (Νο. 1.) οὗ 1π6 οοἰαίθιιοῃ. ΤΙΒΟ ΘΠ Δοτ ἰοαπᾷ ἴῃ {Π6 
βαῖη6 ΜΙ. 5: Π}}}ΔῚ Βοθο] 18 ἔγοιη {π6 (ἀοβροὶβ δῃα Τρ 8168 (τ 1 οἢ Π6 
ἀδδισπαῦθβ Ε5.), δῃα 4}} {παῦ Πα οου]α {ππὰ8 ποίϊοο (Ὀαὖ ἔδνν ἴῃ πυταθ τ), 
Ὧδ6 Ιηβογίθα 1 ἢ18 Ξοπμπιοπία ϑάαοσγα. 

σα. οὗ [πὸ Αοἷβ δια Οδίλιο]ο ΤΡΙ5}168, δ. οὗ δι. ῬΑ] ἘΡ᾿ 8.168. 
ΟΟΡΕΧ ῬΑΒΒΙΟΝΕῚ ([ογπ εν Β6]οηρίηρ ἴο {Π6 οΑΓά1η4] οὗἉ [ῃδὖ παηλ6), 
ΠΟῊ ἴῃ {π6 Βιβθ]οίμοοα Αηροίοα (οὗ {πΠ6 Αὐυρσυβίίπα τηοηἸζ8) δ 
ἜΙΩΟ. -- ΤῊ ΜΩ. δρρϑᾶσβ ἰο Ὀϑοηρ ἰὸ {π6 πίπέλ σθῃηξιγυ ; 1 18 
αἀοίοοϊςῦδ να 88 δγ ἃ8 Δοῖβ νι]. 10., δῃα δῇ (ῃ6 οπα 1 Ὀγϑδῖβ οἵ Η6ΡὉ. 
ΧΙ. 10. [Ὁ τγαϑ Ὄχϑῃλϊπθα ὉΥ ΒΙΔΠΟΠΙΩΙ, πὰ αἰουνσαγαβ Ὀγ Βιτοῖ ; 
ϑοΠ01Ζ οο]]αἰοα τἴ, θυ ἢ {016 οχαοίιαο; δηὰ ΕἼΘοΚ βία ἐπδΐ 
ἢ ἀϊὰ {Π6 βᾶπια ἴὴ 1833, [ὑ Πη8 βίποθ Ῥθθῃ οο]αῖθα τ ἢ σατο ὈῪ 
ΤΙΒομβοπάογῇ, ἀῃα αἰβὸ Ὁ Τταρ6]]68. 

“. οὗ τ86 (ὐδίμο!ο ἔριδι], Κα. οὗ ὅδ. Ῥαδυ]. --- ΤῊΙ8Β 18 {86 
Μοβοοσ Μϑ. οὐἹδὰ ὈΥῚ Μδύμωι ἴῃ 8 ατϑοὶς Ταοβίδιηθηΐ “ ρ.Ἶ 
ΤῊ ΜΆ. , 18 δβουι θα ἴο {16 πιμί ἢ ΟΘὨΓΌΓΣΥ: 118 ΤΟΔΙΠρΡΒ ΔΓΘ ΟΠΙΥ͂ 
Κπονῃ ἔτγοπι {110 οΟἸ]αἰϊοη οὗ Μαμεῖ, 0 Ἀρρθᾶσβ ἰο ἤδνα ρσίνθῃ 
{6 πὰ γι ργοαῦ οαγο. [Ι͂}π δὲ. Ῥδυ} β ΕΡΊβι168 1Ὁ 18 ἀρἔβοξίι να ΠπῸ πὶ 
Βοπι. χ. 18---]1 (ὑοτ. νἱ. 18., 1 ΟὐοΥ. νἱ}]. 7-..11. 1η {πμ6 (Οὐδίμο]ο 
ἘΡΙΒ0168 1Ὁ 15 δῃίγο. Τῇιο ἰοχῦ 18 δοοοιηραηϊθα Ὀγ ἃ (ὐδΐεπα. [Ὁ ψγἂϑ 



906θ Τοχίιαὶ ΟΥἰξσιβηι. 

Ῥγουρῆῦ ἴο ΜΟΒΟΟῪ ἔγοπι {π6 πιοπαβίοσυ οἵ δὲ. Ἡοπγβῖιβ, οα Μουπί 
ΑἰδοΒ: ὃ ΠΟῪ Ὀροπρδ ἰο 6 ΠΡ ΓΑΥΥ οὗ (86 ΗΟΪΥ γμοά (Νο. 
ΧΟΥ,Π1.). 

ΤΏΘΙΘ 8 αἷδο αὖ ΜΟβοοῦ ἃ ΨΘΙῪ δἀποϊθηῦ ἔγασῃμιθηΐ, δΟΠ ΔΙ] Πρ᾽ 
ἩΦ6Ὁ. Σ. 1--7., 32----38., ἀθβου θα Ὀν Μδυμιὶ δηὰ οο]]αίθα Ὀγ ᾿ὶπὶ ἱπ 
Ἠ18 Ἰαῦρογ ατθοὶς Τδβίαπιθῃηί, ΤΙΒοβοπαογῇ βυρρεβίρα ὑπαὺ {18 πιῖρὰς 
ΡῈ ἀεφεισμαίοα 1,., θυΐ 10 Ψ11 Ὀ6 τῆογα δοπυθῃϊθηΐ ἴο τοίου ΟΥ̓ ὨΔΠῚΘ 
ἴο 80 8Π18}} 8 ἔγαρτηθηΐ, 

Β. οὔδο Αροοαῖγρβα. (οᾶοχ Βαβι] απ, Νο. 106δ., ἔογτη εν Ὀο]οπρ- 
ἴῃς ἴο [π86 Βαβ)] δῇ πο μΔβ ΘΓῪ δ Ομ 6, ΠΟῪ ἴῃ {π6 Ὑ᾽ δίίοδῃ []ΌΤΆΓΥ, 
Νο. 206θ60.--- ΤῊῖϊαΒ ΜΆ. οοπίδιῃβ ᾿ου}]168 οὗ Β.4311] ἀπὰ (ἀτορογυ οὗ 
Νγββδ, δηά, διποηρσϑὺ {Π 6, {86 ψ μοὶ οὗὁἩ {π6 ῬΟΟΚ οὗ αδνοϊδίίοη, 
ὙΠΙΟἢ 18. οὗὨἨ ἱπιρογίϑῃμοθ 88 1Ὁ 18 θυ πα ἴῃ 80 ΨΘΙῪ [ΕἾ ἀποϊθηῦ ἀοου- 
τηοηΐθ, Βα πο πὶ ρᾶνα 8 [8 Οβι 116 οὗ {π|8 ΜΏ. πη 18 νδηρ δ] για πι 
ιυδάταρ!οχ, ψιἢ ἃ ἀοϑοσι ρου οἵ {π6 Οοαοχ. ΥΥ οἰβίοιπ τοαυδδβίοα 
Οδγάϊηαὶ (υἰση1 ἴο Ῥτοσῦγα ἢ1πὶ 8 οΟἸ]αὐϊοη οὗ {π6 διιίλγο ἰοχῦ; δηὰ 
ΔΟΟΟΓΡΑΙΏΡΙΥ οχίγδοίβ τ γα βοηῦ ἴο Ὠῖτῃ, θαὺ ἴοο ἰαΐθ ἔον {π6 ρστϑδίδγ 
Ρᾶγί ἴο Δρρθᾶσγ ὑπᾶογ {π6 ἰαχύ ᾿π 118 ρίδοα ἴῃ {86 Αρραγδίαβ (ὑσὶ- 
τἴοὰ8. [ἡ [818 οΟἸ]αὔοη 80 ΤΔΠΥ͂ ΡΟΥΓΙΟΏΒ 6,6 Ραββα ΟΥ̓ΘΓ ἴῃ ΘὨΓΙΓΟ 
ΒΙΘποα, δηά ἔγοτη οὐἤοῦθ 80 6 7 τϑαϊηρβ ΜΟΓΘ ποίϊοοα, ὑπαὶ ἴὑ 
νψγ8 βοοῃ Ἰυάροα {μᾶῦ [Π6 ΜΆ. δα Ὀ6θῃ οἰΠ6Γ γοσυ ἀοίεονεϊν 60]- 
Ἰαϊβα, οΥ εἶβ 1 τῦαϑθ ὙΘΣΥ ᾿ρογίοοι, ὙΤυθροῖ]οβ, σθθη αὖ Βοσηθ 
ἴη 1846, ᾿τηδάθ Ἰπαυϊγῖθ8 ἰο ΚΠΟΝ 1 118 ΜΆ. ψ 6 γθ δηΐζιγα; δηά 
[6 νψϑ δἱ]ονσθά, ἴῃ ῥγοοῦ ἐμαῦ {ποῦ 18 πὸ ἰαΐιβ, ἴο ΟΟΡΥ {16 
βγβὺ δῃὰ ἰδδί ᾿1πθ8 οὗὨ δδοῦ ρᾶρθ, 80 88 ἴο βῆον {πα΄ 41} ροεθ ου 
ΘΟΠ υουβὶγ. Ηδ νγὰ8Β 8180 8]] ον ἴὸ ἰγδοθ 'π ἐβοβῖμλ θα [ὉᾺΓ 
Ρᾶρθ8, ὙΠΟ Πα βϑ]θοίθα ἔτοτμα ἰμοβα ραγίβ ἔγοαλ ψΒοΝ Ρὰΐ [6 
ΤΟΔαΪηρθ Π8α Ῥδθθὴ ποίρα ; Ὀυΐ ποίμιηρ ΠΟΥ γϑ ροσηη 6, 80 
πμαΡ 6 νγὰϑ αἰβαρροϊηΐθα ἴῃ Π1Β ΘἀθΆΟΌΓ [0 Ῥγοοῦγθ 8ὴ ΘΗὮΌΓΟ 
οοΟἸ]αἰῖοη. Ἐίογθ [18 ἐπ, μούγονον, ἔπαὶ τηοϑί βυοοθβδέμ! ΘΟ] δου 
Βα ρυ ] Βθον οἵ Μ55. ΤΙβοπομαογε, μα, τ 116 οσουριοα ἴῃ [86 
Ψαίσδη, ποίοα {Π6 νδιϊαίοηβ οὗ {818 ΜΘ. ἔγοιῃ [ῃ6 ἰοχί οἵ [18 ον ἢ 
ἢγβὺ ϑαϊοι οὗ ἴπΠ6 Νοὸνν Ταοβίδπιθηϊ ; ἀπα {ῃπ5, ἱπουρῃ ἢ6 γγ͵χὰθ ποῦ 
Ρογηλ 61 [ο ἐγαπεογῖδε ἰμ6 ΜΆ. [Ὁγ ρυδ]οαΐίοη, μ6 ννδ8 8016 ἴα ρῖὶνϑ 
{86 ἐθχέ ἴῃ ἢ]ϊ8 Μοπυχηθηία ὥὅϑογα ἴῃ 806 ἢ ἃ [ΌΓΠῚ 88 ἴ0 Ὀ6 ἴῃ ρσοηθγαὶ 
σγοσἢΥ οὗ οΘοπῆάδποο : ὑπουρῇ Τ͵Ορ 6168, ἰπ οχϑιηϊηΐηρ ΤΊΒΟΒΟΠΔΟΥΒ 
οαἀπΠἴοη τι 18 οὐ οχίγαοίϑ δπα ἔμ βϑιπι]6 ραρθθ, οαπα ἴῃ ομα οὗ 
{Π6 Ἰα ον ὕνγο ουθγβισ 8 οὐὗὨ 8118}} Ἰτωρογίαποθ οὐ ΤΙΒΟ ΘΠ ΔΟΥΕΒ ρατί. 
ΤῊη6 1ΘΙρβῖο Ῥχοίδββου 18 σα] οη ]64 ἰο [86 {μα κΚΒ οὗ 1011. 4] 
ΒΟΠΟΪΑΓΒ ἴῸΓ (86 Ρδ1Π8 νυ ῃ1ο ἢ Β6 ΤΟΟΚ ἴῃ ΟὈταϊπῖπρ' {Π6 τοδάϊηρβ οὔ [Π18 
ΜΒ,,---ἴῆθ. ΟἿΪΥ ἃπαοϊθηῦ ἀοσιμηθηῦ Ὀοβἰάθθ (ὐοάϊοοθβ ΑἸδχαπάσγιηυϑ 
Δηα Ἐ πγρυ (Α. «μὰ (.) σοπίαϊπιηρ [π0 Ῥόοοῖκ οὗ Βδνϑίδίοη. 
ΤῊηῖ8 ΜΆ. βϑϑιὴβ ὅο Ῥϑιοῃρ' ὕο {μπ6 εἰσλίςβ οθπίαγυ ; οᾶγθ τηυβὺ 6 
ἴκϑὴ ποῦ ἴο οοπίουπάᾷ 1ὑ νψἢ Β., ἐλό ζοάεχ Ναϊίοδηυϑ, πῃ τ ποῖ {π6. 
Ἐν οἰδίοη ἱβ ἃ τηοάθγῃ βυαρρίθιηθηί, Τμ6 ὑποῖὰὶ] Ἰοξίογ οὗ {μὶ8 Μ. 
ΔΓΘ οὗ ἃ ΘΟ] ΔΓ [ὍΤη]. 
ΕᾺΛΟΜΕΝΤΌΜ ΕΕΕΝΒΑΟΗΙΑΝΌΜ: πο Ἰοᾶνοθ οοπίδι σ {86 

1 ον. χνυὶ, 9. Τὴ ΜΆ. ἀοοθβθ ποί τοδὰ τὴν Ὀδίογα εξουσιαν. 12. ἴξ τοϑιὰδ ἰδ ; τὸν 
μέγαν ἐφρατὴν (εἴ0). ὅ6ε “ Αοοουμὶ οὗ [6 Ῥχίηϊοα Τοχι,᾽ Ρρ. 106, 167. 
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ον δύο δηά (86 Θπά οὗἁὨ [Π6 ᾿ΡΙ8116 το π6 γον, νπϊοῖ, ἱμουρἢ 
οῃρα ΒΥ {πὸ οαϊΐογβ διηοησδῦ {π6 ουγεῖνο Μ58., δηα πυμῃθογοὰ 

δ3., ὈΘΙΟΠΡ᾽ ΤΏΟΓΘ ΡΓΟΡΘΓΪΥ ἴο {Π|066 ἴῃ πιποῖαὶ] Ἰο εΓβ, 48 {86 οΠαγδοίθσβ, 
{πουρὰ ΡΘΟΌ]ΔΓ, ΔΓΘ δἰπηοϑῦ θη ΓῸ]ν βϑοραγαΐο, ἈΠ ἀγΘ ΟΟΥΔὨΪΥ ΟΥ̓ 
ΠΟ ΙὩ68η8 ΟΌΣΒΙνΘ, 1 {Π6 ΘοΙηπΊοη ϑοζδρίδίοη οὗ [Π6 ἴθσιη. ΤΗΐθ 
ΜΑ. [ουλουὶν Ὀοϊοηροά ἰο [ΠΕ ΘΏΌΔΟΙ, «πὰ 1Ὁ 18 ΠΟῪ ρῥγοβογυϑ ἴῃ 
[π6 ΠΙΌΓΑΓΥ οὗὁὨ (86 ΨΦοπδηπουμῃ δ Πα ρθαγσ. [Ιἢ 108 οΥἱρίπαὶ βίδία [Ὁ 
σοηϑιβίρα οἵὗἉ βὶχ ἰθᾶνϑδ οὗ υβϑ πὶ: [86 ΌῸΓ ΠΏ ΟἼΘΒ Δ.Θ ΠΟΥ͂ ρΌΠΘ; 
1ο86. τ βοὴ σοιμδῖη οοηίδιη οὔδρ. 1. 1]---ἰν, 3. δπὰ χὶὶ. 20. ἴο {6 
δπα: {π6 τυιηρ 18 ἴῃ ἀοι]6 οΘΟ] απλη8, ἀπα 10 18 81}1} τυ 6 ἴῃ γε 
ἱηκΚ, ννμοἢ, ὑπουρ σοϊημλοη ἴῃ {1 1168, πα ἔοσ ἴπ6 ἢγχβί ἴδ 11Π68 1 
ἐδοῇ Ῥοοῖ ἴῃ ΒΙΊΡ] 1.4] Μ55., 18 Ῥθοῦ θη υδοα {Πτουρπουί. 

Τπηρογίθοῦ ἀθβογιρύϊοπβ οὗἁ {Π18 συ σου ἔγαρτηθηῦ δα ὈΘ6η ρσίνοῃ ὈΥ͂ 
Βδηροὶ, Ὑ οἰβίθιη, δηᾶ οἰβοῦβ; δηὰ Ὁγ. Η. Ῥ. Οὐ. ἤρηκο, τη 1800, 
ΡΕὈ]1ΒΠ 64 ἃ [1] Ἔχδμαϊηδίϊοη οὗ 1ὑ, ἰοροῦμον τὶ (ἢ βυοἢ ἃ ἐλοβῖταὶ ] 8 88 
σῖνο8Β ἃ ἴδ] ποίϊοη οὗ 18 Δρρϑᾶσγαῃοα δηὰ οὗ {Π6 ἔοσμι οἵ (Π6 Ἰο ὕαγ8. 

10 τϑβθιι ῦ]68 {Π6 ἰδύθυ. ΠῸ18418 ἴῃ δανῖηρ [Π6 δοοθηΐβ δηα Ὀγθαίἢ- 
1ηρ8, Δηα Ὀοΐηρ ἀδνοϊά οὗὨ {π6 βιιθβοσιδθα Ἰοΐᾶ: {86 την οὗ ἰπίθστορα- 
οη (:) οὐουγβ ὁΠ06, ΟΒΔΡ. 11}. 17.) ΔΕ Υ {86 ποτὰ ἐρήμω; Τ|ν8 ΜΆ. 
ΓΛΔΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὀδ]οηρ ἴο {π6 ἰδηίῃ σοθηΐαγυ ; Ὀυΐ ποτα δὴ Ὀ6 δα 
᾿611|6 ἀουδὲ (μαῦ 10 18 ἃ ἰγδηβοσιρὺ οὗ ομϑ τ ποῇ οἷ 6Γ, 88 βοιῃδ οὗ 108 
ΤΟΔαΙΠΡΒ ΔΥῸ ΒΙΒΙΟΓΙΘΑΙΥ Κη [0 ἤᾶγο δὰ δὴ ΘΔΥΪΥ οχιϑίθῃςσθ, 
τπγουρῖν πον (Π6Ὺ ἀγὸ ποῦ Τουπάὰ ἴῃ οἴμος Μ 55. Τῆθθο ἐγαρτηθηΐθ 
Ὑ6ΓΘ ὕὑνψ08 ΘΟ]]αἰοα Ὀγ ΤτΘΟ 6116. 

Ιη (16 Οοάεχ Ηδγίθιδηυβ, 6618. ἴῃ {Π6 Βτι 188 Μάβουπι, (ὐσἸ θβθδ ἢ 
ποορά ἔνγο ἰθανθβ Δρρθηάθα ἴο {ῃ6 σόνοὺ ΜΈΙΟΒ ἴῃ ἀΘΒοΥ ρ 0 ὅκα. 
ΔΓ δἰπχοβῦ θη  σοὶν σουπῃίογρασίβ οὗ {μ6 ὉΠ μοῦ ἐγαστηθηΐ : δἰπηοϑὲ 
16 ΟὨΪΥ αἰ ἴθγοποο 18, (παὶ {πΠ6 11η68 ἴθ δδὸῇ ρᾶρθ 8΄6 ποῖ ῥΥΘΟΙ ΒΘ Υ͂ 
1Π6 βᾶτηθ 1 προσ. ὙΠΟΥ σοηίΐδϊη 1 (τ. χν. δ2---2 (ὐογ. 1. 1ὅ., 
8Ὼ 2. (ὐοΥ. χ. 18---χι, ὅ. ΟὐσἹαϑθδοῃ ἀοβισπαίθα [8686 ἔγαριηθηίθ 
ἴῃ 18 σοῖς Τοβίδιαθης 64. ἰη δέ, Ῥαυ} Β ΕΡΙΒ0168. 

ΤΙΒΟΒΘμαοσῇ Π85 Ἰυϑὺ (1856) Ριυ] 18 η6 4 τῃ6 ἰοχὺ οὗὨ Ὀοὶδ οὗὨ {Π686 
ἔγασταθηίβ οὗ Μ δ. ἴῃ ἢ18 σοοθηΐ νοϊαμηθ “Κ Απροοάοία ὅδογα εὐ Ῥτοίαμδ.ἢ 

ΟΗΑΡ. ΧΙΣΧΣ, 

ἹΜΡΟΒΤΑΝΤ ΜΑΒ, ΙΝ ΟΥὕΒΒΙΥΕ ΓΕΎΤΕΗΒ. 

ΤΊ 18 ποῖ ροββῖθ]β ἰο ρῖνθ ἃ {}1] ἀδβοτίροῃ οἵ Μϑ5. 'π δυγβινθ 
Ἰοίίογβ 1 ἃ ψοῦΐ ᾿πἰοπαρα 48 δὴ [ηἰγτοἀδυοσίίζοι ἰο Τοχίυδὶ! ΟΥ̓ οἴθη ; 
δηα ἃ τηθ γα ἰ1δύ οὗὨἨ (Πδχ σου]ᾶ θ6 οὗἁὨ [116 86 ἴῃ 8ὴγ ψοσκ ἰῃ νν ἰοἢ 
ΠΟΥ σ6ΓῸ ποῦ οἰοα ΟΥ̓ Οἴου γῖβ6 οι ρ] οΥθα : ἱπάθοα, πὶ ταράγὰ ἰοὸ 
ἴπ6 στοδΐ τρδ) ον οὗὨ [686 ἀοουπηοηΐθ, δαΐ [1016 18 σα] Κηονπ, 

᾿ ἙτοῖΣ βοῖηθ 8] δὴ Ὑτὶἷπρ Οἡ Οἠς οὗἉὨ ἴδμο ἰοᾶνθθ οὗἩ 10:6 ΤΩ ΡΔΟ ίδη ἵγαρτηθηΐ, ἱξ 
ΤΩΙ ἢ δθθτι οἰ ΟΓ 85 ἐγ 18 ΘΟΡΥ οἵ {π6 ΕΡί8:16 ἴο ἐπ Ηθῦγονβ δὰ ρῥγεοθάρὰ τς Ἠοπιΐ- 
1168 οὗ ΟὨγγδβοδίοσῃ οἡ μὴ ὈΟΟΚ ; ΟΥ 88 ἰῇ τ1Π6 Ἔχίβιῖηρ Ἰοανὸβ Βα οποθ Ὀ6θη δορὰ 88 [ἢ6 
ΟΟΥΕΡ8 ἴῸΓ ἃ ΟΟΡΥ οὗ 1ῃοθο Ηομ 68. [ἢ βιρροτὶ οὗ [Π6 ΤΌΣΟΣ ΟΡ᾿ ηΐοη, ἰξ τηΔΥ ὃθ δἀάοα 
ἐπὶ οἢ ἴΠ6 ἰαδὲ ρᾶρε οἵ ἴῃ6 ἔγαρτηθηΐ ἰπογο 18 ῬὙΠδὲ ΡΥ πίοσΒ πουὰ ἴοσιι α δεί-οἹῇ οἵ 8 
ἰαῖχο Π, ουϊ θη} (δ 6 ἰπίς[41 Ἰοςίογ οὗἉ δοσῶθ Ὀοοκ. 



208 Τεςίμαὶ Ογχἐοἶβηι, 

Ἔχοδρί {86 ἰδοὺ οὐ {πεῖν Ἵχϊβίθποθ, (ἢ 8 ρἶδοθ ἴῃ τ ΠΙΟὮ (ΠΟῪ ἅγὸ Κορί, 
αηά {16 ραηθιαὶ ομαγδοίθυ ( ουπιθα ΘΟΙΏΤΟΠΪΥ ΟἹ 8 ΥΘΙΥῪ ΤΟᾺΡΕ 
αϑϊμηαίθ) οὗ {π6 ἑοχύ ψ ΒΙΟΙΒ [ΠΥ οοπίδιη. 

ΤΠ6 []Πονηρ 18 1Π6 Βαϊ ΔΑΓΥ ρίνθῃ ὈΥ̓͂ θγ. Βανι άβου οὐ [8686 
Μδ5. ἴῃ ροηογαὶ : -- 

“ς Τρνγαγάβ οὐ ἔνε Βυπάγοα ουγεῖνο Δ 5.5. οὗ [86 (ο8ρ6]8, γδῃρίηρ 
ἴῃ ἀαΐθ ἔγοτα [6 ὑβηίῃ ἴο {Π6 Βιχίθθη! ἢ οθηύασυ, μβανα Ὀθθη ᾿πβροοίοα 
ΙΏΟΓΘ ΟΥ̓ Ά᾿6Β8 ΟὈΥΒΟΥΙΥ͂, ΟΥ̓ δὖ ἰθαβύ τηθη!οηθα. Μοσθ π8ὴ ἔνο 
Βυπάγοα οὗὨἁ {Ππ6 βαπι6 Κιπα οοπίδίη {π6 Αοἰβ δπᾶὰ Οδίμο]ς ΕΣΡΙ81168 ; 
ὈΡρΑΓ8 οὗ τπγοα μυπατοαᾶ τπ6 Ῥαυΐπα ΕΡΙΒ[16Β:; οἠθ πυιπαγοα ἤανο 
πΠ6 Αροσδῖίγρβθο. ΨΌΟΙΥ ἴον, πουονοσ, ἤν Ῥ6Θ ἢ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ἀσθβου θεά 
ΔΗ ΦὮ]]Ὺ οΟἸ]αίο4. ΒΥ ϑγ {Π6 ργϑαΐθσ ΠΌΡΟΣ ἤᾶν θη λαρέϊί 
ἐπϑροοίεά." (ΒΙΌ]1ο4] Οὐιτοῖβια, 11. 324.) 
Α ἔον, μβονγϑυοσ, ἔγομπι {818 ΠΌΓΩΘΓΙΘΆΙ Τη888 ΤΩΔΥ 6 Βο]θοίβα ἔγΟτλ 

ὈγΙ6Γ ἀδβουϊρίίοη. 
ΤἬΏοβο Μ1]1 μὲ {π16 ουγϑῖνα ΜϑΝ. ἴο ψΠΙΟΝ ΔΩΥ ΡΑΓΙΟΙΪΑΓ 1πη- 

Ῥογίδῃοθ αὐΐδομθβ δ οἡ δοοοιηΐ υν οὗ {86 ροοάῃρθββ οὗ {δ6 
ΤΟΔαΙΏρΒ, ΟΥ (11.) οὗἩ [86 086 τ ΒΟ μᾶ8 Ὀδθη τηδάθ οὗἉ {πθη ἴπ (89 
Τογπηδύϊοι οὗ {ῃ6 ἰοχί, οὐ (111.) [ποβ {π8ὺ ἤδνθ Ὀθβοοιλθ ψ8}1} Κπονγῃ 
ΤΠγουρσἢ Βομ6 ΡΘΟΙΠΙΑΥΙΥ. 

1. (8ο πιπμηθογβ ἴπ {π6 (ἀοβρεῖ8, Αοίβ, ἀπὰ ΕΣ ρ βι168).---- ἃ ΜΕ. 
ἴη {δα ΠΠΌγαγν δἱ 8816 (ἔουιμυὶν Β. νυἱ. 27., ποῦ Κα. 1. 3.): 11 
οομίδιη8 41} [86 Νὸν Τρβίδμχθηῦ δχοορύ (86 Αροοδῖγρθθ. [10 νγᾶβ 
Κποόντῃ ἴο ὔγαβηλιβ, ΠΟ, που οσ, υϑοὰ 1Ὁ σ ΥῪ 11{{1|6, ἔγοπη Βπάϊηρ' 
{παῦ 118 ἰοχὺ ΑἸ γοα τηυοἢ ἔγοσῃ Οὐ 6 Υ ΘΟΡΙ6Β ὙἹΓῸ τ ΠΙΟἢ ἢ6 τγ8 νγ6]}} 
δοαυδιηίοα, [Ὁ ψγϑ [ὉΓ ἃ σΟὨΒΙἀΘΓΆΌΪ6 {1πΠῚ6 ἴῃ {Π6 Ῥοββθββίοῃ οὗ 
ΒΘυΘἢ]η, ψ8ὸ Ὀοτγονοᾶ Ὁ ἔγομχ {πΠ6 Πομλιοδ τη κ8 οὐ Βδβ]θ, 
ὙΠῸ [Δα τϑοοϊνρα 10 ἔγοπη (ὑδγάϊμαὶ ἀθ Βαρυβῖο. Εὐγαϑηλθ᾽Β βιὉ- 
οαπογθ, (οο]ατηρδάϊϑ ἀπ (ογθο α8, μαα ἃ ππιοῇ ΕΙρΠΟΥ ορίπῖοη οὗ 
{818 ΜΆ. [δὴ ἢθ Πἰταβοὶ ἢ δὰ : {μον ψδηιθα 1ῃ ἢ18 {πἰγὰ δαϊοῃ ἴὸ 
1 χοάμο6 ΤΊΔΏΥ γΟδαϊησΒ ἴσοι 1, τ ]Οἢ ἢ6 ργονθηΐθα, Θοηβι ἀουϊηρ 
1μαὺ 1 μαά Ὀδθη αἰίογοὰ ἔγοια {86 1,αἱϊπ, Ὑγοίβίθιη ψγἃϑ {π6 ἢγϑὶ 
80 {ΠΟΤΟυΡὮΪΥ οχδιηϊποα {Π1 ΜΆ.; ἴῃ {π6 ἤγβί δαϊομ οἱὐἁὨ 18 
Ῥτοϊθροπλθπδ (1730), ᾿6 Βροκθ ρα οὗὨ 118 ἰοχί, δπᾶ βίγοπρὶυ 
ΟΡΡΟΒΘά ἐδ6 οριηϊοῃ οὗ Εγαβιιιβ ἐμαὶ 108 τοδαϊηρθ ἢδα Ὀδθὴ δἰίογοα 
ἔγοια [86 1,αὔη. Ηδ βαὺϑ οὐ {818 ϑυι)θοί, “ (ὑυ)υδ τοὶ ἰδ, υὐ 
αυον β ῬΊσποΟΥΘ ΘΟ δυβῖτη, 16 πυ] τὰ γϑβίριαπι οϑὺ 7 (Ρ. δ7.); 
Βα ἢ6 βίβίαββ 4180, τηοϑδύ ἔγυϊυ, ὑπὸ ἴῃ (86 Οἰοδρεῖς 1τἰ8 ἰαχῦ ἈρΎΘ68Β 
ΤῊ ΟΒΟΪν τι {π6 τηοϑὺ δηοιθηΐ σΟά 068 δηα ραίγιβῦο οἰϊαι!οΒ. ΤΠὰΒ 
1 ΤΔΥ 6 σοποϊυάοά ἱμαὺ 1 ΥΥ οἰδίθιη μδὰ δὖ μαὺ πηθ ἐοχτηθά 8 
ΟΥΟΔΙ] ἰοχί, ΟΥ Ά ΘΧργθββοά 84. σθῃθσαὶ Ἰπαάρτηθηῦ οα ἰἢ6 ναϊὰθ οὗ 
ΤΟΔάϊηρθ, Β6 ψουἹά πᾶν δηςοιραίθα {Π6 οὐ 104] σγοϑα 8 ο τὶ ἢ 
ΠΟΥ͂ ἴΠ086 ὙΠῸ πᾶνρ ΒΡΘΟΙΑΠ]Υ Ἰαουγρα 1ῃ {π18 6] ἃ ἄγὰ βθεϊκίηρ ἴο 
ἀϊγοοῖ, Βαῖΐ ἴῃ {Π6 ποχί ὑπ ΠΥ γοαγϑ, ΥΥ οἰβύθι π᾿Β οὐ οι] Ἰπαρστησηΐ 
Ὑ88 80 ὑβογοιρὮν οπαπροά, (ιρῦ 1 ποῦ Ὀ6 βαϊὰ αἰδίογεα 9) ὑπαὶ ἴῃ 
[16 Ῥχοϊδροπιθηδ δούΐιι}} } ΡΓΘΗ͂ΧΘΟα ἴο μ18 σοὶ Τοβίδιηθηΐ, ἢ6 βαϊὰ 
(Ρ. 44.), ταὶ 6 ποὺ ΟὨ]ἹΥῪ το] ]θα ἢ18 ΤΌΣΠΙΘΣ Ορ᾿ πο, Ὀυῦ ΠΟῚ 
ἰδουρμῦ (86 ΜΆ. ο δ6 ᾿πἰογροϊαίθα ἴῃ υπηυτθογοα ρΐδοθθ. [10 
βῃοιυϊαὰ 6 γσοιῃοθθογοα {πΠδΐ, ἴῃ {π6 ᾿πίογναὶ, μἢ6 μδα [Ὀγπηθαὰ ποὺ πο 
ΟΥ ἱποχβαβοά δοαυδιπίδηοα Ἡ10} 118 γϑϑάϊηρθ, ΟὨΪΥ ἢο Δα οἰαθογαίοά 



Τηιρογτίαπὶ Μῖ 5.5. ἐπ Ομγεῖυο 7,οἰΐοτα, 200 

ἃ ἸΒΘΟΥΥ ἴῃ ϑοοογάδησα ΜΠ} ΒΟ ΘΥΟΥΥ ὁπ Οὗ {μ6 τηοδὺ δποῖϊθπί 
ΘΟΡ 68, δπα Ἄονογν ΜΆ. νοῦ δοοοσα θα ἢ (Π6η, νγγα8 δοηἀοπιηθά 88 
Τ, Αὐ]πιΖίηρ. ὙΥ οἰβίθιῃ α180 οΌβαυνοβ {παὺ [88 νδγιδίοηβ οὗἁὨ (18 Μ. 
ἔγοτω {π6 οοιωθοη ἀὐτοοὶς Τ᾽ οβίδιμμθηξ ὑ γα δἰμηοδῦ αι] ἴο 4}1 (μα 
ΔΓ6 ἔουπα ἴῃ 4}1} οἶμον Μ5 5. ραῦ Ἰοροίμογ. [1ὴ σηβκίπρ {18 Τολατ 
ἢδ οοὐἱᾷ δαγαϊν παν Γοπιθια θοῦ {Π6 Οὐοάοχ Βοζὰ (Ώ.)») Ὑ{Τῇθ 
ομαγδοίοσ οὗ {π1|1 Μῶ. αἀἰδῖδσβ ἴὰ {π6 ἀἰΠἴδγθηΐ ραγίβ: Π6 Αοἱβ δπά 
ἘΡ βι168 οοπίδιῃ ἃ ἰοχῦ οὗ πὸ ραγίϊουϊασ ᾿ππρογίδηοθ, ΜἘ116 [86 
Οὐοερεοῖς (λον Ὀουπᾶ ἴῃ ἴ[ἢ6 ὁπά οὗὨ [Π6 νοΪυτμ6) ργθβοηΐ 86 σμαγϑο- 
ἰουιβίοβ ἴο ΜΉΘ βὸ τοῖ αἰζοηίίζοη μᾶ8 θη ρα, ὙΥ οἰβίθϊῃ 
οοΟἸ]αίοα {π|8 ΜΆ. ὑτῖσα; οἴποῦβ δὰ ῥγθυ] ουϑ]Υ Θχϑιμϊηρά [ἴ ; δηᾷ ἐδ 
Τοσομῦὺ ὙοΑγθ (6 Ο8ρεῖβ ἤανα Ὀδθθη οοἸ]]αῖοα (ἰπἀοροημθη.10) ὈγῪ 
Ἴτορ 6] 168 δηα Ὀγ Ὧν. ΒΟΟΣ : ἃ συϑοοιηραγῖβοι ἢ (86 ΜΏ. 186], 
οὗ {6 τοδάϊηρβ ἴῃ ΜΏΙΟΩ {Π686 ἔνγο οΟἸ δ ]οὴΒ αἰβογοα, μα8. ἰδίκθῃ 
ΔΥΤΔΥ Δἰτηοϑύ ΘΥ̓ΘΓΥ ΡοΙηῦ οὐ ΜᾺ1ΟΝ ποτα οου]Ἱὰ Ὀ6 δὴγ ἀουδί; δηὰ 
18686 Ἰπάδροπάθηΐ οο]]δίϊοηβ βμον {μαΐῦ ὄνθὰ 1ἢ 1Ἢ 6 γῸ δοουχδίο Υ 
ἐχαπιϊπεά ὈΥ ὙΝ οἰδβίθιπ, 186 σϑδάϊηρθ σοῦ Π6 ποθ ΨΟΥΘ ποῦ 
ΘΟΙΤΘΟΙΪΥ ρῥγϊηίθα: ΤῸΣ 18 οοἰ ἰδίου γὰβ ἱποουσθοῦ ἴῃ τόσο μη 
ὑπ οῖνα πυπαγοα τοδαϊηρβ. ὙΤΠ6 ΘΟΡΥ οὗὨ [μ6 (ἀοβροα]β ῃοϊοα 118. (1π 
16 Βοαϊοίδη [ γασΥ ; Μαγβὴ 24.), μασί οὗ σπῖο νγ88 οο]α θα ὈΥ 
Οὐ βθϑοι, ἀρρθαῦβ ἰο Ὀ6 ἴῃ ἰαχὺ ἃ ἀυρ]ιοαία οὐὗἨ {19 ΜΏ., οἴ δον 
ΓΛ ΒΟΓΙ 64 ἔγομι 10 ΟΥ̓ ἔγοΙΩ 118 ἀγομοῖυρο. (ὐοἄδχ 118, 18 βυρροβοά 
ἴο Ὀεϊοηρ ἴο {π6 {ἰτίδοητ οθηΐασυ, 116 ἐπὲβ οἡ σοοά στουμαβ [88 
Ῥ6θῃ αϑδιριθα (ο {μ6 ἐεπέδ. ὙΤΠογΘ ἀγ ἔῆὰ8 ὑπο] ΜΘ. οὗὨ {Π6 
(ὐοΒρ6 18 πλοσο σϑοθηῦ ἔμδῃ {{18 ΟΌΓΒΙΥΘ ΘΟΡΥ ; θαῦ ὨΟΠ6 οὗὨ [Π6 Ἰαΐογ 
ἽΜ655. οὗ ιλαΐ οἰαββ 18 ΘΟ ΡΑΓΆ]6 (0 {{|18, ἃ8 ἴο (86 σοοάῃθ88 οὗ ἰοχί 
1 {16 (ἀοβρο18. 

38. ΟΟΡΕΧ ΟΟΙΒΕΕΒΤΙΝΥΒ2844., πον τὴ {86 ΒΝ] οἰβδααο τρότ!4]6 
ϑὺ Ῥατὶβ (38. ἴθ (Π6 (ἀοΒβρο]5, 17. θὰ δι. Ῥα0} 8 ἘΣ ΡΊβι168, 18. τὰ (86 
ΑΑοἰβ δῃᾷ (ὑδίμο]ο Ερι8.168).---Ρ γα ρ8 0818 18. (86. πιοϑὺ ἱπηρογίδπί 
οὗἨ {86 ΒΙΡ]1ιοα] ΜΌ5. ἴῃ ουγεῖνο Ἰούϊοσβ οχίδηϊ: 1 18 αἶβο οὔθ οὗ 
18οβα βοὴ ἢΔ8 βυβογοα τηοϑὺ ἔγοτα ἀβδὴρ δα ἀθοᾶῦ. [{ οομίδιηβ 
Ῥασγί οὗ [86 Ῥχορμοίβ δἀῃὰ 411 {π6 Ὀόοοκβ οὗ [88 Νὸν Τοβίδιμοηῦ, 
Ἔχοαρὺ {86 Αροσάϊγρβο: {μ6ὶγ Ἵγάογ 18 ΠΟῪ τηοϑῦ οοπίμβοα ; θυῦ ὈγῪ 
δχϑιϊηϊηρ {Π6 τογίξίπρ, τὸ 15 ΟἶΘαΥ {πα΄ {ΠΟΥ 6͵ΓΘ Οποα διταηροα 88 
Ἠ8Β0.8] : ἰῃ6 αἰ ἔογθμσοβ τη 1Π6 1η}κ, ὅτο. αὐ [86 αἰ δγοηῦ αἰ] 8] οσδί ἢ 18 
ΠΟῪ ΨΘΟΙῪ τηδηϊθβῦ Ὁ ΒΘ (Π6 ρῬαγίβ δῦ Ἰοοκβᾶ δ δ8 ογίσίπαϊίᾳῳ 
ἐπ ιπαιοῦ [86 ομδηροβθ ἃσὸ δἰ πηοϑῦ Ἱτηροσο ρ ΪΥ σταάμα!. Ῥατγὶ οὗ 
Δηοδῦ ΘΥΘΥῪ ἰοαῦ μὰ5 Ὀδ6αη ἀοβίσογοα {πγουρἢ {Π6 ἀθοδΥ οδιιβοὰ ὈΥ 
ΘΧΡΟΒΌΓΘ ἴο ἀδλρ. ΤῈ ΜΆ. 18 οῃ νϑ πὶ, 1ὰ [Ὁ]10 81Ζ6, ἀπὰ θα ομρϑ 
ἰο ἴΠμ6 6ονθηίῃ σοηΐυσγ. [ΔΥΤΟΑῸΘ ἈΡΡΘΑΥΒ (0 6 {6 ἢγϑῦ Κπόονῃ 
οΟἸ]αἴον οὗ {Π18 Μϑ ; δπᾶ [86 τοδαϊηρβ βίο οἢ μα οχίγαοιθα ἡγογο σοχη- 
ταηϊολῖθα ὈΥ ΑἸ]Πχ ἰο ΜΙῺ], ψΒο ᾿ηϑοσίθβα {π6μλ ἴῃ 18 ασοοῖκ Τοβία- 
τηρηΐ, ψῃθηος ΥὟ οἰβίθιη ἰγαπβίοσγοα {Ποὴλ ἴο ἢ18 ραρθβ. (ὐσὶβ δοῖ 
το-οχαπηδά {πὸ γϑὺ οἱσῃύθοιῃ οπαρίογβ οὗ Μαύμον Β (ἀοβροὶ δηά 4180 
ΒΟΙῺΘ ρΪ8ο68 ἴῃ ἰῃ6 ΕἸ ρΡ181168, τιλκίηρ οχίγδοίβ οὗ δρουῦ 300 τϑδθιηρβ. 
Βεσίγαρ δένογιναγαβ τηαάθ βοὴ υ86 οὗ {πΠ6 ΜΑ. ; δῃηὰ δὖ Ἰδηρίῃ 
ΘΟΠ012Ζ ϑἰδίοβ ἐμαὶ 6 οοἰ]α θα 1Ὁ δηθγοὶγ. ΤῊΪΒ ταδί, πόνου σ, πᾶν 
ὈδΘΩ ἴῃ ἃ ΥΘΓΥ͂ ΟΘὈΥΒΟΓΥ͂ ΤΩΏΔΏΠΟΥΙ, ΟΥ̓ ΕἾἶ86. ἢ18 ποίδιοη Ὠλαϑῦ Πᾶνο 
Ὀδοοτιθ οοηξαβοα ; ἴῸΣ μο οἰΐαβ ουῦ Οἵ [818 σοὔοχ τοδάϊησβ ν 10} ἃγθ 

ΥΟΙ,. 1Υ. Ρ 
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μέξογῖν ὠπῖίλε ἸΠο86 ΤΟΙ ἔουπα ἴῃ τ, ἴο ΒΆΥ ποίμῖηρ ΟἿ ΟΥἸΒΒΊ 08, 
Δηα (μοΒα οΐθῃ οὗἉ ᾿Ἱτπηρογίδῃσα. 

Ιη 1860 Ττορ6]168 οο]]αίοα [π6 ᾿Πο]6 οὗἩ {π6ὸ ΜΏ., ΤΣ -χδιηϊηρ᾽ 
86 γτϑϑυϊίϑ τὰ [Π6 οἰζαύομβ οὐὗἨ 1μυτοαθ ἀηα ΟΠ ο1Ζ, δηᾶ {ῃ6η 
ΘΟΙΩΡΆΓΙΠΡ ἈΡΆΪΏ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ αἸΒΟΓΘΡΔΏΟΥ ΜΠ} τπΠ6 ΜΆ. 1861 Τὸ 16. νοῦὺ 
Ιηϑηοβῦ ΠΟ ὖ 18 ἰμαῦ 84 ἀοσυτηοηΐ οὗ βοῇ ἱηίθσηαὶ θχοθ]] ποθ 
Βῃου ] ἃ ἤν ὈΘΘῺ Βὸ ταυοῖ πορ]θοῖθα, [8 ΘΟΠαιΟη 18 Βα Οἢ 88 ἰὸ 
ΤΌΠΟΥ {Π6 ἴαβκ οὗ οο]]αὔηρ 10 ΡΘΟυ ΙΑ Ϊγ αἰ ου] : ἴῃ ἔδλοῖ, 6 ΓΘ 8.6 
ΙΏΔΏΥ Δ] ρβθϑίβ 810}, σι Ποιιῦ ΔΠΥ͂ ΟΠ ΘΙ1081] σϑϑύοσα 0η, 8.6 ΤᾺΣ 
ΘΆΒΙΘΥ [0 Τοδα. Νοῦ ΟἸΪΥ Πᾶ8 ἀδῃρ ἀοβίγϑυ θα ραγίβ οὗ 186 ἰθανθϑ, θυξ 
86. τυυϑῦ ἤανα Ὀ66ῃ 80 βίποϊ ὑοροίθ ον {παῦ, 1ῃ βοραγαῦηρ ἔπ 6 πὰ, {Π6 
ν 6] πὰ 18 οἴζθηῃ 80 ἀεοίδορα 848 ἴο 6 1|6ρ1016.{ ΤῊΙΒ 18. Θβρϑοῖδ]ν (86 
ΟΆ86 ἴῃ {π6 ὈοΟΚ οὗ Αοίϑ; ἴογ ὑβοσθ (086 Ἰϑᾶνθϑ 66 Ἰοϊποα 80 
Βσγαΐν ἴω ϑδοῦ οἴποσ, ὑἐμαῦὺ θη βοραγαῖθά, [Π6 1ῃΚ 88 δα βογϑὰ γδίμοσ 
ἴο {π6 ΟΡΡροβὶίβ βαρ {ῃδὴ ἴο 105 οσσῃ ; δηὰ ἰπ8 {Π6Γ6 ἃγὸ ἰθανοβ {Π6 
ΤΙ ρ; ΟΥ̓ Μ ΠΙΟὮ σΔῃ ΟὨΪΥ 6 Τοδα ὈΥ ΟὈβογνιηρ παῖ μ88 5οὲ ὁ} (88 
1 ψου]α Ὀ6 βα]4 οὗ ἃ ργίπέραὶ ὈΟΟΚ) οὰ ἴπ6 ορροβὶίθ ρᾶρθ. [Ἃ|ἃ {818 
ΤΊΔΠΉΘΓ, ΟΥ̓ ῬΑ ΠΟΥ τοδαϊπρ (π6 (τρεῖς δασλισαγά8, ΤΑΔΏΥ Ῥᾶσθθ ΘΙ 
οοἸ]αϊοα, οὗἁἨἉ {Π6 ἰδαχί οὗ σμιοῖ ποίλέπῳ γ88 ἸθρῚ 0] 6 οα {Π6 ρᾶσα 1.861} 
ἸΠΟΥΘ ἅΓ6 880 ἴῃ {{|18 ἀθοαυϑα ρογίοη οὗ {μὲ ΜΙ. ραγίβ ψ ΠΟΙῪ ἀ6- 
[οοῦνα ποῖο; ἴπ6 σϑϑδάϊηρβ οὐ ὙΒΙΟΝ ΔΓΘ ῥγαβουνοα ἴῃ {π6 8εΐ-Ο γῇ, 
Τ001688 1Π18 σογα ἀπάογϑίοοα, 1Ὁ ταῖρἢῦ βθοῦλ 89 16 οἰ ομβ 6 γῸ 1ῃ- 
ΔΑΓ ΘΏΠΥ τηδθ ἔγοπιὶ ΠΟ; - ΟΣ ΒΏΩρ' ΡΟΥΓΟΏΒ οἵ {μ6 ΔΊ. : [186 ἐπ 
Ἔχ ϑίβ οὗ ραγίβ, {6 υοἰϊμπι οὗἩ τ μι ἢ 88 Ῥϑυὶβ! δα. 

10 18 Βυγργιβίηρ ἴο οῦϑοσνο [86 πυιηῦοσ οὗ γϑδαάϊηρδ ἴῃ τ] Οἢ {Π|8 
ΜΕ. (βοιμθύϊπηθβ 1ῃ ΘΟΙΏΡΔΩΥ ὙΠ ΟΠ6, ΒΟΙΠΘΌ 68 ὙΠ ἃ ΤΩ ΟἰΠΟΓΒ, 
δηὰ οἴἶδθῃ 8]0π6), δοοόγάβ στ [86 τχοϑύ δποϊθηῦ ἀοοαμηθηίθ. ΤῊΙΒ 
λοὶ Βῆουγβ 118 ᾿πηρογίδμοθ 88 ἃ Ὑ1Π688 οΟὗὨ {Π6 ἀπείεπέ τοοκ ἰοχί. 

69. ΟΟΡΕΧ [.ΕΙΟΕΒΤΕΕΝΒΙΒ. ---- Τ]}8. ΔΙ 5. ὈοΪοηρβ ἰο {86 ον 
ΘΟΌ 01} οὗὨ 1μεἸοαϑίοσ, (69. (οΒρ618; Αοἵβ δῃὰ (ὐδίμοϊο ἘΣ ΡΊ81168 81.; 
δ, Ῥδὺ}Β ΕἸ: 86168 37.; ἄροο. 14.) [0 Τουιιθυὶν Ὀο]οηρδα ἰο ὙΥ 1] 1ᾶ τὰ 
ΟΠ Κ οὐ ὕδαγο (το νὰ8 ἀοργινοα οὗ ἢ1Β ἐδ] ον μι δὖ Ῥαϑίθσγβοιιβα, 
ΟΔ τιάρο, ἴογ ῬΥΘΒΌΥ [ο Δ: 8η}), ἀπα μθη ἰο Ἰποσμαβ Ηδυμθ, τ ΠῸ 
ἴῃ 1640 (πού 1669 48 βίαίθα Ὀγ ΥΥ̓ εἰδίβ: ) σᾷνθ 1:Ὁ ἰο 118 ργοϑϑθῃΐ 
ΟὝΏΘΙΒ. [{ 18 ἴῃ ἔὉ]1Ο 8Ζ6 ; βᾶροὺ δῃά υβ]] σὰ δῦ υδβοᾶ 1πά]8οτ- 
ΤῊ ΠΔΙΘΙΥ ἴῃ 18 ΘΟΠΒΙΓΙΟΙΟΙ ; ἃπα {ῃ6 ἩΓΠ ΠΡ 18 γαῖθοῦ σουρἢ δηά 
Ἰπο]ασαπί, [0 18 Δδουι θα 0 (Π6 [ουγίοοητῃ σθηίογγ. [0 18 ἀδίβοϊίνθ 
δὰ ΤΥ 828 Ναί, χνἹ}., πὰ Ὀ6514.68 βοσηθ οἴμϑσ 1ῃ)]0γ168, 10 88 ἰοβὲ [ἢ 6 
ἰαϊΐοσ ρασί οὔ ἴμὸ Ἐδνοϊδίοη : (818 ρᾶτί πηβῦ αν ὈΘ6Ὲ στα ἱπ]υγοᾶ 
ἴῃ Τοοθηῦ ὙὑΘΑΙΒ; [ὉΓ Ὑ1116 ΟΠΟΥΒ πᾶν ἀθβουι θα (Π6 ἀοΗοΙΘΠΟΥ 88 
Ὀοϊηρ ΟὨ]Υ ἴτομι ον. χχὶ. 1. ἴο {π6 6ῃα, ποῖσ 811 18 ἰοβϑῦ δέου οὔδρ. 
Χῖχ. 10,, δπᾶ οὗ {18 ἰαδί ἰϑαῦ ραγύ 18 ροπθ. Μ|]} οο]]αίθά {818 ΜΆ., 
Δηα ΡῈ] 1864 (8 ΓΘΒῸ}18 1ῃ. ΒῚΒ ΔρΡΡαπάϊχ. Α {γί μοῦ Το] οη, πιδάθ 
Ὀγ Ψαοκβοη δῃᾶ ΤΙβΊη (πο δα ραββοα ᾿ηΐο ἰμ6 μαπᾶβ οὗἩ (βϑαγ 
ας Μιβ8γ), να υδοα ὃγ ὟΥ εἰβίβϊη ; δπὰ ἃ τόσο οομρ]οῖα οΟ] αὐ] ο ἢ 
Ὠηϑθ ὉΥ «δοκβοῃ μὲ8 σοιηδίηδα ἴῃ ΜΆ. 1ἴὰ {μ6 ΠΌγασΥ οὗ «6δβὺ8 
ΟΟἸ]]ερσο, δι τϊαραο. 

[ὰ 1861, {βγουρὰ [Π6 Κιπα ᾿ηϊογνθηοι οὗ ΟἜΟΘΒΟΕ ΤΟΙ1ΕΒ, Εδα., 
{Πρ ΜαΥῦοΣ οὗ 1,οϊοοβίον, (818. ΜΩ. νγδϑ ἰϑηΐ ἔοσ. οο]δίζου ἰοὸ Ὠγ. 
ΤτΟρΟ]]68 οα ἄμθ Βθουσυ Ὀοΐηρ ρίνθη ἴῸγ 118 ρσγθβοσνυδίίοῃ, Ηθ 
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-Φίιι- Ὁ «ἢ ΦΈΡ στη πυσε τσσον ΝΣ τ νδωςς 



]ηιρογίαπέ 2755. ἐπ Οιιγεῖυο 7,6ἐ 678. 211 

ψἃ8 ὑπ8 8016 [0 60]] αἴ 1 δἱ Ἰεῖβυγθ, δηα [0 γθοοίήραγα ψῖ π6 ΜΆ 
118617 διιοἢ ΘΟ]]Δ ΙΒ 88 ἤ8α Ῥθθὴ δἰγθδαυ τηϑαβ δηᾶ ρεδίϊειοα, Τῆς 
ἵοχύ οὗ ἴῃς ΜΩ. 18 σψοσίμυ οἱ βυοῖ αἰϊθηίίζοῃ  1ὑ 18 οὗ [Ἀγ ΠῖρΠΟΣ 
ψΆ]6 ὕμ8η ποῦ ΟὨΪΥ {Π6 πηδ88 οὗ {π6 στϑοθηῦ ΘΌΓΒΙνΘ ΟΟρὶΘ8, Ὀαὺ αἶβὸ 
{πη (η6 ρτοδίθυ ραγύ οὗἩ [16 Ἰαῦβθυι. ἈΠπΟ1818: 1Ὁ 18. ΟὨΪΥῪ ΒΓΡτβιηρ (Πα 
1818 ἀοσυπηοηῦ Βῃου ἃ παν Ῥθθη ἰγθαϊθα τι 80 το πορ]θοῦ, 88 
πού ἴο ᾶγα Ὀθθὴ Κηοόσγῃ {ΤΟ ΔΩΥ ΟΟμρ]οῖ6 ῬᾺΡ]15η64 ΠΟ] ]αϊοη. 
Βθβῖάθβ {μαὺ τυ βίο 88 Ὀθθα τδὰθ ὉῪ ΤΎΈρΈ]168, τ. ΠΟ Ρ᾽α μα8 
ΤΘΟΘΏΓΥ δῃπουπορα μαὺ (86 εν. Εἰ, Η, ον ΟΣ 18 ΠΟῪ οηραροά 
1 8. ΒΙΓΑΙΪΑΥ Θχδιαϊηδίϊοῃ οὗ ὑμ6 ΜΆ. 1861} 

38. οὗ 186 Αροοδίυρβα (Οοα, γ᾽ αὖ. 679.).----ΤῊ!18 18. 4 Μ 8. οχ οοΐΐζοῃ 
ΡΆΡοσ οὗ δρουῦ (86 ἰδιγίθοη ἢ οοθηΐασγ. Τμα οοάοχ οοπίδιηβ {86 
Ῥοοῖκ οὗ Βδνοϊδίίοι ἴῃ π6 τηϊάβί οὗὨ βοπιθ ραΐγιβιο τυϊηρθ. ΤῊΘ 
Το δ Ἰηρβ οὗ [118 ΜΆ. δ Κπόῦγῃ δἰπηοδῦ δχοϊαβίνοὶυ ὑβστουρἢ ΒιτΟμ Β 
οΟἸ]δοημ. ὅϑὅοβοζ ἱπβροοίθα {86 ΜΏΆ., δπὰ Ττγαρθ]]68 βυοοδραρά ἴῃ 
ποίϊπρ' ἃ ἔδνν γϑϑϊπρβ (ϑοῖὴθ οὗἩ [δὶ οὗ τηοπιθηΐ), ΠΟ Βδά πού 
Ὀδθὴ οχίγαοίθα ὃν Βισοθ. Α Ἰβοσοιρ οΟἸ]]δίοη, ΟΣ τ ῆδὲ που] Ὀ6 
Β[1}} ὈΘΕΟΣ ἃ ὑγδηθοσιρὺ βυϊθα ΤῸ ρα] ]]οαὐϊοη, 18 ἃ ἀδβιἀοσαΐυχηῃ; ΓῸΓ 
1Π6γ6 18 0 οὐγζβῖνγα ΜΆ. οὗἩ 186 Αροοσδίγρβα ψ ΒΟ Οχθ8. βοὴ 8 
οἰοβα δάμοσοηοα ἰο δηοϊοηῦ δι ποΥι 168, πα {ππ18 1{ 18 8. τηοβῦ γβ 8} ]6 
ΔΌΧΙΠΙΔΓΥ ἰο (οαϊοεβ Α. δπὰ Οὐ., {μ6 Ἰαϊίοσ οὔ ψ βοὴ 18 ἀοξθοῦλγα ἱπ 
ΒΟΥ σα] ρ]Δ 668 ἴὰ {86 ῬΟΟΚ οὗ Βονοϊαοη. Βιγοῖ βίαίθβ ἐπαῦ {86 ΜΆ. 
γγ88 ΤΙ ΓΘ ὈΥ ἃ ΒΗΠΟΙΘΏΟΪΥ Ἰοατπιθα δηα 58.{1{Ὁ} ΘΟΡΥ Ἰδὲ, στο τωβὶὺ 
δανα μαᾶ ὈΥ δῖπὶ δῃοίμον ΜΆ, θ6βι 68 Ἀ18 Ἀσοβοίγρα, ἔγοτη ψὨΙΟ. [6 
1ηἰΓΟΔιιοθα Βοπιθ σοϑϊηρβ, δῃηὰ ποίρθα βοπλθ ἰῃ 1Π6 τηλγρῖη. [1,6 ο 0 Ὲ8 
οὗ {λ18 Μ5., νο ἢ ΒΙγοῖ τγαβ αἀἸβροβθα 1 Βοπθ ο8868 ἴο αἰ θυΐα ἴο 
ΤΥΒΗΒΟΓΙΡίΣΑΙ ΟΥΤΟΥ, ΓΘ ΔΙΏΡΙΥ ἀοίοηαοα Ὀγ {π6 ῥγοοῦ σοῦ 6 
ῬΟΒβ6β8 οὗ {π6 1} Βανηρ ὈΘΘη ἴῃ Μ]ΔΘΒΡΓΘΔα 86 Ὀοΐοτο {π6 ρα ἴῃ 
ὙΓΠΙΟΏ ΟἿΓΪ ΟΟΙΏΤΠΟΝ ἰοχὺ οὗ {86 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΟ δβϑυμηθα (6 ἰοστῃ ἴῃ 
ὙΥΒΙΟὮ ψγὸ Ηπά 1ὖ 1ῃ [86 τηδ88 οὗὨἨ [Π6 Ἰδίοσ οορῖοβι Τμδῖ ρ] ϑδῃϊηρβ οὗ 
Ἰτηρογίδηϊ τοδάϊηρθ ἤᾶγο Ὀ66ῃ οἵδ ἴοσῦ ἴΠοδ6 ψν ῃῸ τηδυ ἰδθουν οὐ {818 
ΜΆ., ἐνθὴ αἴνοσ (86 Βαγνθδὺ ραίβογθα ὈΥ Βιίγοῖ, πηδὺ θ6 866} ἔγοσω 
186 [Ὁ] ηρ Βρθοϊμηθηβ οδίδιποθα ὈΥ Ττορο 1] 68 ΟΠ. ἃ ὙΘΙΎῪ ΟΌΓΒΟΙΥ 
᾿πβρθοῦοη. Βονυ. 1. ὅ. [6 ΜΚ. τοδάβ σῇ Α. δηᾶ (Ὁ. λύσαντι ; νοΓ. 
6. ἐποίησεν ἡμῖν βασιλείαν.υΌυ ΤῊηϊ ΜΆ. 18 ἴῃ νϑ]ιθ ἴοσγ (86 ὈοοΚ οὗ 
Βονοϊδίοι τ μδὺ 38. 18 ἴο {86 τοβί οἵ {86 Νοὸυν Τοβίδιηθηί. 

Α ΜΕ. οδίαϊποά ΟΥ̓ ΤΙΒΟΒοπ ον (ἴὴ Εργρὺ ἀρραγθη!]υ), ἴῃ 1858, 
οοηίδιηϊηρ ἴπ6 Αοἰβ οὗ {π6 Αροβύϊοβϑ, ἄθβεῦνοβ ἴο 6 τηθηθοποᾶ 
διηοησδὺ {μ6 τηοϑύ νδυδῦϊα οὗ {π6 οὐυγβῖνα ἀοουχηθηίθ. [Ὁ 18 οἢ 
ψ ]] τὰ οὗ 8 58118}] χυδγίο 81Ζ6, μα 10 15 πον ἀοΐροίνα ἴσοι οἷ. ᾿ν. 
8---νῇ. 17., Δπα ἔτομημ χυῖ!. 28---ΧχΧ, 9. Α βυρβοσροι ἰοὸ {88 
ΜΆ. εἰδίεβ ἐμαῦ 1ὖ νψγαὰθ τι θη ὈΥ ““Φοῃπη (86 Μοηκ," ἴῃ {86 γϑᾶγ 
ΔΏΒΟσηρ 0 Α.Ὁ. 1064, Τθα ἀρτοθοιηθηΐ οὗ (818 ΜΆ, ψηὰ 186 
τηοδὺ ἃποϊθηῦ δηὰ διυιδβογιίδίινο σοαϊοοθδ 15 τπηοϑὺ σχϑιρλγ Καθ]; δηᾶ 
ὙΓΘΙΘ ΒΌΘΝ, ΟΟΡΙΘΒ 88 Α. Β. δὰ (Ὁ. αἰθδυ ἔτοῖὰ ὁπ δηοίμοσγ, ἐλ ΜΚ. 
ΤᾺΥ τόσο οἴῃ ἰδδὴ ποΐ σομίδιπβ [86 γϑδαϊηρ ΒΊΟΝ 68 186 Βιρμοδί 
οἰαῖτα οἡ {86 αἰὐβηζοη οὗὨἩ ἃ οὐὔἱῦϊοαὶ δαἀϊΐοσ. 118 δχοθι]θηοα ἰἢπ8 οδπ 
ΒΑγάὶγ Ὀ6 οϑπηαίθα ἴοο ΒΙΡὮΪΥ, ἀπὰ τ τλλῪ Ὀ6 τοραγαθα 848 ππαἀοι θα] Ὺ 

᾿Π8 ΟΟΡΥ͂ ΟὗὨ ΒΟΙ)6 ὙΘΙῪ ἃποϊθηΐ δηα δΔυ μου δΐϊνα ὑποῖὰ] ΜΆ : ᾿ αἸΠΟΥΒ 
ΒΕ ΟΙΘΏΟΥ ἔγουα ὑπ οἴ Γ οορίο5 τ τ ΠΙΟἢ [Ὁ τηϑύ θ6 οἰαββθα ἰὸ 
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Βον {μαὲ 16 οαπηοῦ Ὅ6 ΤΟΡΑΓΔΘΩ͂ 88 ἃ ΤΏ6γο ἀμρ]ϊοαία οὗ οὐ μον οὗ 
μθὼ. Τὴ ΜΩ. 18 ηυμθογοᾶ 11. ἴῃ {π6 οδίδίορις οὗ (πὸ ΜΆ 5. 
τ ΟΝ Ῥχγοΐδαϑοσ ΤΙβοποηάογέ οἤθγθα [ῸΓ 8816 οῃ οογίδ! ἢ σοηα! [1018 1 
1864. Αοοοτγάϊηρ' ἰο {π6 ἰθττὴβ {μ6π Ῥγοροβϑά, τ. ΤΎθρ 6 1168 ὈΘΟδτηθ 
118 ῬΌΓΣΟΒΑΒΟΣ ; θυΐ Ῥγοίθεββοῦ ΤΊΒοβἀοσε πὴ ματον Π186 Μ55., δρᾶ 
ΘΔ Π66]164 {Π6 σομα !οη8 οα ΕΙΟὮ {ΠΟΘ Ὺ ̓δα Ὀδθὴ οδσθα, ὅϑίπηοο {Πθῃ, 
Βονονοῦ, {118 ΜΆ. πδ8 Ὀθθη ϑϑουγοα [ὉΣ ἰμ6 1 ΓΑΓΥ οὗ {86 ΒΒ. Βὴ 
Μυβουὰ (Νο. 20,008), δπα {μπὰ8 1Ὁ 18 ῃοΐ Ἰοβῦ ἴο {18 οοπηίγυ. 
ΤΙΒΟΒΟΠἀοΥ͂ οΟ]]αἰθα 1Ὁ 8116 1ὖ τγ88 801}} ἴπ 18 Ῥοββϑββίοῃ, δπα {}18 
[48 4180 Ῥθθῃ ἄοπθ Ὁ Τταρθ]168.} 

ΤῊΟ ἔνθ ουγρῖνο ΜΆ. 8 ἀοΒου θα ΔρΡΡΘαΡ ἴο θ6 {μοβ ψΠΙΟΒ 
ΔΙῸ ἀποῖση ἴο ῬΡοββθβθ αἰβιι πο νον (Π6 διρμοθὺ γαϊὰθ: {μα ΓΘ 8476, ΠῸ 
ἀουδύ, οἴποσβ, {86 ἰοχὺ οὗ ψ βϊοὴ 18 Παγαν πόση, τ ΠΟ τη θυ ἃ τηοτο 
ΟΔΓΘΙα] οχασηϊηδύϊοη. [Ι͂ἢ {86 (ἀΟ8ρ6}8 βοτῃθ οὔμαὺ ουγβῖνο ΜΆ Κ. τηδΥ 
6 ΘΟΠΒΙἀογΘα ἰο ἈΡΡΙΌΔΟΒ 'ἱπ σαϊὰθ 0 (μο86 δ γθϑυ τηθηίοποα, 
ἢ 88 -- 

18. Τὸ ΜΆ. ἴῃ (86 ΒΙδΠοίπδαυθθ Ἰτηρέτϊα!α αἱ Ῥαγὶβ (Νο. δ0., 
ἰουτηουἹν 2244.}; 8 αυδτίο οη γϑϊαμπι οὗἨ [86 ὑσο! ἢ οὐ {πὶ γίθοπι 
οοηΐατγ, οοπίάϊηΐηρ 1μ86 (ΔΟΒρ618 ψ ἢ ἔνα ΟμαΒπι8.--- Καὶ ἀβίους ρᾶνθ 
ΒΟΙῺΘ ΓΕΘ ηρΒ ἔγοιῃ {Π18 ΜΆ. (θα νη Ὧο ργοαῦ ΔΟΟΌΓΔΟΥ); ἔγοτη ἢϊτα 
ΤΠῸΥ Το ΓΘ ἰαίκαη Ὀγ ΥΥ εἰβίθϊπ. (ὐὐἹθβΌ οι ρᾶνθ 8 ροοα ἀθβοσι ρίϊομ 
οὗ {π6 ΜΚ. ἴῃ μ18 ϑυταθοὶς Οὐ 108; δηα μ6 οοἰαΐοά [᾿τθ6 ομαρίθγβ, 
Μαῖΐί. χἱϊ, χὶν. χν., δῃαὰ Ἰοοκθοα δυγβου αὖ οἵμοσ ραγίβ. 10 τγᾶϑ 
ΒΌΆ ΒΟ ΘΠ ν οχααϊποα Ὁ Βερίγυρ : Ὀαΐ {μογ 18 πὸ ὀομρ]οῖθ ΟΥ 
ἀορθηάδθ]6 οο]]αίοη τ μο οδῃ Ρ6 υϑροᾶ; [86 συϑαίθσ ρᾶτί οὗ {86 
τ δ ϊηρσβ οἰοά ἔγομι 1Ὁ οϑηποί θ6 οοηπάεπεϊ ααοίοα πὶτπουῦ το -Θχϑμι- 
ὨΔΙΊΟΙ, 

22. Τα ΟΟΡΕῈΧ ΟΟΙΒΕΒΤΙΝΒ, 2467. (πον Νο. 72. ἴῃ {86 ΒΙ1Ρ]10- 
τιδααο Ιπηρότ!416) οὗὨ 186 ἔουν (ὐοβρθ]8, ψψ 10} βοπλθ σμδβϑιηβ. [10 18 οῃ 
ψο τ, πα 18 βου! θα το [86 6] Θυ θη οαπίυτΥ. [0 νγᾶϑ Ὄχδηληϑ ὮΥ͂ 
ὙΝ εἰβίβι πη, σβοβα Ἷο]]δύϊοι 18 ὑπ ΟἹ] Γοὰ] σγουπα οἢ ψΠΙΟΝ Μὰ ΠαγΘ 
ἴο ΤΟΥ ἔογ ψμαῦ ψγὸ ἄποιο οὗ 108 τϑδάϊποθ. [ᾧ 78 ἸΏΟΓΘ ΓΘΟΘΠΠΥ 6χ- 
διηϊηθα Ὀγ ὅ08|01Ζ. [ΡΡΟΔΓΒ 88 16 τὸ δα θ6 θη αἰ γᾶ ἴῃ Ό]8668 88 ἴο 
118 τϑδάϊηρ ὈῪ Ἰαὔδὺ μηδ, ΟσΥὁ αὖ 1ϑαδὺ {πᾶ τγοσο τϑοθηῦ σϑϑαϊηρθ μιδα 
Ῥδθὴ δα θά. Ἐτοὰ ψ δὶ  Κποῖν οὗὨ {με ἰοχί οὗἩ {189 ΜΆ., {676 
ἿΒ ΘῃΟΟΡὮ [0 Γαΐδβα {π6 ἄσϑῖσο [ῃαῦ 10 Βῃου]α δ6 ἀασομγαΐεῖν οΟ]]αἰοα ; 
ἔογ ἰδ δηα {ππ8 ΟὨ]ΥῪ ὁλῃ γγχὰα ΚΗΟῪ σου! η]γ ΠοῦμοΣ 10 Β88 βυιοῦ ἃ 
ΓΟΒΟΠΊΌΪΔΏΟ6 [0 (86 δηοϊοηῦ ἀοοσυτηθηΐ8 88 [0 τη οτῖῦ ἃ Ρ]866 διημοηρδί [86 
Τροπυτθηΐβ Οὗ (πΠ6 δποϊθηῦ ἰθχ. Τ}18 ΔρΡροδγδ ἴο θ6 {Π6 6886 ἴῃ ΒΟΙῺΘ 
Ρδββᾶρεδ οὗ ομαγδοίθγ βίο σοϑαϊηρ. 

209. Τα ΟΟΡΕῈχ ΨΕΈΝΕΥΒ 10., 4 νου ΜΙ. οὗ {π6 δϊοοπῃ 
σϑηΐυσΥ (ἀοδισπαίοα 209. 1π [86 (ΛοΒρ618; ἴῃ ἴπΠ6 Αοἰβ δπᾶ Οδίβοϊο 
Ἐρ᾿ 8.168 9ὅ., ᾿π δι, Ῥδὰ} 8 108., δῃὰ 1π {Π6 Βανεϊαίίοι 46.) ξΟγπλ στ] ν 
186 ῥτοροτίυ οὗὨ Οδγάϊπαὶ Βθββασίοθ. Ετοιι {Π6 ἀθβου ρθϊοη 1 που]ά 
Β66 πὶ 88 1 1 δα θθθὴ ψτιθη ὈΥ αἰδγοηΐ μαημάβ. Τὴ Ο΄βρεοῖς ἀοηθ 
οἰαῖπι ποίϊσα ἈΘΓΘ ; [ῸὉΓ 10 18 ΟὨΪΥ 1ῃ [ῃα΄ὺ ραγί {μαῦ {π6 Ἰαχὶ 88 8ῃΥ͂ 
ομδυβούθυιδίϊο Θ Χο  ] ποθ. [πα664, 1Ὁ Πᾶ8 Ὀδ66ῃ οομ͵)θοξαγοα {μδὲ ἴῃ 

} ΤῊ οοἰϊδοη οἵ Τἰβομβοηάοχῆ π68 88 ὈΘοΘῺ Ὁ ἰδηθὰ ἴῃ 18 “ ΑποἼοάοιϊδ ὅδογὰ οἱ 
Ῥτοίμπηδα,᾽ 
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1Πδὺ ματῦ (86 αῦοσδηῃ ΜΆ. γγᾶβ τιδϑα 88 δὴ δσομοίγρε. Βιγοῖ Ἰασηθηὺϑ 
{πδΐ, ἔγοτα νγδηΐ οὗ βυβιηοϊοδηΐ τηθ, 6 γγχἃ8 ποῖ 840 ]6 ἴο οοἰϊαέε [18 Μ8., 
ὙΓΏΙΟΒ ΒΟΎΘΥΘΙ ἢ6 δχϑιλ θα [ἢ βοὴ ρδῦίβιυ Ηθ γγχαὰϑ ᾿παθ ίδα ἰο 
ἘροΙγοίι ἴῸΓ [86 στοδύου πυτα 6 Ὁ Οὗ {μ6 Το δα! ηρ8 τ ΒΙΟΒ ἢ6 Ρυ 1566, 
ΕἼΘΟΚ Βᾶ8 τοσΘ ΓΘΟΘΠΕΥ ΡΟ] ]Βμ6α ραγί οὗ ἃ οοἹ]]αΐϊϊοη τηδάθ Ὀγ Ἠ οἱ πι- 
Ὀδοῖὺ ; θυΐ ποῆθ ΨΠῸ δᾶνθ 86 ΔΩ δχρουίθηοθα οὗ ΕἼΘ ΚΒ ψδηῦ οὗ 
ΔΟΘΌΓΣΔΟΥ, ὙΒΟΙΒΟΙ ἴῃ τηδικῖηρ ΟΟἸ Δ. ΟΏΒ ΟΥ ἴῃ οαϊάηρ (πμο86 ἴοσιηθα 
ὈΥ οὐδοσβ, ψ1}} ἔδϑὶ δὴν οομῃἤάθηοο 1 ἐδ686 ΠΟῪ οχίσαοίβ ἰσομλ {18 
ΜΆ. ΥΥΒαδῖ 18 ἀρελε, 18 ἃ μβογουρῇ οοἸϊαίίοι οὗ [μ6 (ἀοβροὶβ, βῃο 
8.8 Ὑ11} σῖγα {1}1 σοί! πίγ οὗὁἨ [86 τοδάϊηρθ. 

Το Μ55. σβῖοῖ Βανα θθθα Ὀγουρθύ ἔοσχασὰ ἴῃ σοηποοίϊοῃ τ] ἢ 
186 γῬᾶβαδρθ 1 Φόδη ν. 7. ἄθβεσνθ τῃθη θη, ποὺ οα δοοουῃῦ οὗἉὨ {Π6}Σ 
ψαϊαθ, θυῦ Ὀοοδαβα οὗ (10 ἄθρτθθ οὐ ποίοσιθυ ΜΒΙΟΒ (ΠΟῪ μδᾶνθ 
δοαυ γα, 

ΟΟΡΕΧχ ΜΟΝΤΕΟΒΤΙΑΝΟΒ. (Νο. 6]. ἴῃ [86 ΒΡΕΙ8 ; 34. ἴῃ {86 
Αοἷβ δῃᾷ Οδίβοϊο Ερίβι]θβ, 40. ἴῃ δ, Ῥϑὺ} ΕΡρίβι168, απᾶ 92. ἴῃ 
Ἴταρο] 688 δαϊοη οὗ ἴ[Π6 ΑΡοοδ] νυ 086).---- 8 ΜΆ. ἀογῖνθβ 118 ργθβαπὶ 
Ὠ8Π16 ΤῸ} 18 ΤΟΥΤΟΥῚ ΟὟΩΘΥ Ὁζγ. Μοπίοτγί, ῆο ροββαββϑά ἰΐ θϑίοσγο 
Θαη6 ᾿ηΐο 186 Πδηα9 οὗ Ατομθίβῃορ [7}85860. Μομίοτίὶ νγ88 ἃ ἀοοΐοσ 
οὗ αἰνιμη νυ δὺ (δι γάρ ἴθ (Π6 βανοηϊθοηίῃ σοηΐασγ. Α Ῥγονίοιιβ 
ΟὟΠΟΙ ΜγὙΟβ Ὗ ]Π’ατὰ μαγκ (οΥ ΟΠασΟ), τὸ ἴῃ 1672 γα ἀσρτίνοα 
οὗ 818 8] ΒΡ δὲ Ῥείοσβοιβο, (τι άσο, θθοδιβ6 οὗ μῖ8 ῬΥΘΒΌΥ- 
Του βαητηθηΐβ, πα γῆ Δέον αγβ Ὀδολτηθ (1π 1682) ργθδομοσ ἴο 
Ὅπ6 δοοϊοῖγν οὗ 1᾿ποο]η ΒΒ [ῆ. Α 86{1}} ϑδυ] οῦ ΟὟΤΟΙ 8 ΤΠΟ ΔΒ 
ΟἸΙεμοπὶ ; δηά Ῥοίογο μὰ Ὁ ὈοΙΪοηροᾶ ο οπα ΕἾΟΥ, ἃ ἔγίασ, ΕἼΟΙΩ 
Ατοθθιβθορ ὕὔθθμον 10 ραβϑοὰ ᾿πίο {Π6 ΠΙΌγασΥ οὗ Τυϊην ΟὈΟ]]Ερο, 
Πα], ψἤοτο δ 18 8.}}} ργθδοσνοᾶ. ΤῈ ΜΆ. να8 ψυυιθη ΟΥ̓ 
αἸἴοσοηῦ ΠμΔΠα8: ΤΌΤ ὑπ ΟΠ6 ῬΘΓΙΒΟῺ Β66ΠῚ8 0 ἤαγθ ΟΟρΡΙΘα [ἢ6 
(οΒρ6 18; {86 Αοἴδβ δῃὰ Εὐρ:βί]68 ἃγα ἔγοϊωῃ δὰ θη γον αἰδθγοηί παπὰ ; 
8Π4 80 ΔρΡΆΪΏ 18 {πΠ6 Αροσαίγρβθο. ἘΠΠΟΡ {Π6 Ῥαγίϑ τ οἤσο ὙΠΟΙΪΥ 
ἹπΠαροπάοηϊΐϊ οὗὨ ϑδοῖ οἴποσ, δπὰ (μι 10 οσττηθα ἰἤσθο βθρασγαῦθ ὈΟΟΚΒ, 
δου γαγἦβ σοη]οὶ πο ΟὨΪΥ ἤθοδυῦβο οὐ δι πα Ὑ οὗ εἰσ δηά 
ΤηΔΙΟΓΙΔ] ; ΟΥ 6]86, (Π6 ΟΠΟΙ ραγίϑ τα αὐαὐάεοά αὖ ᾿ἰαῖον {ἰτηθ8 ἴο {Π6 
(ἀοβρε]8, δηά ἐππ8 {ῃ6 ῥγοβϑοηὺ οοᾶθχ ψγαϑβ ργοάποοα. ΤΠ18 18 80 [ὮΣ 
πηρογίϑηῦ, {μαῦ 10 χο]αῦθβ ἴο {π6 ἀαέο οὗ {π6 ΜΩ.; τψβδίθυθυ τϑΥ Ὀθ 
1Π6 ἅρσα οὗἨ {π6 Ο8ρεῖς, [6 ΟἴΟΙ ῥασγίβ ἃγθ τοσο σϑοθηῦ. ΝΟΥ͂ {Π6 
ἘΘνθ δίῃ ἈρΎΘ68, 88 Ὁγ, Βαγτοίῦ βΒῃονθα, ἴῃ Βυ ἢ ἃ ΤΠΔΏΠΟΥ ἩΠῸ (ἢ6 
Οὐάοχ [με] σοί γθηβὶβ οὐ {μα΄ ὈοΟΪΚ, 88 ἴο ὑσονϑ {δμαῦ 1Ὁ νγᾶϑ ὑγδῃβουθοα 
ἔγοια {μαὺ ΜΆ. ; δῃὰ 848 θα σοϊοοβ τ ΓΘ ομσα ἴῃ {Π6 Ῥοββθββίοι οὗ 
1Π6 βαῖηὴς ὟΝ 1Π18πΔ ΟΠ ΑΥῖκ, 10 18 ργοῦ Δ 0]6 ἴῃὰ {π6 Πιρμθδὲ ἄσθρτοο ἐμαῦ 
[6 Βνοϊδίου 88 οορὶθα ἰο οομηρίοία ἐῤίς Μ5., τ ΠΙ ἢ τηυβὺ Πδνθ 
ΒΟΘΙΩΘα 80 ὯΓ ἀοἤοϊοηΐ ἴῃ ἢ18 ὉΠη6, ὦ, 6. ἴὴ {86 ᾿αἰΐοι 4} οὐ ἐπ 
δ᾽ χίθθηί οοηΐασν. ΤῊ]Β 18 ΘΟ ΗΓΠΘα ὈΥ {Π6 ΘΟΥΓΘΟΟΙΟΠΒ, ὅζο, 1ῃ [86 
Τρ οὗ {16 Οὐάοχ Μοηίξγίδημβ μανίησ θ6θη τηδάθ ἔγοτα {ἢ6 
1,οἸοαδίσθηβιβ ὈῪ (86 βϑηθ δαπά. Ὦζγ. ΠΟΌΌΙΠ αἶβὸ βίαίθβ ἐπαῦ [16 
ἐἰἴος6 ἴἰο {π6 ὈοΟΚΒ οὗ (ῆςῈ Νοὸν Ταβίαιηθπο ἴῃ οδοῦ οὗ {πε86ὸ Μ5 5. 
ΟΓΟ 8Δ0αἀρα ὈΥ ἰπ6 βᾶπηα δηᾶ, ΤῊΙ8Β 18 ΔρΡρΡΑΥΘΏΓΥ βἰαῖθα ἔγομι 
τπεηιογΨ, ἈΠ {πογοίοτα 1Ὁ ταϊσῃῦ 6 οὐδ]οοίοα τῆι 1 18. ποῖ σοποϊαβῖνο 
πἰτμοὰλ δὴ Θχϑηνϊπαίίοη οὐ 186 Μ58. ἐοσφοίλοτγ. Βαΐ ονθῃ 1 ΔΗΥ͂ 

ἊΣ 
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ὁπ6 ἔδοἶβ ἀομδέ ου ἴμ6 βυ )]θοΐ, Βα τηυβὺ δάμη {ἢ 6 Το ]δπηδθ, απα 
{παῦ {Π6 ΔΘ ΠΕ Υ͂ οὗἩἨ Παπά 18 ργοῦαῦ]θ. ὙΤδὰβ 10 18 ῥγϑίυ οἷθαν {Π8 
16 ΜΆ. ν88 δοῃηρὶοἰθα, 38 1ἴ ΠΟῪ οχὶβίβ, 'ῃ (86 τοῖστι οὗ Θύθοη 
ἘΠῚ ΖΑ ἢ, Ὀγ {π6 φαατίοη οὗ {πὸ ΒΒ ονθίδίῦοι δηα ὑΠπ6 Τα ρΒ ΠΟῪ 
ξουμά ἴῃ [86 τηᾶγριη. [Ὁ [Π6γο Πδα ΠΟΥΘΓ ὈΘΘῊ ΔΩΥ͂ ΑΓ ΟΌΪΔΥ ΤΟΆΒΟῚ 
ἴον ἀἰδβουββίηρ {Π6 ἂρὸ οἵ [μ18 ΜΆ., [βϑγ σου] ἀρΡραγΘ ΠΥ μανα θθθῃ 
ῃ0 ἀἰθγοποθ οὗ ορί πίοι ; Ραΐ {μ6 (ἀοΒρ6]8β σου!α παν θθ θη δβουιθοα 
ἴο ἴη6 οπά οὗ {πε Αἰ δοπί οοηίατυ ; {π6 Αοἱβ δηὰ ΕΣ; 8.168 ἴο ἃ ροσὶ οά 
8 1 {{16 Ἰαίου ; δᾶ 186 ΑΡροοδίυρβα ἰο {π6 ἰαίεσ 881} οὗἨ ὑπ6 β᾽χίδθεη ἢ 
σοηΐυΓΥ,--- ποὺ θοοδαβα οὗὨ [86 ντηρ οὗὨ {Π18 ρατγὺ οὗ {πῸ ΜΆ., θυΐ 
ΒΙΡΙΥ ἔγοτα (86 λέδέογψ οὗ 186 ἰδχύ οὗ ὑμαῦ ὈΟΘΟΚ 88 μοσθ ἔουπά ἴῃ 
οοππροαίΐϊοη ἢ Ομ, [86 ἔΟΤΙΟΓ ΟΥΏΘΥ ΟὗἨὨ (818 Μ΄ 3., δῃά οὗ [86 (ὐοά. 
Τ,οἸοοβίσγθηβιβ. Βυΐ 88 {πΠ6 ὁσουστοηοθ οὗ {86 ραϑβαᾶρα 1 ΦΨόΒη ν. . ἴῃ 
{18 ΜΆ. [68 ρίνϑη 10 ἃ Κὶπα οὗ ᾿πηρογίδποα {πῦ 10 σου] ποῦ οὐ υυγῖβα 
Βανϑ Ῥοββϑϑββϑά, 18 δη Πα ἢδ5 ὈΘΘῺ ὈΥ ΒΟΠΊ6 ,ΘΔΕΥ ΟΥΘΓΒ γα ηοα, 
8η 4 ὄνϑῃ 18 πιαέογίαὶ ᾿ὰ8 ὈΘΘῃ αι ΘΒ ] ΟΠ 66, 88 16 1Ὁ ΓΘ ποῦ ΒΟ] ΘΩΕΥ 
αυϊάθηΐ {μδὉ 10 15 τυ! }6 ἢ ΟἹ ῬΆΡΘΥ δπα ποῦ οἡ νϑίϊυτα. [1 88 οἴὔβϑῃ 
θδθὴ βαϊὰ ὈΥῪ 18οβθ ὙΠῸ ἢᾶνα οχδιλ!ηθα 1, {παῦ 1Ὁ 18 ει! δῃ οἡ σίαζεά 
ῬΔΡΟΥ; Ὀυΐύ (818 18 ΟὨΪΥ {τι οὗ ὁπ6 ρΐδοθ, παιιθὶν ὑπ Ἰθαγαθ οοπίδιησ 
1 Ψοδηῃ ν. 7., δῃὰ {πὸ ρ]αζίῃηρ' 18 θυ ΟῚ Βοιηθ ΚΙπά οὗ 81Ζ86 ψ 810} Πδ8 
Ὀ6Θἢ 866 [0 ΡΙΘΒΟΣΥα πα βίγοηρίῃοη ἴπ6 ραγὺ ὙΠΙΟἢ γὰ8 80 οἴζοη 
Θχϑιηϊ πο, ΟΥ 6Ἶ86 1Ὁ 88 δύίβθῃ ἔγοσα (86 ἔγεαθηῦ Βδμα]πρ οὗὨἨ [μο86 
ὕνγχο Ῥᾶρ68. 

ἘΥΆΒΓΩΙ18, ἴπ Ἦ18 ἔνγγο δϑυ δῦ δα! Ἰοη5 οὗ {π6 ατοοῖ Τοβίδιηοηίΐ, ἀἰά 
ποῦ ἰπβοχύ [6 ἰαχῦ 1 Φοἢη ν. 7., 88 ποῖ Ηπάϊηρ 1 ἴὴ πΠ6 ΜΆ. ψ Ποἢ 
Πα δα β6θὴ : [ἢ]18 γγχ88 σβδγρϑα ἀραϊηδβύ ἢ1Πὴ 88 ἃ ΒΟΓΙΟᾺΒ [8]: ἀπ ἢ6 
Ῥτοιηβοα (μαι ἡ δὴν ὐσσθοὶς ΘΟΡΥ σογα οαπά σοπίδιηϊηρ ἐμ ἰαχί, ἢΘ 
ψου]α ἱπβοχύ 1. Βοίοτο [86 ρρϑδγδῃσα οὗ [18 {μισὰ ραϊοη ἱη 1622, 
Βα Βοαγὰ οὗ ἃ οοσίδιῃ Οὐάσς βυίίαππίσιβ ὁομαιηηρ [Π6 οταβ ; δηά 
ΟἹ 18 ΔΪΠΟΥΙΥ ἢδ Τοαθοιηθα ΠῚΒ ῬτΌμλ186 ΟΥ̓ τρακίηρ' {πὸ Δα ΣΊ0ῃ, 
τῃουρῇ σαγίδι ]ν πιπουΐ θοΐπρ Θοηνιπορα οὗ 18 σα μα πθηθβθ. ΤῊ6 
οἸοβα νοσραὶ ἀσγϑοπιοηΐ οὗ {π6 ἰοχί, 88 {8 ργϊηΐθα Ὀγ Εταβηχιβ, ἢ 
[6 Οοάοχ Μομίνγδημβ 18 δἰπλοδῦ ἴῃ 1186] ἃ ῥσοοῦ οὗ 118 ἸΘῪ 
σὰ (Π6 οάοχ Βυιίδηπιοὺυβ οὗ τ ἈΙΟἢ 6 Πδα Ποαχᾶ : δπα (818 ὈΘοοσθδ 
8411 (Π6 τηόγὸ δυϊἀθηῦ ἤθη 1Ὁ ἰβ θογηθ ἴῃ τηϊηᾶ {παῦ πὸ οἴμον Μ5. σου- 
ἰαὶηῖπρ {Π6 ἰοχύ 1Π Βιιοἢ ἃ ἔοστη 858 018 ἢ88 θθθῃ ἔοιιπά, ἱποὰρἢ {Π68 
᾿Ργασῖθβ οὗ Εασορα ἢᾶνα Ῥδθι νγ6}} βοαγοῃρᾶ: δηᾶ ἐαγίμοσ, {μη15 ΜΆ. 
ΒΟΘΙῺΒ ἴο ἢδΥῦα οὐἹρι παρα ἴῃ ᾿ηρ]Δηα, δηαἃ στοῦ ἰο αγθ ἰοῦ {18 
ΘΟ. ὉΠῚ1] 108 ΓρΙηον αὶ ἴο 18 ργοβθηΐ Ἰοσβίΐοη, ΠῈ Ὁ] 1η. ΑἾβοὸ {16 
ΤΟΒΘΙΊ ΙΔ ΠΟΘ 18 ποέ ΘΟΠΗΠοα ΤΘΤΟΙΥ [0 {86 τψογάβ οὐ {818 νϑῦβθ, [ὉΓ 
ἘγαβηλὰΒ δα γθοοῖνϑα ἔτοτη ΕἸ Πρ] δηα ἃ ΘΟΡΥ οὗὨ [π6 Βουθηίῃ, εἱρῃίῃ, πὰ 
Ρατγὶ οὗἩ {6 πη. γϑύβοβ, τ ΒΙΟἢ ἴῃ 18 Απποίαίϊομβ οὗ 1622, δπᾶ 4180 
ἴῃ ““ Αροϊορὶα δὰ δίπηϊοδιη," ἀγὸ ρυϊηϊοα (ἢ ὕνο οὐτόσβ ', ἱπ4ορή, 
γΒ ἢ  Ἀ18 ατοοῖκ Τορβίδιηθηῦ οογγοοίβ) ; δηᾶ ἤθσα ἐῃαγα 18 80 τη θοἷὴ 
ῬΟΟΌΠΙΑΓΙΟΥ 88. ἴο ΒΟΥ {μαύ {Π6 ἸΔΘΩΟΥ 18 σοιηρεῖθο. Τα ποπ- 
ἐπϑοτίϊοη οἵ 186 αγέϊοίε Ὀδΐοτα [86 τῦϊίπθ8868, δἰ ΠῸΥ ἩΘΔΥΘΗΪΥ ΟΥ̓ ΘΑΓΙΠ]γΥ, 

1 ὙΏ686 ΟΥΤΟΙΒ ὙΟ͵Θ ΓΟροαίοα ἴῃ οδοΐ ἱπιργοββίοη οὗἁὨ (118 ποίβ, δηὰ οὔ ἴπ6 “ Δροϊορὶδ.᾽" 
ΤΏΟΥ οοπϑἰβιοα ἰπ (Π6 ΟἸΑ 5810 οὗὨ οἱ Ὀοΐογε [Π6 βοοοηᾶ μαρτυροῦντες, ἀπ [6 οπιἰβείοῃ οὔ 
ἅγιον δἴοΥ πνεῦμα. Βιι κ8 [86 ποῖθ γϑίδγβ ἰὸ ἴῃ6 ατϑοῖκ Τδβιδιηοηῖ ψ ΕΙΘἢ δοοοιηρϑηΐοα ἰΐ, 
ὧν '8δ ΟΓδο [Π8ῃ (Ο]]Υ ἴο ἀΓζίιο (88 βοθ ἢδνα ἀ0η6) οη {ἰϊ8 ἀϊ δσθηοα. 
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Ὑγ8.8 8 ὈΓΘΟΟΥ ῥΪαίη ἱπαϊοδίϊοη {πὶ {π6 ΜΆ, μδὰ ποῖ Ὀθθῃ δορὶοα ὉγῪ 
ΔΏΥ ΟΠ6 ΠΩΒ6 ὙΘΓΏΘΟΌΪΑΥ ἰΟηριιΘ τγὰ8 σθαι ; δηα {ἢ]8 γγχὰ8 ἃ σοοά 
ἸπΟλδὕοη ΟΥἩἨ 1μαῦϊη οΥἹρΊη ΟΥ βοιῃθίμῖηρ οὗ [πη6 Κη. ἘΕΓΆΒΤΩΙΒ. 8118- 
βφοἴθα {μαῦ {86 ἰαχῦ οὗ 1.6 Βοδνθηυ πϊΐπϑββοβ δα Ὀθθ ᾿ηἰσοἀυοοάᾶ 
Υ {τδηβίδίοη ἔσοιῃ [6 1,.δύη υϊραῖΐδ : 86 αἰβο ροϊηΐθα ουὐ {μαΐ 1π 

156 οχίγδοῦ ψ Β]οἢ Β6 Πδα τοοοῖνϑα (86 οτηϊββίοη οὗ {86 Ηπαὶ] οἱδυιβα]θ 
οὗ νϑῦ. 8. γαθ ἴῃ δοοοσάδηοθ τὰ [86 σΟρὶθ8 οὗ {π6 γυϊραΐθ {Π6ῃ 
ουγτοηΐ (απ {Π18 18 ἃ βίσοῃρ ῥσοοῦ οὐ {π6 ἰάθη τυ οὐ ἢ18 Οοαοχ 
Βυιίδπηϊουβ τὰ} οάοχ Μομίογίίδηνβ). ὙΠ 1,δἴλη ᾿πῆπθησα ἢ (18 
ῬδΒΒδρ6 18 8180 }18ὺ 88 Ρ]ΔΙΗ]Υ πγαγΚοα τη {86 Ἰηἰγοαποίϊοη οἵ Χριστὸν 
ἸηΒ[6844 οὗ πνεῦμα ἴῃ 1π6 6πά οὗ νογ. 6.,---- ἃ Γθδαϊηρ τ ΒΙΟΝ 18 ουΠπα ἴῃ 
ΠΟ οΟἴμοῦ (ἀτθοῖ ΘΟΡΥῪ ἷ, δηα τ ΒΊΟΝ βργυηρ ἊΡ ἔγομα 86 οοπβιβίοι ἴῃ 
1,δη Μ55. οὗἨ [16 δοπίγαοοηβ ΞΡ δὰ ΧΗ. ᾿ 

ΤἈυβ {818 Ρ]ασ6 τῆ ἴπ6 οοπίοχί δῆογαβ δρυπάδηϊ ονϊάθηοο {πδῖ 
1818 ψὰϑ (Π6 ΜΆ. ἰο ψὩϊοῖ Εταβυλ8 τοίοσγοα, δηα {πα ἴῃ ἐδ ραββασε 
1Π6 σοργιϑὺ νγὰ8 ᾿μἢΠυθηοοα ὈΥ {Ππ6 Ἰμαἴλη Υ υἱσαῖθ, ᾿π στοά ποὶπρ,, 88 ἢ6 
α1α, ποΐ 8 ἔδυν ὑπιησΒ ΜὨϊοῆ οομία Ἀαγα πὸ Ογοεΐ οὔσῃ. Ηρθηοα (ἢ6 
ΘΟΠΟΙ] ΒΊ0Ὲ 18 ταϑηϊοϑί Βα ἴῃ {818 ρασθ 6 0] ονσθὰ ποῦ δῃΥ ατθοκ 
ΘΟΡΥ ΜὨηδίονοσ, θαῦ 1[Π6 1,μαἰϊη, 1 πο μ6 8 ΠΊΟΓΟ ἔΆΓΩΙΠΆΓ, 
ΤΙ ΤΏΔΥῪ ἢανο Ὀ66ῃ ἄοη6, 88 [Ὁ νγᾶ8 Ὀγ {πε (Ομ ρ] αἰθηβίδη θα ἸΟΥβ, [τΓΌτὰ 
Βοηοδῦ Ἰρῃογαηοα 8Π4 ΤᾺΪΒΟΟΠΟΘΡΙΟΙ ; ΟΥ̓ 1 ΠΊΔΥ͂ Βᾶγα οτἱρί παίθα ἴγοιῃ 
8 ἀοῆπιία ἀσδῖρη. [Ὁ 18 βίησιίαν, αὖ Ἰοαβί, {πῶ {86 (ΟΠ ] υὐοπβιδῃ 
Θαϊίογβ δηὰ (818 οορυἱδί βῃουα θοΐῃ μανα οτϊ το {Π6 ὁοοπο]υβίοῃ οἵ. 
186 εἰρθε νοσθα ; ἃ ργοοθάαγθ Μ᾽ ΒΊΟΝ 1ῃ {{||8 0886 ἸΟΟ ΚΒ σΟΓΙΔΙΪΥ ΤΑΡΠΘΥ 
ΒαΒρὶ τοι. 2 

Απ ἱπηρογίδοῦ οοἸ]αἴϊοη οὗἩ (818 ΜΆ., δ [ὯΣ δὲ [Π6 Ἰαὐζου ρασγί οἵ {Π6 
ἈΑοἰβ, τηδὰθ ψ }116 Ὁ γγα8 ἴῃ 1Π6 μοββϑββίοῃ οὗ Ασὐομθῖβῃορ ἴΠβΠ6Υ, ἰ5 
Ρυϊηϊδα ἴῃ Πα ᾿αδβὺ νοὶ]. οὐὗἵὨ Υ αἰ ΐοπ ΒΒ Ῥοϊυρίοιῖ. 2γ. αγγοίζ Ἵοο]]αῖοα 
τη τοιθδ μον οὗ (6 ΜΆ. δπά ρυ] 8ῃ6α τ αὖ {π6 δπᾶ οὗ δ18 δἀϊπίοη 
οὗ τ86 ΠῈὈ]1η ρα] πηρβοδ Ζ. : Βα ροϊπίβα ουἱ ἴΠ6 ἸἀοπΕ Υ οὗἉ ἰαχύ οὗ 
118. ΜΩ. δηὰ η6 Οοάοχ 1,6] σοβίγθηβὶβ ἴῃ (ἢ6 ΑΡοσδίν 86, δηα αἶβοὸ 
ἄγονν αἰλδηθίοη ἴο {πΠ6 οἷοβα γϑβϑῃ ]δησα οὗὨἩ τηϑην οὗ {πΠ6 γϑδάϊηρβ 
ἴῃ (ῃ6 Αοἰβ δηᾶ ΕἸρ 8168 ὑο μοβα οὗ α ΜΆ. ἴῃ 1Π6 ΠΙΌΤΑΓΥ οὗ [Ἰποοΐῃ 
ΟΟἸ]ορο, Οχίοσά (Νο. 39. δι. Ῥαὺ]} 8 Ερρ., Νο. 838. Αοίβ δπὰ (δι, 
ἘΡρ.)---- ταβϑιηθίδποθ βυ ΠΟΙ ΘΠ ρτοδΐ ἰοὸ ἰοδα ἴο [Π6 ΒΡΡοΒι[Ίοἢ 
{μαῦ [Π6 016 ΤΩΔΥῪ Βανα θ6θὴ υ864 ἐπ ραγί δ8 [86 ΘΧθιηρ]αΓ ἔγοπὶ ἡ ΒΙΟὮ 
186 ΟΥΒΘΓ νγὰβ ἰδάίκεηῆ. Βοοοηίν Ὦγ. ΠΡΌ η 88 οἈγ Ἄγ οο]]αΐορα (6 
Ρογίίοῃ οὗ {6 (οάοχ Μοπίξογίίδηυβ ψ ΒΙΟἢ τγᾶ8 ποῖ τ: ]αἰθα ὈῪ 
Ὅν. Βαιτοῖϊ; δῃὰ ἢθ 88 4180 ἰβκθῃ βοὴθ ρϑϊη8 ἴο διϑοούίζαϊῃ ἢ 
ψογο {86 Μ 55. υιϑοᾶ ἴῃ [18 ἔοσπιδοη. [Ι}ἢ ἀοϊηρ' {π|8 ἢ6 88 οο]]αἰοά 
186 1 1πο0]η ΟΟ]]οσο ΜΆ., δηα με βίδίθϑ ἐμαὺ [Π16 γβοιῃ]8η 66 18 ααϊῖθ 
88 στεδῦ δ8 ψουἹά αν θθθη Βιρροβοα ἔγοιη ψηδὺ Βαγγοίί μδα ποίϊοοά, 

᾿ Ἐὸσ ὅ. 012 18 ὙΒΟΙῚΥ ἱποοττοοὶ ἰπ οἰτίηρ [86 βαῖης τοδλϊηρς ἔγοπι Οοά. Ῥαββίοποὶ (6. οὗ 
δε Οαιῃοὶὶς ΕΡ᾿511ε8), 88 τῆ. Ῥγοϑοηὶ ἩΤΙΓΟΥ οῃ ΓΘ Β0Υ, ἀπ ἃ8 ΠΠΔῪ 6 Βο6ὴ ὈΥ ΒΙΔΕΟΒ ἢ ΝΒ 
ἔβδοϑιπλ1]6 οὗ [Π18 ὙΘΤῪ ραββαρα ἔγοπι ἴῃαὐ ΜΆ. 

2 Τμο οοηποσοη οὗ ΕπρΙδη νυ ἢ ὥρδὶη ἴῃ [Π6 ἔοστποσ ρατὶ οὗ ἴπ6 τοῖρη οὗἩ Ἠθησυ Υ1Π|., 
ΓΠτοῦρἢ 16 ἀοροηάδηῖβ, ὅς. οὗὨ ἰδ γβι αὐδοπ, Οδιμαγῖπα οὔ Ασάρσοῃ, τηυβὺ Ὀ6 τοπηοτηθοτοα 
ἦπι σοπποοῖίίοη ἢ 1Π15 Βα ̓ οοῖ, Ἐδπναγὰ 1,66 ᾿Ἰνὰ8 οηραρσοὰ ἴῃ ἴΠ6 ΒΆΙΠΠ6 οδιι86 88 δία ἶσα ; 
δηὰ του τπ6 Ἰαῖογ σουἹὰ ποὶ αν στοβογϊοὰ ἴο τρογο ἔγϑιὰ ἰπ ογάοῦ ἴὸ ΟΥ̓ΘΥΝ ΒΟ] τὴ 
Εχϑβτηιβ, [Π6 ἔοτταοῦ Μ0}}} ποὲὶ δ6 ἀθδοιηθά ἱποιρδῦ]ο οὗ (ἷ8 ὈΥ {086 ΨῈΗῸ ΠΟῪ [115 ἀΪ8- 
Βοποδῖ σοΟηἰγουθγϑίδὶ τη ρ8. 

Ρά4 



916 Τεχίιαϊ (γι οίδηι. 

ΤῊ »γοοῦ οἵ ἸΔἀδη τ γ οὗἩ ἰοχῦ τ ΠΙΟΝ Ὠ6 φίσοδ ΔΤῸ ὈΥ ΠῸ πιοδὴ8 00Π- 
Οἴαδῖνο ; ΤῸΣ ΠΟῪ ΓΘ δἰτηοβί 8}}] οὗ {πϑῖὴ ραγίιοι αγ8 ἴῃ ὙΥΒΙΟἢ ὑϑτῳ 
πιαπῷ Μ558. ἄρτθϑα : βοῖη οὗ [βοὴ ἱπαάθρα δγ6 βιιοῦ 88 86 ουπα ἴῃ {Π6 
δοΠΟΥΑ Υ ΟΥ̓ ΘΟΡΪ6Β ; Βὸ {πα ΘΟἸΠΟΙάΘΠ66Β ΟΥ̓ {818 ἸΚἸπα ῥσονα πούμληρ: 
1Π6Υ ταϊρῦ ᾿παθοα Βθοῖὰ ἴο θα {Π6 οδαβα τυ] ἢ {Π6 Ὺ ἀγα Ὀσουρδὲ 
ἔογγαγά ἴὸ ὉΡΒοΪά. ΑἈπά ἔδυβ ἴΠ6 Θοπο] δίοη αὖ ἢ} Ὦγ. ΠΟ Ρΐη 
ΔΥΤΊΨΘΒ 18 06 ὙΠΊΟΩ οδηποῦ Ὀ6 ΒΑ]α ἴο Γαδ οἢ ἔσθ ἰορ σα] ἀαΐα ; [ὉΓ 
6 ΒΌΡΡΟΒΕΒ {παῖ Π6 88 ββόονγῃ ὑπαῦ {μ6 1 1π001]η5 ΟΟ]]ορα ΜΆ. 18. (η6 
ΔΙΌΒΟΙΥΡΘ οὗ [πΠ6 ΕἸΡΙΒ016 ἴῃ {86 (ὐοά. Μοπίξογί. ([λ6 νοσυ ροϊῃύ ΒΊΟΣ 
ἴον ἀὲΐβ ἀγριιπιθηΐ ΤΟ ΓΟ ἸΠΘΧΟΘΡΌΟΠΔΌ]6 ῥτοοῖ), δηα ἴῃ 6ῃ, 88 {86 
Τπ60 15 (Ο]]6ρα ΜΩ. ἀο68 ποΐ οοπίδιῃ 1 “0ἢη γ. 7., Βα {δῖ 8 {Πα 
Π6 88 ργουϑα 118 Ἰπβου οι ἴῃ {πΠ6 Μοπίζοτι ΜΩ. ἴο Β6 δὴ ὑπ) ῆρα 
Δα" 1οη. 718 ΘΟΠΟΙ υδῖοη 18 αυϊΐα οογταοοῖ, ὑπουρἢ 018 »γοσθββ ΟὗΚΓΣ 
ῬῬΤΟΟΓ 18 ποὺ βυι ποϊθηῦ, ΤΠ τοϊδίϊοη οὗ 1818 Μ8, ἴο μὲ οὗ 1210 00] 
᾿ΟΟΙἸθρ νγ88 ἃ ἔδοῦ ργϑυϊουβὶυ πονγη, ἀπ βαοῖ ἰδ 8.11} Σϑπλαῖ 8, θύθῃ 
1πουρσὴ {Π|8 σου ]α Παγαϊγ Ὀ6 ἀοσιηοπδίγαϊθα ἔστοπὶ [Π6 ΠΟῪ δυάθῃοθ 
ἢ {π6 ϑυ᾽]θοοί, δ Ἰθαϑὺ ἔγοτα (μαὺ ραγύ οὗ 1 μιὰ ᾿δ88 Ῥθοα ρυῦὺ- 
18Π64,} 
Τὸ οοποῖμάα 411 (παῦ πορᾶ θὲ βαϊα οὗ {π6ὸ οάοχσ Μοπμίοσεδημαβ : 

{μ6 (ἀοβρο]β (τ ῖο ἢ ἱπ ρᾶῦὺ ΔρΡοα ἴο βάν Ὀθθὴ ΟΟρΙΘα ἔγοα Μ5 5. 
Β.}}} δ Οχίογα) οαηπού θ6 πιο Ο]ἀοσ {πᾶπ 86 γϑὰγ 1600, ὄνθῃ ἴ 
ὩΟΐ ΤΌΤ Το. Το ΕἸ ΙΒ[168 δῃα Αοίβ τοῦτα αἰζοσγαγαθ αὐάεά; 
δα {818 οομία ποῦ ανθ θθθη ἄοπα πηιμοΐ Ὀϑίοσα {86 ὕπηθ πο ῃ {ΠῚ8 
ΜΑ. νγαβ υβρα 88 δυϊάδθποα δραϊηβί ΕἸΓΆΒΙΩΙΒ.: 8η4 8ἃ8 1 18 σογέαϊῃ ἰμαΐ 
{86 οοΟΡΥὶβῦ μογο αἱ ογοᾶ {Π6 ασθοῖϊς, πὰ πιαάθ τὲ διιίξ [86 1,αἴϊη, δὰ 
88 ἴὑ 88 Ὀὑγτουρσί ἐογναγὰ }ϑὺ θη τὸ ψγᾶ8 πθοαθα (Πανιηρ ὈΘοη ἴῃ 
{μα Β6η86 ,οιπά, 1116 80 ΠΙΔΩΥ͂ οἶμον ΜΆ. τοιλδιηθα 1η Οὐβουγιίγ), 
ΒΠα ΠΟ ΒΙΤΩΣΪΑΥ ΘΟΡΥ ΠαΥηρ ΟΥΘΥ βίῃοα Δρροατθα ψ ΠΙΟὮ 88 ποῦ Ῥθθῃ 
Ῥγουθα ἴο ΡῈ 8 ἔΌΥρΌσΥ, 1Ὁ 18 ΒΑγΪΥ ἴοο Βθύθσθ 8 οοποϊ υβίοῃ, ἢ ᾿ν 6 
ῬοΙονα ὑπαῦ {π6 ΤΡΙΒ6168 ογα τυ θη δὖ ὑπαὺ [π|6, Δπα 846 64 ἴο [6 
(ἀοβροε]8, ἰῃ ογάθσ ἰο τηθοῦ Εσαβτηιβ, απὰ ἰο οοηιροῖ Ἀϊτὰ το ᾿ηβογί {16 
ἰοχί. Απά {δ8,  ΒΟΙΠΘΥ ὈῪ ταϊϑίαβα 71 ἔγαυα, ἴγοιῃ {818 ΜΘ. {86 
ἴοχ 1 Φοπη ν. 7. (Ὁ ἃ ἔδυ σουγθοῦοπβ ἕο {π6 βακα οὗ ργβδιηπδ- 
[168] ΡὈΓΟΡΥΙΘΙγ) ἢ88 Ὀθ6θη ΘβίΔ Ὀ]ΠΙΒμ6α ἴῃ {π6 σοχησμοη ἰαχί, 8πα ἢ88 
θ6θῃ ᾿πίσοαπορα ἰηΐο ὑπὸ στοαίοσ ρατγῦ (1 ηοῦ 411) οὗ [Π6 τηοάθτ ὑγδη8- 
Ἰαίομβ οὗ Ηοὶν δοσιρίυγα. 

ΤὨΘ ΟὨΪΥ͂ ρατύ οὗ {1118 ΜΞ. τ ]οἷν ῬΟΒΒΘΒ868 8ΠῪ ογίξίοαὶ γα] 18 (86 
γιοςΐ γεοοηΐ, 1. 6. 1πΠ6 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒ6 ; [ὉΓ 88 {86 (ὐοάοχ 1,6] βίγ 818 18 
ἀεοίδοϊιμνα δὖ {Π6 6πα, {π18 ἰσϑηβουιρῦ ἔγουῃ Ὁ οὗ {μαῦ ῬοΟΪς ΒαΒ ὕθθῃ 
116 Ἰηθδὴ8 οὗ Ῥγθβϑυυϊηρ ἴΠ6 γϑϑαϊηρβ οὗ ἱμαὺ ρασγί ΒΊΟΝ 18 ΠΟΥ 
ἀοίδοϊνο. 

ΤῊ6 ΦὉ]] ον ηρ ἔλοβιηλ}]6 τγὰβ οορ!οα (ΟΥ̓ ΡογτἸββίοῃ) ἔογ {π6 Βιδυ. 
Τ. Η. Ἠοτμο ἕτοιῃ ἐμαὶ ψ ΒΟ Δρροαγοα ἴῃ {86 Βον, Α. ΟἸαγκ 
“«« (Οποῖβα γον οὗ {86 δυσσοδββίοη οὐ ϑεαογρα 1τογαίαγο," (Ἰμοπάοῃ 
1807,) Δηα συ βῖο 88 ὑγροὶ Ὁ {16 ον. [)γ. βατγγοίς οἵ ΤΥ Υ 
ΟΟ]]ορο, θυ] τη. 

" “ΤῊ Οοάοχ Μοιμογίίδηυδ: 8 ΟΟ]]αἰΐοη οὗὨ (ῖ8 οοἸο ται ΜΒ. ἴῃ (86 Τὐ ΤΑΣ οὗ 
Ττίηἰτγ ΟΟἸ]αζα, Πυ δ], ᾿πτουρμουν [86 ἀοϑροὶβ δηὰ Αοίβ. .. ΒΥ Οτϊδηάο Τ.  ουυΐῃ, 
11.}., ΤΟΙ, ΜΜ.14." βαρδίοσβ. 1854, 
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μ », , 
οζι." τρδ(σὴν ϑ, μαρξω" 

“5. ,“ιἡ).-.« «αἰ Ι ({.“-ς-ςυ 
,μροων» ἕν 72ω οακω. 7στρβ, λοί,, ἰζάε πιγα α})έονγ» 
κι τ' ζς ΄Ν «' ᾿] Ἔ γώ ͵ ΔὋὮἝὋὯ, ! ε .9 

ἅς, Θυτος οἐ ση:. ἐν σι. ας τ: σιν οι "ἀξ μ᾽ 
ον ΄“-- ΄σὰ Ἂν “) . 

δρων τ ΤῊ γμι77ῖζα, υδωρ, Κάκ ἄμα», 6 ΎῊΥ 
. δ ΄ ᾿ .“- 4“ - 

κιαρξο ριἂν Τῶν νῶν λαμριβανομέν, αὶ “αρζώρεα γοὺ 
-- ΄ 4 Φ ΔΝ “ “Ὁ 4 

θυ φζων ἔξιν) ἐ Ζ ἀξ )ὴ εν “ κιαρζῶρίᾳ Τζον θεόν, ον" 

΄ : “΄᾿ “5. ϑᾺ 
κερεαρζώρη Ἰξ 7εβι δου «ὧν αὐτου. 

[ἢ Ἐρ] Βἢ, Εὔογα ΠΥ ἰδ, 
ἴῸΓ {Π86Γ0 δ ἴῃγοθ ἐμαὶ ῬΟᾺΣ 

γν ἐπ [688] ἴῃ ΠσΆγΘΩ,, ἔδίμον, τγοσὰ, δη ἃ ΠΟΙΥῪ βρίσὶί, Απᾶ {πθ890 
ἴῃ γθθ 8ΓΘ οὔθ᾽ 8η4 ὕπθγθ 8Γ6 ἴἤσγϑοο {μδὺ ΘᾺ [658] ΟἹ ΘΑΓΙΒ, 
ΒΡΙΓΙὑ, ννδίου, δηα Ὀ]οοά" 1 γγο σϑοοῖνϑ [ὴ6 τυ} 0688 οἵ τηθῃ, {ῃ6 
ὙΥ]Π688 οὗ (οά [8 ρ,ΓΘΑΙΟΣ, [ῸΣ (818 18 [16 τυϊέμθββ οὗ αοά, τὶ ἢ 
6 Βδίμ ἰδϑιιῆθά οὗὨ 18 βοῃ. 

ΟΟΡῈΣ ΟΥ̓ΤΟΒΟΝΙΑΧΟΒ (Νο. 298. ἴῃ ἔμ αίσδη 1 10γΑγγ); ἃ ΜΆ. 
οοπίβ!ιηρ [86 Αοἰβ δῃα ΕἸ 8.168, ἰο συ Β1 ἢ αἰθηθοη σγα8 αἰγοοίθα 
ὈΥ ΚΟΒΟΙΖ (το ἀδδισμαϊοα 10 162. ἴῃ {πΠ6 Αοἰβ ἀπά (δίβο]ο ΕἸ ΡΊ86168 ; 
200. ἴῃ ἴΠοβο οὗ δὲ. Ῥαὺ]). Τμ18 ΜΚ. 18. βΏΡΙΥ ΤΟΙ ΚΑ }}]6 ἴοσ 108 
Βιανιηρ θ66ῃ ἔουμπα ἰο σοηΐδίηῃ 1 “ὁπ ν. 7. ἐπ αν ὥῶγπι. Τί ἄοθβ ποῖ, 
ΒουΘΥΟΣ, οομῆττῃ (86 Οοάοχ Μοπίξογίϊθπυβ αὐ αἷΐ ἴῃ {18 ραββαρθ 
πος 10 Ὀ6 ἴῃ ἰ86 ψδηῦ οὗ ρστδιωσηδίϊοδὶ ΣΡΟΡΤΟΟ Δηα 1ὑ φἴοτγαβ 8 
ΔΥΒΟΣ ῥγοοῦ, 1 ΔΎ Βο ἢ σου] μαννα θη σψαμίθα, {μαῦ δοίλ {8686 

ἔοττωβ οὗ πὸ ἰοχὺ ἴῃ ἀσθοῖὶκ ἃγ6 ΠΊΘΓΘ ὑγϑηβ] Δ 0] 008 ἔγοτῃ (δ6 Ὑ υ]ραΐα. 
ΤὨῖ8 ΜΚ. 186, βονγθνοσ, δὖ ἰϑαϑδῦ [8.6 τηοσθ σοβρϑοίδοϊο οὗ [86 ὕνγο. 
ΤῊ Ο]]οντιηρ ἐλοβίταὶ]θ οοηίϑηβ {Ππ6 Οη6 ῥαββαᾶρθ 8ὴ δοοουῃΐ οὗ 

ὙΠΟ {818 ΜΦ. 18 δὖ 81} δὴ οδ]ϑοῦ οὗ ἰηὐοσγοδῦ ΟΥὁ ΟΟΓΙΟΒΙΥ͂ 

ὦπα οὐῷ ( ( ΘΟ τ τοζὶν- ἤ σλὸς 
“-- ΟΝ 4, δ. ΄5ςἨὠχσ 9. : ὌΝ, 

δῖ «Ιὐυχιθφν ᾿ξ τα οὐλὶλ οαζ Φ) Μαρ γυ ΠΟ ΦΙΗ͂ οαω πυρὰ 

οοἶθ, γυ8. ἡδοία 9 τ 5 οἰκῶ) δυδοῦ ιηδβολόγες φαλθϑαν 
φτῶν ρνῦ ομ  το αὶ 43 ΓῪ οἱ πρξ ({ πού ψις 

{6 “ὦ ἡ ἐοθιυαο στὸ ἦτ (οιμδμαρ γυξουυ 
καρ τὰν, (βι Δδ ὁ ἀσαο αὶ ταν γάνε γο σῶτιλδυηὰ 
[ῤτυίς φ υἰοβποοϑτοῦ ὁ «ἱ αὖὸ οὶ. φοϊεζανην δι οιον 

10 νγᾶβϑ οορὶ6α ἔγοτῃ {86 ὑχδοίηρ τη846 ἴῃ 1829 Ὀγ Ὁ γ. ὙΙβοιηδῃ 
ἐΕὰ γι οο- Ρυθαθθαῦ οὗ (6 ΕπρΊΒῃ ΟΟἸ]ορο αὖ Βοῖμθ, ΠΟΥ͂ ἃ 

ἈΓ(ΪΠ41), ἕοσ (86 Ἰαία τ. Βυγρεβθ, ΒΊΒΠορ οἵ δα βρΌτΥ, ὈΥ Ο86 
Ῥδσταϊββϑίοι 1Ὁ νγαϑ πι864 Ὀγ 1π6 ον. Τ. Η, Ηογης... 

ΑΒ γϑἔδσθῃσθ 88 θθθῃ τηϑθ ἴο {μπ6 όσπι οἵ (86 Ῥαββαρα 'π {818 
ΜΝ. , δπᾶ δ ἴμ6 οοῃίτδοίβα σὶρ 18 ποῦ ΘΆΒ}}Ὺ τοδὰ Ὀγ ὑμοβθ ΨῈῸ 
ΔΙῸ ποῖΐ ΤΆΤ} 1 ἱΓἢ πηοάϊναὶ ασθοκ ΜΩ͂., [λ6 ραββαρθ οοπίδϊποα 
η {86 ἔλοβιμλ}]6 18 ΒῈ ) 64 ᾿π ΟΥΪΏΔΙΥ οἰαγαοίογβ. 
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Θαυΐά ἴσο βιπὶ Ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
αυὶΐ ἰοδιϊπιοπίυπι ἀδηΐ ἴῃ οἷ μαρτυροῦντες ἀπὸ τοῦ 
(610, Ραΐοσ, γσθατχα, οἱ βρί γι 8 βαηοῖτϑ οὐρανοῦ " πατὴρ, λόγος καὶ πνεῦμα ἂγιὸν 
οἵ ἢϊ 1Γ68 ὑηὰτὰ δυηῖ. Εἰ καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσι" καὶ 
[168 διιηΐ ατιὶ ΓΕΒ. ΠΪΊΟΠΙ ΠῚ τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες 
ἀδηΐ 'ἱπ ἴαστα. ριγα8 Δαπδ οἱ ἀπὸ τῆς γῆΞ. τὸ πνεῦμα τὸ ὕδωρ καὶ 
ΒΒ κυΪ8. δὲ ὑβ στ ΟΠ τὸ αἷμα" εἰ τὴν μαρτυρίαν 

ΤῊ ατοοκ Ἰοίίοτβ θϑύνθθῃ [86 ἔνγχο ΘΟ] ΤΏ ΠΒ ἈΡΡΘΑΡ ἴο 6 ΡΑΓΕΥ 
λα οα οἵ βοιϑ]ϑᾶ οἰ, Βο {παῦ Ὀυῦ ἃ ρογίίοῃ οὗἉ θὰ βθϑιηβ ἕο βανβ Ὀθϑθῃ 
ἰτδοοά ὃγ Ὦγ. Ὑ Ἰβθιηδῃ : Ῥου ΡΒ ὑΠ6Υ οου]ὰ ποῦ ΡῈ δχρίαϊποᾶ σὰ 
οογίδι πίν πὶ βουῦὺ Βα] οὔπηρ {86 ΜΆ. 1186] ᾽0 ἃ νΘΥῪ ο]088 ἱπβρθοΐοῃ ; 
{μον ἰοολ, μουν οῦ, Κα ρατὺ οΥ̓ ἃ Βομο]οη γοϊαίϊηρ ὕο [Π6 ρϑββαρθ 
1861 ὙΒΙΟᾺ μ85 {ππ8 θθθη Ἰηἰγοάμποθα 80 ΡΘου  ΑΥγ ᾿πο ἰπ6 ατροκ. 
ϑΟΠ01Ζ, ψμῸ γί ἄγον δἰζθηίοη ἴο (818 βίπρι αν Μ.}, ἀἄοδθβ πού 
ἈΡΡΘΔΓ ἴο τηϑηῃ οι ΔΩΥΓΠ1ηρ᾽ ΓΟΒΡ ΟΕ Πρ [Π6 ΒΟ ] 18 ̓ ηΓογροβϑα ον 
{Π6 σοἸυηθ. Οἡ ἐλὲς δοοουῃῦ {16 ΜΆ. ἀθβογνθβθ ἃ γι πβρϑοίίοῃ, 
ὙΓΠ10}}. {Π6 ὙΥΙΟΙ γβ ἡοῦ 8016 [0 ρῖνα; [Ὁ ψΠ116 ἢ6 νγᾶβ ἴπ Βοπηθ 
(18456-6) {Π18 οοάοχ νγὰβ στοπιουθα ἔγοσα 118 ρίδοθ ἴῃ {π6 Ὑ δἰ ϊσδη [ῸΓ 
{π6 υα86 (10 ψγᾶ8 ὑπάογβίοοα) οὗ 186 Ἰαΐθ (ὐδγάϊηαὶ Μία ἴῃ {π6 ΑἸΟοσὶ 
Ῥαΐδοα. 

Οἰδον ατεοοῖ Μ᾽. ξαἱά ἰο οσοπέαΐπ 1 “οΐπ ν. Ἶ.--- ΤΠ 6. οἴβεοσ Μ 52. 
ΤηΘηΠ]οποα ὈΥ͂ ΔΩΥ ΜΥΙΓΘΓΒ 88 σοῃ δ Ἱηρ [Π18 ῬΑΒΒΑσΘ ΤῊΔῪ 6 ρεβ860α 
ὈΥ γΟΙῪ ὑυιοῆγ. Νοπο τϑαυῖγα ἀπ ποῦϊοα θὰ 0886 ψΏΙΟΝ οἂπ Ρ6 
ΡῬγοάπορα ; ἔογυ Μὅ5,. [86 οχιβϑίθηοο οὗ 1 ἢ 18 τη γον σμπιομγοί, ἃγΘ 
Σουπά αἰτηοβῦ ᾿ναυΔΌ]ν ἰο Ὀ6 πορ-οτίβίοηΐ. 
Ἴ6 Οὐάοχ ]αυΐαπιιδ αὖ Ποτίτη οογίδιη]ν οοπέαϊη5 118 ρδββασθ; δαυΐ 

1πΠ6 ΜΆ. 1861} 18 ποίμϊηρ ψπδΐθνου θὰῦ ἃ. Ἰηοογ ὑγαηβουρὺ ἴα Κα 
Δἰτηοδῦ ΘΠΌΓΟΙΥ ἔτοπι {π6 (ΟΠ ] αὐθηβίδῃ ο]υρίοίὶ ἢ 4 ἔδν 
ΤΟΔαΙΠρ8. ᾿πἰγοαποοα ἔγομῃ {Π6 ἰοχί οἵ Εγαβϑίαιιβ.ι Τὴδ νϑῦν ἢδηάᾶ- 
ὙΤΙΠΠΡ 18 80 πη) δὐϊοη οΟὗἨἮ 1ῃ6 ΟὈΟΙαρ] υὐθηβίδῃ σοῖς ἰγροβ. ΤῊΘ 
ΤΟΔ] σπαγδοίου οὗ {118 Μ5., ψ]ΙΟὮ βοιὴμθ ἴῃ {86 Ἰαϑὺ σθη ΣῪ ΜΕΓΘ 80 
ἸΠΟΔΟ ΙΟΩΒ ἃ8 0 αποΐθ 88 (δουρὶ 10 ΡοΟΒΒΟββοα δας ΠΟΥ, τγἃ8 ὙΟΥΥῪ 
ΕᾺΠΥ βῃοννηῃ ὈγῪ Οτθβῦδοι δηθὰ Ῥαδρροϊθαυμα.32 ΤῊ ΔΙ. 18. πον 
ΡῬΓΟΒογυοα αὖ ΒΒ υ]π ΒΙΠΊΡΙΥ 48 ἃ ᾿ἸΠΓΟΥΆΓῪ ΤΌΥΡΟΙΎ, 8Πη4 ποῦ 88 ἰῃς 
ῬΓΘΟΙΟιΒ τιοπυτηθηῦ οὗ {πΠ6 βαογοαᾶ ἰδχὺ πιο κ᾿ γᾶ8. οησθ ἀββουιθοά 
88 θοηρ. [018 υποογίδιη τοῖο ἔοστηθα ἐμ186 Μ3., ἀπά ψμϑίμον Βανο 
ἈΙΠ1861} ὕοΟΪΚ ἃ ραγῦ ἴῃ {86 ἔγαια, οὐ τυ βοῖΠου 6 ν᾽ 88 Ὠἰτηβο ἢ μ6 ἀὰ}6 
οὗ οἴμοιβυ Α ᾿θαγπθὰ τῶδπ μὴ Παά ποΐ τωδᾶθ ΜΚ. δ18 βίπαν 
γαὶρσ ῦ θ6 {Πὰ8 τι ]516α. 

Οὐάος Ἰεφίις ΜΝεαροίϊξαπιι8.---- ΤῊϊ6 ΜΗ, (178. ἴῃ Κομο] ΖΒ 1180) 
τοαῦϊγοβ ἰο Β6 Πη θη Π]Οη 64 Π6Γ6, ἴῃ ΘΟΠΒΘα Θποα οὗὨ ἐπαΐ δα Ἰΐοσ Βανϊηρ 
ἴῃ 8 ατοοκ Ταβίαπηθηΐ οἰὐοα [ζ 848 οοπέαϊπίπφ [6 ραββαρθ ἴῃ αὐδβίϊοη, 
Του ἰδίκοη (88 8808) ἔγοσα {π6 1μδ(ϊπ. Τὺ 18, (Β6υθίογθ, οὗ βοῖμδ ᾿τ- 

1 ὁ ΒΙΡ]180ἢ.- αὶ ἰβοῦθ Ἐεῖβα 'ἱπ ΕὙΔΗΚΙΟΙΟΝ, ἀν ΘοδτοῖιΖ, Π08116πη, ῬΑ ἀϑεῖπα ἀπ ὰ ἱπὶ 
Ατοβροὶ, ἴῃ θη Φάδγοη 1818, 1819, 1820, 1891, πρῦδὺ οἷποῦ φβοῃίοτο ἀ68 Τοχῖοβ ἀδβ 
Ν. Ὑ΄ νου Ὧγ. Φοῃ. Μαζί. Αὐραβίίη ὅδ. ῃ01Ζ. Ιοἰρζὶρ απὰ ϑοόγαι. 1823." Ρ. 105. 

ἢ 866 ΟτοΒΌΔΟἢ 8 ΚΥΠΙΌΟΪ 8 ΟΥΙΕΙ680, ἰ. Ρ. ΟΙΧΧΧΙ, Β64., δπὰ [Π6 εχίταςϊβ το) Ῥδρροϊ- 
Βαιπι, σίνεη Ὁ ΒΡ. Μαγδβῖι, ἴῃ ἢ18 “ 1 μο[[ογ8 τὸ ἼΓΑΥ 8" (ΑΡρδϑηάϊχ), ρρ. 341---2δ2., γνυἴοσο 
δ Βῇλοννβ [πδ΄ ὙΓΑΥΒ δα, ὈΥ ΡΑΥΙ4] οχύγϑοῖβ, Γοργοβοηιθὰ ῬΆρΡρΟΙ Όθαπι 88 Ὀεδχίηρ 8 ἰοϑιὶ- 
ΤΩΟΠΥ͂ ἴ86 ὙΟΙΥ ΓΟΥΘΓΒΟ οὗ μδὺ ἩΒΙΟΒ ᾽6 ΓΟΔΙῪ Βδὰ χίνθῃ, 
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Ῥογίδῃοδθ ἕο ποίϊοθ ἦοισ [86 Ρᾶββαρθ ἈΡΌΘΆΓΒ 'ῃ (818 ΟΟΩΘΧ ; δηᾶ {Π18 
Ὑ6 ΓΘ 8016 ἴο 4Ὧο ἔγοιῃ {π6 Θχϑδοὺ βίδίοιηθηύ οὗ Βίγολ, 

ΙηῚ Οὐοάϊος Νεαδροϊιίδηο Βορίο ἰαχίθβ Βυ)]ὰ8 ΘΟΙητη ΙΒ (ΠῚ 
Δ αἰδηλθη 18, γεσεπέξ οἠαγαοίεγε ἐπ πιαγσίπε ΒΟΥΊΡ18, ΒΘα ΘΗ ΤΩ060 
ΣΘΡΟΥΓ: 

νον ὅτι τρειξ εἰ 
σιν οἷ μαρτυρουντες" τὸ ἐν τῳ ουρανῳ, ὃ 
πνα και Το ὕδωρ, καὶ το πτρ καὶ ὁ λογος 
αἷμα, και οἱ τρεις εἰς τὸ καὶ το ἁγιον πνα. 
ὧν εἰσι, και οὗτοι οἱ τρεις ἣν 

εἰσι. και τρεῖς εἰσι 
οἱ μαρτνρουντες εν 

Τῇ Ὑῦῇ 

Οὐδος Μ5. νῃοἢ ΤΕΓΘ ΤὈΣΤΩΘΥΥ τοξεσγοᾶ 88 ἰβουρ πον ταϊρμῦ Ὀ6 
ΘῈ ΒΟΥ [168 ῸΥ {818 οἸαιιδθ, Βοἢ 88 ομα οὗ (μοβα αἱ ΥΥ οἰ ἕδη {{6], 86 
1ῃ ἔδλοῦ ΟὨ]Υ {δηβοσιρίβ οὗ βοῖὴθ γίπέεαὶ (τθοῖκ Ταοβίδπιθηῦ ; Τπουρἢ 
Θχϑθουίθα, ργοῦϑοϊν, νι μου ΔΩΥ͂ αἸβδμοποδί ᾿πἰθηζοη. ΤΉΘΥ ΓΘαῸΪΓΘ 
ΤΟ ΒρΘΟΙΗο ποί!σθ. 

ΤῊ Τ]Πονηρ᾽ [Ἀοβπ}116 οὗ {πὸ ΟΟΡΕΧ ΕἸΒΝΈΒΙΑΝΙΒ (105. ἴῃ {π6 
ΟσοΒρεῖβ οὔ ὙΥ̓͂ εβύοϊη Β ποίδ[ θη) σῖνεβ ἃ ροοά 1468 οὗ ἀτστϑοῖκ Τα! ἶστα- 
ῬὮΥ οὔτμο ὑμν  ἢ σοπίυσγ. ΤΠὶ6 ΜΆ. 18 αυᾶγίο ἔΌγπι, οἡ σϑ]] τι: [Ὁ 
σΟὨ 8188 οὗ 425 ἰδαᾶνοβ, ψ μοῦ σοπίδιη 86 Π0]6 οὗ {π6 Νοινν Τορία- 
τηθηΐ ψι ἢ {86 Θχοδρίϊοι οὗ {Π6 ὈοοΪς οὗ Βονοϊαίοθ. [Ὁ νναϑ ἔοσπιθυὶν 
1π6 ῥσοροτγίγυ οὗ ΗἸδσοηγιηυβ ΕΟ σοη Εὐβομ ΠΡΟ οὗἩἨἁ Νυτγοιθοτρ' 
(ἔτοπι σσποπὰ ᾿Ὁ ἴδ Κα8 118 Ὡ8116), δῃὰ 1Ὁ ὩΟΥ͂ ὈΘΙοπρδ ἰο 186 Βοα]οίαῃ 
ΤΑΌτασυ. ΤὭργο μαννα θ6θὴ Δ θα ὈΥ ἃ ζαΐογ' Βου106, «“ὈΔΒ8ρ}}, 8. 08|]}- 
ΤΆΡΠΙδύ, (Δ 0]65 οὗ ᾿θββοὴβ δπὰ ἃ τ] ΠΟΪΟΟῪ οὐ τοῖς οδ]μλυ. 
Π6 ὙΓΠΘΓ οὗὨἨἁ [Π686 ρογίϊομβ [88 σίνθη [Π6 ἀαίθ Α. μ. 6999; πβίοῇ, 

Δοσογάηρ ἴο {86 σοιηραίδίϊοη οὗ (86 ὐστθοβ, δμβύγοσβ ἴο (86 Α. Ὁ. 
1391. ΤΠ νοϊυπιθ 18 θουπᾶ 1 ΤΩΔΞΒΥ ΒΊΟΥ ΠΟΥΘΓΒ, ἰπ {πΠ6 σοηΐτα οὗ 
ψΒοὴ ΟΠ γῖϑὺ 18 τοργοβθηΐθα βοαῖθα οἡ ἃ [ἤγοηα δπά ἴῃ {Π6 δεῖ οὗ 
ῬΓΟΠουποϊηρ᾽ ἃ Ὀ]ααβίησ. Αονθ ἢ18 μοδα βίδπαβ (86 0] ουνίηρ 1η- 
ΒΟΙΙΡΌΟΩ ἴῃ βαυδο Ἰο ἴο ϑ 'π [86 ΒΆΙΩ6 Β[γ]6 88 {Π6 σϑρὶί8}8 οὗ {πὸ Μ5. : 
-τ- Δέσποτα ευὐλογησον τον δουλον σου ἔλαχιστον ἱερονυμον Ἰουλιέλμον 
καὶ τὸν οἰκιαν αὐτου. ““Ἰωοτά, ὈΪε88 (μ6 Ἰ᾿οαβδ οὗ {ΠΥ βεοσνδηίβϑ, 
Ἡϊοτγοηγταυβ (ἀυ]] οἴ παι, ἀπα 818 Πουβ} 014,7 

ὁ Ψατίδ 1, ϑοϊίοηοῦ δὲ Ασὲ. Αρρ Ἐρρ. (δ᾽ βοϊουσυμι οἱ Ῥ δι), Ρ. 106. 
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ἂρ ᾿ 

΄σ-’στ 

““..’ο-.-------- 

, ἘΞ, ἐυχτνν "ἢ σμοκχν ΠΕΣ ἐρδη; δε "μ Τ᾽ πέρ γα, Ε 
Ἱθρστ [ς ἃ ὁ σ᾿ ὁ 67 ὁ ουοσ. εἷμ ὁ αρρχϑὶ πρυ- 

“τὸ μ ΘΡ 8 πστιῦτα σγαύτοῦ (΄ γόν το σ»καϑριξ 
ἅ «Τοῦ. Ἅ4,““Γὶ ΄υόυ δὲ ἐμ, ὃτε τῦμεμ ὁόμαιτ 
ζωὺ ἐμ Ι(αὲ καὶ ξιαοὴ πμ ΗΜ, δφως- ἐμ ϑὲ 

τ Ὁ Φεβεέρ τ σίι οὐττα Φ αἱ 4" κ αὶ ἡ σίιο 
ας »ιωτόλωβόμθ. ὄδι ἔτο ἅμος 

ττσσε σαν εξμος “σαρὰ ΘΟ, ὁβολκα ἀντ ων 

ὃδ)᾽ μ να οὗ Τος ἡ Ἀθεμέιο καρτα ρα αμ, ἰΐ, ὃς 

ἀκ αρτο ριον ταγερὶ τὸυ ΦοΤος - ἱ απαΐ 
Τα. -“-ασι φά ὅτο σι ἥν» τό ἃ ̓ ξ τι ἐ ἐκεῖμ οσ- 

ὃ φοῦς. δόφδιβ αν καῤτυρίΐ σοι "περὶ τόυ φα 

Τό ϑὰς “μ ὦ φαύς αρηθιμὸμ, δ φωτί “3 4 

ἰστγτα αὐορ ὄνφχόμμομ ᾽ός ὃν κοσμομν Ὁ 
5 [ζὅσμοομ, [Καὶ δι ο΄ ομϑ᾽ ἡ ἀτ σου Ε 
Ψ' ́ο,ὶ. αἱ οἰιο΄σμοσ αν» τὺμ νά αν 

ΤῊ8 ρβββαρα (88 Ὑ}1}} θ6 Βεθῃ ὈΥ͂ ΤΠ086 ὙΠῸ δἱ 811 πον {Π|0 Ἰθέύθτβ 
864 ῖπὰ τοῖς δυσθῖνε ΜΆ.) 18 τ κθὴ ἔτομη [86 Ὀορὶπηϊηρ οὗ δ, 
Ψομπ Ο5ρ6ὶ. 

Τπουρῇ {818 ΜΆ. 18 ποῦ ὁΠ6 ροββεββθα οὗ ΔΠΥ͂ ραγίϊου αν ̓ τηρογίδμοθ, 
10 οὔδθ βοαυϊγοα ἃ ἄορτοα οἵ αἰδοηϊϊοη ἴῃ σομηοοϊΐοη ψη8} {16 
ἀἸβουιββίοηβ οὐ 1π6 δυϊ μοηθου οὗ 1Π6 ἢχαῦ ομαρίοσ οὗ δι. Μαίμον Ἐ 
αοβροὶ: Ὑμοβα το ἱπηραρηθα {ΠπῶὉ0 ρογίδοη δἰἱεροά {πα ἐπ ἐπ 5 ΜΆ. 
10 γ88 ἀοἴοοίίνθ, δηα [8 10 ΒΘοπι6α 0 σῖνο {Ππὶ Βοῖηβ δυ ΒΟΥ ΤῸΓ 
(86. ορί πίοη μοι πο το] Υ Πα ουτηθα ου ἀορτηαίιο, Β͵ΟΙΠαΒ. 
Τὸ {118 1Ὁ γγᾶϑ Δῃβιγογοα ὑΠδὺ, 88 ΟΠΔΡ. 1ϊ. ΘΟΙΩΤΊΘΠ66Β ὙΠ} τοῦ δὲ Ἰησοῦ 

ὃ, 

4: 
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γεννηθέντος, ἰῦ σχ88 οογίαϊα {πῇ βοσιθίηρ ταυδὺ παν Ῥγθοβῆθα, δηά 
ἰλὰ8 {86 ΔΡδϑθποα οὗ οἕβδρ. 1. ἔγτοιῃ ἃ βίῃρ]8 ΜΆ. ργονϑᾶ ποίδβιηρ ἰο {πὸ 
ῬΌΓΡοΟΒΘ. Βυΐ {86 βυρροβοά ἀοξοοί ἴῃ {Π18 οΟὗοχ γγἃ8 δῃ Ορὶπῖοη 
ὙΠΙΟῊ Ἠλὰ [8 οτἱρίη ἴῃ ἃ πηϊβαπαογβίοοα βίαθπιθηῦ οὐὁἨ ϑοβοθῃιθῦοῃ, 
ὙΠῸ ἀοβογιθοᾶ {π6 ΜΆ. ἴῃ 1738. Ηδ μαϊὰ, ““ Ῥυϊωυστη σαρμὲ Α. 18 
γ τ ]8 ἱποὶρὶῦ : Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος." ΟἾΘΥΒ, ψγ 80 ἀ]α ποῦ ὑπᾶεγ- 
βίδα {π6 ῬΘου ΑΓ ἀγγδηρσοιηθηὺ οὗ {πη6 ποίδιοη οὗ {86 τέτλοι, γγ 6. 
τηἰβ]οἃ Ὀγ 186 σθαι οἵ βοβοθη]θῦθη (0 Ὠϊπ1861} βθθῖηβ [0 δαᾶνθ 
Βαᾶ Ρυΐ ἃ ἄϊτα ποίΐοῃ τι μαῦ {π6 αἰν᾽βίοη τηθδηῦ), πα ὕμυ8 ὑΠ6Ὺ 6οη- 
οἰυάοά ἐμαῖ [μ6 Ηγβὺ ομαρύοσ νγὰβ οταϊ 64. 66 δθονϑ, Ρ. 31, 852., ὉΓ 
Οὐ θοῦ Β οἷοδγ δοσουπὺ οὗἩ 116 δῃηοϊοηῦ τέτλοι, ἡ ΒΙΟΩ μ6 ᾿ἱπίγσοάυοοθβ 
ἴῃ Θομηθοοι 1 Ὸ {Π18 γο ΜΆ. [10 ΟὨΪΥ τοπιβῖηβ [0 δα {μαὺ {818 
ΜΆ. ἀοε8 ποέ ομχίῦ {86 ἢγβὺ ομαρίοσ, 8οὸ (μδῦ 41} [β6οσ 68 δῃα Δυρυτηθηΐβ 
Ῥαβθα οἱ βιο ἢ! ΒΌΡΡοΒϑα ομββίοη [8}} ἴο {86 στουπά, 

ΟΗΑΡ, ΧΧ, 

ΜΗΒ8, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟῸ ΣΕΟΤΙΟΝΑΒΙΒΆ, 

ΑΒ 186 Νὰ Ταεβίδιαθηϊ θθοαηθ ΤΠΟΓῈ ΔΠΑ ΙΓ δρρτοργιαίθα ἰο 
1 γιγρΊοα] 86, Μ55. οοπίαιππρ' βοῦς ΡΟΣ ΟΠΒ 88 ἼΘΙ Θρ]ογβα ἱπ 
ῬΌ]ΙΟ ΒΟΓΥΙΟΘΒ, Πα 1ὰ ὙΒΙΟΩ ΠΟΥ ὍΟΥΘ διτδηρθα ἴῃ {86 οΥΟΥ ἴῃ 
ὙΠΟ (ΠΟΥ τ γθ {θη τοϑᾶ, τυ] ρ1164 ἔγοτα [86 Παπάβ οὗ {89 
ΟΟΡΥ!Βί8. 
Α 1, ΘΟΙΟΠΑΣΎ Ομ δ ηρ ΒΘΟΙΟΠΒ ἔγοτα {π6 (ἀ0806]8 88 θ6 θη οδ)]ϑᾶ 

«Ἐναπφεϊιαγίμπι (οΥ ΌΥ ΥΥ οἰδίθιπ δῃά οἴμουβ υαηπρφείδέαγίμηι), απὰ 186 
τδῖὴ6 Πραξαπόστολος Ὦδ8 66 ΔΡΡ]16ἃ ἴο οη6 σδοπίδιῃϊηρ ῬΟΥ ΪΟΠΒ 
ἔγοια [86 Αοἰβ δπὰ ριβί]θβ : [86 Ὥδῆθ ἀπόστολον 88 ὕθϑῃ οὔϊδῃ 
ΘΙ ΡΙογϑα ἴο ἀεδβισπαῦθ ἰΘΒΒΟῚΒ ἔγτομλ ἴΠ6 ΕἸ ΡΙ81168 οὗ δι, Ῥδῃ] δἱοῃβ. 

1018 πού ΘΔΆΒΥ͂ ἴο ἔοσιη ἃ ἀδβηϊίο Ἰυσδρταθηῦ 88 ἴο {86 τὴ ψ ἤθη 
1, ΟἸΟΠΑΥῖ68 γβῦ οϑιηθ ᾿πίο 86, ΟΥ ΨΏΘΩ 10 788 ὑβοιρηϊ ποτ οοηνθ- 
ποῦ (0 Ββυϊδδίιαία {Π6 οχίγαοίοθα Ῥαββᾶσθ τοδὰ οὰὐ {ῃ6 ἔθβῦνα! ΟΥ 
1,μοτὰ ἀδΥ ἴον π6 ψ͵016 νοϊυπιθ, τ] δῃ ἱπάοχ οὐ {86 ἸΘΒθοη8 ἰὸ ὈΘ 
δι ]ογοα ἴῃ ΡυὈ]16 ΤΟΥΒΏΙΡ ΟἹ ΡΑΓΓΟΌΪΑΙ ΟΟΟΔΒΊΟΏΒ. Τὴ φαυ]οϑῦ 
δχιδίθποα οὗ βυοἢ ὈοΟΪκΒ (μα΄ 6 σδη ἀοἤηιίο] Υ ρου Βθοιηϑ ἴο θ6 {Π6 
τ] 44]6 οὗἩ [86 ΒΗ σομίυσΥ, ΒΘ γγὸ ΚηΟΥ ὑμαῦ {Π6Υ τ γα ἤοστηθά 
ΌὈγ ΟἸδυά!υβ Μαιηθγοὺβ οὐ ὙΊθημΘ ἴῃ (ἀδυ], απὰ Μυβαὺβ οὗ Μαγ- 
Β611168}: [μ686, ΒΟΥΥΘΨΟΙ, ΤΑῚ Ὀ6 ΟἾΪΥ ὑμα ἰηἰσοάυσοσβ οὗ βυοὰ 
1, ΘΟΙΟΒΆΓΤΙ68 ᾿ηἴο {μα΄ ραγἀ υ] αν αἰβίσιοῖ, ΤὨΘ τ 6 ἢ ΘΑΓΙΊΟΥ ἔοστ δ 0 
δα 86 οὗ (μ6 2)έα Τεεεατῦπ οὗ Ταΐδη 18 ἃ ρ]δίη ῥχοοῦ (μα 1 1ὖ Πα 
Ῥδϑη {μουρθῦ ἀδδίγαθ]ο τπ6 ΟἸγιβάδῃ Θοσαμλ πη 0168 υγου ᾶ ἤανο οστηϑα 
“οἰεοίίοπα ἔτοτα (86 Νὸιν Τ δβίαιηθηῦ [Ὁ σοϑα!ηρ' ΟΝ ΡΑΓΓΙΟΌΪΑΥ ΟΟΟΘΒΙΟΏΒ. 
Τὸ βθϑῖωβ, ΒΟΥΤΘΥΟΣ, νου ἀουθί] τ ΒΘΙΠΟΣ ΔῺΥ 1 ΘΟΙΏΟΠΑΤΣΥ οχΙβίβ {πα 
ο8Π οἰἶδίτη ἃ ΠΕΙΡΊΘΟΥ δ ]αυΥ ἔπδη βοῖὴα οὗ 186 πποῖδ]8 οὗ [86 βοοομᾶ 

1“ Ὁιϊο δϊτοφίθη ΒοκΚαπηΐδη ϑαιη] σοη ψογάθῃ ἄθη Ο8|1}6στὴ ΟἸδαάϊβ Μαμλοσοῖβ γοη 
Ψίοπηδ, ππὰ Μυβᾶμπβ ν. Μα85116 (ες. ν. Μοά.) ξυ σοβο γίοθοη. Οὐεππαάϊιδ δ ϑετὶρ. 
«Ἐπεὶ. 6. 79. βασὶ νοῃ ]Ἰοΐζοττη : δσεογρεὶξ ἀὲ 8. 8. ἰδοίίονε5 ἰοἐμα αππὶ {ἐδἰτυΐα ἀϊοῦμδ ἀρέϊ8.Ὁ 
--- Ηοῦδθ, Οοβοιοῆῖο ἀογ Ηο] σοὺ δοβγίίνθι ἀο5. Νουθη Τοδίμιηθαιβ, ὃ 384, 
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οἶαβθ; ΠΟΠΘ ΡῥΓΟΡΔΌΪ ἃγὸ οἱ ον {88 {πὸ οἰρῃῃ οοπίυγγ", δῃα ἴον 
ϑιηοησδὺ {Π 6 ὁδὶ οἷαῖτη δηγίμπσ Κ6 ονθη {μαὺ δηϊαιμγ. ὙΤΠὰ8 
{Π6Υ ἀο ποῦ Ροββ688, βυύθὴ Οἢ [Π6 8608 οὗ α96, ΒΗΥ Οἰἶδὶπὶ [0 {Ππ6 Βδτὴθ 
αὐϊοη οι 88 ἐμαὶ ἡ ΒΣΟὮ ῬΘΙΟη ΡΒ [0 ὙΘΥῪ την Οἴμοῦ ἀοουμηθηΐθ. ΟἿ6 
ΤΟΙΊΔΙΪ ΤΔῪ 6 Ὠ6γΘ π66α66 : {86 τ.ϊηρ' οὗ ᾿ωΘο ] ΟΔΥΙΘΒ ταϊρΐ ΟΥΘα 
ΤΩ18]6Δ4 {Π086 ἘιῸ 86 υπδοαυδιηϊθα τι ὉΠ6 1} ῬΘΟΙ]ΠΙΔΥ6Β; ΓῸΓ 1π 
{π686 ἀοσυμηθηΐβ πη 018] Ἰο ίουβ 6 Γ6 γοίαϊ πο ἔᾺΣ ἰἸοησου [ΠΔ} ἴῃ ΟἴΠΟΓΒ, 
8Π6 ἴδογθ 185 Βα ΙΑ] ἃ ἰπα οὗ δηύὰαᾷθ βίγ]6 δαορίβα: --- ραγν 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἔχοι ἃ ῃούϊοῃ οὗ θοο δι ϑῦοα] ῥγορσι θῖν, δηα ῬΑΥΟΥ, 10 
ΤΩΔΥῪ Ὁ6, ἔτοτα {86 πρρᾶ οὗ ἰαγφο ἰείζογ 5 ἴθι ὈΟΟΚΒ ψΠΙΟἢ δα ἰο Ὀ6 τοδά 
αἰουά Ὀγ ἰμοβα Ὦοβο γε σου] οἴζθη 6 ᾿πηρᾶγρα ὈΥ δρ6. 

ΤῊΘ να]πα οὗὨ 16οὐ] ο Δ Υ168 18 ἔᾺΓ 1688 [ὉΓ ΟΥ̓[1084] ρΌΓΡΟΒΘΒ ὑπ 8 ΒΟΠλΘ 
ΤΟΥΤΩΘΥῪ ΒΌρΡΡοβοα. ΕῸΣ ἴῃ ροϊπῦὺ οὗ αφέ {Π6Υ ἀο ποῖ Ἰ᾿εδᾶ οἿΓ 
ΠΑ ΓΙ68. ῬΔΟΚΚ ὩΘΑΥΪῪ 88 [ὯΓ δ8 {Π6Ὺ δῇ οοῃαποίθα ὈΥ͂ Βοπλθ ΟἴΒΕΡ 
ἀοουτησηίβ;; δηᾶ δ8 [0 ἐεσέ [ΠΘΥ ΘΟΠΙΠΊΟΠΪΥ δάμογο ψι ἢ ἃ Κιπά οἵ 
φεπεγαὶ ἀρτοοιηθηῦ [0 {π6 ἰαίΐθσ τδῖμου {π8ὴ 1Π6 ΘΑΓΙΘΥ ΓΟΘΟΊΏρΒ. 
ΤΉΘΓΘ 18 αἷβὸ ἃ γστϑδῦ 468] οὗ ἱποοῃβιβίβπου δα Ὁποοσίδι ΠΥ ἴῃ (86 
ΤΟΔαΙηρΡΒ ἩΠΙΟΝ {μου σομίδιη; ἔργ [Π6 βᾶπλ6 1ῳΘΟΙἸΟΠΆΓΥ Ὑ011 μανα, ποί 
ἘΠΙΓΘΑΌΘΏΠΥ, [ῃ6 βδη6 ϑουρύσγο ρου Οη ΤλΟΓΘ πῃ ΟΠΟ6 ; δηα ἴῃ 
Βιο ἢ τοροι τ] η8 {Π6 ΓΘ 18 0 Οοσίδι ἰΥ ὑμαΐ {Π6 βία ἰαχί ν}}}} ἀσαὶπ 
Ὀ6 ἴουπα. ὅόιηθ, ᾿παρ66, αἸὰ Ἔχροοῦ {μα΄ ἴῃ ἀοσυμηοηίδ οὗ [Πϊἰ8 Κὶπα 
[Π6 τϑοοϊνοα στοδάϊηρ οὗ {π6 ατοοῖκ Οπυγοῖ που]ὰ 6 ἰγαπϑι θα ἀπὰ 
ΡῬγοβουυθα 1 ἃ ΤΟ] 6 ἄσρτοα οὗ δοοῦγαου, δηὰ ἃ ργίογὶ 18 
ΟΡΙΠΙΟῺ γγ88 Ὀ]Δι. 5806. 
“Τῇ ποίϊοῃ ἐπαῦ ἃ ριιγα δῃά ρυϊϊονο [οχὺ τηὶρηῦ θ6 Τουμά τη {ἢ 8 

Ἰθουοπμ 168 δπα βουυ]  -ΌοΟ ΚΒ οὗ {86 Εαβίοσῃ ΟΠ ΌγΟἢ 18 1π 1861} ΡοΙᾺ 
ΡΟΪΔ 510]6 δῃὰ ροσίβοι]υ σταομαὶ. [0 δά ογοββρα [Π6 τηϊηὰ οὗ οπα ἴῃ 
ψ Ποῖ {π6 ἰονα οὗ {π686 βίμαιθβ διηοιηϊθα ἴο ἃ ρΑΒΒΊ0Ὴ ---- [Π6 Τηδβίοε 
Ρδββίοη οὗ δὴ ὈΠΒΔΡΡΥ ἰ6. Αὖὐ {86 οραπῖηρ οὗἨ 18 ἸΟ"Ρ᾽ ΟΆΓΘΘΥ 88 8 
ΟΟ]]Αίοσ οὗἨ δουιρίαγα στηϑηπβοσιρίβ, ΥΥ οἰβίθιη ΘΑΡ ΥΪΥ 861Ζοα {86 ἔγϑί 
Ενδηρο] Ἰβύθυιασα ἴθ {86 ΟΟ]Ροσὶ ΠΌΓΑΓΥ 3, “ ΒΡΟΓΆΏ 8, δᾶγ8 ἢθ, “Τὴ6 
Ἰην θη ΓΤ σοῃδίδηΐοιῃ οὖ ῬὈ]106 τοοδρίδιη ἴἢ οοϊοϑῖα ασώοα 
1, δοἰϊοποιη.᾽ Ὑοεί ψῇηδὺ 88 {Π6 τϑβ]ῦ “ Αἱ δυθηΐιβ ὀχρβοϊδιοηὶ 
ΤΩ6 85 ΠΟῚ ΓΟΒΡΟΠαϊύ, παπὶ δὲ ἴρ808 ἐπίθν' 86, Θἴ 8ι πΟΒΙΣΙΒ δα ΟΠ θ8 ὩΘΠ 
ΤΑΙῸ αἸΒβθηῦτα ἀθργθμθηαι. (Υ οἰβύ, Ῥτόϊορ. Ν. Τ. ῥ. 81. 64, 1,οἰΖα.) 
ον παίυγα! {π6 ῥγοβιυπιρίιοι, γοὺ ΠΟΙ͂ σοιῃρ]οία {Π6 ἔΆ]υτγα 1 8 
ΤΠ σοποϊαδβίοη ἴο 6 ἄγαν 18, (πα΄ {Π6Γ6 νγ88 πὸ γθοαιγϑα οὐ δυϊῃογιβοᾷ 
τοδαϊηρ ἴῃ {Π6 (ἀτοοῖκ ΟἸΌΤΟΙ ἩἈ1ΟΪ 80 ρΘΏΘΓΑΙΠΥ ργοναι θα 88 ἰο 6χ- 
οἶπάθ νυ 018 : 80 {μαῦ {818 οἶδββ οὐ ἀοοιιπηθηΐβ δῇθοσγά γϑῦῪ βίγτοηρ 
Θϑάθηοθ ἀρδιηδί {86 ΤΠΘΟΥΥ οὗὨ ὅ6}01Ζ; ἴογ 1ἴ, ἴπ {πΠ6 ραϊγίτομαίο οὗὅἁ 
(ὐοπΒίβΠΠΟρΡ]6, ποῦ {πΠ6 Ἰοαδύ ναυϊδύϊοη γ 88 μασι θα ἴῃ βαδοσρὰ θοοἶκα 
ΟΥ ΒΘΟΓΘΑ ΥἹῦθΒ, {Π6 1μθο]οπασῖθ8 Ῥγαραχϑα ΤῸΓ ρῈ}]16 τοδάϊηρ ποιυ]ᾶ 
Οὗ οουγϑβο 06 {86 τηοβὺ ῥγθοίβοὶυ ππιΐοσιηθ. ΤῊ6 βυρροθοᾶ ἔδοὶ ἐμαὶ 
[Β6Υ πιμϑέ Ὧδ 80, 18 ἀϊβρσονϑᾶ ὈΥ {86 β'πρ]6 οἰγουχηδίβηοα {παὺ (ΒΟΥ 
α76 ποΐ 80. 

δ Αηὰ τΠ18 μ48 θ6θῃ βαϊα ἴὸ θὲ {86 θαυ] ἰοδὶ ἄδϑε δὲ οι (ΒΟΥ πσότο ἱπιγοἀπσοὰ ἀπχοηρϑὲ 
1.6 Οτροῖ8. 

5. “Ουπι ῥτϊπιῦση τη] 8 ΕΥΔΗρΡΟ] Ιβίατία ΑΘ, 1715, ἱπ ΒΘ] ΟΊ δοα Οο] οτίἑπα νἱάϊβδοηι 
ΔΥΪά6 δὰ 1118 οὔπὶ δά 018 σομΐδγθη δ τὴ6 δοοίηχιὶ, Βρεγϑῃβ τὴ0 ἱπυθηζαγιιη),ὔ ὅζο. κέ σμρτγα. --- 
Ὑγοἰδιοἰη ῬγοΙοζ. Ρ. 62. 

8. βογίνοιοτ δ “ ΟΟἸ] δου," Ιηἰτοὰ, ". χυϊϊε, 
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Τιεοϊϊοπαυῖοβ δᾶνγθ δῃ ἱπηρογίδποθ 'π ροϊηθϊπρ οὐδ τ Βοτο (86 
ΒΡΡοϊπίοα Ἰοββοὴβ Ὀορδὴ 8ηα δπαθά ; δπά 88 [8686 ρογίϊομβ μ8α ὈῬθθῃ 
1π8 ΔρΡγοργιαίθα, δ ἰθαϑδύ ὈΥ ὀοιωσηοῃ ουδίομμ, Ὀαίογθ {ΠΟΥ ὙΟΓΘ 
πτιτθῃ οαὖ ἴῃ Βοραγαΐα ὈΟΟΚΒ, 1Ὁ 18 ΟὈ ΙΟΌΒΙΥ ργο 4016 {πὲ {π6 τοα- 
πρ58 ἴῃ Βυοἢ ρίδοθβ βου] ΡῈ βοιιθσμαῦ δβθοίθα, Απά {πὶ8 νγ Βπᾶ 
ἴο Ὀ6 {π6 6886; ῸΓ 1π βοῃι οὐ (86 Ἰδίθσσ ἀποῖα]β [ῃ6 1πἰγτοάυςίονΥ 
ὙΟΓΒ οὗ {86 ᾿οββοι μανὸ ἰουπα 8 ρΪλοθ ἴῃ {μ6 ἰοχί, δῃα 4180 {μοῖθ 
ὙΈ1Ὸἢ ἡ ΓΟ δὖ {1π|68 Δα 466 1ῃ ΟΥ̓ΔΘΓ ἴο δνοϊὰ ἰοο δρχυρί 8 οἷοβα: δπὰ 
{818 (ἔγοια {Π6 οδβ8 ἀπο σβο νοι ΤΏΘΔΥ 8180 Ὀ6 Τουπά ἴῃ βοὴ ἀοοσιυμηθηΐβ 
οΙάδν ὑμδῃ 8} δχ βίη [ῳΘΟ. ΟΠ Θθ. Α ροϊηὺ οὗ σοῃηποοίίοι μοί 6 ἢ 
1,Θοὐομδυῖθ8Β δηα βίρὶα Μ 55. οὗ [86 βδογσϑά Ὀόοῖβ, 18 ἔουπά ἰπ [Π6 
ἡπαϊοδίζομβ σίνθη 1η βοὴ οὗ [86 Ἰα 6, ΠΟΘ ἰΘΒΒΟῺΒ ΘΟΙΩΙΘΩΟΘά, 8πὰ 
ΘΓ ὑπο Ὺ οοποϊυαραᾶ; ἰοροίμοσ τι} ἸηἰγοαποίοΥΎ ψοσὰβ ρ]δορᾶ 1η 
1η6 ΤΩΔΥΡΊΏ ΟΥ δ μ6 ἴορ οὗἩ {π6 ῥΡᾶρθ: οσοδβιοηΆ]}γΥ, ἱπαθοᾶ, {86 
Ἰη γοαποίοΥΎ ΜΟΓΑΒ 80 ρ]δοθα οοηΐαϊῃ τϑδα!ηρΒ τ Ἰοἢ Βαά Βοϊοησοά 
ἴο [86 οΟἸά6Γ ἰαχῦ, δῃἃ ψ πιο πα Ὀθοη ργοβογνϑα ἴῃ ᾿ἰαγρῖοαὶ τ186. 
ΤῊυϑ ἰπ Οοά, Ῥαββίοῃβὶ (.7. ἴῃ δ, Ῥδὺ] 8 Ἐρι86168, αι. ἴὰ {π6 Αοἰϑ), 
ἴῃ Αοἱδθ νὴ}. 18., 7Ὁ86 τοδαάϊηρ ἴπ (86 ζοτέ βίδῃη 8 Θεασάμενος δὲ ὁ 
Σίμων ὅτι διὰ, Δα 88 {818 18 [86 Ῥαρτπηϊηρ οὗ 4 ἰθββοῃ, ἴμ6γο βίδῃβ 
Ὀοέογθ ὅτο διὰ ἃ τρλῦῖκ οὗ τϑίβγσθηοα ἴο ὕμ6. ΡΡῸῚ τρϑγρίη, ΠΟΙ 79 
δηά ᾿Ιδὼν ὁ Σίμων, ἀπα [6886 ΟΓΩΒ ΟΙΘ ἴῃ τοϑάϊπρ ἴο θ6 βυββί- 
ταΐοα ἔογ θεασάμενος δὲ ὁ Σίμων. Το τοδαϊηρ οὗ [Π6 τηαγρίῃ ἰΒ ἢ6γΘ 
{86 Ὀε68ὲ αἰἰοβίθα 88 δῃοϊθηῦ; 8ῃη4 10 ΤΥ Ὀ6 ἀν με 88 ἃ ὑτοοῦ (δα {86 
ἐετὲ οἵ βυο} 4 Μ8. δῃά [26 ΠΠυΓρΡΊΘΑΙ] τυ ΚΒ Δπα σγοίουθη θ8 6Υ6 ποῦ 
ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ οοπηροίοα ἰοροίδμοῦ : [86 ὁπ6 Ὀθ᾽οηρδ ψΒΟΪῪ ἰο {μ6 βαῃλθ 
Οἰ488 8ἃ8 4ο 1,θοὐ ΟΠ ΓΊ68. 

ΤΠΘΓΘ ἀΓῸ 8180 ραββαρθθ ΨΏΣΟΙ ἡ γ6 Γοδά ἴῃ ΟἿΒΘΓ σοηπθοίίοηβ ἴῃ 
ΡΟΙΙΟ ΒΟΥ Ο6Β, ΟΥ ΟΝ 6ΓΘ ὙΒΟΙΥ οπι{64: ἃπα αὖ {1πη68 ἃ 6880} 
γγ88 ἔοστηϑὰ οαὐ οὗ βουϑῦαὶ ραββαρθδ.: ἰγβϑοθδ οἵ βοῃγο οὗ {Π686 ὑβὶηρβ 
ΤΑΔΥ͂ 6 ἔοπηα αἷδοὸ ἴῃ οοηθπυουβ ΜΙ 5... ἈΥΙΒΙΠρ᾽, 88. 1ῦ ΔΡΡΘΆΓΒ, ἔγοτα 
[86 δηοίθηΐ ουβίομα. ΤῸ {818 ΤΏΔΥ ποὺ ἱπηργοῦϑ Ὁ ν 6 ἰτδοοά {86 
ΟΙΩ:βθίοῃ 'ῃ ΒΟΠ16 Ἀποιϊθηῦ ἀοουτϊηθηΐβ οὗ {π6 διρῇοδῦ οἶδ οὗ [86 ὑγχο 
γοΓβοβ, Πλ0ΚῸ χχιὶ, 483, 44, (ν ΒΙΟΝ 8Γ6, ᾿πΠ4666, αἰἰοϑίοα ὈγῪ Ψυδίϊῃ 
Μαγίγυ, δπα οἵμοὺ Ὄχύγθιμ οὶ Υ θαυ τα] 6 γ8). [ἢ {86 1ΘοΙλοΠΑΓΙ6Β [Π686 
γΘΙΒ68 ἃῖα ποῦ στϑδᾶ ἴῃ {Π6}Γ οὐὰ μΐδοα, Ὀαῦ 1ῃ ἃ ἰ6ββοη ἔγομῃ δαί. 
χχυ. Τμ6 ρου οη8 δρροϊηϊθα ὉΓ 86 δὖ ραγιοα αν ἔδβίλνα β αῦα οὔθη 
αἴ θη Ε]γ σοι ιηθα; [16 ὈΟΟΊΠηΙηρ' δπα Θπα ποὺ Ὀαϊηρ [86 Βαμθ: δηᾶ 
δὖῦ [π68 ταῦ νγ88 οτητθα ἔγομι [86 τ164]6 οὗ ἃ Ἰθββοὴ χὰ Οὁῃ6 ΟΟΟδϑ: 0} 
788 Τοδὶ ΘΟ ΤΙ ΠῸΠΟΙΒΙΥ ΟἹ ΔΠΟΙΒΟΥ. 

Ετοτὰ {Π686 σγϑηγδυὶςβ Ὁ ψΨ1}} Ὀ6 Β66ῃ ὑμαῦ {Π6Γ6 18 ἃ ἄδρτοα οὗ υη- 
σογδἰ ΠΥ δθουΐ [86 ἰαχὺ οὗ [ΘΟ ]οπασῖθθ, ΣΟ ἀοίχαοίθ στ δῦ Υ ἔσομαι 
1Ποῖν Βοϊηρ οβυλπηδίθα ἢ [86 Βᾶτηθ σϑηκ ἃ8 οοπίϊπυουβ Μ55. οὗἨ 186 
Β8116 ἃσ6. [{ 18 δἰτηοϑὺ σογίαϊπ ὑπαῦ ὈΥ 8 1}] δῃα βϑαγομίηρ' θχϑιηΐϊη- 
δου οἵ [μ686 ἀοουμμθηῖβ δου ρὮ ἀδία οομ]ὰ θ6 ἔουμά ἴο ἀἰΒογϊμλϊμαΐθ 
{πο86 διλοηρδβὺ {ποτὰ τμαΐ Δγ6 ΜΟΣΙΒΥ ΟΥ̓ ποίϊοα : Ὀαϊ 88 10 18, 10 18. 76}} 
ἴο ΓΘΙΆΘΙΩ ΑΙ ὑπαὺ γγ͵6 δΔ΄6 ὉΠΑΘΙ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΤΥ (0 σοβοχὺ ἴο {π686 ΜΝ. 
88 Ὑ1.Π68868 οὗ {86 ἰοχῦ, δποθ 6 οδῇ 086 ὕ8ο86 σοηϊδι πἸὴρ {πΠ6 βαογοὰ 
θΟΟΚΒ σοπεϊηπουβὶΥ τις ΠΙΟΙ ἀγα Ὀοΐὰ ΔηςΟΓΙΟΥ 1ῃ Ροϊηύ οὗἨ ἀδΐθ 
δηὰ οἵ ρῥγογεᾶ ομαγδοίθυ. ὙΤΒΘ τηοϑὺ τηρογίδηὐ δος 10 σι ῖο [86 
δἰϊοπίίοη οὗ [μ6 βιἰυμάθμπῦ οὗ Τόχίυλὶ! Οὐ οίδι 18 ἀἰγοοῦθα π ἢ τοραγά 
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ἴο 1,ΘΟΙ.ΠΟΠΑΥΪΘΒ 18 (Π6 οσοπέεπέβ οΟὗἨἁ {Π6 Ἰ6ΒΒΟΠΒ; βῖποθ {π6 Ὀθρὶῃηΐηρδ, 
ὅχα., ταὶρ]ι δου ψμδῦ γα βπα ἴῃ ΟΠΟΥ ἀοουτηθηίδ. Μαιμῶὶ, Ὺ ἢ 
Ἰαγροῦ σθοκ Τοβίαπιθηῦ, μ88 ργβῆχϑα (0 {μ6 στϑβρβθοῖίνυθ γο] απη68 ἃ 
Ὡβϑῖα] ἱπᾶοχ οὗ {μ6 βοούζομϑ ουπα ἴῃ 1 ωΘΟ ]ΟΠΔΥ168, δηα οὗὨ {π6 αἰ γοπῦ 
Δγγαηροιηθηύ οὗ [Π6 εὐ να ἴῃ [8Π61Γ πι86 οῃ αἰ δγθηβ οοοδβίομθ: 1ῃ 
ΗΒ βιῃα] ον δαϊοη μ6 σίνοβ ἴῃ [6 ταϑΥρὶη {π6 1Π6]οδὕοη8 οὗ {86 
ΒΘΟΙΟΠΒ πα οὗ [86 Ρογίϊοη8 ραββϑὰ Ὀγ ; α͵8ὸ ΠΟῪ {86 Ρδγῖβ γα ὑγ6 16 
1ηἰγοάαορά, τι οἢ 1ῃ [Π6 ΒΆΙΩΘ ΤΔΏΠΟΙ 88 18 ουπᾶ ἱπ ΜΆ. ργοραγοά 
ἴογ Ηἰτατρίοαὶ 1.86, ΟΥ [0 ΨΈ16]. [686 ΔΥΓΔΏσ θη 8 μδα Ὀ6 6 δέου Αγ 8 
δ 46. 

ΤΒΟ Ῥοδὺ κιόντα Τ,θο ϊοπατῖϑα 88 ἴο ΤΠ6Ὶ ΓΘΔΑΙΠΡΒ ἃΓ6 ὑνχὸ Ενϑη- 
Βο]Ἰατῖα αὖ Μόβοον ΒΟ νγογθ οο]αὐθα ὈΥ Μανίμοὶ (041164. ὃν Ἀἰπὶ 
ὁ. ἀπά ἢ.}), δῃἃ ἡ βΟΒ6 γα! ηρΒ ἃγὸ ρίνϑῃ 1 ἨὶΒ ἰατροῦ ασθοκ οβία- 
χηρηῦ: Ὀοίὰ οὗὨ 8686 8.6 ἴῃ Π0]14] ἰο οβθ. Ὑν0 οΟἴμ6Υβ, [86 ΌΣΙΠΘΥ 
αἰβο ἴῃ ὑποῖδὶ Ἰοἐουβ, σὰ ἱποϊυ θα διμοηρβὺ {86 Μ55. σ ῖοὰ Μγ. 
ΘΟΥΊΨΘΠΘΡ [88 6Ο]]αῖ αὶ Ὑῖ ἢ βαοῖ οαγα (0416 ἃ ὈΥ͂ Εἷπὶ 2. δπᾷ ψ.); δηᾶ 
ἔγοτῃ {686 8 σΟΠΒΙ Δ ΘΓΔΌΪ6 δοαυδὶπίαποθ τῖ {86 ομαγδοίοσ οὗ βοῇ 
ἀοουχηθηΐδ ΤηΔΥ̓͂ Ὀ6 ἔοστηθά. 
ΤΟ ὁπῦγσο Βα οΥ οὗ Εὐνδηρο] ατῖα οηυτηδγαϊθα ὈΥ ΘῸΠΟ]Ζ 18 " 

οὗ {μ686 12] σα γα ἢγβδί δχδιιηθα ΤῸΓ ΟΥ0Δ] ΡΌΓΡΟΒΟΒ ὈΥ Πΐτὰ: 
{86 Αοἷα δῃὰ Εριβϑίϊθβ 6 βρθοῖῆββ ὅ8 1.θοὐομδυιθβ, οὗ τ ΒΟἢ 88 μὰ 
ποῦ Ὀθ6η ΡΓΘΥΙΟυΒΙΥ τπι66α. 

ΤὨΩ ἀι ἀλρόρε [Ἀοβίμ1]6 18. ἔγοτα [μ6 Οοάοχ Ηδηδίδπυβ Νο. δὅδ98. 
(1ὰ ὅὅο!ιοὶζ᾿β οδίδίοριια οδ᾽]Ἱϑὰ Νο. 1δὅ8.): 1ὖ 18 ἃ θαι] βρθοίμαθη οὗ 
[86 σθοκ θοο  ββἰαβίϊοαὶ πε θπρ' οὐ ὑμ6 ὕὑθηῦμ οθηύασγ. ὙὍΒ6 βὰὉ- 
ΒοΙΙρΌοα. οἡ ἴδ ᾿αβῦ ρᾷρθ βίδαίθβε ἐμαὶ 1Ἢ ψγὰ8 σι θη Α. Ὁ. 996 Ὀγ 
Οὐοπβίδηϊης 4 ργθθυγίου. Τὼ Μῶ. 18 οὗ οουσβο οὐ ψϑ]] πὶ: Οἢ 
186 ἔγβὺ 1ϑδῦ {πὸ Ἰο ΐοσβ ἀγὸ ρ!] θα, δπὰ {πγουρβουΐ {Π6Υ ἀγα οο]ουγοά 
Δη4 οὐμδπιθηΐοα, 

ν᾿ γλθιοδῷ 
ῥλιζίπψ πυτίς: 
ΠΟΥ ΤΙΠΙΙ 
ἢ ΤΊΝΙ ίΛ 
Ἰπητ προ ἑκίι 

ΜΙ ΖΗΓΗ ΓΑΤΟ» 
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Τὴ οΥαΙ ΠΑΥΎ Οτροῖκ ὑγρ68, ἢ ἃ ᾿ἰὔοσγαὶ ΕἸ ρ 8} νογϑίοι ᾿ῃ ρᾶγΆ]16] 
ΘΟϊυγηη5, 11 15 88 [0] 078 :-- 

ΘΝΟΥΔΕΙΞΕΩ ΟΟΝΟΜΑΝΉΛΤΗΞΒΕ 
ΡΑΚΕΠΩΠΟΤΕΙ ΕΝΑΤΑΝΥΤΙΜΕ: 
ΟΜΟΝΟΓΕΝΗΣΥΞ ΤΗΕΟΝΙΥΒΕΟΘΟΤΤΕΝΩ͂Ν 
ΟΩΝΕΙΞΤΟΝΚΟΛ ὙΗΟΙΒΙΝΤΗΕΒΟ 
ΠΟΝΤΟΥΠΡΣΕΚΕῚΙ͂ ΞΟΜΟΕΤΗΕΒΕΉΒΗ 
ΝΟΣΕΞΗΓΗΣΑΤΟ: ἙΗΑΤΗΜΑΘΕΗΙΜΚΝΟΥΝο 

ΟΠΑΡ. ΧΧΙ. 

ΟΝ ΤΗῈ ΑΝΟΙΕΝῚ ὙΕΒΒΙΟΝΒ ΙΝ ΟἘΝΈΒΑΙ, ΑΒ ΒΟΥΞΟΞΒ ΟΡ ἘΕΧΎΤΎΟΧΑΣΙ, 

ΟΠΙΤΙΟΙΒΘΜ 

ΤῊΣ δποϊθηῦ γϑυβῖ 9 η8 ἤᾶνα ἴο 6 ΘΟΠΒΙοΓΘα ΠΟΓΘ ΒΙΠΩΡΙΥ ἴῃ οπ6 οὗἉ [Π0 
Δϑρθοΐβ ἴῃ ΒΊΟΝ ΠΟῪ τηδὺ Ὀ6 νἱονοα; ͵αδὺ, ᾿Ἰπἀοοα, 26 (8ὸῈὸ ΜϑΝ. 
᾿ανὸ Ὀθ6ῃ ἰγοαῖθα, ποῦ πῃ δοπποοίϊοι νὰ {86 ᾿οβ τον Μμῖοὰ (Π6Ὺ 
θθαγ ἰο {δε αἰ βίοι οὗἩ ΟἸ τ δ} Υ πα (Π6 ΘΑΥΪῪ ἀ86 οὗὨἨ {μ6 βδογοὰ 
θοοῖκβ, Ὀυῦ ΒΙΠΡΙῪ 88 ΜΙ ΏΘΒ568 0 {6 σψογάβ δηα βυ}] 6 0]68. το ἢ 
ΘΟΡΥ Ι8[8 Πᾶνα ἰγαηϑιηϊ 64. Απά Ἰιδὺ ἴῃ {116 8816 ΤΏΔΠΠΘΥ ΠΑΥ͂Θ Ὑ76 
ΠΟΥ͂ ἰὼ ἀο ὙΠ} (Π6 ΒΙΒΙΟΤΥ οὗ 6 ὙΘΥΒΙΟΏΒ: {016 88 {Π18 18 Κπόοῦσῃ 
ἸΏ ΤΩΔΗΥ͂ ᾿πδίβησοϑ, ὑπαὺ {016 18 ἤθτο οὗ ᾿προγίδηοα ἴῃ 118 ΟΥ̓ΟΑ] 
Ὀοδυῖηρ οἢ {Π6 ἐετέ οὗἩ δοτίρίαγο; θυ δνθπ ἴῃ [Π]8 ἀβροϑοῦ 10 18 ΠΟΙ ΠΟΥ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ΠΟΙ αἰ βίγα]6 ἴο Κϑορ ουὖῦ οὗ εἰρμῦ ἴπ6 Βίρῆον ᾿πύθγοβίβ οου- 
προϊορα πιὰ [86 λοίΒ βίδίϊθβα. Τῇ ΠἸΒΙΟΥΥ οὗὨ 116 νϑυβίοβ, ΠΟΎΤΟΥ͂ΟΣ 
τοϊά, 18 δὴ δυϊάθηςο οὗ {π6 αἰ αϑιοη οὗ ἴΠ6 τον δοη σίνθη ὃγ οὐ 
ΤὨγουρη ἴΠπ6 Δροβί]οβ οὗ ΟἸγιϑῦ, απὰ τμιι8 10 18 8ο [ὯΓ ἃ παγγαῦνθ ΠΟῪ 
1Π6 ῥγοξδδβίοπ οὗ {π6 ἀοοίσιμο οὐ (γι βυ δ η ν νγὰ8 αἰ" Βοα ἴῃ ΘΑΥΥ 
{1π|68, ποῦ ΟὨΪγσ διποηρσϑῦ {πΠ6 τος ρα κῖηρ ρορυϊδίϊοι οὐ [π6 Εὐδδῖ, 
οΥ [16 Οτροκ-τοβάϊηρ ροτίϊοη οὗ [6 ποτ δα ποδία ἴπ ἴπο ΥΥ̓͂ οϑὺ, θυΐ 
8.80 διηοησδῦ ὑΠ086 ὙΠῸ τοίϑι η6α {Π6ὶ γΥΏ ΘΟ ΔΓ ὑοηρτιθ8, δηα ὙΠῸ 
υϑοᾶ ἴῃ ΤΒόῖ ἴΠ6 τουθαὶθα ποσχὰ οἵ (ἀοὰ ἴῃ 8 ὑγϑῃβίδ οη. 

ΤΠ6 ναὰς οὗἩ {86 ἐδβεϊπιοην οὗ γϑυβίοηβ ἴ0 (π6 ρζοπαϊηθ δηοϊοπί 
ἰαχὶ 18 δοηβι ἀθγα}]6; [ῸΓ δἰπουρἢ ΠΥ πᾶν Ὀδοη δ ]θοϊοα τὸ {Π6 
ΒΆΓΠ6 ΟΑΒι8 {168 οὗ ὑΓΆΠΒΟΙΡΌΟη 88 88 1ῃ6 Ἰοχὺ οὗ {86 οτἱρίπαὶ Οσθοῖ, 
δη Ὁποῦ σῇ αὖ {Ἰπλ68 ΠΟΥ πᾶν Ὀ6Θη γοιοαο]]6α 1π Βοτηθ βοτύ οὗ δου- 
ἰουταῖυ ἴο {π6 Οτθοὶς οΟρΊ68 {Π6ἢ ουγχτοηΐ, γοῦ ἰὴ σΘΠΘΓΆΙ {ΠΟῪ ΔΓΘ 
Γοργαβοηΐδειννοα οὔ 16 ατσϑοὶς ἰοχὺ ἴσοι ψβῖοἢ ΠΟΥ ΤΟ γα ἐογιηθ. 
Το σαβυ δ] 0168 οὗ ὑγδηβτηϊββίοη ου]Ἱὰ σάγοϊυ, 1 ονοσ, ἴδοι ἀοουμπηθηίθ 
ἴῃ αἰδγθηΐ ἰδηρσιαροθ ἢ ἃ ΨΨΆΥ ὈΥΘΟΙΒΟΙῪ Β᾽ΠΆ]ΑΓ, δηἃ Ὑ͵Ἢ ΤῊΔῪ ἴῃ 
118 ΤΏΔΠΠΟΙ δοοουηύ [ὉΓ ποῦ 8 ἔδυ αἰ νουρθῃοῖθ8 ἴῃ [86 ΨΘΙΒΙΟῚΒ 88 
ΠΟΥ δανο οοταα ἀονῃ [0 ὰ8: γοῦ ὙΠ6Ὼ πγὰ Ηπα 80 ΔΥΌ ΘΟΪΥ ἀποϊθηΐ 
(τα πϑ]αύϊοι. δοοοσαϊηρ ἰἢ ῬΘΟΌΪΑΓ ΓΟ ηρΒ τ δολθ οὗ [ἢ6 ΠΟ Γ6 
διοϊθηΐ δῃα γϑἰυβ}]6 οὗἩ {π6 δηοίθης ΜΆ. 10 18 δὴ ἱπιρογίδηϊ ργοοῦ οὗ 
186 απέϊφμὲξν αὖ Ἰοαδὺ οὗὨἨ βοὴ τϑδαϊηρβ; δπα ἴμπ8 1ἢ Π6Υ ἀγὸ ποῖ 
σοηῦη6, [86 »γοο ταυῦδὲ Ὀ6 βουρᾷὶ ἴῃ τΠ6 οΘουπίοσ ουϊάθησο ὑΠπαῦ ΤΊΔΥῪ 
ὈῈ δαδπορά. 

ΜΟΙ, ΙΓ. α 
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ϑομιθ, ἱπάοοὰ αν ἀθογὶθα {86 '86 οὗὁὨ γϑυβι ΒΒ 88 ἱπουρῇ ΤΠῸῪ 
οου]ὰ ποὺ Ὀ6 ὑγαδίοα ἴῃ ραγίζου]ατβ οὗ ἀϊτθοῦ ουϊάσοησθ, δηά πῃ βυρροτύ οὗ 
{18 {Π6Υ Βανα ροϊπίθα ἴο θύτοσβ ΒΟ ΤΠΘΥ οοπίδιπ, δηᾶ ἴο ῥσγοοίβ 
Οὗ [Π6 ἱποοιῃρβθίβῃον οὗἉ ὑγδηβίδῦοσβυ ἀπά γοϑύ δάπηῦ 4}1 {μα΄ σ8ῃ [1] 
μὲ βαϊὰ οὐ {πὶ8 οδᾶ, δῃὰ ν᾿ μαῦ σϑιλδῖηβὴ γον {ῃ18, ὑπαὺ 1π66- 
βηϊΐδηθβα οὗ τϑηαθσῖπρ ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ] Ϊν ἔοαπα, δπα οὐγπηθα πιϊϑίακαβ ἴῃ 
Ῥαγ σα αν ραββαρθβ, ἀο ποὺ ᾿ἱπνα αδίθ {86 ρΘΠΟΓΆΙ ομαγδοίοσ οὐἁ βυ οι 
8. ἰγδῃβιδύϊοη, ΠΟΥ γϑὺῦ 1π6 οογία! ὩΥ οὗἉ 118 σι ποσὶ ὑθβυ ΠΔΟΠΥ. 

Ἧ)ε ἸΔῪ ἔοστῃ 8ἃ ΨΟΥΥ 7.08 Δρργθῃθηβίοι οὗἨ {}}18 ὈΥ ἃ σοπιρϑυίβοη 
αἱ τηοάδγῃ ὙΘυβΊ 08: ΠῸ 0Π6, ΡγΟῦΔὈΐν, του] δϑβοῦὺ 848 ἴὸ {Π 686 
{μαῦ ΔΗΥ ομδ οὔ [Βοῖὰ 18 ἈπΊ Οὐ] Υ δπα ᾿γθοῖβοὶυ Ἔχϑοί 1ῃ [86 τη ἀθυηρδ 
{π8ὺ 10 ρίνεδ; δῃὰ γοὺ ἴῃ {Π6 γΥῪ Ρροϊηΐβ ἴῃ τ μοι {Π6 δ. ΟΩΥ͂ οὗ 
δῃοϊθηΐ ψϑυβίοηβ 88 Ὀδθθη ἀδογθα, 18 {πο γ6 ΟΠ6 τῃοάϑγῃ {ΥΔΏΒ]ΔΊΟΏ, 
ΜΟΥΏΥ οὗ {πΠ6 πᾶπηθ, {πᾶ 18 ποΐ ἀεοϊαεα, --- (παῦ ἀοε8 ποὺ βδοιν 
ὙΠΟΙΔΟΣ (86 ατοοῖς ἔγοτα σβῖ ἢ Ὁ τν88 ἰδίκθη 068 οσ (068 ποΐ τοδά 
ΒΌΟΝ ΟΥ Βιοἢ ΜΟΓαΒ ΟΥ Βοηΐθηοθθῦ ΕὟΓ {18 18 {86 τηοᾶθ ἴθ ὙΠΟ 
1π6 αυδδβίϊοη οὗἩἨ {μ6 ναῖὰθ οὗ νϑυβίοῃβ ἴδ τεραγάἀθα: ψῇθη ἴΠ6 οα86 18. 
ομδ οἷ ἐπα οπλββίοη οὐ δἀαι τοι οὗ Ὑδοῖο οἰδιιβθθ, δπαὰ ἤθη δηοϊοπΐ 
ὙΟΥΒΙΟΏΒ ἅτ [Ὁ}}ν Βυρρογίθα ὈΥ δηοιϊθηῦ Μ55. οἵ [86 ῖρμοδὺ οδδ- 
τδοῖοσ, 10 88 Ὀθθῃ 8814, “Ἅ 10 18 οχίσαναραπί ἴο οἰδί τη [Ὁ ὑγϑηβ] 008 
80 Βὶρἢ δυϊουῖγ, ὑπαῦ παν βῃου]α Ὧδ6 6] οοπιροίθπί ἴο ονθγί ἤσουν 
{[π6 ροδίονο ἰθβιμμοου οὗὐ ΜΆ5. οὗ {86 οΥἹρῖμα). } ὙΠα βυδ)θοῦ 
ὉΠπᾶον ἀἸβοιββίοη ἴῃ ΘΟ ΘΟ 11 ΜὨΙΟΝ {818 ΓΟΙΔΑΥΪ 18 ΤΏ866, 18 
τοί μο (86 τοσάβ καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι 
οὐυρῆῦ οὐ ουρμὺ ποῦ ἴο βίδα δ8 ρατύ οὗ (πὸ ἰαχύ ἴῃ Μαίϊ, σχ. 22. [8 
1 ποῦ οογίδιη {παῦ {π6 Τοσουστοηος οὐ {818 οἶδιβα ἴῃ {6 τηοάογῃ 
ΨΟΓΒΙΟΠΒ 18 ἃ βυ Ποϊοηΐ ργοοῦ (μα ΤΠ6Ὺ το τηδθ ἔγτοπι ἃ ἀσθοκ ἰοχί 
τ ΠΙΟἢ. σοηίαϊποα πο ἢ Απᾶ 80 ἐμοῖσ δθβθῃοο ἔγοια δὲς (ἃ ὑσοῦο!α 
ΤΩΔ]ΟΥΥ) οὗὨἨ {86 Ὀεβὺ οὗ [π6 δηοιθηῦ γθυβΒΟΩ8 18 ἀπ} 16 ῥσγοοῦ οὗ {ῃ6 
ἕλοι ἴῃ νου οὗ ψ ΒΊΟΝ 1 18 δαἀιυορα; πδηλοὶυ, ὑμαύ [πΠ6 ατοοῖ ἰοχί 
ἴγτουιυ ψηϊοῆ Βαοἢ ὙΟΥΒΊ ΟῚ ΜΟΥ τη8416 ἀἸα ποέ οοπίδϊη {ποπὶ: δηᾶ 
8 ἴῃ αἰδγοηῦ ραγίβ οὗ ϑυτία, Εἰσγρί, ΦΒίορια, Νουίὰ Αἰτίοα, 
δια [Τίαϊν, [86 ρϑββαρα γγἃ8 ποῦ θυ πα ἴῃ μ6 (τοῖς οορίθβ σοὶ 
γοτο αἴ μ864, [{1ΠπΠῸ δοοογάδμοο οὗ βυο ἢ νογβίοπβ σι ροοά ΜΩ͂Ν. 
6 ποὺ Βο]ὰ δ8 βυιβιοϊθηῦ ὕο σουῃίουαίαποα (86 ἰοβμαοαν οὗ οογέαϊη 
““ΜΩ5, οὗὨ [86 οτἱῥρίηδι), 16 νὰ τοῖρῦ ν16}1 δδὶς [ὉΣ ἢ τυ]θ8 οὗ 
ἀοου θη ΆΤΥ ΘυἹάθηοο ἴο ΔΡΡΙΥ ἴῃ ΟΥΙΠΆΓΤΥ ΟΆΒ6Β. 

Τῦ ἢ48 ᾿πα 604 Ὀδθῃ οβ)θοίβα {μδὖ ὙΘΥΓΒΙΟΏΒ ἃγα ποῦ Β0 ΕΠ Ι ΘΕ ἠέογοἷ 
ἴο ΘΠΔ0]6 τ18 ἴο ΔΡΡΙΥ͂ {πο ῖγ ὑδβιϊ ΠἸΟΩΥ ἢ σεγξαϊπῖψ ἴῃ νΔΥΊΟΙΙΒ 6Ά808 : 
{πὺ8 ἴῃ Μαδιί, χυἹ, 885. (86 σοιησηοη ἰοχὺ δου καρδιῶν ὑμῶν ᾿88 
{16 ψοτάβϑ τὰ παραπτώματα αὐτῶν, » ὨϊΟΝ ἀΓ6 οτη δα ἴῃ βοτηθ ροοά 
Μϑ5. «απὰ ἴῃ εἰχ οὗ {86 Ῥοδὺ οἱ υϑυβίομβ: ψ8116 ἴο 1Π6 Ἰαϊον οἷδβϑ 
οὗ ὑθϑΌ Π ΟΩΥ 1 ἢ848 Ὀδοὴ οὈ]θοίθα {μπαΐ “484. γϑύβίουῃ ποοὰ Ὀδ νϑΎῪ 
᾿Π γα] ἱπαθοα ἴο ὈΘ το]16α οα 1π ἃ ο886 ὸ {86 ρῥγϑβθηΐ." 32 Βυΐ που]Ἱὰ 
{π18 Ὀ6 δαιηϊ 6 ψ 1 Τοραγαὰ ἴο ΔΠΥ ΤΔοάθγ γϑυβϑῖοη ἢ μουϊὰ τ6 
ποῦ {ἈΚ τὖ ἃ τϑῆθοϊοῃ ΟἹ ΔΗΥ͂ ὑγϑηβ]αίου ἴῃ {Π18 ἀᾶγ, 1 Βα βμβουϑα 
ΒαΟὮ οοηδβίδηῦ Ἰποχϑοίποϑβ {παῦ πὸ Ποὶα 1Ὁ δ υηοογίδϊη π βοίμοσ 1π 

. Μτ. βογίνθησ ΒΒ “ Βυρρὶοιηθηῖ," ποΐθ οὐ Μαῖϊ. χχ. 22. 
3. Τοϊά., ποῖα οἡ ἴπ6 Ὀδββαζο. 
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(818 οαϑ6 μθ μαᾶ Ὁ ]ον α {π6 Θίθρμβηϊς ἀπα Ἐ]Ζονὶν γοϊηρ γοίδιπρα 
Ὀγ οΠο]2Ζ, οὗ ὑμαῦ δρργονθὰ ὈῪ (ἀσιθβΌδοι, [δοβιηδηη, ΤΙβομβοηδογῇ, 
δα Ττορθ]168 2 ---- Ὑ Βοίμου, ἴῃ ἰμοῖ, μα αἰά οΥ ἀΙα ποῖ ρἷνθ αὖ ῃ8 
οΪοδθ οὗ {π6 σϑσβα {μ6Ὸ νγογὰβ “" ἐῤλεὶγ ἐγοβραβ865 3" ΤΙ ἀο68 ποΐ πορᾶ 
του ἢ ἀγραπιθηῦ ἰο ἀἸδβοιιββ ἃ ροϊηῦ {Κα {Π6 ργοβοηΐ: δῃα ποθ ΤῈ 
ΨΘΓΒΙΟΠΒ οϑηποῦ ΟΪδ1π, οα ἴ7Π6 στοιπα οὗ {π6 0 ἀοβηϊίθηθθ8 οἢ βοῇ 
Ῥοϊηΐβ, {Π6 ᾿γβϑῖδθ οὗ Ὀοϊηρ ρεομϊατίν Ἰιΐογαὶ, ΤῊ οοιῃδιποα ὑδδέϊ- 
ἸΠΟΩΥ͂ Οὗ νϑγβίοηβϑ 1 ΒΌΟΝ ἃ ΟΆ86 88 [Ἐ]18, 18 Δροιῦ {Π6 Βταρ]θδί ἔστη 
οὗἨ τοῖν Δρρ Ἰοδοη ὑπαῦ οδὴ 6 Θοποοινοᾶ, ΤΏΘΥ βμον ψ μαὺ {ῃ0 
τϑοὶς βθηΐθῃοθ οοπίβιηθα, ΟΥ {πΠ6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ἔγοτα τ ΠΟ. (ΠΘῪ ὙΤΘΓΘ 
Τη866. 

ΤῸ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘΑΒΥ ἴο Ροϊηῦ ἰο ραββασθβθ ἢ ὙΓΠΙΟΪ ὙΘΥ3ΙῸΠΒ ΑΙῸΥ ἔΤΌΤΩ 
ΘΥΕΓΥ Κηοσῃ ατοοῖκ δυο ; Ὀαΐ ονθη 1 ΘΥΘΓΥ {δϊηρ οὗ {86 Κὶπὰ 
{πδ΄ οου]ὰ Ὀ6 οοἸ]δοίρα ἴο {86 αἀἰβραγαρσοιηθῃῦ οὗἁ ουθσυ δηοϊθηῦ γϑβῖοη 
οὗ οὗ 8}} υπιίραϊγ, βμουὰ Ὀ6 σαίπεγθα ἰορσοίμον, 10 σου] ΟἸΪΥ ῥσονθ 
{π6 δαπλ6α σας πᾶΐ ἀποιϊθηῦ ὑγαηβἸδίουβ ΤΟΥ͂Θ ποῖ τροσα 1η48}}1}}0]6 
{πῃ [Πο86 1ῃ ΤΟ ΘΙ {1Π168 ; Ἀηα {Π6 ΔΡρΡΙΙοαοη οὗ [818 Θομβι ἀθγδίϊοη 
σου α 6 τηοαϊῆρα ΌΥ ὕπνο διοίβ; ,)γϑέ, [παῦ ὑΓΔη 8] ἴοσβ, ον ἰὴ {Π6}Γ 
Τηἰβία κο8 δηα ἴ]86 σθηαθεησθ, οἴη ΒΟΥ τολαΐ [Π6Υ τηυδὲ πᾶνο {γ8}8- 
Ἰαϊθα ἔτομῃ δηὰ ἄοισ {Π6 ΘΥΤΟΥ ΔΓΟΒΘ ; δηΐ, δδεοπαϊν, ὈΥῪ οὐγ πον]θάρα 
{πῦ νου βίο π8 μβᾶνο Ὀθθῃ 7ι8ὺ 88 ΟὝΠΟΧΙΟΙΒ ἴο Ιη]βίατθβ οὗ δοργιϑίθ 88 
Βανθ [6 Μ55. οὗ ἴπ6 οΥιρίηδὶ. 

Ιῃ Ηρ». χ. 28. γε πᾶ ἴῃ οὔζ δσοιησηοῃ ΕἸΠρΡ] δ νϑυβίοη, “ 1,6 18 
Βο]α ἔδϑί {π6 ργοΐδβϑίοῃ οὐ οὐῦγ ΒΑΙΤῊ σπου ΑΥΟΥΙηρ : [ῸΓ Ἦδ 18 
ΤᾺ] 08] ἐπαΐ ρῥγοιπαΐβοα. 10 068 ποῦ {Π18 ἰοοὶκ 48 ὑπουρῇ 1 χογα ἔοσιηθά 
ἴγοιῃ ἃ ἀτϑοκ ἰοχύ ἴπ τ μοῦ τῆς πίστεως ἡμῶν ταυδῦ αν Ὀ6Θῃ τϑδᾶ 9 
ἈΑμπὰ γαῖ βιιοῆ σογὰβ ἀγα πού ἴῃ {π6 οομμηοῃ ἰδχί, {Π6Υ ἀγὸ οἱἱοά 
ἔγοπι 0 οο]]αίθὰ ΜΆ., δῃηά οὐ οοιτγβθ, ἱπογοίοσθ, (μον ἤανο ποῦ οπηά 
ἃ ΟΪδοθ 1 ΔΩΥ ΟΥΙ 104] 6! ΠΟη : ἴῃ ΟἿΤ ὙΘΥΒΙΟΩ ΤΠΘΥ ΔΓΘ ΒΙΠΡΙΥ 8 
ταϊδίαϊζα : τῇϑ ἐλπίδος 18 {πΠ6 τϑδαϊηρ οὗ πὸ ατϑοῖς. Ἃ Αοἰβ χν. 22. 
1ῃ ΟἿΣ ἰγϑηϑ ἴοι τὸ τοδα “ [0 βεοηα ΟΗἨΟΒῈΝ τ6η. ΤΉ18 οὗ δου ΣΒ6 
Βιισροϑίθ (86 ποίΐοη (μα {Π6γο νγαϑ 'ῃ {Π6 ΟΥ̓ρΡΊΠΔ] ἃ ΡΆΒΒΙΥ 6 ρδγ 1016 
αρτοοίησ 1} “6 η : ἢ 85) γοῦ {Π6γ6 18 ποίμίπρ οὗ {Π8 Καπᾶ ; ΟἿΓ 
ἰγαηδίαίοσβ μα Ὀοίοσο ἴπθῖὰ ἐκλεξαμένου» ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πέμψαι, 
84 {ΠΕ Ὺ τϑηΔογοα 88 ἡπουρὰ (μ6Υ Πδὰ ἐκλεχθέντας. ΤΏ νϑῦβα σϑΆ]]Υ 
βίδῃ 8, “ 10 ρ] αβοα {Π6 δροβί]6β δῃα 6] ἀθσβ, τὺ [Π6 τ 0]6 ομαγοὶ, 
{παὺ ΤΠΘΥῪ Βῃου]ά οἤοοβα πλθ ἔγοτη διμοηρ ἴπθπὶ δα βοπα Τῃθῖ ἴὸ 
Απίοοὶ : ογ, ἢ 1 6 πϑοϑαξι] ἰοὸ τοίδιηῃ 6 αταοὶς οοῃβίγυοίοη 
ΒΟΙΙΘΥΠΑΥ 88 ἃ βοβοο ρου που]ὰ ἀο, “ [μαὺ ὑΠ6 Υ [ὦ. 6. ΔροΟΒ168, ὅτο.7, 
Βανὶηρ σμοβθῃ πγθη, βῃοι]α βαηα {μ6η ἴο Απιϊοοὶ. . 

Ὑγου]ὰ {ἢ6886 Ἰηβίδῃοθβθ ἔγθτλ ΟἿΓ ΘΟΠΠΊΟΠ ὙΘΥΒΙΟΏ Βθον {μα 10 18 
ποῦ ἴῃ σ,ΘΠΟΓΑΙ ἃ ροοά νιὶΐπθββ ἰο {π6 ατοοκ ἰοχί ἔγοια ΒΊΟΝ 10 τ 88 
Δ Κοη Ηρχα ἰδ ἃ οαβ86 οὗ ἀϊἔδγθποα οὗ γϑδαϊηρ, δηα οὔθ ἴπ ὙὨΙΟἢ ἃ 

᾿ “ὁ ἘΔΠὮ," ἴῃ 118 οὔ ουῦ ἘΠρ 80 ΒΙΌ]68, ΒΟ τὴ 5 ἰοὸ Ὦδνο ὈΘΘῊ ΤΊΘΓΘΙΥ 8ῃ ὀγγαΐμηι 
οὗ [πὸ ἢἤτγει βἀϊίοη, ἐμαννὴ ὈΥ (16 γα οὗἩ [Π68 σοιῃροβίῦοῦ τοβίίηρ οὐ “ γε λ[}]" ἰτητμ6- 
ἀϊδίοὶγ αἴϊοσ. Ῥγεββ- οστοσουβ ΓΟ (8 Π11}1 4. που ἢ Ὑἱ}} [18 ΘΔΌΒ6 οὗὨ ΕΥΤΟΥ. Α σποχγὰ, ΟΥ̓ 
Ῥατὶ οἵ ἃ πογὰ, χοῖϑ ῥαΐ ἱπίο [06 ὙΤΟΩΡ ΟΪ8Δ0θ; {Πὲὶ5 ΘΟΙΏΤΊΟΙΪΥ ὑχγοάυςοβθ ΠΟΙ δΘΏ86, δηἃ 
τσὴ 1Ὁ δύο οβ (ὴ6 δεϊϑηξίοῃ οὗ το οογγοθοίου ; δα τ Ποη (848 ἱπ [8 ῬβΑΒαΖ6) ἰδ πη ῖκ 68 
ΒΕΏ96, ἴξ ΓΟ] ΠΪΓοΒ (88 ΤΩΔΗΥ͂ σδη ἰθ68ι 17} ἃ ΤᾺΣ ΟἸΟΘΟΓ διἱοπιΐοη, δηὰ 8. στοαίοῦ Ἵχδοιίαἀθ οἱ 
Ογ6 δηὰ τιϊηά, ἴῃ ογάοσς ἴο ὀχίσυ ἀς ἴΠ6 ΘἸΤΟΏΘΟΙΒ ὙΟΓὰ. 

ᾳ 2 



228 ΖΤοχίμαί Ογὶξοῖθηι. 

ἀδεγοηΐ οομβισυοίίοη 18 ϑισροβίρα ; δῃά γοῖ {Π6 86 δασαι δα ἔδοίβ ἃΓΘ 
Ὧ0 Ρῥιοοΐβ ὑμαὺ τ[μ6 ατϑοὶκς τοδαϊηρβ [Ὁ] θα ὈΥ (Π6 ἰγαηβίαὔοσβ οιηηοῦ 
Ὀ6 ΙΔφηςβοα ἴῃ δἰπηοδῦ ΘΥΘΥΥ οαθ6 : ψὸ Κπον ὙΠαΐ οἶδυβθβ (Π6Ὺ 
ΓΟΟοΟρηθοα 48 ρετγῦ οὗ (86 ἰοχί, δῃα ἴπθγα οἂπ ΒΑΓΑΪΥ 6 ἃ τϑδαϊηρς; 
αρουΐ ψῃῖοἢ 16 οδη Ὀ6 ἴῃ ΔΗΥ ἀοιθί, --- ἀηα {παᾶῦ ἴοο ἔῃ ρϑδϑαρθϑ 1π 
ὙΥΒΙ ἢ 1Π6 ὀχδοζτααθ οὗ γοηάθγῖηρ 18 {Π6 ἰδαϑί, 
ΒΘ ἃ ὑγΥβηβδῦου σλὶβϑίαϊκ β Β: 118. ΟΓάΒ, 818 νοβίο βῆον ψ μαῦ 

{806 ΟΥΤΟΥ ν 88 τῃδὺ 6 τηδᾶθ, δῃα {8 10 18 8 ψ ιηθ688 ἰο {πα ἰαχέ πῃ 
Βρὶΐ6 οὗ {86 τηϊβίακθ. Μοάθγῃ νϑ ΒΟ ἢΒ ἔγθα ον Ἰηϊσοάθσοθ Ζέαϊο 
ϑιρρίεπιοπέδ : ἴῃ 6 δηοϊθηΐβ ἢδα π0 βιομ ἄσυϊοθ, δπά Ὁμογοίοσε 81 [1018 
οἵ {π18 Κη), ΟΥ ῬΑΓΑΡὨΓΑΘΟΙΟ ΟἰΓΟ τ] 08, ΤΟ πα τη {Π6 οΟ]α νΘΥΒΙΟΏΒ, 
τηυδύ ποῦ θ6 γορασζαάθα 88 ὙΙῸᾺΟΣ ἀδραγίιγχαβ ἔγοια {Π6 οτἹσιηδὶ [ἤδη ΟἿΓ 
ΤΆ]Π1ο Βαρρ]οπηθηΐβ. 

Βυῦ 18 τωοάθγῃ ὑγβηβίϊοῃ8 ἅτ β ΠΟΙ ΘΕ] Ἰιΐογαὶ ἴο Ὀ6 βιιοΐ ο]0β6 
ὙΥΏ68868 [0 {86 ἑοχῦ ἔγομι νν Β1Ὸ ἢ ὑΠ6Υ “Τότ [Ὀστηθα, (818 18 Κα πιοῦὸ 
[μ6 σα86 ψ1 [6 δποϊοηῦ ψΘυΒΊΟἢΒ 1 ρσΘΏΘΓΑΙ: {ποὺ [Ὁ]]οὸν {μ6 ατθεκ 
ἔτομλ ΜΒ 1ο ὉΠΟΥ͂ ψ γα ἰδ κοη 10} δὴ δἰτηοϑὺ βουαρυ]ουβ δχδοίπα6, 
Δα [ΠΟῪ 80 ΟΥ̓́Θ Ῥγθβοσυθ δυθῃ {Π6 ογάδσν οὗ {π6ὸ ψόσγὰβ μδ΄ {ΠΟῪ 
δ 6 αυοίθι 848 Δι ΠΟΥ [168 οὴ βυοῖ Ροϊημΐβ. Αἵ {{πη68, οὗ οουΓΒα, 
[86 ἰγδηβίδίοσ ΤΔΥ δᾶνα [116 ἴῃ νἱριίδποο, ἢ παν ἤν ραββθα ὈΥ 
ΟΣ 8 τ Ὠ]οἢ ἀγο οὐ 6α ἴῃ πῸ αὙσϑοὶς ΘΟΡΥ, δῃα ἢ ζδυ ἢδύθ 60}- 
ξαδβοα 1886 ἰοχί ἔγοτα τ 1 ἢ Β6 νγα8 σοπάθγιηρ, δύ 1ῃ [86 ΒΔΙῺΘ ἸΔΏΠΟΓ 
88 8 ἀομα Ὀγ (ἀτοοὶς οοργὶδίβ.Ό θυῦ {π6 Δατηϊββίοῃ οἱ 411 {Π18 ἴῃ (868 
ΓᾺ]]οϑῦ τη ηο Σ ἀο68 ποὺ δἴογα δὴν στοιυπα ἔον ἴ[Π6 βίδίθιηθηΐ {μαΐ {Π6 
ΤΟΒΌΩΟΩΥ ΟΥἨ ΥΘΓΒΙΟΏΒ 18 οὗ 11{{16 τηοτηθηῦ ἴῃ ἃ απ θϑου οὗ [6 ᾿πϑοὺ- 
ΤΟ ΟΥ̓ ΟΠ βΒΊ ἢ οὗἨ ἃ ν" 016 οἶδα, οὐ ὑπαὶ “" ἃ γϑσβίοῃ Ὠθθα θ6 Ὑϑ ΣῪ 
᾿το γα] ἢ 1 10 15 ᾽ο βῃονν ψΒΘΙΒΟΡ προγίδηϊ ὙΥΟΣΒ ΟΥΘ ΟΥ Ὑ6͵Θ ποῖ 
ΤοσοσΒοα Ὀγ {86 ατοοὶκ ἰοχί ἔγοτα ψ Βιοὶ Ὁ τν88 Δ Κ6η. 

ΑἸ]αβίοη μα8 ὕθθῃ δἰγοδαν τηδ46 ἴο ἔπ ὀομα Π!]10ὴ ἴῃ ὙγΒ 1 ἢ αἰ σοι 
ὙΘΙΒΙΟΏΒ ἤᾶνα Ὀ66) ἰγδηβγ θα ἴο0 τι8: {18 ΤΑΥ͂ ΒΠΟῪ [π6 Κιπα οὗ 
οϑυίοη ὑπαὺ 18 μοθαρα ἴῃ δ ρ]ογιηρ ὑμθτὰ οὐ 68}}γ. Α οοργιδῦ οὗ 
ἃ ὙΘΙΒΙΟΏ, 1 6 ροββθϑβθα Δ}Υ δοαυδιηίδησθ Ὑγ1{}Π [6 ΟΥρΊηδ], νγ88 ἴῃ 
ἀδηροσ οὗ εογγοοϊπο Ὁ ἴ86 ατρεὶς ἰοχῦ νὰ τ μ1οἢ 6 νγ88 ΆΓΆΙΠΔΥ : 
δηα {8 Βα τηἱρΐ ἱπἰγοάμοθ ταϊχϑθα σϑδαϊηρβ: {{]18 15 δὴ δα! θη 
ἴο 16 ὑβυ8] οϑυβοβ οὐ ὑγϑηβογσιρίαγαὶ ταϊβίαβκα; 8πα ΓῸΣ 411} {Π686 
Δ] οσσαποα τυδὲ 6 πηΔ46. 6 ἃ7θ, βονδυρυ, οἰΐδη 840]6 ἴο σονογί ἴο 
υεγν αποῖΐοπέ ΘΟΡ168 Οὗ ὙΘΓΒΙΟΏΒ, πα ἴπρῃ, δὲ 88 18 {πΠ6 ολ86 ψὙ ΜῈ Βυ ἢ 
Μδ55. οὗ τε οΥἹρίηα]β, γα ἀγα Ὀσουρῃῦ θδοὶς ἰο {π6 σοπαϊοι οὗ 186 
ἰαχῦ ὨΘΑΥΪΥ ΟΣ αὐϊ|6 ΙἀΘη 04] τ] Ὁ} (μδὺ 1ῃ Ἡ Ιοἢ [Π6 ἰγαηβίδίοη ἢγβὺ 
ἈΡΡδδσγϑά. 
ὶ [6 ΟΥ̓ 04] 86 οΥἮὨἁ γϑυβίοῃβ οοιῃσηθησοα τι {86 ἢγϑί ρα] σΔοα 

οὗ (86 Οτοοῖκ τοχὺ ἴῃ ρῥυϊηῖ, [Ι͂ἢ {86 οδἀὐϊίομβ οὗ Εὔγδαϑηλιβ δηα (868 
ΒοΒο Αγ οὗ Οοιρ! αὔαχτα τι86 τγᾶ8 τηΔα 6 οἵ {86 1μαὔ!η  υ]ραῖθ 88 ἃ οο]- 
Ιαύδγαὶ υυἱύμθββ ἰο παὺ οὗ ατθὸκ ΜϑΆ8.; δηὰ {18 νγαβ ΠΥ Ὀτγουρῃς 
οαὖ ἴῃ 1Π6 δηποίδ!οηϑ οὗ Ἰγαβιηιβ, δα (86 Θοη σονογαῖαὶ ρα] Δ ΟΠ 8 
οὗ Ὧ18 τῖναὶ δαϊίοσβ. [Ἃἢ {86 βδηδ δϑθῃϊυσυ 86 Ῥοβηιο ΟΥΤΙΔΟ γουβίοῃ 
ΔΡΡΘΑΓΘα ἴῃ ῥχὶηΐ, δια ὃν {πὸ 1μαὔϊη γα πβαάοη οὗ 1Ὁ ὙὙΒ1Ο ἢ τ ᾶ8 πιδὶο 
ὈΥ Ττοιμ6 118, 10 νγα8 ἴῃ ἃ τηθϑδιιγα Ἀν ΘΙ] 016 ἴῸγ 156Ζα: {παΐ εἀϊΐοτ, 
Ποῦ, 88 ποὺ ομο ἴῃ ψΏοβα ᾿η6 ἰΐ νγ8 ἴο 86 δβιιοἢ σηϑίοσα]β ἴὸ 
ΔΩΥ͂ οχίθηϊ οΥἩ 1 ΔΩΥ δρίπ66. 
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ΒΥ {86 γυδ]]σαίίου οὗ ὙΥ αἰϊομβ Ῥοϊγρ)οῦῦ ταυοῖ νγα8 ἄοπῃθ ἴο ἄγαν 
αἰτοηϊίοη ἴο ἴδ6 οομῃθὶηοα ονιάθησθ οὐ ὙΘΓΒΙΟΩΒ: [ὉΓ ἴἤοσγο, 'ὰ {6 
Νονν Τοβίδιγοηῦ, (86 (σοῖς ἴ8 δοσοιηρδηϊοα Ὀγ {86 101  υ]ραῖο, ὈῪ 
τῆς ϑυσῖδς, δῃα ὈΥ {π6 Δύῖορῖο, {86 Αταῦῖο, ἀπὰ (πὶ 1Π6 (ἀο80Ρ6}8) 
186 Ῥοσβὶο,- 411 οὗ ν οι δα Ὀ6Θῃ ῬΥΘΥΪΟ ΒΥ ρα] 15Π6α Βορασδίοὶῃ ; 
81 δθ ἴο [86 ΟΥἹ οί] Ὑ γϑ 8 ΤΌ Δ ἀθα Ἰμαϊῃ γϑηβ᾽δί!οηΒ, {Π6Ὺ 
ὝΟΙΘ ἴῃ ἃ ΤΠΘΑΒΌΣΘ ΔΥΔΙ]Δ0]6 ΤΣ ΤΩΔΩΥ 10 σου] ποὺ οἰ συν ῖβα μᾶνθ 
τπιϑοα {ἢ 6γὴ. 
ΜΙ ἴῃ μϊ8 τοὶ Τοβίαπαθης (1707) ϑπἀθανουγεα βυβίθιμδ ον 

ἴο 86 [86 δηοϊθηῦ γθυβ: 08 80 ΟΟἸ] οί α ; Ὀὰΐ 48 6 πα οἠἱγ {86 1,81 
το ἀουῖηρ οὗ ταοϑὲ οὗ {ποτὰ ἴο σα 6 ἷπὶ ΔγΙρῦ, ἢ 6 τναβ τα 18]6α στ ῃθη- 
ΟΥ̓́Θ μα΄ νγἃ8 δύστοηθοιιθ. δ νγ88 4180 ἔσῃ θα 10} σοδάϊηρβ ἔγοια 
186 Μοιαρῃϊς νογϑῖοι, Ὑ Βῖ οὶ Δα ὈθΘη οΟἸ]οοἰοα ἔσο Μ55. ὉΥ 
οἴμοσθ. δ᾿ μαΐουοσ σα Ἰβία οβ 6.6 τηδάθ Ὀγ ΜΠΠ,Ο 10 185 ἀπ ἴο πα [οὸ 
ΒΑΥ͂, ἴῃαί π6 1 γὰ8 ὙΠῸ ρΡαΐ {Π6 ὙΘΥΒΙΟΙΠΒ 88 ἃ οἶδ88 1π {Π6}Γ ῬΓΟΡΟΓ 
ὈΪδοα ἴπ ἰδ βίαίθιμθηύ οὗ ουϊάθποθ Αδοσῦνγα 88 νγα8 (ὴ6 αἰϊδπιρί οὗ 
ΒομΉΙοΥ ἴο ργοραᾶγα ἃ ατσοοῖς Ταβίαπχθηΐ, μδ6 τα πάογοα ροοά βουνίοα (0 
(86 τῖρῃν τἰ86 οὐὗὨ νϑύβίοῃβ ΟΥ̓ ροϊπεπρ ουὖῦ πον {86 σοτησηοη (]6- 
τοθηΐηθ  υἱραία ταῖρι ῦ Ὀ6 Τομἀογοα πλοῦ ΘΟὨ ΟΣΙΏΔ0]6 ἴο ἴπ6 νϑυβιοη 
88 1 Ἰοδ (86 απᾶϑ οὗ Ψϑγοιηθ ; δπά, ἴῃ σου ρ] 8 πο ν᾿ ἢ {ῃ18, Βοηρ οὶ 
δηα ΥΥ εἰβίοϊ πα αὐυοίοα δὲ {πὴ68 ,,.8.δ. οὗ 116 Ψυϊραῖα: (818. 18. τῃ6 
ΤΏΟΓΟ ἔγεααθηῦ 1 {πα Ἰαύον οὗἨ {686 ΟΥΠ16Β; δηα 6, ἴοο, Ὠἰμηβ6] Ὁ 
οΟἸ]δίρα (Ἰπσυρᾷ ἴοο μαβ0}}ν}) [86 ΜΆ. οὗ ἴΠε Ἰαΐον οὐ Ἡδγο θδη ὅγσίδο. 
Α 116 Ὀοίοτα (ηὴ6 δρρϑάγαᾶποθ οὔ Ὑ οἰβίοιπΒ ασβεῖ Ταβίδπχθηΐ, 
ΘΑ ΔΊ ογ, [ττοὶ, πα ΒΒ πομίηι ἀϊά τποῖ ἴο Ὀτίηρ ἰμΐο ᾿Ἰρμῦ ἰαχίβ ἀπὰ 
οοἸ ]δἴοηβ οὗ {πὸ οἷα Ἰ,αἰϊη ἴῃ 108 νυίουιβ [ὈΥΤΩΒ : δηά οὐ {π686 (τὶοθβ- 
Ῥδοἢ ὈΘἕΌΓα ΤΩ ΠΥ ὙΘΔΓΒ ἀνα] 6 ὨἸτηβ6] ἢ, ὙῈΘ οΥιτ1ο4] Κπον]θᾶρα οὗ 
ὙΘΥΒΙΟῺΒ γγ88 ἸΠΟΓΘΑΒΘα Ὀγ {π6 ρυ δ] οαοη οὗ {πΠ6 Ἡδγοίθδη ϑυσίδο, ὮῪ 
[86 ἀἸΒΟΟνΘΥΥ οὗ πὸ «“6γυβαϊθπὶ ϑυγίδς 1 ΘΟΙΟΠΑΣΥ Ὀγ Αα]οσ, Ὀγ ἐπ6 
οΟ]]δίίοη οὗ Ἰμοραὶς Μ855. Ὁγ ὕ)Υοϊάο, Μὕπίεον, ἀπὰ Αἱογρὶ, ἀπά ὈγῪ 
{π6 ρυθ]Ποαίίοη οὗ τοὶ οὗ (μαῦ νϑύβίου, δαπὰ ὈΥ {π6 δἀϊίίοη οὗ 
(86 Ατὐτηθηΐδη βου ρίαγοβ ἔγοτα ἃ οο ]αύίοη οὐ ΜΚ. Ὀγ Ζοῆγαρ. Τὴθ 
1.86 οΟὗἩἨ {Π6 ϑοϊδνυοηῖς, ἀπ ἴΠ6 ἀἰβοουθγυ ἔτΌτὰ {Ἰπη6 ἴο {1πλ6 οὗὨ νϑγυτηρ; 
Ατσδθὶο ἰοχίβ, ἀ1α 1016 οΥὁ ποίμίηρ ἴο ᾿πόούθαβα 186 δνυϊάθησα οὗ {(}18 
οἶαδβ 88 ἴο [86 δαγίϊοῦ' Υοϑα ΡΒ. 

ἼΠ686 νθσβίοηβ, οο ]αἰθα ὈΥ νϑ ΓΟ Β ῬΘΥΒΟΏΒ, ΕΓ Τ]ΟΒΕΥ οι ρ]ου 
15 ὙΠ Ἐ βοοοηα βαϊτίοη, δηα ἤθησα ὈΘΟΆΤΩ6 [ἢ 6 σΟΙΏΠΊΟῺ τηδίθ 4 }8 
οὗ βυθβοαιιοπὺ οὐ λοαὶ θα! [οΥΒ, βι οὶ 88 ΘΟΠΟ]Ζ δπα ΤΙβομβαηάοσέ (1,80 - 
ΤΩΔΏΝ ΒΒ ΡΪ]Δπη Θχοϊυαθα 8]] ἐχοθρύ ἴμ6 1,61}: σι μδί θδοῖμ οπς ἀϊά ἴῃ 
1861 ΘΟ] οη, οὐ γ8ο οοπ τ αϊοα ἴο {π6 Κπον]εᾶρα οὗ δδοῖ, ψ1}} Ὀ6 
βίαδίθα ψῃΘῺ {ΠΟΥ͂ δΓ6 γταβρθ γον ἀθβου 66, 

Οπο οὗ [86 Ἰαΐδβι δ8 νγ6}}] )δβ {π6 πιοβί ἱτηρογίδηξ δ ἀι 0 η8 ἰοὸ 1Π6 
αν] άθπος οὗὁἨ {118 Κιπὰ 18 (86 υσίδο υϑσβίομ πούϊςθα διηοησδὺ (86 
Νισδη Μ55. ἴῃ 1Π6 Βι 8 Μαβουτα ὈΥ {μ6 Εν. ΥΥ. Ουγοίοῃ, δπά 
0 {Βχουρῖι ἷ8 Κιπάηθδβ ἴ88 Ὀδθη Το ἀοσθα δνδ!] 8 0]6 ἔοσ Ὀτγ. 
Τταρο} 1688 αὐϑοὶς Τοβίδπηθηῦ, ᾿ῃ ὙΠΟ ἃ οΟ]]δἴλοη οὗἉ 118 τεδαϊηρβ 18 
ΓΙ ΥΓΗ πἸΝ ὙΘΙΟ 1 βίη 8 88 Ο.6 οὗ {π6 τηοβύ ἱπηροσίβηὐ τ ]ΐμ68868 οὗ 

Β : 
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ΟῊΑΡ. ΧΧΙ. 
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ΟΧΝΕ οὗὨ {86 τορίοῃθ ἴῃ ΜΟΙ ἃ ὙΘΓΏΔΟΌΪΑΡ ἰγαηβὶαἴΐοη οὗ {π6 ΝονῪ 
Τοβίδπιθηΐ νγὰ8 ἢγϑί ποοαρὰ ψϑ {παΐῦ ρατί οὐἩ (6 Ὑῇγοβϑί ἴῃ σοὶ 
Οτοθοῖκ ψν88 μυῦ 1016 Κπονη ; δηα ἴλ8, 10 ΔΡΡΘδγΒ, οσὶρὶ παι θα (9 
οἸάεδβὲ [αὐ γοσβίοῃ ; ποῦ ἴῃ [{8]γ, ρατί οἱ συ ῇοἢ τγὰ8 τορὶ οΐα στ ἢ 
ατοοὶς οο]οηΐθθ, τβογο {π6 Κπον]θᾶρο οὗ ασθοὶς γᾶ8 80 δχίύβθῃβινθ 
διηοηρϑύ 81} (ῃ6 οἀποεῖοα οα8868, θαΐ θὰ Νουῖὰ Αἴτγῖοα, στο Βοιγδῃ 
ΘΟ]ομ ΘΒ πα Βοιμδῃ ᾿πῆἤϊιθπος Ππδα οδιιβοα 118 Δαορίιοη. 

Τὸ {1186 πιοϑύ δποϊθηῦ 1,801 νΘΥΒΊΟ. ΘἸΠΟΡ [6 Ὡδὴθ οὗ ““πίδ- 
Ηἱογοηγπιίαπ ΤΥ Ὀ6 ΟἼΥΘΩ, 88 οοηίγαβίθα πῖῖ {Π6 γταυΣβοη οὔ 
οτοιηθ, οὐ {πΠ6 Οἱά [μαἴϊῃ, ἴῃ ορροβιοῃ ἰο {86 νυϊραίε οὗ τ 
ἔΆΓΒΟσ, σ οἢ Βοοὴ νγ88 Ὑ]ΔΘΙΥ υδοα, δηα Ὀδοδπι ἴῃ 8 ἔθ ΝΥ σοη 168 
ἐλε νοτϑῖοῃ οὗ {πΠ6 ΥΥ ββίδσσῃη Οβῦσοῃ. ΤῊϊ8 ποιμοποίαϊασα ψ1}} ἀνοιὰ 
ΘΒΒΌΣΩ ΓΟ 8 Ὁ ΒΙΟὮ ἤανο ὈΘοα τηδάθ ψιπουῦ ἃ στουπάνοσκ οἵ ἔδλοῦ, 
δηἃ τ ΒΙΟΙ Πᾶνα τη]β] 6 α υυιύογβ ποῦ ἃ ἴδ. 
ΒΥ συ πότὰ (818 γα β] 10 ῃ 188 Τρ 6 18 Μ᾿ ΒΟΙ]Υ ἀμκπόνῃ ; (ῃ6 ἀαΐα 

18 αυ16 υποογίδιῃ ; Ὑ6 οδἢ ΟὨΪΥ ΒΑΥ [δύ 1Ὁ Πα Θοπλθ ᾿πΐο Ἔχ βίθῃσθ 
μοίοτα {πὸ οἷοβο οὗ [86 βεοοῃα οθηΐυσυ. [0 18 δἰγοδαυν ἰουπὰ ἴῃ {ἢ 6 
οἰ ο 8 ρίνοῃ ἴα (86 τσὶ πηρδ οὗ Τογι]] Δ η, βοῖλα οὗ ὙΠϊοἢ ἀγὸ 8η-΄ὸ 
ΤΟΥΙΟΓ ἴο {παῦ ἔπ: 4130 38δ Του ΙΔ βοοϑῖηβ, τιΐμοιι! δ σραβοηδθὶθ 
ἀουβέ, ἴο βανὸ υδβοά δα 1,411 γαπβ᾽αίϊοῃ οὗ ᾿σϑηφοιιϑ τ ΠΙΟἢ γα 8.1}} 
ῬΟΒΒαΒΒ, ἰὴ τ ΒΙΟΒ {μ6 οἷα Τ,αἴϊη νϑγβίοη μ88 ἰθν ὙἹ81}0]6 ἔγδοθβ, τν8 
Ιηυδῖ ΒΑΥ͂ (Πα 10 οχϊβίθα 48 ἐΐδο 7,αἰΐπ υογείοπ οὗ ὑμπᾶῦ ἀρ, δμα {αὶ 1 
γγ͵88 νν6}} Κπόνγῃ ἴο {πᾶ ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΓΥ οὗ ἰσοπεθιβ 80 ὑγδῃβ᾽αίθα ἢ]8 
ψΓΙΠηρ8 ἔγοτα ἴ[ἢ6 ατϑοκ. 
1 Βα Ὀθθὴ δΙγθϑαυ βαϊα {πδὺ (818 σϑσβίοῃ οτὶ σι παίθα τη {Π6 Ἐοτηδῃ 

Ῥτουΐηοο οὗ διογέθδ Αγίοσα. ΤῊΪΒ ΟρΡΙΠΙῸΠ σ͵1β Θχρσγθεβθα ὮΥ ΥΥ οὖ- 
δίθιη  δηᾶ τηδϊ ἰδ ηθα ὈγῪ ΕΠἸΟΠΠοση 3 δπα οὔμουβ, οἡ {π6 στουπά οὗ 
1806 ομαγδοίο οὗ {86 1, Ό ΠΗ ἐουπα τη 1ζ, ἀπα ἴῃ [Π6 σϑσβίοῃ οὗ {86 
ΟΙα ᾿Γβίαπιθηΐ ἔγομι ὑπ 1 Χ Χ,, το πῖοῖι {118 ὑγδηβ᾽ίϊοι ὈΘ]οΩρΒ ἃ8 
ἃ Ῥαχί οὗ (ῃ6 Βαη6 ψΟΥΚ. 

1 ἫΘ βδΥ8 οὗ Μ]]], “ 108 ]1ς δ νοσβίουὶ ἢ, 6. ἱπάοοιῖβ, ποδοῖο φαΐθα8 ἱπ οτργο θα, σεγές Ζαϊοίϊ 
Αὐῖδ, ρα ἐ]θαοτοῖ," ὅο. (Ρτοϊερ. 176.) Ηοῦνν ἴῃ Κ͵είμα Ζα(ΐπα ν᾽88 {ππ8 ἀοδί ζηδίδα ΚΥ͂ 
ὙΓΙΓΟΓΒ. ΟἹ ΟΥ̓ ΠἸΟΔΙΪ ΘῈ θ͵Θο (δ γ71}} Ὀ6 ἜχρΙ αἰποᾶ θεϊονν. 

3. 866 8 “ Εἰπ]οἰπηρ ἱῃ ἀΔ5 ΑἸΐῈ Τοϑιδιηθηι," 1ϊ. 406. οἀ. 1828, ἀπὰ ἢΐ8 “ ΕἰΠ]οἰππρ ἴῃ 
ἀδ8 Νευθ Τοβίδσηθηϊ," ἱν. 8355, 856., ὙΠοτα [6 Π0]]οοῖΒ ξοσὴθ ΟΥ̓ 6 δβίσοηρ; Ὀγορδ 168 
ὙΠΙΟΝ ΤΩΔΥ ὃ6 γροὰ ἴῃ δνουν οὗ Αὐτίςα. Οδγάϊηαὶ ΥΥ ἰβοίηβῃ βαγ8 (ΕΒβ4Υ8, ἱ, Ρ. 42.) ἰδὲ 
ἘΠΟΠΒοτι γ͵68 [86 ἢτβί δαϊηοΥ τ μοῸ δὰ πηδᾶδ βας]ϊ ἃ σοπ)οοίαγο ; δαϊ ἱξ νγγὰ8 ἴΠ6 ορίηΐοη οὔ 
ὙΝ εἰβίοἴη δηα οἴμοτβ ἴῃ ἢ18 ἀΔγ. ὙΝ Ἰδθηϑη 8180 888 ἴπαὴ ΕἸΘΙΒΟΓΏ “ διοι Ρί8 ΠῸ ἀδιῃοῃ- 
διγδιίοῃ οἵ 88 στοῦπαβ ;᾽" Ὀαΐ [818 18 ΠΑΓΑΙΪΥ͂ ἀῃ ἐχδοῖ βιδιοιηοπῖ, ἔογ ἴῃ6 Οοττηδη οτὶτὶο 
παπηέδ ἴγ 6 ΒΆΙ16 Ποδαβ οὗ δυρτιτηθηΐ 88 [ἢ086 νυ ἢ Βανα Ὀδθη 80 {ῈΠ]Υ οἰαδοτγαϊοὰ ὈΥ ΥΝ 1β6- 
ΤΩ Ὠἰτηβοῖῦ, ΕἸΟΒΠοση (ἴῃ 116 ἔογπιογ οὐ [86 μαββαρϑδ δῦονο τοίοστεὰ ἴ0) βαϊὰ, “ πα] οι, 
ΒΟΏΓΙΘΌ ΜΟΪΔ] 6 οἴῃ χΟΌΟΓΠΟΥ ΠΆΠΠΟΥ σοη Κοηιηΐίββοη πηὰ ΒΙ]ἀπηρ ἰῃ ἀδῃ οτβίοῃ Φ8ῃγ. 
Βυπάογίοη ἡδο ἢ} ΟἸγτίοῖαϑ 80 ἐδ] ἤδθοβ απ ὈΑγθαγίβο 68 1, ὐοίη, 418 ἀοσ Ὑογίαββου ἀἰοβαῦ 
ὉὈονεγβοίσαης ἢ" Οη {Πΐ8, Ὑ ἰδοιηδη σοασκβ, “ Αραϊπδὶ (16 ἴοστα θυ δὴ τγα ταυϑὲ 
Ῥτγοίοβι ; δῃὰ νὰ ἴδυθ [ἢ διήταρο [ὉΓ δὸ ἀοϊπρα οὗἩὨ ἴδ6 ἙοἸοὈγαϊθὰ Ἰοχὶσορταρ μοῦ ΘΟ ΒΏΟΥ, 
ὙΠΟ ϑρα ἴ0 ΒΑῪ ἴδδὲ 6 οοπδίἀογοὰ (Π6 Ὑ αι χζαῖθ 88 8. οἰ ββὶοϑὶ δ ΠΟΥ, βίηοθ ἰδ θη Ὀ]οα Ὠΐαὶ 
ἴο ΒΏΓΥΘΥ (ἢ 1,Διΐη Ἰαηρτιασα ἰῃ [18 [1}} ἀχίθπι." ϑεά ρμδοθ Οασγάϊηδ) 8 ἀοοιἐββί πὶ, ἂς νϑῦ- 
ΒίοῃΘ ὑεέεγε 1,αϊϊη Ἰοουϊα5 68ὲ ΕἸΠΠΠογηΐιιβ, ἀ6 Η]εγοπψπιίαπᾶ Οεεπεέσιμ. 
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Το {Ὁ]16θὺ ᾿ηνοβιιραίίοη οΟΥἨ {8 βυθ]οθοῦ 18 {παΐὶ οὐ ἈΟδγάϊμαὶ 
ὙΝ ἰβειθδῃ ἴῃ “Ὑπὸ 1μοἰΐοτβ᾽ ἢγϑὺ ρα] Βμ6α ἴῃ 1832-8', δπα ὩΟΓ 
ΘΟΙΆρΓΙΒοα ἴῃ 18 οΟἸ]οοἰοα Εὔββαυβ (νοὶ. 1.). 

Ης ἢγϑυ ροϊπίβ ουΐ παὺ [86 φαυὶν ΟΒ τ βι ϑηΥ οὗ ΠΑΙΥ τπγ88 σαί μο Ὁ 
ατοοὶς ἰπ ἰδισυδρο μδῃ 1,αἰϊη ; [86 παπλ68 οὗ [6 Ὀ᾽βῆορμβ Μ 6ΓΘ τ ΒΕ] Υ 
Οτεοῖ, ϑιοσίηρ μα 10 ψγὰ8 ἴο ἰμαῦ παίίοη ΤΠ6Υ Ὀοϊοηροά, δπὰ {μαΐ 
1805 {86 το] ρίοι οὐὗἨ ΟἸγιϑῦ πηδῦ πὰ Βοπμθ Πᾶνα ἰοηρ θ6θῃ 8 ἔογεϊρῃ 
ἸΒΣηρ. Αμα 8ο ἴοο {86 (Ἰγϊβύϊδη υυὶΐουβ οὗ [86 ΘαΥΪῪ οοηΐυσίθθ ΤῈ ΓΘ 
1 1Ὰ]Υ ποὺ 1.δ[π Ὀυΐ ἀγροῖς. 

ΤΠ6 [Ο]ονὶπρ 18 [Π6 ΟΙοΑΓ δηα Ἰυο]4 βἰαἰοτηθηί οὗ Μίυ. ΥὙΥ͂ εβἰοοίί, ἴῃ 
ὙΒΙΟἢ Β6 Δαἀορίβ δηὰ τϑβίαίθθ (ὐδγαϊηδὶ ΥΥ Ἰβοιωδη  Β ἀγσυταθηίθ : ----. 

“ς--- Ἤρομηθ 186] ὑπάδὺ [6 ΘΙΡΟΓΟΥΒ γγ88 γ16}}] ἀθβοσι θα 88 "8 
ατσεοκ οἱ ;᾽ δῃὰ ἀσθοκ να 118 βοοοπὰ ἰδησυιαρο. Α.8 Ἀγ 88 "76 Ἕδῇῃ 
Ἰδδσῃ [86 τη888 οὗἉ [86 ΡΟΟΙΟΣ ΡΟΡα]δίΊ0ὴ ---- ΘΥΘΓῪ ΠΘΓα ἔα στοαὶ θυ}}ς 
οὗ [86 οαυν ΟἸΓΙΒΔη8.---- σαβ τοοὶς οἴ ν 1ῃ ἀδβοθηΐ ΟΣ 1ῃ Βρθθοῖ. 
Αταοηρϑύ (6 πᾶτ68 οὗ (86 Αἴθοη ὈΙΒΠΟῸρ8 οἵ Βοταα ἂρ ἴο {Π6 οἷοβο οὗ 
1π6 ΒΕΟΟμα σΘὨΓΌΤΣΥ, ΟῸΣ ΟἿΪΥ ἅτ [δια : Ὀαΐ ἴῃ (Π6 παχύ σϑηϊυσυ 
1π6 Ῥτορογίίοῃ 18 πραυῪ σονοσβοα. Ὑμθα δ. δὴ] σσοῖβ ἴοὸ [86 
Ἐοιμδη ΟΠυσοῖ μα τσοΐθ τὰ ατθοῖ ; δπα ἴῃ [86 Ἰοπρ [18 οὗἁ βα] αἰδίϊομϑ 
ἴο 119 χηθτ Ὀ6.8 ΥΙ}  Ὠϊοἢ (π6 1 ρ18116 18 οΘομοὶ μα 64, ΟὨΪΥ ἔουν 1μαἰϊη 
ὨΔΠΊ6Β ΟΟΟ. ΒΟΓΟΥ δον αγὰβ (]οιηθηΐ ττοΐο ἴο (μ6 (ΟΣ ἢ 18Π8 
ἴπ ατοοῖὶς ἴῃ (86 παὴθ οὗ {π6 ΟΠυσοῖ οὗ Βοιηο : πᾶ δ ἃ ἰαΐοσ ἀδίβ 
νγχα ἢμα {π6 ΒΙβῃορ οὗ Ο(ὐοτ τ τυιπρ ἴὰ ατϑοκ ἴο ϑοίογ, {πΠ6 πιητἢ 
ἦῃ. Βυοοαββῖο ἔγοτῃ Ο]θαθηῖ. «υϑπ, Ποιτηδ5, απᾶ Ταίϊδη ρυ ] 8ῃ64 
{μεν ατροὶς ἰτθαῖῖίβεβ δ Βοῦῆθ. Τὴ δροϊορίεβ ἰο {6 Βοιηδῃ 
ΘΙΏΡΟΓΟΥΒ ΓΟ ἰῃ ατοοῖκ. Μοάοβίιβ, (δι, ἀπὰ Αϑίοσιαβ Τὺ υθαπιβ 
θοῶσ [,μΔ πϑη168, δηα γοὺ {π6ὶγ στρ πο ατθοκ, Ἐνθη 
ἔαυῖμον οϑῦὺ ασθοὶς 88 (86 δοιητηοῃ ἰδηρυαρο οὗ ΟΠ γιβδηβ. ΤῈΘ 
ΘὨγΟμοΒ οὗ Ὑιθηηθ δπα ᾿γοηβ 866 1 ἴῃ (Π6 ἰϑίουυ οὗ {ποὶγρ 
ῬΘΙΒΘΟΙ ΠΟΏΒ ; 8δηα Ισϑηθοαβ, ἱπουσῇ δα ᾿ἰγοα διλοηρβῦ θα θαγίδῃβ, δηὰ 
οοπέεββοα ἐμαΐ μα δα σγοόνῃ ὈΠἤδΙ ΠΑΡ τ} ἢ18 πδῦννο Ἰαἴοτα, τηδαθ 
10 {Π6 γνϑιοὶα οὐὗἁἨ Ἀ18 γθαῖβο δραϊηβύὺ βϑγθϑῖθβ. ΤῸ ἢγϑὺ ΒΟΣΙΏΟΙ8 
ὙΓΙΟΝ 6, ργΘδομοα αὖ Βοιηθ ΜψοΓ6 1 (ἀτθοῖ ; δηᾶ 10 ᾿88 θθθῃ ὁοῃ- 
ἡεοίυγοά σι σοοα τϑάβοὰ ἰμδαὺ σὑτθοκ νγὰθ δὖ βσϑὺ (86 [Ππυχριοαὶ 
Ἰδηρσυδρο οὗ [πΠ6 ΟΒυτοῦ οἵἩ Βοπλο.᾽"" 

[18 ργοΑὈ  Π1Υ 1ῃ ἴδνου οὗ Αἴτισα, ΥΥ̓ ἸΒοσωδῃ Θομβστηβ ΕΥ̓͂ ῥσοοίϑβ 
ἄγαν ἔτοπλ {Π6 ΤΟμαγδοίοσ οὐἩ {μ6 ἰδηρίαρο, ΒΊΟΝ ροϊηΐβ ἰο {πδύ 
οουπίτγ, δπα ἔγοιῃ ἴπ6 δοβοϊαῦθ οουίδι τυ ὑμαῦ ΒΌΟΝ ἃ ἰγϑῃβ Δ ὕου. τ 88 
ΤΘΟΟρ ἸΒοα ΟΥ̓ ΤΟΥ] Δ 88 σαγτεηῦ ἴῃ ὑμαῦ τϑρίοῃ, δῃα ψ͵ὰ8 υββὰ ὈῪ 
μη. Τῇ Αὐιοδη ᾿πρυϊδίϊο ρου Αγ 1168 οὗὨ [818 ο]4 νογβίοῃ ἃγῈ ν Ὁ ΣῪ 

Δ Τὰ γο 1οἰΐοσβ ΟἹ 8οῖθ Ραγὶ οὗ 80 (ΟΠ ΓΟΥΟΥΒΥ σΟΠοοΤΗΐηρ ἰῃ6 ΟΘημΐπθηθ88 οὗ 
 Φολπ νυ. 7. : οοῃίδίηϊηρ 4180 δὴ ᾿παυΐγ ἱπίο (6 Οτίχίη οὗ 186 ἢτεῖ 1,δεῖη Ν᾽ σβίοῃ οὗ 
δοτίρευΓο, ΘΟΙΏΣΔΟΠΙΥ οδ] ]οὦ “186 11818.᾽ ὙΠ686 “1, ἴεγ8 Τοσο ἢγαὶ Ῥυ ἰβῃμοὰ ἴῃ 6 
4 βίμο]ς Μαραζίπο, ἴπ 1832-3. ὙΒΟΥ ο͵Θ ΤΟρῸ 5 η64 ἰη οτηθ ἰη 1835, τ ΒΟΠῚΘ 
δα άϊιϊοιβ." “ὙὙΠῈ ἃ ἔονν νοῦθδ] ομδηρθβδ, ΤΠΕΥ͂ τὸ Ἰοῖ ἴῃ Τρ βδῖηθ ἔοττη." Αἀγοσίϊβθ. 
τηθηὶ ῥγεβχοὰ ἴο [8686 1,Ε(ΓΟΥΒ 88 γορτ 8 μοα ἴῃ τμ6 Ηγβὶ νοϊαπλθ οὗ “ ἘββδΥβ οἡ νδγίουβ 
Βαδ)οςία, ὈΥ ἰδ Ἐταΐποηςοο Οαγάϊηδὶ ΥΥ ἰδειμδη," 1868. ὙΒΟδ6 “ 1,μδἴ[6γ8᾽ 4.ὰ οἰϊβᾷ δθουο, 
τοι ἴμο εὐϊίοη οὗ [Π0 Εθθαγβ. ᾿ 

3. «Α (9 π6ΧᾺ]} ΒΌΓΥΟΥ οἵ ἴμ6 ΗἰδίΟΥΥ͂ οὗἩ 186 Οδῆοῃ οὗ {6 Νανν Τοβίδιηθηΐ ἀαγίη 
ἢγϑι ἴοιγ Οδηϊυγίοθ. ΒΥ Βτοοῖο Ἐοδβδ Ὁ οδίοοίί, Μ΄. Α., ἰαῖς ΕΌΠονν οὗὁἨ Ταπὶ Οὐἷ 
Οδμδτί ἀρ 6." Οαεμθηάρο : ΜασΠ δὴ ὅς Οο. 1855. (ρρ. 269, 270.) 

' Ω 4 
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ἐξ8, 
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ὨΌΣΊΘΓΟΌΒ, 8η4 ἀτὸ (ΟἸ]οοίοα τ} τηὰοῖ οαγα (ΡΡ. 47---63.) ΤῊ 
οοΙ δ᾽ Π6α Θνιάσποα οὗ 4}1 {π6 οΠατδούο  Β[108 οὗ Ἰδηριιαρθ ---- ἢ 411 {π6}Γ 
νΑΙΙΘΟ168 ΟΥ̓ ΡΘΟΌΪΙΑΥΙ 168 οὐ ννογά8, Θοπβίγ οἴ 0η8, δῃα 1 ἢ ΟΙἼΟΠ8 ---- ἴ9 
ΨΟΓῪ Βίγοηρ, [0 ΔΗΥ͂ ὙΠῸ ΓΟΑΙΪΥ ἈρΡΡΓΟΠΟπὯβ {Π61 Ὀοαγίηρ : ἴο τηδίη- 
ἰδὶπ [86 σΟΒΊΓΑΣΥ που]α ᾿πνοῖΐνα ἴῃ αἸΠΠΟΌ] 168 ἸΠΠΤΩΟΙΆΡ]ς." 

Βαυΐ ἴο ῥγονε {πὸ Αἰτίσδη οτἱρίη οὗ ἃ 1810 σϑυβίοι 566 ἴῃ [86 
ΘΑΥΥ ἄρο8 που]ὰ 6 οὗἁ Ὀυὺ 1{{16 σα] 88 ἴο {π6 ρσθηθγαὶ φυθϑίϊοη, 2 
{πο γ ΤΠθη οχιβίθα ππῆοῦε ἐδαπ οπθ ἰΓΘΏΒΙ ΔΙΊΟΩ ; 1, ΓῸΣ 1ηϑύμηοθ, δ ἢ 
ΘΟΙΒΙΓΥ σογο 1 αὐη τγὰ8 αὐ 41} υδεα, δα ροθϑβθββϑα 118 οὐγὴ 1.01 η 
ἰοχύ ; δηὰ {86 ρτοοῦ οὗ αἰτίσδῃ ογἹρίῃ 18 οἵ ᾿ππρουΐδηοθ 88 ὁΠ6 βίβρ 
ἰοναγαϑ ἃ ἀσπιομδίγδίίοη οὗ {πὸ μπὲξψ οὗὨ 186 οἷα 1,αἴϊπ γουβίοη. ΤῊΘ 
δνϊάθποθ οἡ {818 ροϊηΐ 18 Θβ ρον οοπηροίοα τὴ} {Π6 ἔλος {μαὲ {Π6 
οδαγαοίοσιβίιοβ οὗ {86 Αἰγίοαπ νϑυβίοη ἃγ6 ἔοαπα ἴῃ Π6 Οἱ ΑΌ]ΟΠΒ τη8646 
ΌΥ [,αὐη Ὑσιίουθ, γΠ0Ὸ 4}1 86 {86 Ῥϑοῦ δῦ ὕθστηϑ οὗ {Π]18 ἰγαπβἰαςίοη, 
“Τῃ {186 αυοίδί!οιῃβ οὗ 4]1 [6 ἐδίμονβ, ν᾽ μοῖμον 1(4]14η, (Δ 18}, ΟΥ 
Ορϑηΐβῃ, γα πὰ (μ686 Οχ γβογα Πα ΥΎ πνοτάβ. 11 ὁδοὶ ομυγος υδεα α 
αἰ δγθηΐ σνουθίοη, 8.0}}} τηοσο 1 δυοῦν ομθ Ὑἶὃο {πουρῃΐ τ86 ] ἢ 
αὐ) 1ῆ6α ργοβυτηθα ἴο ὑγδηβὶαΐθ, 18 1 ΟΥ̓ α10]6, ΠΑΥ͂, 18 10 ῬΟΒΒ10]6, {μα 
811, οὗ νυ βαίθνου ΘΟ ΙΓΥ, οὗ νυ βδίαυοσ. 801]10168 οΥὁ Θἀυσαίΐοη, σου]α 
Βαγα υϑοᾶ {(Π6 βαπ6 ψογβ, δπα δαορίθα βιγα δ ἔοστηϑ, δηα {Π686 τηοβὲ 
ὑηυδβυλὶ, ἕο πα ΟὨΪΥ ἴθ ὙΥΙΘΙΒ ΟΥἮὨ ΟΠ6 ὈΓΟΥΪΏΟΘ, ΒΟΙῚΘ ἴῃ ὯῸ ὙΥΙΟΥ 
δχοθρύ {μ686 ΒΥ ΘΓΆ] γϑυϑιοηβῦὴ (δὴ ΔΠΥ͂ ὁη6 Ὀοίϊανθ, [ὉΓ ᾿ηβίδῃοο, 
μα ([Π6 νοσρθ, σίογίεο, οἰαγίῆεοο, δαϊοΐϊοο, πιασηϊῆοο, γμδέϊεο, πιοτ- 
ἐΐοο, υἱοΐῆεο, ΒΒου]α μαννα Ὀθθα ᾿ηνθηΐθα οὐ δἀορίθα ὈΥ ἃ νδγιοῖγ οὗ 
ΔΌΓΠΟΥΒ ὑγϑηβ᾽αὕϊηρ; ᾿ΠἀΘρΟ θην, τ μΘὴ γγὸ ΘΟΙΒΙΔΟΓ {παι ΤΟΥ͂ ΔΘ 
ἴο Ὀ6 ἔουμπᾶ ἴῃ πὸ ἰδ πη διΠμοὸΡ Ὀαίοτο ἰ86 γυϊραΐα οδπλθ ᾿ηΐο 
δθμπογαὶ υδοῦ ΝΥ αἸα πὸ οπδ δηιοηρ {Π6 ΒΡΡοΒβθα ἱπηπατηθγαῦ ]θ 
ΤΥΔΏΒΙ αἴουβ ΒΑ Ὺ 7ωδέμηι γούάεγε, υἱέαπι ἀαΥ̓́6, ΟΥ 86 ΔΗΩΥ͂ ΟἾ6Υ βυσῇ 
Ῥῆγαβο ἢ ΟἾΪ]ΥῪ ΟἿ βο πο Ὴ, 1Ὁ Β6Θ.8, ὁ8η Ὀ6 σίνϑῃ ἴο [686 ἀὈΘΥ168,---- 
ἴο ΒΌΡΡΟΒα ἴδ νϑσβίοῃ [0 ἤᾶνθ Ὀδθη {π6 ρΡγοἀιυοίϊοῃμ οὗὨ οη6 τηδῃ, οἵ οὗ 
ΒΟΨΘΙΆΙ οΟὗἨὨ [Π6 Βδπι6 ΘΟῸΠΙΓΥ ἈΠα ἄρ6, ΠΟ ρᾷγα ἴο 1 {μαΐ Ὁπηΐγιη 
ομαγβοῖοσ τ Β]Θἢ Σς 88 ἴῃ 41} {86 ἔγαρτηθηῖβ {μα΄ νγ6 Ῥοβββϑεβ οὗ 1{.᾿ ἢ 

ΤΏ15, [6 , ΠΥ Ὀ6 σΟΠΒΙΔοσθα 68 [Π6 σγϑβυ]ϊῦ οὗ ᾿ηα ΤΥ δηα ἰηνθδ- 
πραῦοι ; μα΄ ἴῃ {86 Βεοοπα ΘΘηΓΌΣΥ ποτα οχἰβίθα 8 [δύῃ νοσβίοῃ οὗ 
τ Νενν Τοδίασαθῃξ Ὀοοῖκβ, τηϑᾶθ ἴῃ Αἴγιοα, δηα υ86α Ὦγ {π6 Αἰτίοδῃ 
ἔλίΒοτα, --- ἃ ὙΘΣΒΙΟ ΘΧὨΣΡΙηρ (Π6 ΤΠΑγδοίοσιβίιοβ οὗ {86 [,δη 

᾿ Σ ἰ8 του κα ῦϊο ἰδὲ, τ ἢ {Πὶ8 ονιάσησα δοίογο Πίπι, ΜΊΖ. ϑουίνοποῦ βῃου]ὰ ςο8}} τὴϑ 
Αἰήοδη οτἱκίη οὗ 186 οἷά 1,Διπ νεσγαΐοι, “ ὟΥ ἰδοϊηδη Β οοπλεοίωγε." ἨΔ 8878 (“ ϑΌΡΡ]6- 
τηθηῖ,ἢ Ρ. 36. ποίδλ, “ ΤῊΙΒ 18 ποῖ [Π6 γὑΐδοο ἴὸ ἱπψοβιίραϊα [Π6 {ΓᾺ} οὗ Ὁγ. ΥΥ ἰβαπιδη 8 
οομ)δεΐαγο, νι ἰς ἢ ΤΟ τηδηη τα ρ ΟΠ γ δάορῖβ, {πδὶ [Π6 δγαὶ ΓΑ υουβίοη Ῥν88 τηδὰθ ἴῃ 
Αἰποδ." ΑΦ τοδᾶοῦ ταΐζαῦ {πἰπῖ τΠδὲ ὙΥ ἰδουσίδη μὰ ἰτονση ουΐ ἃ σοπ͵θοῖαγο δηὰ μίγη ΠΟ 
ΤΟΛΒΟΏΞ, δη 1ῃδὲ ,ΔΟ τηϑηη Πδα διἰἀοὰ ποιῃίηρ. Μτ. ΥΥ ἐβίοους οἱ δ Υ δη ἃ Ὄχϑοιν δαγε, 
“ἸΑΟ ΘΠ ἢ88 τοργοἀπορὰ ἰδ (ΥΝ ἰϑοσδὴ Ἐ) διζυπιθηῖδ, Ὑγὶ ἢ} ΒΟ ΠΟῪ ὁ} 8. ΓΔ ΟΠ 8," 
Ῥ. 269. ποίφ. 

2. Ὑβοπδη᾿β Ἑββαυβ, '. 65. Ιζ ἰδ Ῥτόρον ἴο δή ἃ, (δαὶ δἰ που ρῇ {Π6 116ὲ οὗ ρϑουλαν τογά8 
Ὀγοῦρῆς ὑοροῖθοῦ ὉΥ Ὑ ἰβεῖηδῃ 18 ααϊδα βῆ ς ἸΘῪ σοηνϊποὶπρ οἡ [δ βαθ)εοὲ ἴον νν ὨΙοἢ (ΠΟΥ͂ 
ἄγΘ οΟἸ]οοῖοα, γοῖ ἢ18 απ οδιῖοη ΠΥ ποης οἵ ἴδ ΓΓΒΠ 5] ίοτβ δῃουἹὰ αν πδεὰ ἡμδῶρπ γεάδετε, 
ἷ8 οὗ 4φι}16 ἃ ἀἰδόγοης οπδγϑοίοσ. ὙὯγ|)αο͵ο τηῖρῆϊ δδκ, ΨΥ ἀϊὰ ποπθ οὔ 16 πλ 086 ΒΠΟΙΠΟΓ 

΄ πογὰ ΟΥ̓ Ἔχρσοβδβίοῃ ἢ Βυΐ 88 ἴο γέ γεάάετε, ἰὰὶ ςουἹὰ ποῖ ἤᾶνθ Ὀδθὴ οχροοϊθὰ (μδὶ δῃΥ 
ΟὯ6 Ὑοῦ]ὰ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ ἴπ6 ἴαττὴ ὙΠῸ Παα ποῖ δ δοτγ θὰ “ οπιηἶδ οἱ βἰηρσυϊα, 4080 ἀ6 ρΡεςσοδῖο 
οΥΣμ8}} οὐ ἀθ 78 δοδίϊοπθ, ἰῃ δβδογοεδποὶδ Τυϊοπτίπα δγποᾶο ἀδβηϊία οἱ ἀθοϊαγαῖδ 
[πογυπὶ δηρίδοῖοῦ οἱ τεοὶ ρίο." Ιδ 8 ἴοο πιιοῦ ἰο Ἔχροοῖ ἢῸΠπιὶ ἰγδηδί δύο οὗ πὸ δεοοπὰ 
ἸΠΠΟΙΙ (δι 1ΠῸῪ Βῃου ὰ δάδρὶ τβοηηβοῖνοα τὸ [Π6 ἀορπιὰβ ραΐ ἴοσίἢ ἰπ 106 διχίθθητ ἢ δὲ 

πη, 
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ἀϊαϊοοῦ οὗ {1π6 Πλθγδη ρῥσγονῖμοο ; απὰ ψ Βϊοδ, τ θη ἃ 1,δ01π ὑγδηβ δ οα 
88 Π6Θαἀρα ΌΥ οὐδοῦ σορίομϑ, γ8 ποτα τ] 6]Υ ΑἸ ΒΟ δηα υδβοὴ 
ἼΤΠα ΠΙβίουυ οὐ [Π6 νϑγβίοῃ οὗ [86 ΟἹα ᾿δβίδιηθηϊ ᾿ηΐο [αἰ ἔγοτα [86 
ΤΙ ΧΟ, ἀοοθβ ποῦ Βρϑο βο δ! ]}ν Ὀοοηρ Βογα; Ὀὰὺ 1ῃ ἴδ6 ἀἸδβουββίοη οὗ 
{πε δαυ)οοῦ 116 ρθῆθγαὶ ἀπ Υ οὗ {π6 οἷα 1μα.1ἢ νογϑίοπ ἔγομι [Π6 
1 Χ ΣΧ. οἵ (86 ΟἹὰ, δπὰ 186 οΥἱρπαὶ οὗ [π6 Νῦν, τηυδῦ πού Ὀθ ]οβί βιρβῦ 
οὗ οὐ ἔουροίίθῃ. ΕῸΓ 1Ὁ 18 ἴπ ρατγύ ἔγοπι (Π6 Πρ δῖα ομαγαοίθ Ἰ Β[108 
οὗ [86 ΟΙα Τοβίδιιθηςν ἴῃ {π18 [μα γϑγβίοη (δδΐ 118 οσὶρίη δηα 88 
σβη Ὀ6 Οἰοαυΐγ δηπα ἀσἤπιίοὶν ἰγαοϑα οι, 

ΑἾ58ο, 88 ἴο {86 θῖν οὗ (86 οἷά Ἰ,μαὐΐῃ νογϑίομ, [86 Ἔχργθββίοηβ οὗ 
Τογία]] δὴ μᾶνθ θθΘ ΣΙ ὨΓΥ τοϑίβα Ομ 88 δου ηρ ὑμαῦ Β6 Κπον δηά 
Γαδορπηδρα ὁπ6 ἐγαπείαίίοπ, δα ἰΠαΐ [118 νΘΓΘΊΟῺ 88 ἴῃ 86 νυ ΥᾺ]} Ὀΐδοθϑ ἡ 
(ἢ 818 ΟρΡ᾿ 101} Ορροβϑα ἴο νγιδῖ νγἃ8 [ουπα “ἴπ ατϑοο οἱ οπίϊοο." 
ΤῊ] νϑυβίοη τησδύ αν Ὀ66η τη866 ἃ Βι}}ἘΠ1 οἱ νυ Ἰοηρ ἐϊπια Ὀοΐογα ἐμ6 
ᾶἃσο ἤθη Του] ἸΔπ πχοΐθ, πα Ὀεΐογα Π6 ἀαία οὗ π6 1μαἴϊη ἰγπηβ- 
Ιαῖοσ οὗἨ ᾿γϑῆθυβ, ἔου ἴὺ ἰο πᾶνθ σοΐ ᾿ἰῃΐο βρθῃογαὶ οἰγουϊαίίοη. ΤῊΒ 
Ι6848 υδ Ὀ8οκ ἐοισαγ 8 [86 τα 416 οὗὨ {Π6 Βοσοομα οδηίυγΥ αὖ {Π6 Ἰαἰϑϑί: 
ΒΟΥ τσοὶ ἐαγ ον [6 ὙΘΥΒΙΟΙ. ΠΊΔΥ͂ ἢᾶγ 6 Ὀ6ΘῺ Ὑἷὲ πανθ ΠῸ ῥσχοοῖῦ; [ὉΓ᾿ 
Ὑ6 ΔΓ δἰγοδαγν 64 Ὀδοὶς ηΐο {Π| ἄπημθ ἤθη ΠΟ σϑοοσαάβ (6}} 18 δῃγ- 
{πϊπν σοϑροοίύηρ (86 Νοτίῃ Αἰγίοδη οπυτοῇ. 

ὙΥ ΒΟΟΣ 1818 σοσβίοη οομίδι ηθα 411 [86 Ὀοοκβ οὗ [86 Νὸυν Τοϑίδ- 
ἸηΘηῦ ΟΥ ΠοΟΐ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΓΘΑΒΟΠΔΌΪΥ απδϑίλοηθά, ΔΙΠουρὰ {86 [}} ἀϊδοι8- 
βίοῃ οὗ {πὸ βυ )]οοῦ Ὀθ᾽σηρ γαῖμοσ ἰο {μ6 Βιβίοσυ οὗ 186 σδποη ἔμβῃ ἴο 
[818 ρἷδοθ. Βαΐ 1 βοηιὰ οὗ (μθ αἰβρυίοα δριβι]θ8 σοῦ ποΐ δἱ ἤγαϊ 
οοῃίδηρα ἴῃ 10 (8πα {86 νϑγι ἵν οὗ σθῃθυϊηρ ᾿πδίζαβ {18 ὙΘΣῪ Ρ͵γὸ- 
Ὀ400 6), {θη νγγθ Ῥοββθδθ ἃ βίγοῃρ δυριυτηθηῦ ἔογ (86 Ὠϊρῃ δηαυλ νυ οὗ 
[86 οἷά 1, νϑγειοῃ. 

Το ργονο {διαὶ 186 οδυὶγ [δα ΟἸγϊϑθδηθ υδ6α πιατν ὙΘΥΒΙΟὴ8 δά 
ποῦ ΠΙΘΓΟΙΥ 9π6, ΓΘΟΟΌΣΒΟ πδ8 θ66ῃ ᾿ιδὰ ἴο {π|Ὸ δύυυπηθηίβ: γί, βὰρ- 
Ροββα ἔδοίβ ; βδοοῃά, ΒΡ ροΒΘθα ὑβθβυ ταν. 
ΤΟ βυρροθοα ἔδοίβ ἀγο, {86 ἀἰβογθρδηοῖθα θούνγθοη αἰ γθηί οἱΐδ- 

ομβ οὗ {ῃ6 Ββδιὴθ 6 ὁπ [86 μετ οὗ [ἈΓΠΟΥΒ το 864 ΟὯΘ ΟΥ̓ 
ΙΩΟΤ6 δηΐ6- ΗΟ τ ΐβῃ ἐλια ἰοχίβ. ἢ νΑΥΙ ΔΙ ]ΟἢΒ ΤΑΥ͂ Ὧ6 ΘΔΒΙΪΥ͂ 
οΟἸ]]οοἰοα, δὰ {μ6ν βθϑιὰ αὖ ἢγβί ἰο ργαβθηΐ 8 ΡΌΟΑΙΥ ἃστϑυ οὗ ουϑγ- 
Ὑ ΒΟΙπηηρ ζαοίδ. Βυΐ ἴο δύ 4068 4}] (18 νατϊδίιοη ἀπιουηῦ ἢ ΟηΪϊγ (ο 
1816, (μα ἀἸδγθποθδ μδα ογορύ ἱπίο [μ6 1,μαἴΐη νοσβίοη ; δηὰ {μδὺ [Πυ8 
116 511}} ὁπό ἴῃ 118 σϑηθσαὶ ἰαχίυγο, ὕπο γ ογ ροϊπίβ οὗ αἰ Ὅσο μοΘ 
ἴη αἰ ογθηῦ οορῖθθ. [1 {Π18 τιοάβ οὗ ἀγρυπιθηϊδίοη ὑγ6 ΓΘ πὸ ἀβυα είν 
δηα σομν ποίην, 176 ταὶρῃϊ ΒΠΟΥ παΐ αἰ ἴδγθπί οχιβίϊηρ αστθοῖκ σορίθΒ 
εοὐμίά ποῖ ἴᾶνα βργυηρ ἴγοιῃ [86 ΒβΒᾶπ|6. ΟΥἹΡΊΠΔΙ ; 86}}} 1688 (οῃ βίοι 
ΡῬΥΪΠΟΙΡ[68) οου]ὰ {818 Ὀ6 {Ππ6 οἈ86 1} {Ἀ6 οἰξαϊίομβ οὗ ἀσϑοκ ἔλθ 8 Ὀ6 
ἴδκθη ἰηΐο δομπβιἀδγαζίου. Ὑ ὮΥ {ῃθη πιυβύ 7ἷὸ ΔΡΡΙΥ͂ 80 αἰ ἔθτοηΐ ἃ 
ΤΌ]α ἀπά τηϑϑϑῖσο ἴο [,αἴλη οἰξαϊοπβ}Ὁ Υὔἴ, σδηποῖ δ6 βιιγὸ (πὶ {Π6γ 
ἀϊὰ ποὺ Ἄβχργϑϑδ ϑδογιρίαυσα 1άθ88 ἴπ ΤΠ6]Γ ΟὟ ΟΓΒ 88 οὔὔδῃ 88 (Π6 
ατθοκβ αἰὰ : τὸ τὺ 6 οογίαϊῃ {μδ΄ γαγῖουβ τοϑαϊηρθ που] πὰ 
(ΠΟ ψΑΥ ἰηΐο 1μϑὕϊῃ ΘΟρΙ68, δυθη {μουρῇ 411 βϑρυϊηρΊπηρ ἔτῸΠλ 016 
ΟΣ ηα] ΜΆ. οἵ ομα νυβσβίοῃ. 

᾿ Αάν. ῬΓΑΣ. ς. ὅ.; 6 Μοπορ. ς. 11. Τὴθ ῥδδδδροδ δΓῸ βυ οἰ η}γ οἰνοά, τ ΔΡΡτο». 
ῥτὶδία σοτωδυύΐβ, ἰῃ ὟΝ οβίοοιϊξ οἡ ἴμς (δῆοῃ, ὑῃ. 378--Ὁ. 
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ΤῊ βΒυρροδβοα ἐδθΈ Δ ΟἿ Ὺ 18 ΓΟ Πα πὶ Βοιὴθ βίδίθηθηΐβ οὐὗὁἩ Δαρτιβῦη 6 
δπα Φογοηθ. Τὴ ἔοστμοσ οὗ {π686 β4Υ8, “" 0] βοι]ρίυγαβ ὁοχ Η6- 
γα ᾿ηρὰβ ἴῃ (ὐοδῖλ γοσύθσῦ, ΠΟΙΔΘΙΑΙΊ ροδβϑυηῦ: [,801Π1 δ ΐοτα 
Ἰηΐογρτοίθα ἢὰ}}]0 τθοάο. 00 Θαϊπὶ οὐἷν18. ρΥτηῖβ ΠΔ6Ὶ [οι ροΥ 8 ἴῃ 
ΤΩΔΠ 8 νϑηϊῦ οοάοχ ατροιβ, οὐ δ᾽ αυδηύαϊατῃ ἴδοι 4015 8101 αὐτὶ Βα 9 
σὰς ΒΑΡογα νἱἀθθαίυσ, δυϑὰβ δύ ᾿πίουργοίαυὶ.  Απηὰ ἔδυίμοῦ οα 
ἢ6 5808, “1ὴ 1:0 88 δυΐδιηῃ 1ῃὐογργοία ΠΟ θὰ8 Ζέαϊα ορἴουϊβ ρῥγῶ- 
ζογαΐυν, πϑῖὰ οϑὺ γου ΟΣ ΌΤΩ ὕθηδοϊοῦ Οὔ ΡΟΥΒριου αἴ βοηΐθης 5.2 

ΤὮδ ἀοαἀαποίϊομβ ἀγασσα ἔγτοσα [686 ραββασθβ αν Ὀθθῃ, 18, (ἢδὲ 
{ποτ 18 δου Πγ ἴῃ 1Π6 ΘΑΥΪΥ ἀδγβ οὐἁὨ ἮΥ οβδίθσῃ ΟἿΣΙ Β ΔΉ ΠΟ 0.6 
δοκπονϊοάροα 1,Δπ νϑγβῖομ, θὰΐ ἰπαὺ ΘΥΘΥΓΥ Οὴ6 ἯὮΟ Πδα δὴγ γϑαὶ 
ΟΥ ΒΌΡΡΟΒΟα ΟοΙηροίθπου (ΟΥ̓ δ ἰϑαϑί, πιαὴψ ἢ ῬΘΙΓΒΟΏΒ) τηΔ49 
ὙΘΙΒΙΟΏΒ [ῸΓ {ΠπΘηλβοῖνθΒ, ἀπ (παΐ ἴΠ686 σοτα ῬΥΘΟΥ οχίθῃβίν ὶυ ὑδρᾶ, 

πᾷ. Τῃαὶ διηροηρσδὺ (π6 οοηΐαδϑίοη οὗ [1,801 ὙΘΙΒΙΟΏΒ ὕποσο Ὑγ88 
ΟὩ6 Κπόνῃ πα τϑοορηδοα ὈΥ {Π6 πᾶπι6 οὗ {πΠ6 7έαΐζα, ἀπα {μπαὺ (818 
ῬοΒβΟββθα βοῖη8 ομδγδοίοἸΒ16 ΘΧΟΘ]]Θη06. 

ΑΙβο 8τα, Τῦ βα8 Ὀδθθὴ οοῃοϊ πἀθα (ασθη ὑπουρῇ 1Ὁ 18 αὐλί6 Ἰποοη- 
διβίθηϊΐ ἢ {π6 οὗμον ἀδαποί!οη8) ὑμπαῦ [π6 αἸἴδγθηῦ ἐοτηβ ἴῃ τ] ἢ 
{π6 οἰᾶ 1,Αἴη πδ8 οοῖμθ ἀόονῃ (ο υ8 τηἱρἢῦ ΡΓΟΡΟΥΪΥ δ οΆ]16α {Π6 
]1ίαϊα, ἀπὰ ἴΠπ8 {Π18 παπιθ, οὐ {86 Κ͵είμϑ ]7Ζέαἴα, ᾿ὰ8 ὈδΘῃ ἴῸΓ ἃ ΘΟ ΤΥ 
δηὰ ἃ Πα} δ] οσσθα ἴο ΟΟΟΌΡΥ 8 ὈΪδοα ἴῃ οὐ τϊοαὶ] ποτμθηοϊαίαγο δ, πα ἴο 
10 να {86 ἀϊϊεγοπὲ Τιαῦϊῃ ἰοχίθ θθοη τοΐοστοα {ῃαῦ πᾶν θθθὴ ἀ18- 
ΟΟΨΘΓΘα οὗ ρα] Ἰ8η6α. Απα {8185 ΒῈΡΡοβϑα β8ρ6618] νϑγβίοῃ τὰβ 60}- 
Βἰἀογθα ὈΥ͂ ϑαῦδαοΣ πα οἴμοῦβ 0 ἤανα Ὀθθὴ ρΘΟΌ Αυΐν {Π6 οἷα ἰΓΔη8- 
Ἰδαίου 864 δηα βαῃοῦομοα εὐ Ἐοπη6. 

ΤΉθΒ6 ἀράυοίοηβ ἔγομλ {π6 τνοσὰβ οὗ Αυρυβίηθ ταύ, μούσουασ, 6 
80 τηδί 88 ἴο ΒΏΟΥ͂ ἰδ 6 Ιηἰοπαἀοα ποίμϊηρ εὐπῦνσαν: ὙΠδἱ 15 αυτδηίοα 
ὃν {πὸ Κπονη ἔδοίβ οὗ [89 οαβϑθὸ. Ηδ Ἰἰνβα δπά υτοῖδ δἱ 16 οἷοβα οὗ 
186 Τουτί Ομ τΟΥΥ ; δηα ὙΒ6η μ6 Βροκα οὗ {π6 ρτοδῦ νασί θυ οὗ 1, 
οΟρίδθβ δηᾶ 1,801 ΤΟΔα ΡΒ, 18 ὑθβυϊ ΠΟΥ ΟΥὗἩἨ οουγβα τοϊδίθα (οὸ 8 
ΟὟ ἔἶπηθ, ἴο ὑμπαῦ 16}. γγ88 ἰΠ6 ἃ ραίοπί βού. Ηον {86ὴ πα 
{18 ψὶἂθ σαι οὐὗὁἨ ἁ ΘΟρΙΘ8 αὐϊδοα ἢ Νού ἤτοτὰ {1π|ὸ ἐγαπείαξίοπς 
Βανιης Ὀ66ῃ {ποιηθοῖνοβ βθρασγαΐθ δηα αἰδιϊποῦ, θαΐὺ ἔγοτη {Π6 οἰτουμ- 
βίδησα οὗ {μοὶ μανίηρ ὈΘΘῃ 80 αἰέξεγεάώ ὈΥ͂ ΘΟΡΥΙΒίβ πα ΟΥ̓ ΤΟΥ ΒΟΥΒ 
ὙΠῸ Ῥοββθβββα 80Π16 πες Κπονίοαρμοα οὗ ατϑοῖὶς, ὑμαῦὺ [Π6Γ6 νγα8 ὩῸ 
ὉΠ ἰοῦ ἀιαοησδῦ θη ἴῃ {ΠΟΙ σοδάϊησ Απα {μὲὶ8 νυ Β6ΘΠ18 
ἴο μβανθ ὕθθῃ Ἰπογθαβθα ὈΥ βοιμθ οὗ ἱμοβα τψγῖῆοὸ βουρμῦ ἴο ΓΘ αῪ {Π6 
σοηἤιβι οι ; ἴῸΣ {Π6ΥῪ τευΐδοα ἴπ6 014 1,αἴη Ὀγ ατδοὶς οορὶθβ οὗ αὶ σαυοἢ 
ΤΟΥ σϑοοηΐ ἀδία ὑμδη ὕπο86 τ ΠΙΟὮ Πα Ὀδθη αἱ ἢγβε διαρὶογθα ἤθη 
[86 ὑγαηβίδίιοη νγ88 Ἔχϑοαίοα; δηα {ἢ ἃ χηϊχϑαά ἰοχί νγαὰ8 ὑτοαυοαά, 
Τὴ βοιηθ γοβρθοῖβ Θορὶ 68 {π8 οτηθα τᾶν ἤανο Ὀδ6θ ργοίοσα]θ:; ἴου 
ἴθογο τὐϊρηῖ Ὀ6 8 σγθδίου Ὄχδοίζπαα τη (86 δ ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ; Ὀὰΐ 
1818 δὰ Ὀδθὴ οδίδιποα Ὁ ἃ στοαῦ ἀδραγίαγο ἔγοιῃ {86 οσὶρὶπαὶ 
Ομαγβδοίου οὐ {Π6 νϑυύβιοη, 85 ρίγϑῃ ἴῃ [801 ΤοϑαϊπρΒ Ροββοββθα οὗ 
Ὁογν ἐαγὶν (ἀτροὶς δυϊ μουν, πα ὈΥ {86 οὐρβουγίῃρ οὗὨ ΙηΔηΥ οὗ 118 
Αἀβίσαη ἴραΐατοβ, τ Ὠ]οἢ, ἴῃ βρὶΐα οὗἨ ΔῃῪ Βαρροβοα Ὀδγβραγίβιῃ, ροβ- 

} δ Θοοειῖηδ (γί βεδηδ, ἰἱ. 11. 8 ΤΌ. σ8Ρ. 15. 
8. Τὸᾷ 88 ὈΓΘΥΪΟΠΒΙΥ ἴππ8 τοσοχηϊϑοὰ ἰὼ 106 Ῥτγοΐδοθ ἴο ἴδ6 Ῥαραὶ Ὑ υἱκζαίο, ἔπτο οοὨξισίοδ 

βηι ἃ 4] ἀχο. 
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αὐρερὴν (πὸ ῥγοβέρε οὗὨ ὃ τηοῃυμηθηΐ οὗὨ {Π6 οαυΐγ ΟἿΣΙ ΒΟ ΔΏΣΟΥ οὗἁὨ (86 
ΘΒ. 
Ἀπ {δ]18 18 ̓ υδὲ ταῦ γὸ πὰ ἴῃ οχἰβιίίηρ ΜΩ8. οὗἩ [86 (ἀοβρο]δ. 

ἘῸΓΣ 116 ἴῃ οογίδιῃ σϑϑρϑοίδ ἴμογο 18 δὴ ᾿ἀθποΥ οὗ τϑηοσίηρ 80 88 
ἴο ΒΠΟΥ͂ 8. ΘΟΙΠΏΠΊΟΝ ΟΥΡΊΠ, ἴπογα 18 ἴῃ δβοῖὴθ 8 Κιπα οὗἉ βυβϑίοιγφαιίϊο 
ἀερατγίασο ἔγοπη (π6 οἷἀδσ σϑδαϊηρβ δηα ἔγομι βοὴ οὗ {6 οΪοΓ 
ΤΟ οΣΊηρθ. ΤΉ686 ΘΟΡΙ68 θαϊοηρ; τη ἔβοῦ ἰο {Π6 {1πλ6 θη (π6 ατοοκ 
τοχῖ, ἔγοτα Ὀοϊηρ' ψἹΔΘΙΥ ται} 1164 πὰ ΘΟὨΒΟαΌΘΠςο6 Οὗ ὨΘῊῪ ἀεοτηδηάᾶβ, 
Υ 88 ῬΑΒΒΙ Ωρ Ἰη0 1{8 ἐγαηδίζίοπ δίαϊε; ἀπ θη 1,αὔϊη Βοσῖ 068, ἀἸσαγο οὗ 
Ἰῃοουτθοίῃ 688 ἴῃ {π6 Τ,Δ ἢ ΟΟΡ168 Ὀθίογα ἔμ θπλ, βου σμῦ ἰο τοπχοᾶν {86 
6Υ}}, ποῦ ΟΥ̓ ΡΓΟΟΘΌΣΙ ΠΡ τογα δοουγαία [.80π δχθιρ]αγθ, θαΐ ἈΥ͂ 
δΔαἀαρηρ τ μαῦ γα Ὀοΐοσα ὕποῖι ἰο [86 (6 τηοάοσῃ ὐσσαοκ σΟρΙ68: 
ἴῃ {Π|8 ΤΠΘΥ ΈΓΘ ῬΓΟΌΔΟΙΥ [10{16 ΑΎΤΑΓΘ ΠΟῪ το ΠΟΥ 6. ἀσραγηρσ 
ἴτουα [ἢ ἰοχί οὗ [ῃο86 δῃοιθηΐῦ Οὐϑοκ σορὶθΒ ἔσο το (86 [δ μδα 
Ὀδοη δὖ ἢγβῦ στηδαθ. 
1 τΠ6 Ἰαπσιιαρα ΘΠ ]οΥοα ὈΥ Αὐρπβίλπα θ6 ἱπουρθ ἴοο βίσοηρ ἴο 

Ὀ6 {δπ8 υπάἀογδίοοα, 10 τὰν βυΐῆοθ (0 τϑιραυῖ, ἴῃ ΥΟΡΙΥ ἴο βοἢ ἃ 
βΒυσρεβίίου, {πα 1Ὁ 18 πού δ 811 βίγοῃρο πῃ {ποθ οὗ Οτῖρθῃ διά 
οἴμοτβ ἤθη βροακιπηρ οὗ ([ἢ6 αταοκ οορίθδ ὑμποιηβοῖναβ. 

ΤῊ6 βυρροϑθα θθΕ ΠΟ ΠΥ οὐ «6γοῖλα ἴο 186 οχιβίθησα οὗ βαυθγαὶ 
Τιαῦπ νου βοὴ 18 ἐοαπα ἴῃ δϊ8 ργοίδοα ἰο (86 ἔουν (ἀοβρϑὶβ, σοσα δ 
ΒΆΥΒ, ““Ἱ [4.118 ΘΧΘΙΡΙΑτΙΌιι8 68 οϑῦ δαὶ ρθηάδ, σοβροπαθδηΐ, 
αυϊθυβ ἢ ἰοῦ δηΐτὰ βαηΐ δχοιαρίασια ασυοΐ οοαϊο68. Βυΐ [Π]6, 1 ἴδ κοι 
ἴῃ 18 Θοπηθούϊοη, βαρροτίβ {π6 ορ! οι ἐμαῦ ἴπθτο γγὰβ Ὀυιΐ ΟὯ6 υφγϑίοη, 
ΒΟΎΘΥΟΥ αἰ ογοά ; δηὰ 18 1ὑ αἴοταϑ ἃ ροοά ᾿ἰρμῖ 88 ἴο {8.8 τη θη] ρ' 
οὗ δῃῦ {πιηρ᾽ ΒΙΠΉ]ΑΓ ἴῃ ΑὉρΈΒίΙΠ6. 
Τὰ {Π6ὴ (η6 ΘΑΥΪΥ ΟἸξαί!ΟηΒ, ΘΑΙΪΥ͂ ὑθβι 3 168, 8Π4 οχὶ βίην 

Μ55., ν βθὴ ΣΡ οοπϑιάογθα, ΘοηΒρῖσα ἢ ργουΐϊηρ ἰπαὶ ἴΠΘΓΟ γγα8 
οπὸ οδυὶν 1, νογβίοη, 84 οπὴ6 ΟἸΪΥ; {μα΄ [818 γγᾶϑ δἰ τουθα ὈΥ͂ Βοῦγο 
ἴῃ πνὑο Ὑ{408---- ΟΥ̓ ὑγδηβοσὶ ρύυσαὶ ναυιδίίοη, δηα ὈΥ ἀοίδοϊδνα Του]βίοη 
ὙΠ} ατϑοῖς ΘΟρ 68. 
ΤΙ πψοσζὰ ΤΑΙ 85 θ6θὴ τη ΟΠ Θα 88 ΟσσΌΓΙΙηρ; ἴῃ 8 αυοίατοη 

ἴγουυ Δυρσιυβηθ. ΝοΥ [Ὁ ΟΠΙΥ Ὡ66648 ἴπαΐ [6 ραββαρθ ἴῃ ὑπαὺ δίῃ ̓ 
6 σΑΓΟΡΌΪΥ σοδα ἰο βμον ἰπαὺ {818 ἤδπηθ σαπποί Ὀ6 ΔΡΡΙ]64, 48 10 [88 
ἴον 80 Ἰοηρ ὈΥ͂ Βοιῃ6, οἰΐποῦ ἴο 1π6 Βρθοῖδὶ οἷα 1, δεϊπ ὑγϑηβ το, οὐ ἴὸ 
[186 ναγίουβϑ ἔοστηβ ἴῃ ΜὩΙΟΝ ἰπαῦὺ νΟΥΒΙΟῺ ΤΩΔΥῪ ΠΟῪ 6 ἔουπα. [0 
σοῦ ]Ἱα ΡῈ προ] 688 ἴο 1ηβὶϑῦ οἡ {115, οτα 1ὖ ποῖ (μαΐ {Π6Γ6 18 8}}}} ἃ 
Κιηά οὗ Ἰηνοίογαία ἰὑγϑα οπασΥ Παθϊῦ τ ΠΙΟΒ Ἰοδα8 βοὴ ἴο βρϑᾶκ οὗ 
16 71,α]ε νοταϊοῃ, οΟΥΓ οΥὗἨ νϑγίοιβ 1{8]}15 γ υβΊ οη8, ὙΠ ΘῺ 41} {πα 18 
᾿ηὐοη 64 18 ΟΠ6 ΟΥ̓́ΠΊΟΓΘ 1.811} ΘΧΘΙρΙαγΒ ΟΠ δτὶηρ ἔγοτῃ δηα δη ΘΣΙΟΣ 
ἴο {παΐ οἵ Φ 6Γοτηθ. 

Αταοηρσδὺ σοτηροίοην ΟΥ̓Ἶ68 ΤΠογα 18 ΠΟῪ Ὀαΐὺ [|16 αἰ γθησα οὗ 
Ἰυᾶάρστηθηΐ 48 ἰο ψιῇμαῦ {818 Ζέαϊα τηυβῦ 6. Αυρυβμποβ ΕἸ γιβίαῃ 
ἰγαϊηϊηρ μαα το} ἰὼ ἀο νὰ ΠΡΡΟΥ ΓδΙγ, {π6 ταρίου οὗ σῇ] ἢ 
Μιίδη, ψΒοτα ἢ Πδα 80 ἰοπρ τοδί θὰ, νγᾶβ {π6 σδρῖίδὶ: δηα {δὰ8 1π 
οοηίγαβῦ ἰὼ {6 οοηίιβοα ναγοῦ οἵ Αἰγίοϑῃ Θχϑυρασβ, ψ ΒΊΟΝ πδὰ 
Βργτιησ ὉΡ πϊδΒουῦ ΔΗΥ͂ δγδέεπιαξίς Τουϊϑοὴ ὙΠ {86 αστθακ, ἢθ 
χοίεστοα ἴο [Π6 τγοτο ἰθαγπθα δπα οχϑοῦ σθοθῃϑιοηδ οὗὁἩ {π6 1μδιη ἰαχὺ 
ἴο ψ ΒΙ ἢ Βα Παά Ὀδοη δοουδβίοιηρα αἱ ΜΊΔη, δᾶ ψὨοῖ δα οοπϊπυρα 
ἴ(ο αὐυοΐα 8:4 186. ὅϑοπιθ βρϑοϊωθῃϑ οὗ Αυρυδπο᾽β ναυϊδίο ἴῃ 
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τοδάϊηρσ ἔγοὰ {πΠ6 Αἰτγίοδη ἔδίμουθ, δηα ἢ18 δάμοσγοποθ ἴο ἴμοβα οὗ 
ὍὌρρον ΠΑῖγ, μάνα Ὀθθὴ οο]]θοίθα Ὀγ ΥἾ Ἰδοηβη. Ηδ εβαυβ, “" [ἢ 186 
Ρογου δχδιϊποᾶ, 1 ἀουδύ τ ΒΟΙΠΟΣ 8 βἰῃρ]6 ᾿πβίδποα οδῃ ὃ6 ργοἀυοςοα, 
Ψ ΠΟγΟ (ῃ6 Αἰτίοδῃ ψτιύοτβ δίδηα ἴῃ υὑπϊοα ορροβιου ἴο ποθ οὗ 
ΤΥ, ψῃουῦ δι, Αὐριδβίιπο 8141 ηρ᾽ ὙΠ} {86 ]Ἰαἰῦοσ. . . .. 7116 186 
ἰαῖμοτβ οἵ αἰβδγοπῦ σοι η γ168 ἀρτοθ ΒΟ ΠΟΙ ΘΠΟΥ [0 ῥσοόυα ὑπαὶ {Π6ΎΥ 
841} υδοα {6 βᾶπι6 Ὑθυβιοῃ, {Π|6 1 ΟΟΟΑΒΊΟΏΔΙ Βαραγαοη 10 παίϊοπαὶ 
οἰαββαβ ὑγουθϑ {86 δχϊβίθῃοα οὗ αἰβίποί ρθοργδρῇῃ!ο8] ΤΘΟΘΙΒΊΟΏΒ. 
Αμά πὸ ἐδοῦ {πα δῖ, Αὐυρυδβίϊηθ Αἰ γαγ8 ἄρτθοθ ὙΠ {π0 1{411818, 
δἀάοα ἴο {δ6 Βιβύογϊοδὶ ῥσγοοίβ δΙγθδαῦ ρίνϑη, ἀδθιιοπβίγαϊο {μαὶ δ6 
πϑοὰ {186 [{8}18} ΓΣΟΟΘΏΒΙΟΣ δηα πού {πὸ Αἰοδη.᾽ 

Τὴ δααϊοη ἴο [8686 δγριιπηοηΐβ οὗ Υ Ἰδθηδπ, Γδομπηδ πη ΒΏΟΥΤΒ ὮΥ͂ 
ΘΟΙΡΑ βου, {Ππᾶῦ ὙΘΥΥ͂ ΜΑΡΙευΔΠν [8Β6τθ 18 8ὴ δρτϑουγθηΐ δούνθοη (86 
Τοϑϊηρθ οὗ {π6 Οοάοχ Βυϊχίδηιβ οὐ {π6 (ἀοβρεὶβ, ἃ ἀοουμηδηΐ Ὀ6- 
Ἰοπρσίηρσ ἰο ὕρρον ΠΑ] Υ, ἀπὰ ποβο οὗ Αυρυδβπο σμθα δοίᾳ αἰ ο τ 
ἔγοῃι 86 σομητηοη ἴθηοσ οὗ {Ππ|͵ οἰα 1,δ(1π.2 ΤῊΣ ΘΑ 0]68 118 ἴο 8 
ἢ ἃ οογίδιη ἄορτοο οὗ ἀοβηιζθ 688 88 ἴο {Π6 6488 οὐ ἑοχύ ἴο ψ ] ἢ 
[88 Ἰοηρ-Πη]ΒαΒοα πϑηλο οὗ Ζίαία οὐσῇῃῦ ἴο "6 τοϑίγοῖθα, 
τ τηυϑὺ ποῦ 6 Βυρροβθα δαὶ 1Π6 οχιβδίληρ [801η οοάϊοαβ, ψ ΒΟ ἢ 

σοπίδϊ ἢ ΨΑΥΙΟΌΒΙΥ αἰτοσοα ἰοχίβ, ἃσγο οὗ πϑοοββιυ δοίμαὶ] γευϊδίοπδ οὗ [6 
οἰὰ Αἰτιοδῃ γοσϑοη. Μδην οὗ {Π6ηὶ δυο βργαπρ ἔγοτῃ {Π6 δαἀπιϊχίαγο 
οἵ σ]δῦ δα Ὀδθῃ γα] γευΐϊδεα, ἩΓῈ βοιμθ οὗ {86 ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ οχι βίην 
ἔοστῃβ οὗ ἰοχί: δπᾶ βοπηὸ ἔσο {π6 ᾿ηδιθποθ ὨΙΟὮ, αἴνου {πῸ6 Ἰδαίου 
Ρασγύ οὗ {86 ἔουτίῃ σομΐαγν, ν 88 Θχοσγοὶβϑα ΟΥ̓ (6 γυϊραία οὗ γοιμθ, 
ΜΓ ΠΙΟἢ τγῶ8 συϑά δ! ν Βπάϊηρ 118 ἩΔῪ ἸηΟ ρΘΏΘΓΑΙ 1186. 

ΑἾβο {μ6 τϑνϊβιοῃ οὐ {π6 οἱὰ 1 αὐ πὰ ασθοὶς σορὶθβ 1η ἐπ6 Του ΣΤ Ὦ 
ΘΘΠΓΌΓΥ 88 ποῦ ΔΙ ΑΥ8 ἀοη6 Οἢ {Π6 βαπλθ υσϊποῖρὶ 6 οὐ τ Μ85. οὗ 
1Π6 βδίὴθ οἶδββ (ἐ. 6. ἢ ὑΠο86 τρδυκίηρ 106 ἐγαπδίξίομ δίαΐθ); ἴῸΓ 
{Π6Γ6 8.6 τηδηϊοδί ἰγαδαθβ οὗ ὑπὸ ᾿πἤπδηοο οὗ σθοῖκ σορὶθβ ΒΟ ὙΘΓΘ 
ΤΊΟΓΘ “Δἰοχαπάγίαη (ἴο 86 {π6 ποιμοποίδίασο οὗ (ἀστθβῦδομ) ἔμδη 186 
θ4818 οὗ 186 ο]4 1,Δὅλη 1861 Πα Ὀαθη. 

ΤΠ6 1,δἴπ ἰοχί τ ΒΙΟἢ. δοσοιρδηῖθθ βοαα ἀστοῖς ΜΆ. 15 δὲ ἔἰπηθ8 
ῬΘΟΌΪ ΑΓ ἴῃ 18 σΠΆΥΘΟΥΘΥ ἢ [ῸΓ ᾿πβίθδα οὗ Ὀοϊηρ {πὸ οΪ4 Ἰμδϊη ῥ]δορᾶ ᾿ῃ 
}υχίαροθιου πὰ τ[.6 αὙστροκ, 1 18. ΟΟΟΑΒΊΟΠΔΙ]Υ ἃ ὙΘΥΒΙΟῺ Ὁ ΠΙΟὮ ᾿μα8 
θδϑη δοοοιητηοάδίθα ἴο [ῃ6 δοσοιιρδηγῖηρ (ἀτεοὶς σοδαϊηρβ, δηᾶ (δαῦ, 
ἴοο, ψ ἢ 1Π6 Βαουιῆσα 1 Ὀ]8068 οὗ 4}1 1,4ἴ1η ΔἸ. 

Ιη {Π6 ΤὉΠοσίηρ [188 οὗ [16 τότ ἱταρογίδηῦ οὐ θαύζοῦ Κπόσῃ ΜΚ. 
οὗ [86 οἱὰ 7, αξΐπ ἴῃ ᾿ἴ8 ναγϊουβ ἔοστηβ, (86 ποίδἝϊιοη οὗ τϑίθγθῃοα 18 θ- 
ΡΙογβα νηϊοἢ Ὑγ88 οοϊαπλθηοθα ὈΥ 1Δοτηδηη δπα ᾿88 Ὀθθη δαἀορίοαά 
ΔῈ} δχίθηἀβα ὃν Τβομβοηαογέ δπα Ττορα]]68. 

1 ἘΒΒΔΥΒ, ἷ. Ρ. 388. Ιῃ σοπηροίϊδοη πῃ ἴ[Π6 8010 βυδ)εοῖ, [ΘΓ 18 τη ἢ [Πδὲ 18 ᾿πέογεβῦ- 
ἵπρ ἴπ ἴῃς ῥργοοθάϊηρ βᾶρθβ. [δὲ 18 βῆονν πη μον ΟΟΠΙρΡ οἰ ΕΥ̓ δπὰ ᾿Ββογουη Υ τ86 ταἰπὰ δηὰ 
πιεπιογτῳ οἵ Αὐραδίηθ, ν᾿ ἢο, ἰπ δΪ8 ΘΑΥΪΥ δ γβ ἴῃ Αὐτγίοβ, δὰ ἀδδρίβεα (Π6 ϑογρίιγοθ θοσϑῦδ6 
οὗ το τυάδηοδββ οὗ 1πΠοὶγ βῖυ]6, δὰ Ὀδθοοῖηθ ηραδά ἢ τμοτὰ Ὀοίογο 6 ααἰτιοἃ ΤΡΡΟΡ 
11γ. Ηδ παά, ἴῃ ἔδοῖ, ἰεαγσγποὰ τῆθηι ἐπ 8 ἔοττῃ ὑν ἢ ο ἢ που] αἰπιοϑὲ οὐὗὨἨ Ὠϑοςβδὶιυ σοί 
ἢχοὰ ἰπ τ1μ6 τοϊπὰ ἴοσ ᾿ἰΐδ  ᾿υδῖ, ἱπάοθα, 48 οὔγ Απὐἱῃογβοα Ὑογβίοῃ 18 8ι}}} ἐπ ο Ὁ] Ὁ ἱπι- 
Ῥγοβδοὰ οἡ 106 ΓΟΙΠΘΙ ὈΓΔΏΘΘ ΟΥ̓ ΤΏΔΠΥ͂, ονοἢ δ Οηρδὶ [Π086 ὙΠΟ ΠΑΥδ 80 [ὯΓ τοὐϊοοιοα ἰξ 85 
1Π6 νου ΒΟ ΙΪΑΣ [ΟΔΟΠΟΥ ἴῃ [18 ΘΟΌΠΙΓΥ, 88 ἴ0 Βᾶνο ζΌΠΘ ΟΥ̓ΟΥ ἴο ἴπ6 Βοιη δῇ ΟΘΙΏΡ. 

2 ὅθ 1.Δ0Πιη δὴ Οτ. Τοβῖ. νοὶ]. ἱ. ὑγβῖ, Ρ. χὶν. [ἢ 8]} ἐπδὺ [Ὁ] (ΠΟΤα δ τηυοἢ ἰπδὶ 
ἴδ ν] δ Ὀϊο, 88 δον ίης (Π6 ϑγδβίθπηδίο ἱηϊτοἀποιίοι οὗ δἰλοσαίίοπβ ἰμίο [διΐη οΟρίθ8. 



Ζιαίϊα γεγείοηβ Ῥγΐου ἰο ἐδε Κμίψαξε ο «ἐγ οηιε 23) 

ΜΒ8Β8. ΟΕ ΤΗΒ ΟΟΒΡΕῚ,8. 

α. (οἄεχ ὙαΓοΘ ] θη 8Ϊ8.---- Α ΜΆ. οὗ (πὸ ἔουγι ἢ οσηΐυγΥ, 8814 ἴο 
Βανθ Ὀθθὴ τυὶιζίθη ὈΥ {μ6 Βαπά οὗ Εἰπβορίυθ Βδημορ οὗ το Ι!]:, 
ἜΒΟΣΟ [86 οοὐοχ 18 ΠΟΥ ργοβοσνοά. ὙὍὙμα ἰοχύ 18 ἀθίοῦ γα ̓π βονυθσαὶ 
Ῥίδοθβ, 88 ταϊσηῦ 6 Βαρροβοα ἔγομμ 18 ὙΘΥῪ ρτοδῦ δρθ. [0 νγὰβ ἰγδῃ- 
ΒΟ θοα δηα ρυ] Βη6α ὈΥ [τὶοὶ αἱ ΜΊδη, ἴα 1748, ἀπά 1Ὁ νγᾶδ αἰβὸ 
Ἰηβογίθα ὈΥῪ ΒΊ πο πὶ, 88 ὁοουρυίηρ {π86 Βγβὺ ρ]αθθ ἴῃ ἢῖ8 ὕνδῃ- 
δο]ϊαγυτα Θυδάγυρ]οχ.ἢ ὙΤΠδ ἔρυτο δα ΠΟ 18, ΠΟΥΤΘΥΘΡ, [6 ΤΠΟΓΘ 
βϑ Ἰβέδοίοσυ οἵ [86 ὕνγο, δῃηᾶ Ὁ οἴὔθῃ ἔγ βῃ68 [86 ἔσο τοδάϊπσ οὗ [ῃ6 
Μ., Ἔβρϑοίδ! υ ἴῃ ρ͵βοθβ ππθσο {Π6 Ἰοανθθ 8.6 ἴοστῃ δηα τη ]αΐοα, 
δΔηα [π6 τουηδϊηϊηρ ἰοἐὕθυβ ἈΓῸ ΓαῦΠΟΥ ἸΠΒΟΟΙΓΑΙΘΙΥ σίνοη ὈΥ ΒΔ ΠΟ 1. 
ΤῊ ΜΆ. 1ἰβ ῬΡγοθϑΌΥ ἐμ τηοβὺ ναὶ }6 Θχθιη ρ αν οὗ [Π6 οἷα 1, αἴ ἴῃ 
118 ὉμΑ] τ α βίδα. 

ὅ. Οοάοχ Ὑογοηθηβῖβ.--- Τηϊ8 ΜΆ., ργθβεσυθα ἱπ {Π6 οἱἿΥ ἴτῸπὶ 
ὙΠΟ} 10 Δ Κ68 118 ΠΒ1Π6, 18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ βοιηθυγ δῦ τοτΘ τοσοῦ [ῃ8η α. 
1 Βδβ βονϑσαὶ οἤδϑιηβι Τὴ ἰοχῦ γγ8 ρῃ 1864 ὈΥ ΒΙΔΠΟΝΙ ΩΣ ; 10 18 8 
δοοά Θχθιηρίαγ οὗ [86 οἰ 1,αἴϊη. 

ς. Οὐάοχ ΟΟ]ογ πι8.---- ΤῊ18 186 ἃ ΜΆ. οἵ δϑουΐ 186 οἰδνθηῖὶ 
ΘΘΠΓΟΙΓΣΥΎ, ΡΓΟΒοσνθα διηοηρδύ (Π6 οἴμον (ΟἸθοσ Μ55. ἴῃ 186 ΒΙΡ]1ο- 
{βόχυθ πηρότϊα]6 δα Ῥαγῖβ. [Ὁ 18 ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 Ο8ρεῖ5 (πα τγα ἃΓ6 
ΘΟΠΟΟΥΘα 1} Ὁ 1η [818 ρἷδοθ; ὉΓ ἴῃ {πᾶὸ μογίϊοη 1Ὁ σοῃίδιηβ ἃ 
ΤΟΙΔΆΓΚΑΌΪΥ ρυγα Αὐτισδη ἰοχύ : [86 γεβέ οὗὨἨ {88 νὰν Τοβίδηγθηῦ [88 
Ῥδδϑη δαάθα 1ἴὴ {86 ΜΆ. ἔτοπι “ δγοιηθ᾿β σογβίοῃ. Τὴθ ρδγί οοῃίδι ἱηρ 
186 ἀἀοβρεῖδβ (ποῖ ἀγα θη ἶγθ) νγγᾶ8 Ρ Ὁ] 186 ΟΥ̓ Θαραίίθν 3, γΒο μιδὰ 
1Π6 ἀϊβοοσησηθηΐ ἴο ργοΐοσ {Π18 ΜΙ. 88 δῃ δχϑιρίασ οὗ [πε οἷα 1,Δἰ1η 
ἴο βδϑνογαὶ οὐ σαυοἢ ρυθδίου ργείθῃβίοἢΒ 8πα Πρ ΟΥ ΔΗ ΠΑ Υ ὙΒΊΟἢ ΒΘ 
Βιδα Β:τ8617 ἀχαταϊηθα δηά Το] δα. 

ΤΒοβα ἴσο ΜΆ8., α. ὁ. 6., ἅτ ἴπΠ6 ΟὨΪΥ ΟΟρΡΐ6Β οὗὨ [6 οἷά 1,αὐπη 
86 ὈΥ 1,Δοδιηδηη 848 αμίλογίξίες ἴὰ 86 (ἀοβραὶβ 1 δῖβ ατθοκ 
Τοβίδσηθηΐ, 

α. Τδο Ιμδῃ ρατί οὗ πὸ Οοάοχ Βθζῷ, οσ (ὐδη δὶ ρ θη β19 (866 ῥ. 
169.)..---- Τα τοχὺ οὗἁἨ [818 ΘΟΡΥ 18 δἰπιοβὲ θη γον δάαρίοα ἰο [86 τορος 
ὈΥ τ θῖοὰ Ὁ 18 δοοοιῃρϑηὶθᾶ, [10 18 οὗὐἨ Ὑ ΣῪ 11{{1|6 Ἰτηρογίδποθ ἴῃ 
οΥἸΙοἴβηλ, οχοορῦ ἴῃ ποβα ρΙδοθβ ἴὼ τ βιοῖ (86 Οατροὶς 18 ἀοίδοϊνα. 
10 16 αἷδο σπουίμυ οὗ οἰϊδοη σβοη {μ6 1 δηὰ Οτϑοὶκ τοβάϊηρβ 
αἶαν. ΤμῈ 1αὔπ ἰαχύ οὗ {μϊ8. ΜΆ. σα ρυδ  θῃθα Ὀγ ΕΚ ρ]ηρ 
τοροίμον τ ττἢ 106 ατοοκ. 

ε. Οοάοχ Ῥαϊαιπι8.---- Α ΜΆ. δ᾽ νΊθημβ, ροσβαρβ οὗ [86 ΕΠ σοη- 
ἴυσγ. [1{18 πυϊδη οἡ Ρυγρ]6 νϑ] ] πὶ ; ΤΑΔΠΥ͂ ῬΟΥΓΟΠ8 ἅγὸ ἀοβοϊθηΐ. 
10 να ρυθ 18 ῃ64 Ὀγ ΤΙΒΟΒομάοσέθ. [Ὁ Θοπΐδιπβ 8 σταϊχοϑα ἰαχί, ἴῃ 
ὙΒΙΟΘῚ 186 ΠΑ] ΙΔ Π ΓΘΥ ΒΟ ἢ8Β ΤΠΔΥ Ὀ6 ἰγδοθά, ἐπουρὰ Ὁ οἴἴθη δοοογαβ 
νὴ [86 θαδβύ οορὶθϑ οὗ {π6 ο]α 1,κἴη. 

} δεογοδβποῖῃβ Εὐδηρο οσατὰ Οοάοχ 83. ἘΠΒΕΌΙ Μαρτΐὶ . .. . ΟΧ Δυϊοσταρῆο ΒΒ δβι]ἑοθ 
ΨΜεγοο θη δ15 δὰ πηρθοτ ΘΧὨἰ Ὀἰϊ8 ἡπης ῥσγπλυτση ἰῃ ἰθοθηὶ ῥγοαϊὶ Οροσγα οἱ διυἀΐο ΦΟΑΝΝ 8 
ἈΑΝΡΌΒΕΑ͂Σ [π101. Μοαϊοϊδηϊ, ἩΌΟΟΧΥΥ͂ΙΙΙ. 

3 Ἐγδηρο]ἰατίατη Οὐδάγαυρίοχ 1,Δεΐη 86 γϑγβΊ ἢ ἷβ ΘΠ 1128 Β6 γὙοίοτἱδ {{8]10 58, Ὡς τί πλυπὶ 
ἴῃ Ἰποοῖὰ οἀϊτατη οχ οοὐϊοῖθι8 ΜδηυδοΓρ 18, δυγοὶβ, ΔΥρ ΠΟΪΒ, ῬαΓΡΏΓοΙΒβ, δἰ ϊδαῦθο.. ... 8 
ΦΌΘΒΕΡΒΟ ΒΙΆΝΟΗΙ͂ΧΟ ΥὙ ΟΠ ηδὶ. Ἐοπιθθ, ΟἸΟΟΟΧΊΕΨΙΠΙ. 

5. ΒΙὈ]οσαπι ϑβϑοσοόσγισα [Δ 01 Π26 γΟΓΒΊΟΠ 68 ΒΗΓ 0185 Β6 ὙΘΙΙΒ [[4]1.8.. . . ΟΡΟΙΔ οἱ δι ϊο 
Ὦ. ῬΕΤΕῚΙ ΒΑΒΑΤΊΕΗΕ. ἘΟΙηΐδ, ΜΟΌΟΟΟΧΙΊΙΣΙ, 

4 Ἐνδηρεϊϊατα Ῥα]διίπυπη [ηράϊξαπι . . . . ἤππης Ρῥυϊπαπηι ογιΐ δίαας οὐἀϊάϊ ΟΟΝΒΤΑΝ- 
ΤΙΝΌΒ ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΕΡ. [ωρ5ῖ8, 1847. 
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Ὁ Οοᾶοχ Βυϊχίδημβ.---- Α ΜΆ. οὗ δϑουΐ {Π6 βἰχύῃ. σθπΐυσυ, Θ0Π- 
ἰαϊηϊηρ᾽ 8. ἑαχὺ ἐπαὺ 18 ἱτηροτίδηῦ 88 ἃ τηοπυϊηθηὺ οὗ [16 Λέδέογψ οὗ [ῃ9 
οΪα 1,Δἴπη ἴῃ 18 ναγϊουβ βίαρθβ. Τμα ἰοχί, ψ ]Οἢ 15 ἀοἴδοῦνα ἰὼ Ὀυΐ 
ἴον ῥἴδοθβ, βίδα β 88 ραγί οὗ Β] ποβῖη 8 Εὐνδηρσθ]ασῖαπη Θυδαγαρίοχ. 
ΤῊΪ8 18 1η68 ΘΟΡΥ ἴο ψμιοῖ σοίθγθποα γ88 ταδθ ΔΌΟΥΘ 85 σοῃίδ πη ἃ 
ἰοχί οὗἁὨ {Π8 βαῖηβ Κἰπὰ 88 ὑπαῦ σ ῃ]οἢ γα8 υϑοα ὈΥ Αυρυδβίπηε; ἀπά 
τΠ8, ἐβουρὰ [86 ΜΆ. 1861} 18 πλοσο τϑοθηῦ ἤδη {πὸ ρα οὗ (δαὶ ἔαίθογ, 
δηα {πουρὰ (86 ἰοχὺ γγχὰ8 ῬγΟΌΔΌΙΥ βοπιθνν δῦ γί μοῦ ομδῃροα δηάᾶ 
τ αἸΠ64, 10 Το ΓΘΒΟΙΆ 68 ναὶ ἢ6 ἀοβισῃαίθα ΤΑΙ Τπδὴ ΒΏΥ 
οἴμον Μϑ. συ μὶο ἢ γὸ ρόββεββ. [5 ἐϊξεγαγψ γα]ὰ6 18 {Ππ18 πγιοῖι στϑαῖου 
{Π8η 18 ογιίϊοαὶ. τ 

7... Οοάεχ Οογδοιθηβὶβ 1.---ὄ αὶ ΜΆ. σβῖοῖ ἔσπλουν Ὀοϊοηροα ἴο 
{π6 δηοϊθηΐ δηᾶ λτηοὰβ δΌΌΘΥ οὗ ΟΟΥ̓ΟΥ ἴῃ Ρίοαγάϊθ. Μαγιύϊδμαν 
εὐἀὐϊοα ἔγοτα {815 ΜΆ. 186 (οβροὶ οὗ δ0. Μαιίμον, ν Ὡϊοἢ γ88 (86 ἤχϑὶ 
πι6 ἐπαΐ οΥὐἸ ἴοι] αὐϊθηθοη τγᾶ8 {π8 αἸγοοίθα ἴο ἴῃ6 ΝΟ ΤΙ βίδιηθηΐ 

γίΐοη οὗὨ {π6 οἱὰ 1,αι1η.} ΤῊ8 νγαβ δ]80 ἱπηβοχίθα ἴῃ ΒΒ] πο ἢ Β 
Ῥγρὰὲ δἰιασῖατα ΟἸΔαΓΌΡΙοχ, δηα {π νΑΥΙΟΌΒ ΤΘΔαΙ ΡΒ Ἰγ6 16 σίνθῃ ὈΥ 
ΘΑθδίοσ. Α8 1 18 ἀδβοσι 64 848 ΟὨΪΥ σοπίδίπιηρ δὲ. Μαίίπον, [Ὁ 18 
ταί 6Υ ΘΟΒαϑίηρ {μαὺ ΘΑ ΔΙΟΣ βῃου ]α α͵80 ἈΡΡΑΓΘΠΕΥ οἰΐα 1Ὁ τη {86 
οἴμοῦ ὐοβρ6]8; ῬγΟΌΔΟΙΥ βοιλα οἶλογ ΘΟΡΥ͂ 18 Ἰπίθηαοά. 
1. Οοάεχ Οογθοϊοηβιβ 2.---- Α ΜΆ. ἀοξδοῦνοα ἴῃ (86 ἢγβὺ οἴδθνθη 

οπαρίοτβ οὗ δι. Μαίζπμον. [18 τϑδάϊπρβ ἅγὰ οἱ(θα ἴῃ {πὴ6 {γαθ οἴ Βοὺ 
(ο8ρ618 Ὀγ ΒΔ μῖπὶ δπὰ {βγουσμουΐ ὈΥ ϑθδίῖογ. 
Το ἰοχί οὗ 23} δῃὰ 2732 18 ἴῃ δδοῖ οᾶϑθ ΙΩΪΧΘα: {ΠΟΥ͂ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ 

ῬΙΘΒΟσνο ροοα τοδαϊηρΒ, Ραῦ δἱ {π6 βϑῖλβθ {1πλ0 {Π6γ6 18 οἴΐθῃ ἃ σγϑδΐ 
Ὧ64] οὗἉ τον βίου ΒΟ. ταυδβῦ ἤᾶνο Ργοοθθαβα ἔγοτα ἃ σϑίμοὺ οῇήϊοίουϑ 
ΒΟΙΙΌΘ. 

σ' διὰ φἕ, Ὑπὸ Οοάϊοοβ ὥ'δῃ-  ΟΥΤΏΔΏ 6868 (ΠὈΣΤΊΟΥΪΥ 1η {Π6 ΠΙΡΥΑΓΥ͂ 
οὗ (6 Βεπραϊοίζῃβ σπιοπαβίοσυ οἵ 5. (ἀθσιλδίη 468 Ῥσθζ δ Ῥαυ!8).-- 
ΤῊ τεδάϊηρβ οὗ σ' γε εἰδδα ἴῃ [86 (ἀοβρ6ὶ οὗ δι. Μαύμεον ὃ. Μαγ- 
δηδυ, δπα δένοσ εἴτα Ὁ ΒΙ μομῖη:. Βοίἢ 6.6 οΟ]]αἰθα Ὀν ϑαθαῦο ῦ 
{πγουρβουΐ (Π6 (ἀο8ρ618 : {Βουρσῇ 6 18 οὔζθι 8] 6 ηὐ 88 ἴο 6 ΓΔ πρ8 
οὗ φῇ: ρδυθδρ8 [818 18 1η Ρ]δο68Β ἴῃ τ οἢ 10 18 ἀοἔδοϊνθ, Βιπο6 τὖ 18 ἢ18 
ουϑίοτῃ ἴο οἷα {86 Ἰῳδπ ΜΆ. Ὀοίῃ 3ῶγ δῃὰ αφαϊπδὲ (8.8 τοδαϊηρβ 
ἀϊβοιββεᾶ. ὍΤδα ἰοχί οὗ οί {μ686 ΜΆ. 18 πιϊχϑᾶ. 

ἃ. Οοάοχ ΟἸαγοιιοηίδηῃβ, ΠΟῪ 'π {86 ναῦοδη ΓΛΌΓΆΓΥ. --- 1 {}}18 
ΜΆ. τπ6 αοβρεὶ οὗ δὲ. Μαίμον δἷοηα 18 δηΐθ- ΗἸθγοηγσηδη ; [86 
οἶμον (ἀοβρϑ]8 ἃσθ {πθ ἰοχί οἵ {μ6 γυ]ραία. ΤῊ]8 οοάδχ νγ88 δχδιηϊηϑα 
ὈγΥ οἰδίβιη, οοἱδίθα ὈΥ βδθαῦθσ, δῃὰ μι] ]8ηθα (848 ἴα 88 186 
δηοϊθηῦ ἰοχί 18 ΘΟΠΟΘΓΠ64) ὈγΥ Μαὶ.32 Αβδουΐῦ Βὶχ οπδρίθυβ δῖα ἀ6- 
ἔδοϊίνο; 10 τοίδ! 8 σποῖ οὗ ὑπ6 υπαϊίοσοα [,Δ01π νουβίοῃ, ἱΒΟῸρΡὮ ἴῃ 
ΒΟΠ16 ΤΙ] ΘΆΘΙΓΤΟ ἰΠΓΘΥΤΩΪΧΘΩ͂ ; 1ῃ ΒΟΠ16 Ταθρθοίβ Ὁ 18 Ῥθοῦ 8 ἴῃ [Π6 ὁ88- 
Υδοῖου οὗ {π6 του βίοῃ τ Βιοῖ 10 8 ὩΠαΘΓΡΌΠΘ. 

ἐ, Οοάοχ ὙΙΠαοροπθηβίβ, ἃ ΜΆ. αὖ γιθππα σοπίδϊπῖηρ ἔγαστηθηΐδ 
οὗ [ῃ6 (ΛοΒβρο]β οἵ 1ΚῸ ἀπα Μαῦῖ. [Ὁ Δρρϑδγβ ἴο Ὀοϊοηρ ἴο {δε ΔἸ 
ΘΘΠ ΤΥ, δα ἴῃ ἰοχῖ 10 18 ὁη6 Οὗ {ΠΠ6 ΨΘΣΥ Ὀσδδέ τηοπυπιθηΐβ οὗ {μα οἱά 
1μαἴη ἴῃ 108 υπϑ] εγθα βίαίθ. Βθδάϊηρβ ἔγοτα (818 ΜΘ. σγοσο ρίνϑῃ 

᾿ Ψαυϊχαία Απέφαδ [δὐΐηα οἱ Ποῖα νογαῖο Ἐν Προ βοουπᾶππι Μα δοῦσα... δβἰαάϊα 
οἱ Ἰαῦοσθ Ὁ. ΦΟΗΑΝΝΙΒ ΜΑΆΤΙΑΝΑΥ. Ῥαυϑι18, μι. ὍΟ ΧΟ. 

2. 8.66 ἰδ ϑογίρίογιπι ν᾽ εἴογαπι (ΟἸ]οοἰο Υ δἰϊοβηδ, νοὶ], 11}. Ῥ. 257. δϑῳ. 1828. 
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Όγ ΒΙΔΠΟδΙηῖ, δπὰ 86 οηΐτο ἰοχῦ γγὰ8 θυ ]Π886α ὈΥ ΑἸΓΟΣ δπά 
Ῥαυΐϊυθ; δυΐ 48 118 γα ἄοπα ἴῃ οογίδϊῃ (ἀθυηδῃ ρου οαΐθ, [}6 
τοχὶ οὗ (815 ΜΩ. [88 ποὺ Ὀθϑὴ ἴῃ ρομογαὶ Ὀγϑοῦ Α }}} ἀνα 8 0}]6 [ῸΓ 
οὐ (1081 ΡυγΡοβθβ. 10 βαθῖηβ ἴο ΘΟΠΗ͂ΣΙΩ τι80.8}} 0 {Π6 Τοδαϊηρβ οἵ α. ὃ. 6. 

ἀ. Οοάοχ ΒοὈΡΙ 6 ΠπΒ,8. ---- Τ 8 ΜΙ 5. Κὸ 1.6 ΟΥ̓ΒΟΥ ΠΙΠΟΓΆΣΥ ὑγθαΒΌ ΓΘ 8 
οπσα δὖ ΒΟΌΡΙΟ, 88 ὕδθῃ σοιηονθα ἴγοτῃ {Π6 τροπαβίδσυ ἴσοι ΒΙοἢ 
10 (Δκ68 108 ἤᾶτλα: 1 18 ΠΟῪ δὖ Τυχίη. [{8 ἀδίβ 18 σοπβιοσϑα ἴο Ὀ6 
186 ΔΙ οοπίασγ. Το οχίδηϊ ρου οη ΘΟὨἴΔ1}8 ραγίϑ οὗ [η6 (ἀοΒρο]8 οὗ 
Μαιίμον δὰ Μαγκ. Τα ἰοχί πδα Ὀθθῃ οορ!θα πα οαϊοα Ὀγ ΕἼ δος 
τ 10} 818 δοσυδβίοτηδα ᾿ΒΘΔΟΟΌΓΔΟΥ : [Ὁ γ͵7188 ΤΟΙΣ ΠΒΟΥθοα ὈΥ ΤΙΒο πο παοσῖ, 
ὙΠῸ Ῥυ ] 8ῃθα ἃ ρογίου ἰῃ {86 ΘΠ οΥ Δ γ ομοτ.32 ΤΙΒΟΠοηοσέ 
ΒΡΘδΚκ οὗ (μΠ6 ἰοχί οὗ {18 ΜΆ. δ ἱπουρᾷ 1 Ὀο]οηροα ἴο {86 “ 1ἰα]α: ἢ" 
10 ουρβῦ σϑίμοῦ ὕὅο Ὀ6 ΘΟΠΒΙἀΟΥΘα 88 σοργθβθηπρ ἃ ΡΘΟΌ ΔΓ ΓΟΥΊΒΙΟΙ 
οὗ {86 οἷα 1,Δἴ]η, ἰῃ τ ΠΙΟἢ {Π6 ΓΘ 18 8Δῃ ουἱάθηΐ ὑδ6 οὗ 4 ἀστοὶ ἰοχί 
ΤΟΤΟ ΑἸοχαπάγιδη ἴδῃ {παῦ τ Β]Οἢ πδα θ6θη {86 ΟΥ̓ ]Ώ8] θδ618 οὗ [896 
1, αἴ νούβίοπ [Ὁ ἢδ8 Ὀθβι 68 ἸΩΔΗΥ ΡΘΟΪΙ ΣΙ 1686. Ῥάᾶββαρθβ ΓΘ 
ΑὐΥαροα ἴῃ ἃ ΤΏΔΏΠΟΙ ὙὙΠΙΟΐΪ ΒΘΟΙῚ8 ΔΥΡΙΓΓΑΤΥ. [ἢ ρΐδοοθ, [6 ὁοοῃ- 
οἸυδίοι οὗ δῦ. Μαυκϑ αὐοβραὶ ῸΣ ὄχϑιαρὶθ, ᾧ. ῥργϑβοσυθθ ἰὴ [,δἴϊῃ 
ΤΟΔΟΙΏρΡΒ ὙΠΟ 76 ΚΠΟῪ ἹΠ0]ΘΡΟΒαΘΏΓΥ ἴο πάνθ 66 ὙΘΣῪ δποϊθηῦ: 
10 δ (ἢπ8 ΡῈ τερβτάρα 88 ἃ {γγρὲ οὗ ἃ ἰαχὺ ψ μ1οἢ σου] ἤν Ὀ6 θη 
ΟΥ γϑΥῪ ρτοαῦ νϑ]ὰθ 1 τ μα οοὴθ ἀονγῃ ἴο 18 ΤΌΤ ἔγθα ἔσομαι (ἢ6 
ΟΒΔΏρΡΘΒ τηλθ ΟΥ̓ ΘΟΡΥΙΒίβ; Ὀαΐ ουθ 88 10 18, ἀηα ΜΠ 4}} 115 ᾿ΠὩρ6Γ- 
[ϑοΌ!οη 5, 1 πδ8 ρστθαῦ νδ]ιθ, ΘΒρθοΙ ΠΥ ἴῃ Ρ]Δ668Β ἴῃ πΥΠΙΟᾺ 1ὖ Βαρρογίθ 
{86 τοδαϊηρ; οὗ α ἴον οἵ [86 Ὀοβῦ δῃᾶ οἱάθαὺ ασθοῖκ Μ55. 10 18 ἴο θ6 
τορτοίοα τπδῦ ΤΔΟοΠτηδηπ ΟὨΪΥ͂ πον π6 τοϑάϊηρβ οὗ ἀ. ἔσοιῃ ΕἼ ΘΟ Β 
ταοϑύ Ἰῃοοστθοῦ δα! θη. 

ἶ, Οοάοχ ΒΠοαΙροσιδηυβ. ---- ΜΆ. δἱ Βγϑβίδα : 1Ὁ 88 τυ }Υ͂ ΘΠ ΔΒΠΊΒ. 
ἘΠ18 οοάοχ γγ88 ἀθβουιροα ὃὉγ 0. ὅοθι}Ζ ᾿π ἃ Ῥτορταμημλα ρα Ὁ] 186 ἴῃ 
1814, ψῇο ἰμθη οχίγαοίθα γϑδάϊηρβ, δηα οογγθοῖθα ΘΥυΟσΒ ἩΒΙΟἢ ἢδα 
Ῥδθῃ οοπίδϊποα ἴῃ 85 δοοοιιῃῦ ῬΥΘΥΣΟΌΒΙΥ ΡΟ ΙΘμ6α, Αογνγασάθ, 
1ῃ 1827, 10. βου] αἷἶϑο ᾿ῃϑοσίθα ἰδ6 σϑδαϊηρβ ἰπγουρμουΐ ἴῃ {16 
οαϊίοη οὗ ἰδ6 ἢγϑὺ νοϊυηθ οἵ (ὐσἹοβθδομ β ἀτοοὶς Τοβίατηθηΐ, τ ]ο ἢ 
ΔρΡοδγεὰ αδἱ ΒΒ υ]π ὉΠῸΟΣ δ18 Αγ δηὰ βυρογνιδίοθ. Τἢθ ἰδχί ἰδ 
τοϊχοά ἴῃ οδαγδοΐοσ. 

τι. ΤΠ 1, τ βαϊηρβ οοπίδὶ "θα ἴῃ 4 ΜΌΏ. ““ Βρθουϊυσα " ὈΘοηρὶηρ, 
10 1μ6 ΠΌτΑΥΥ οὗὨἩ ἰῃ6 Μομπαβίδσυ οὗ ϑδεαμία ὕτοοθ ἴῃ (ἀθγυβαίθιλγη δῇ 
Βοιηθ. ΤμῖθΒ ΜΆ. ναὰβ ἀδβοσιρεα ὈγΥ ὙΝβουλδπ ἴῃ 818 “ [μοἰΐογ8,᾽ 

᾿ ὙΔΟΒΔπη ΤΙΣΔΟΥ ΒΑΥΒ ἴπαΐ ἃ ἰοχὺ 80 ρυΐ ἰουδ τγαὰϑ πιὰ σδίθοῦ {πᾶῃ ῬΌ ] Βῃοά, 
“Ταῖς τη οοάϊςὶθ ουδηρο)οσατη ῬυτΡατοὶ [ἰπῖοσῖ9 ΔΓροπῖθὶβ δουριϊ ῬῈῚΒ πὸη οχίριδ 
ΝΕ ΔΡΟΙΙ οἰΐπι Ὑἰπάοθοπδηι δάνεςϊδ, οὐ)ὰ8 ΘΟ Ροη ἰπ ᾿οιη ρογδυ 8 αἱ θυ δάδη [10 ς}118 οοςα]- 
ἰδία ροΙ.8 αυδη τυ] ρσδίατη αὐοὰ πυπαῦδηὶ νἱάσσγαπι, Ἰοσαρ οιογ θὰ.5 ἐπ δηΐι8 πορὶοχὶ,᾽" 
πραῖν ἢ ἴῃ Ν, Τ᾿ 1. Ρ. χιὶ, Οὐδοσθ αν Ὀθθὴ βἰ πὶ αγὶΥ ἰπαἀογοὰ ἔσουι δίς (Π6 ἴοχὺ οἵ 

3 ΤῊΙΪΒ γγὰ8 'πη 1847. Τα δοοσουηῖ οἵ ΤΊβοποη ἀοΥ ΠΙΓΟΤΆΣΥ ἸΔΌΟΌΣΒ ἯΔΑ8 σοπίϊηποᾶ ἴῃ 
86 Απετίοροῦϊαι οὗ [Πδὺ ροσίοαϊςαὶ ΓῸΓ βαύθσγαὶ οὔ ἔπ σαδυΟΥΪΥ ΠΌΠΊΡΟΓΒ; ας πο ἢθΘ 
μδὰ θοράη ἴἰο ἰηβεγί ἴπὸ τεχὶ οὔ [Π6 (οὐ, ΒοΡ ΘΠ βἰ8, τὴ6 Ῥετὶ ας 8] βθο 8 ἴο μανὸ Ὅδθη ἀ18- 
ςοηεϊπαθά, ἰεατίπρ [86 Ἰοχὶ οὗ πδὶ ΜΆ. ἱποοηρ]οῖθ. Αἱ 8]] ουθηΐβ, [μαΐ συδγίουΥ 7οῦτι!α] 
Ἧ585 ποῖ, ΑΡ Υ [Πδἱ {ἴπη6, ΟὈἰΔΙΏΔΌΪΟ ἰπ Ἐπ ρ]απὰ ΤὨγουρἢ [6 π808] σΠΔΠη618. 

Ις ἰβ τοῦθ ἴο Ὀ6 τορχτοιοα [πδὺ [π6 τοχὶ οἵ ἀ. δηὰ 6]8ὸ οὗ ἑ, 18 Ὡοῖ Ῥ} Βη6α δοουγδίε! Υ 
ἴῃ δοῖ)6 δοσοββὶ Ὁ]6 δη ἃ ΡΌΓΟ ἢ ΒΟΘΌΪο ΤΌΤ. 

5.Αἱ Βγοεδῖδα, ἤοτα ΒΟ ΠῸ}Ζ ννα8 ἴΠθη 8 ῬΓΟΙΌΒΒΟΥ, 
4 ΤΏΐθ ΠΌΓΑΙΥ 18 δοιηθίπηοδ8 ΚΟ 88 ἴπ6 ΒΒ οἴμοςα ϑεβϑοσίδηβ, ἐμ9 ΟΒυτγοῦ οἵ ϑϑηῖδ 

Οτοςα μανίηρ Ὀ6οη ὈΆ1]1, ἰδ 15 βαϊὰ, Ὁ Οοηβίδηιίηθ δηὰ Ἡρϑίθηδ οἡ ἴδ δἰἴο οὗἉ [86 ῥϑϑου δ 
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ἴο ὙΔΙΟΝ τοίδροησο ᾿88 Ὀθοὴ τϑδὰθ δου; δηὰ πὸ οῃμαἀοανουγρά ἰοὸ 
Βυ ϑίαηίϊαΐθ ἃ οἰδῖπη ΟἹ 118 ὈΘΠ4]} {μαὺ 10 18 8Ἃη δοίυ] ψοσκ οὐ δὲ, 
Αὐυρᾳβίϊπθ. Οὐἰδγάϊηαὶ Μαὶ ρυ] 86 οχίγδοίβ ἔγουμ 018 ΜΆ. ἴῃ ἢ18 
ϑρΙο]ορσίυτα Βοιλδηυμ, νοὶ. 1χ. (1848), ἀῃπα δἱ ἰδηρίῃ πο δαϊίοα {116 
8016 οὗ (π6 ἰοχῦ ἴῃ μὶβ Ῥαίσιη Νουα Οὐ]]οοῖϊο, νοὶ. 1, ραγὶ 2. 
(1862). ὙΥΥ̓Ιβοιλδη αἰσιραϊοα τ[π6 ΜΑ. ἴο 16 βἰχύβθβ ΟΥ βουθηίῃ οθη- 
ἴυσγ', δηα δ στρ γ ἡπαροα ὑμαῖ [6 δογιρίασα αποίαιοηβ Ῥοίοησ 
ταῖπου ἴο {86 Αὐγίοδῃ ἴμδη ἴο {6 [4116 οἶαββι Μαὶ, οῃ {Π6 ὀοῃίτσζαγυ, 
Ἰσπουΐηρ, Ὁ σου] βθθῃ, 841} {πᾶὶ ᾿νε σαί οη ἢδ8 ἄοηθ ἴο αἰγὶ θαΐθ 
{Π6 πᾶ “ 1416 ἴο {86 ΟὨΪΥ οἾ488 ἴο συ] ἢ 10 σου] ἃ ̓σορουὶυ θοϊοηρ, 
Βρθδῖκβ οὗ {118 ϑ'ρβροουϊαπι 88 βου 1 πψου]ὰ θ6 οὗὨ δῃρϊαγ βοσνῖοα 1 
{π6 ταβίογαϊιοη οὗ (86 νοῖυθ 1ἰ81Δ. ΤὨϊ8 τουτὶ οοπίαϊηβ ἃ ἰδγρθ 
μΌΡΟΓ οὐ Ποϑάβ οὔ ΟἸ γιϑδη ἀοοίσϊηθ δυτδηροα ἰῇ Οδμαρίογβ, δπά 
ὉΠῸΟΣ ΘΔΟ ἢ ἃ ΠΏ ΕΓ οὗ οἱ 0.8 ἔχου {86 Ο]α δηὰ Νοὸνυνν Τ οβίδιιθηΐβ 
ΔΓΘ βίσυηρ, τορσοῖμοῦ, πιμουΐ ΔῺΥ του γΚθ οὐ δα ομβ. [0 18 ἐῃυ8 
648] αἰπηοδβί, 1 ποΐ αυὐἱΐο, ἰο 4 ΜΆ. οὗὁὨ [86 ο]4 1,αὔϊπ 186} οὗἁὨ 1Π6 
Ββϑῖηθ 856. Τῇδ οἰἰδίϊο 8 ἃγῸ ζ'ΘΏΘΓΆΙΥ “4)7Π]Ἰσαπ (Ἰῃ σομ τ ἸβΕ πούοη 
ἴο ]Πιαἴΐαη}) ἴὰ 1ῃοῖν ομαγδοίθσ, δπᾶ (8 ἴΠ6Ὺ βίδηα ορροδοὰ ἴο [Πο868 
οοπίβ 64 ἴῃ [Π6 δΔοκπονοαροα σψοσκβ οὗ Αὐυρυδίμθ. ΤῊϊθ ΜΆ. [88 
{Π||Ὶ ρΡϑου πα  Υ {μα΄ 1 Φ98η ν. 7. 18 οἱἱθα ἴῃ 1Ὁ ὕ106,:---- ἃ Ῥσοοῦ ἐμαί 
10 τηυϑί πᾶνα ἔουπα 118 ὙΑΥ͂ ἰηΐο 806 ΘΟΡΙΘ8 88 ΘΑΥΪΥ 88 {μ6 ἀλία οὗἅἁ 
{818 ΘΟΡΥ. Τῇα οἰξαϊοηβ 1π {Π18 ϑρθουϊαλ πᾶν ποῦ Ὀθθῃ βορὰ 88 
γοῦ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟΥ̓ ο4] οαϊου οὗ {π6 ατεοκ Νονν Ταοβίδιηθηϊ; (Π6Ὺ ἃγο, 
μονονοῦ, ἰηἰγοάπσοα, ἀπάδσ {π6 ποίδιοῃ σι.» σίνθη δρογα, ᾿πΐο {παΐ 
ΜΓ ΠΙΟΩ Τ͵Θρ61168 88 ΠΟῪ ἷἱπ {Π6 ῥὑγθββι Τηῖ ΜΆ. Ὀδ]οηρβ ἴοὸ (86 
οἴδοσ ρασίβ οὔ [6 Νὸνν Ταθίδιηθηϊ 88 γ76}] 88 10 {86 (ἀοβρεἶβ. 

Μ5Β8. ΟΕ ΤῊΞ ΑΟΤΗ, 

ἀ. Οοάοχ Β6ζΖῷ οὐ (ὑδῃ θυ ρΊ ἢ β18, 88 ἴῃ {16 (ἀο8ρο8. 
6. Ο(ὐοάοχ [μΔυα!]δπι8. ---- ΤῊΪΒ 18 186 1,841 ἑοχὺ οὗ {πΠ6 ατοοῖς ΜΒ. οὗ 

[Π6 ϑᾶπὴ6 πδηλ6 Οἰἰθα 88 Εἰ. 1ὼὰ ῃ6 Αοἰβ (866 Ρ. 187.) [18 πού 5Βο 
Τα Οἢ ἃ 1,Αἴη υεγϑίοη 88 ἃ. ᾿ἰΐοσαὶ Ἰηἰοσργοίδιοη οὗ [ἢ 6 ατϑοῖκ τ ΒΟ ἢ 
Βίδῃβ ΌΥ 186 8166. 

ἀ. Α Οοάεχ Βορθ θη βῖθ, ΠΟῪ αὖ Ὑ θπηα. [Ὁ 18 δ ΩΡΙΥ ἃ ἴδ᾽ ρμὰ- 
Ἰπηρβοβὲ ἐγαριηθηΐβ οὗ ἴπΠ6 Αοίβ ἀπὰ Οδίμο]ο ΕἸ  βι168, πο ΤΊ8- 
οὨομΔογῇ οοριδᾶ, δηα οαϊοα ἴῃ 186 ὙΘμοΥ Δ γομοσ. 

Ιη {π6 ΟΑΤΉΟΙΙΟ ΕΡΙΒΤΙΕΒ ἴΠ6 ΟὨΪΥ ΜΗ, οὗἉἨ {π6 οἷα 1,αἴη τ ΟΣ 
οδῃ ὃ6 οἰϊ6α, Ὀ681468 ἃ. }8ὺ τη ΘΠ ΓἸΟΠ6(, [8 ---- 
7. Οοάοχ (ον θιθηβῖ8, ἔγοσα τ θ1ο ἢ ΜΑΣ ΟΙΔΏΔΥ ΡΟ 1868 {86 ΕΡΙΒΕ16 

οἵ δ. δαδἴηθθϑ. 

Ριίδοθὺ. Το οδίδίοριο οὗ (6 Οοάϊοοβ ϑεββουβηὶ 18 χίνοῃ ὉΥ Μαὶ, ἴῃ ἷ8. “ βρὶο!]ορίυτα 
Ἰλοιρδησπι,᾽ νο]. ν. Ὁ. 237. δοᾳ. (ρατὶ 1.), 184]. 'Γμὶθ ΜΗ, ἰ8. Νο. 568. 

1 Τὴ 184] Μαὶ πδά βαϊὰ (ϑρὶς!]. οπι. νυ. Ρ. 2339.), “ Οοά. 58. ἰδηγχοῦ. 8ξ5ς. ἰχ., βδ  ἴοσῃ ἰχ., 
5. Αὐραβιίηὶ βροοῦ]ατη." [ἢ 186 γοᾶσ 1848 (ϑρίς 1]. Βοιῃ. νοὶ]. ν. ρασί 2. Ὁ. 111.), ἢ6 οοστϑοίβ 
{18 -- ὁ πολ Οἰἶπιὶ 8161 ΟΔΙΔΙΟΡῚ βοηῖθηια ναὶ Ῥοίϊ.8 ΘΟΠ͵θοΙΏΓα ἔγείαδ, ἸοηρΟὈδγαϊ συ τ 
αἰχὶ, βϑϑοι δ ἔδστωθ ΠΟηΐ, βοὰ ἀδίηὰἀδ ἱηβρεοΐασῃ αυδάγαιβ ἔδστηθ Ἀ ΡΟ υΪΒ δουρί δρπονὶ, οἱ 
δΒοχῖο ροίτῃϑ γε] σοσίθ βθρε πιο βθοῦ]ο δά ἰσοηάυχμι Ἰπἀΐςο. ὩΤμ6 ἐδοδὶπ)11686. ΡῈ] δ θὰ ὈΥ 
Μαὶ διὰ ὙΥ Ἰδοσηδη βοοῖ ἤο [16 τγῖ ον ἴο σίνο ἴῃ6 ΜΆ. ἃ Ἰῆογο δηζίᾳυαθ οὔδσγδοῖου τΠδη 109 
ΜΞ. ἐιβ6 1 Ἔχ αἰ ὈΣ8, 80 ΤᾺΓ 88 ΤΩΔΥ Ὁ σαϊμογοά [ΤῸΠῚ ἃ ὙΘΙΥ͂ ὈΣΊοΥ ἱπϑροοϊίοη Ἰνῃϊοἢ Οδσάϊηδὶ 
Ναὶ δ᾽]ονοὰ Ηΐπι ἴο αν τῇ] 6 δα ἢ8ἃὰ (δ ὈοοΙκ ἰῃ 8 δηά, 
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ΜΒΗ. ΟΕ ΒΥ. ῬΑΠΙῚ,Ἶ ΕΡΙΞΤΙ, ΕΒ. 

ἀ. Οοάοχ ΟἸαγοπιοπίδπαβ, {π6 Τ,μαὔη ἰαχὺ οὗ Π).. (866 ρ. 190.).. ΤῊΉΪΕ 
Ἶ8 ἘΣ ΤΟΣ οὗ ἃ ἐγαπδίαΐζϊοη ἴμδη 18 {π6 1,Δάη τοχί ἴῃ ρθμοΓΑ) οὗ οοά!σο8 
ατεοο- 1, 1Ὡὶ ; [ἸΏ ΤΩΔΗΥ͂ ΣΟΒρΡΘοίβ 1 ἢ88 ΘΟὨΒΙάΘΥΔΌΪ6 να]π6 1η ΓΙ] ΟἾΒΠ). 

ε. Οοάοχ ϑδῃ-βουτωδηθηβιβ, ἴμ6 Τωϑέπ ἰοχὺ οὗὨ Ε'. (ρ. 193.); μοβ- 
Β6Β86α οὗ πο ᾿πἀδρεπάσηῦ νδ]ὰ6, 88 Ὀαϊηρ Ὀυΐ ἃ ἰχαπβοσγιρὲ οὗ ἀ. 

. Οὐαοχ Βοογμουΐδπιιβ, {π6 ᾿π θυ] ηοα Τ,δη ἰοχί οὗ α. (Ρ. 199.): 
1 18 Ῥαγραγουβ ἴῃ {Π6 δχίγοιηθ, δῃα [Ὁ 18. ΟὨΪΥ͂ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ ὑπαὶ τὖ 
ῬΟΒΒ68868 ΔΠΥ͂ ΟΥ[108] να ]06. 

ἘῸΣ {πὸ ΑΡοοδίυρβα {ποτα οχιβίβ πὸ ΜΏ. ΒΡ Υ σοπίαϊπῖηρ 1ῃ6 
ο]4 1, σνϑυβίοῃ : (ῃ6 οἱ δι οη8 οὐ ῬυΥΙΠλΆΒ118 ἢ ἃ. ρζγααῦ ΤπΘΆΒΕΓΘ 
ΒΌΡΡΙΥ ὑμ6 νηΐ οὗἁἨ βυοἢ ἃ ΠΟΡΥ, ἃ8 {6 Υ ΘΟΙΏΡΓΙΒ6 {86 στοαῖοσ ραγῖ οὗ 
1πδὺ ὈΟΟΚ. 

Τῆς ΜΌ5. συ βῖοῦ μαγα θθθη ἀθβοσι ροα ΑἸ σΥΘΑΕΥ͂ πὶ γαϊαθ, ἀπά 
ΒΟΙη6 οἵ ἤδη 8.6 ΚΠΟΤΩΏ ΓὯΓ 1688 {88ῃ οἴμοσβ. [ηἀροᾶά, στ βθὴ {π6 
ἰαχί οὗ δ οοάδχ ἢδ8 πού θθϑὴ ρῃ] }15Π6 4, ΟἿ Τη68}8 ἴῸΣ οϑϊτηδεπρ 19 
γα 6 ΔΥῸ ΟΟΠΠΠΘα ἴο {Π6 δοίιι8] οἱζδιοπθ {παὺ αν Ὀθθῃ ρίνθη. 
ΤΠΟΥΘ ἃ 4180 οἴμον Μ 58. οὗ ρογίοῃβ οὗ [η6 Νονυν Τ᾽ οϑίαιηβπέ, ἡ ] ἢ 
ἀγα θυΐ 0016 Κπον, δηα {Π6 πηρογίδποθ οὗ Ὑ  ]ΟΝ 18 ΘΟΙΩρΑΓΑ νΟΙΥ͂ 
8118] : 1Ὁ 18 Π6641088 ἴο Βρϑοιν {Π6πὶ Π6ΓΘ. 

ΑΒ 8 Πιηῦ ον γβ ἃ οἰδβϑι οαθοη οὗἉ {Π6 Τ,δ  ΘΟΡ]68, αἰ οσῖπρ' ἔγοσῃ 
{8αύ οὗἉ “΄6γοιηθ, 1ὖ νγδβ ροϊηϊθα ουἱ ΕΥ̓ 1 οβιηδηη ἰμαὺ ΤΠ6Υ ταρῃῦ Ὀ6 
ΤΕρΑΤαοΘα 88 Ὀοϊηρ, 18ὲ, 47τἴσαπ ἴῃ ἰοχῦ ((Πδΐ ἴδ, {86 οά ναγβίοῃ τ ττἢ- 
ουῦ ἀεεῖσπεα Αἰ τΟγα0η8), ϑυο ἢ 88 α, ὅ. 6. ἑ. ; ΟΥ, 2π4, 7͵αϊΐαπ, {Ππᾶϊ 18, 
[Π6 σΑΥΟ ΠΥ σονϊβοα ἰοχὺ οὗὐἠἨ ἴΠρροὺ 1ἰαἰγ, τορ]οῖα ἢ τοδαϊηρβ οὗ 
1Π6 ουγίδ οΘΠ ΌΓΥ, ΒΌΟΝ. 88 γα 4180 ἰοιιηα ἴῃ ἴπ6 ἀοίμ!ο δχϑοιίθα ἴῃ 
{πα΄ ἃρὸ; οὗ {π18 Χ τᾶν Ὁδ ἰἈθὴ 88 8 βρεοίπμϑη; οὐ, 3τά, (Οαϊοθβ 
Ἰηςοτροϊαίθα ὈΥ ῥγιναΐθ οορυ βί8, {παὖ 18, ὈΥ {Π6 δα μαϊχίυγο οὗ ΑἸ ογοηΐ 
Κιηα οὗ ἰοχὲ: ἴο {πἰ8 οἶαββ τηοϑὲ οὗ ( 96Ὼ ΜϑΦ. δηυμηογαΐθα ἀρονα 
ΒΡΡΘΑΓ ἴη ραγὺ [0 θαϊοηρ. Τὸ {π686 ΠηΔΥ 6 Δα 6α Δηούμον οἶδ88, δι 6 ἢ 
845 186 ἰοχί οὗ ἀ., [ῃ6 σΠαγδοΐοσ οὗ ψ ῃϊοῆ ἢ889 Ὀθθη ἀθβουθοα 800 γθ6. 

ΕἘῸΣ 8]1 ογέξίσαϊ ΡΌΓΡοΟΒΘΒ {Π6͵.,},7γδέ 6188 18 Σῃἀθβου θ8ΌΪν οὗἩὨ {π6 πιοβὺ 
νϑὶαα ; [86 δεσοπα 18 4180 οὗ πη ρουίϑποθ 88 βῃουηρ δῦ νγ88 ΓΘδα 1η 
{Π6 ΤὈυΥ σοηΐυγΥ, δηᾶ [86 Κιπά οὗ ατοοῖκ Μ55. υβϑὰ ἴῃ ἴΠρ0δὲ 1α]ν 
ἔοΓ ΡτΓΡοΟβοΒ οὗ σουϊδϑίοη. ΤῊ15 οῖναβ ἰῃ6 (οαοχ ΒΥ χαπιβ 108. νἈ]ὰ6 
1η σοπηθοῦου ψἱ [ῃ6 λίρέογψ οὗ [6 ἰοχί, δα {ἢ18 τηϑῖκθβ ὺ8 τερτοῖ 
1Πδὲ γα ἄο ποῖ ροββθβ8 βουϑζαὶ τηοῃπυτηθηίβ οὗ {π6 [{4}16 ΤΟΥ ΒΟ ΡΌΓΟ 
8η4 υπτηϊχοᾶ. 76 τηϊχϑα οὐ ᾿Ἰηἰοσροϊαίβα [οχίβ ἀγα οσοπιρατγαξίυεῖν νοϊὰ 
ΟΥ̓ πηροτίδῃοθ : ΤΠ6Υ ἀοιηδπα ποίϊοθ, πουσουθῦ, Ὀθοδιιβα ὑΠ6Υ πιαν (8πὰ 
ΠΟΥ οὔἴαοπ 40) δοῃέδιη τοϑαϊηρΒ τ ΠΙΟἢ Βρυϑηρ ἔγοτῃ Γ[8]18} γα] βΊοη. 

[0 18 ὉῪ πκιηρ 411} {π6 Ῥα Ὀ ἸΒῃ6α ΟΥ ΘΑΥ ΘᾺ ]Υ οο]]ἰοα Γιαἰϊη ἰοχίβ 
τοροίπον, {μα γα σδπ ἴγϑοθ ΟἿἹΓ ὙΆΥ ὈΔΟΚΥΑΙα, 80. 88 ἴο ἢπα ψ]ῃ 
[ΟΙογα Ὁ ]6 οογίδϊ εν ψμδὺ γ88 {π6 Τδὔλη νογβίοπ (οἵ {86 Οἰοερεῖΐς αἱ 
Ἐπ 848 τη866 ἴπ (ῃ6 ΒΘΕΟΟΠα σΟΠΌΓΥ. 

ΤΠογα ταῦθ αν Ὀθ6η ἴῃ Αἰτγίοα ἃ 76 ϑ᾽ουβυ οὗ 41} τϑυϊβίοη οὐ [6 
ΘΟΙΏΠΔΟΗΪΥ γοοοϊνοα 1,αὔϊπ ὑγδηβ᾽αίοθ. ΤῊΪΒ τηδῪ Ὀ6 ἴῃ Ραγ δοοοιπηςοήῆ 
ἔοσ ἔγτοπαι ἐμ ομυσοιοθβ ἔμοσα μανίηρσ Ὀδθὴ δοουβίοιηοα ἴο 1,80(1π ἀπά 
ἴο 1, αὐΐπ οὐἱγ. ὙΥ116 ἴῃ Τἰαῖγ, αὐσθοῖκ γ88 Βὸ ψν6}} ΚπόΟῃ, ἐπαὶ {110 

ΥΟΙ,. ἸΥ͂. π᾿, 
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ΠΟΏΟη οὗὨ Του βίο ΟΥ̓ Τλ68Π8 οὗἩἨ ατδοῖς ΘΟρΡΊ68, νυν διοῖ ΣῈ Ἰοηρ σοϑὰ 
11. ΒΟΠ16 ΟΠ ΓΟΒ6Β (18 τηᾶν 6 ὑγοῦΔοΪν παρ θα), νγὰ8 Ο6 ΘΟΙΩΡΑΓΔΌΥΘΙΥ 
Ἀν] ν ἴο {86 πλϊηἀβ οὔ ἔμα (ἸγἸϑίϊδη ρθορὶβ. ᾿ 

ΤΊ8 18 ΒΒονῃ ὈΥ͂ 8 »06}} Καον ἔλοῖ, νι οἷν, που ἢ 1 ὈΘαΓΒ Βοπλ6- 
“δῦ ἸΠΟΙΥΘΟΙΥ οὐ {πΠ6 αυσβίίοη οὗ [86 Δίεισ Τοβίδηθηῦ τη 1 μα 1, 

τησϑύ 6 ΘΟὨΒΙΘΓΘα 64. Ά}}ν οοσοῃΐ ; ἔογ (μ6 ΟἹά δῃά Νοιν Τδβίδηπιθηςβ 
[ογπχοά τῇ {π6 οἷά 1, ἴῃ οπθ ἰγαῃϑίαίίοη. Τῃ6 ἔδλοῦ {ἢ8 ΔἸ] οα ἴο 
18 {πᾶὺ τηρηϊοηρα ὈΥ Αὐυσυβίϊηα, ψῇθγα, νΎΠ]ησ [0 «΄6γοηλθ, ἢ6 
ἀοβογίβα Πἴτῃ ἔτοπι σοπεϊπαϊηρ 18 γ ΎΒ ἢ 1ῃ 1 ϑϊη ἔγουι ὅπ Η ΘΌτανν. 
ὕρΡ ἴο λ18 ἄπηθ {π6 1] -Βρθαϊκῖπησ ΟΠ γιβθϊαπβ δηα (Π6 1,401 -Γ δα ηρ; 
ΠΌΣΟΙ 6Β Πδα οιηρ]οΥ ἃ ἃ γψϑυβίοῃ τηδ46 ἴσοι) 6 αἀτοοκ υὐχχ, Βυΐ 
ὙΠ 6η «΄Θγότηο γγὰ8 ργοαποϊηρ,, ὈΟΟΙΪΚ ὈΥ ὈοοΪς, Ὦ1Β ὙΘΓΥῪ ΒΌΡΟΘΙΊΟΥ ΨΟΥΒΙΟῺ 
ἔγοτα {86 ΗἩΘΌγον ἰαχὺ 1186}, 1Π6 ἴδᾶγ οἵ Ἰπηονδίϊοῃ ροββθββθα τΔηΥ 
τ 1η618, ἀηα ἀπιοηρδί οἰ ῦβ (μα΄ οὗ Αυριβίηθ Πλμμβο. [Ιἢ ΤὌγάθν ἴο 
ΒΟΥ «“Θγοόπα {86 6.1] ΜΠ ΟὮ. ταϊρ ῦ ἀγῖδὸ ἔγοτῃ ἢ18 ᾿Ἰηπονδίιοῃ, ἢ6 [6118 
Πῖτὴ τυ βαΐ μα] ΠΔΡΡΘΩΘα ἴῃ ἃ οογίαϊῃ ΟἿἿΥ ΒΟΓα [π6 ΟΙΒΠΟΡ Πδά 1ῃ- 
ἰγοαυςοα Ἀ18 Πδνν νούβιοη οἵ Φόομαῃ. ““Α οογίδιῃ Ὀσοίμοσ ὈΙΒΠΟΡ οὗ 
Οοὐγ8, θη ἢ6 ᾿ηἰγτοἀιορα [Π6 τολαϊηρ' οΟὗὉὨ {ΠΥ γϑυβῖο 1π {Π6 Ομ ΣΤ Οἢ 
οΥοῦ ΜὨΙοῖ ἢ6 ργαβι 68, βοπιοίῃιησ αὐἰγδοίθα ποίϊοα ἴῃ {π6 ῥσορμοῦ 
ὁ οηδὮ, πιο ἢ μου Βααδὺ τοπάογθα 1ῃ ἃ ΤΏΔΉΠΘΓ ΝΟΥῪ ΑἹ ΟΓΘΆΟΥ ἔγοτῃ 
{πα΄ ΒΙΟὮ τ 88 ΒΔ ὈΙ ΓᾺΆ]Π]Υ ἈΠ} 18 ἴο {16 τι] 48 ἈΠ τη ΠΊΟΣΊ6Β οὗ 8]], 
86 ΜΉΘ τγ88 σοηβοογαῖθα ὈΥῪ 86 {του Βα ἢ ἃ βυσορββιοι οὗ Δ668. 
ΘΌΘ ἃ απ] ἄγοβο ἀιηοηρσδῦ (ἢ6 Ρ6ΟρΪΘ, ΘϑρθοῖΆ}}γ ἔγοτα {π6 οο- 
ἰοῃζίοη οὗἉ {μ6 τϑοῖκβ, απα ἔσοτῃ {πο ὶγ νοοϊξοσαῦπρ 8 ὁπάγρα οὗ [4]818Η- 
σϑύοη, ὑμαῦ (Π6 ὈΙΒΏΟΡ νγὰ8 οοιαρα θα (1Ὁ οσουχτοα ἴῃ ἃ οἱζγ) ἴο 
ΤΘΑΌΪΓΘ {Π6 ΓΘΒΟἸ ΠΊΟΠΥ͂ οὗἉ {Π|ὸ 6νγχὲ. Βαΐ, τ ΒΘΙΠΟΥ ἔγοτα ἸοπΟΥΔΠΟ6 ΟΥ 
τ 1166, (Π6 γ᾽ τ ρ] θα {μδὺ τὴ 186 ΗΘ γον ΘΟρΙοΒ {Π γα νγαβ ἔουπα 1Π6 
βϑιὴ6 {δα [86 (σοοϊκα πα 1,4 01η8 μ8Δα ἀπά 86, Υ̓μαὺ ποσὶ ἢ ΜῈΥ 
[86 ῬΟΟΥ τηΔῃ γγὰ8 ἔογοϑα, δέου το ἀδηρογῦ, ἴο δ6 Μ1Π1ηρ ἴο οογγοοῦ 
[818 88 ἐβοιρἢ 10 δα Ῥαθῃ ἔμ]βα ἴῃ ογάογ ποῖ ἴο σϑιηδίῃ ὙΣΒουὺῖ τἢ 6 
ΡΘορ]α.᾽"} 
γε Βιυά {πα {π6 ραββαρὸ ἴῃ «[οη8} νὰβ {μαῦ ψ]οἢ το]αιθα ὸ 

ὙΠαὐ 1Π ΟἿ νϑυβίοῃ 18 Τουπηθα τΠ6 “ ρουτγά ; ̓ πα {παῦ {πε οΪὰ Τα π 
ἔγοπι (86 ΤΧ Χ, μαᾶ τϑηἀογοᾶ {18 ΠΥ σμομγδίέα, Ὀὰῦ πΒΙΟΝ Φ Θγοπιθ 
Βαα ἰγδηῃβὶαίθα, ποῦ γ ΣῪ ΒΔρΡΙΪγ, ἀδάογσγα. ΤῊΪΒ 15 βῃοινῃ ὈΥ͂ Βοῃβ οἔἔ 
ἴῃ6 Ἰαΐθν δογγθβροπάρθησα βοίννοοῃ (886 Βίββορ οὗ ΗΡρΡο δὰ {86 
ΤΘοΐαδ6 ργαοβουίον αἱ ΒΒ] Βμομλ.3 

ΤῊΙ8 τοΐοσομοθ ἴο π6 ἀτγθαά οὗἨὨ ἱππονδίϊοῃ 80 βίσοῃρ)Υ [610 ἴῃ {86 

ΝΑ αυϊάδῃι ἔγαίοσ ποβίοσ ορίβοοριβ οὐπὶ Ἰοοίτατὶ ἱπδυϊ υἱδδαῖ ἱπ Θοο] βίδα, οαΐ ῥγβθοβι, 
Ἰη ογργοϊδιυοηθιῃ πᾶσ, ταουὲ αυϊἀ ἀπ Ἰοηρο αἸϊζον, δὃβ ἴ6 ροβίϊπὶ ρα ὰ Φοπδη ρσορδοίδιῃ, 
αὕτη γαῖ ΟΠ ΠἾ ΠΠ ΒΘ Ώ 8118 τηοηηοτίαιο ἰηνοίοταίιπι, οἵ ἴοϊ φίαϊαπι ᾿ποοβδίοηὶ δι18 ἀθοϑη- 
ἰδίθηι. Ἐδοίυβ οβὺ Ἰδηΐα8 ΓΠ. ] 118 ἴῃ Ρ]6 6, πιαχίπις ατσοὶβ ἀγρασποθαβ οἵ πο] τη πη θυ 
σΔΙ απ ηΐβτὰ [ΑἸ] δἰ ται, αὖ ΘΟ ΟΥΤΩΣ Ορίβοοριβ (68. αἰἱρρὸ οἰνὶϊα8 ογαῖ), πάερογαγα ἰοδὲϊ- 
τηοηΐὰπι ἤαρίτατο. Τὐίγαμι δαΐοτα 1}}} ᾿πηροτίτῖα δ πλλ! ἃ, πὺς 6886 ἰη Ηφουγεοὶβ οοάϊεϊθα8β 
ΤΟΒΡΟῚ ἀσιπιηΐ, αποᾶ εἰ ατεοεὶ οἱ 1,διἱηὶ ΒΑΘ απὶ δίας ἀϊσεῦαπι. Θυϊὰ ρασα ὃ Οὐοδοῖυβ 
οϑὲ ἢοπιο νααῦ πη παἀοδὶζδίστη σογγίρογο νυ θη8, ροδὲ τπϑρηαπι ῬΟΥΓΪ σα] ΠῈ, ὩΟῚ ΣΟΠΙΔΏΘΙΤΟ 5106 
ῬΙοδς." - Αυρ. δὰ Ηΐδοτου, ΕΡ. Ιχχχὶ. (δὰ. Βα ββδηὶ, '3, ςο]. 318). Αὔπο 408. 

Ὁ 800 Ψοτοπιοδβ 1ίΐογβ ἴὸ Αὐραβιίηα, ΕΡ. Ιχχν., ἰπ [86 ὑγοσκ8 οὗ [86 ἰδιῖοῦ (οἃ. ΒΒ .8- 
Βαϊ, 1ϊ, 60]. 286.), δηὰ Απρυδβίϊηθ᾽ 8 ΤΟΡΙΥ : “1Ππὰ ἀρὰ δοπαπὶ νἱγρυϊαπι δὶ ἴθ ἩΘΌΓεδΟ 
Ὡὸς Ποάογα οὁδϑὲ Ὧδς ουσατθὶϊα, βοὰ πϑδβοῖο αυϊὰ δἰ, φαοά ἴζάποο 810 Ὠϊχιπὶ, βυδιδηϊδηδθηὶ 
ἰΑρΑτόνας ογί χαΐαγ, ΤΏΔ]]6 πὶ δπὶ ἢ ΟΙΩΠΙΌΠΒ Γ,ΑΡπἷ8 οπουχθἑϊαμα Ἰορὶ,᾽" --- ΕΡ. ᾿Ιχχχὶϊ. 

208.). 
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γὰρ ρὲ οὔ Νουίῃ Αἰτιοα ΤΑΥ͂ βυϊΔὈ]ν οἷοβα {πὸ δοσοπηΐ οὗ {πε ο]4 
δἰϊῃ γουβίοῃ οὗ {π6ὸ Νὸνν Τ᾽ ϑδίδῃιηθηῦϊ; [ὉΓ 11 Πδ8 δὴ ᾿Ἰπιρογίδηῦ θθδυὶηρ 

ΟἹ ὕνο αιθβίϊομβ ἴπδὺ ἤανα Ὀ6Θη ΘΟΠΒΙ ἀογρά, [Π6 ΟΥἹρΡΊ ΠΑ] μηϊέψ οὗ [Π6 
ο]ά 1, νουϑίοι, ἃ μοὶπῦ δα. Δ ΠΥ αἰἴεοιϊπσ {π6 ΟΙα Τοβίδιηθηΐ δπᾶ 
{π6 Ννν ; δὰ {86 Αὐγισδαῃ τοϊθηθοη οἵ [86 οΥ̓ρΊηΔΙ τοδάϊηρθ. [ΙΕ 
πιατιν ὙΘΥΒΙΟΏΒ Πα ὈδΘὴ ἴῃ ι186, ἀΠΒΌΓΘΠΟΘ ἃ8 ἴο αὶ ψογὰ οουἹὰ ἤδᾶνο 
ΒΌΤΡΓΙΙΒΟα πὸ (Ἰ γ ΙΒ λη διιάϊοποο ; 1[ΠἸοθησα οὗ γον βίοη δηπα σογγϑοίϊοῃ 
Παα Ὀδοη 1ηἰτοάπορα Ἰπηΐο ΑἸΤΊοα 88 1τὖῦ δὰ δὴ ἴῃ [ΓαΙυ, 4}} ΘαγΒ 
ΜΟΙ] ἤανο ὈΘΘη δοουδβίοιηθα ἴο ὨΙΒΠΥ͂ σὔδηροθ. 7)}λὲ5 ΔΙσοπα τϊρΐ 
ἀϊγθοῦ υ8 ἴο {8π6 τορίοπ ἴῃ ἢ ]Ο ἢ ΤΟΥ ΒΟ γ88 ΘΑΓΤΘα οτ,, δπά τηϊρὰΐ 
ΘΟΟΠΗ͂ΥΤΩ ὉΒ ἴῃ ΥΑηκΚιηρ {πΠ6 Μ55. οὗ [Π6 ο]4 1,δἴϊπ ὙΠΙΟἢ οοπίαϊῃ Δῃ 
μπαίίετεα ἐετὲ (Υ ἈΘΥΘΥΘΥ τ {6} 88 ραγί οὗ {6 ΑἸγίσδη ἔβη] γ." 

ΑΕδοΣ {Π6 τονβίοη οὗἁἨ Φ ϑγοϊωθ ἢδ8 Ὀθθὴ ἀθβοσι θα, ἃ Ὀοίοσ οβπηαίθ 
ΤΩΔΥ δ ἐογχτηρά οὗ [86 ογέξοαϊ γα]ὰ6 οὗ (86 οἷά μδῃμι ἴῃ 118 γασγϊοιϑ 
ἔογτηβ. 

ΟΗΑΡ,. ΧΧΤΠ. 

ΤῊΕ ΒΕΥΙΒΙΟΝ ΟΡ ΤῊΒ ΣΑΤῚΝ ΒΥ 9ἘΠΟΜΕ --- ΤῊ γΌΓΟΑΤΕ. 

ΤῊΣΒ ργβοίϊοα οὗ γον βιηρ (86 1,0] νου θη νγὰβ (8 ἴηι [1] ἱροῦ 
1η ΤΠ αὶγ Βείοσα {Π6 ἰα8ὲ φυάγῦοῦ οὐ {π6 οαγ ἢ σομίυτυ. ΤῊΪΒ ργοραῦν 
Ιοα Τλαιηαβαβ, ῖβῆορ οἵ Βοπηθ, ἴο ἀθβῖσο ἐῃπδὺ βοηθοί ὶὩρ᾽ ΤΏΟΥΘ Β08- 
τοδί βῃου]α ὃὉ6 Ἔχϑουΐθα, βοιῃθί βίηρ {παὸ δῃουϊὰ Ὀ6 ἃ. ΓΟΠΊΘΑῪ [ῸΓ 
16 οχϊϑίϊηρ σοηξιδίοῃ, δηα ποὺ {π8ὺ να ΙΟἢ πρἢῦ Ἰποόύθαβα 1, ἃ8 {Π6 
Παϊϊε τανιβιοι ἈΡΡΟδγΒ ἴο ἤανα ἀοηδ ἴῃ Βοῖὴθ πιϑᾶβιιτθ. ΑἾβο, 88 ῃ8 
Τί411τ6 του βίοη δα 1ηἰγοαἀπορα δὸ ἀπ ἴδγοηῦ αὶ Κιπα οὗ ἰαχί ἔγοιῃ ἰδδῖ 
ΠΟἢ Δα θδθηὴ τι 086 ρΓΘνΙΟΙΒΙν, 1Ὁ ἸΔΥ πᾶν Ὀθθη ἱποιρηῦ ἀ6- 
ΒΙΤΑΒ]6 ο του86 ἴῃ [86 Ορροβῖία αἰ θοίιοη, ἐ, 6. ὃν [Ὁ] ἢρ ΘΟΡΙ 68 οὗ 
8 Β11|8 ΚΙπα ἰο {πο86 Ποῖ δα θθθη {π6 οΥἹ"1π4] 4818 οὐ {Π6 
Τ,αἴϊη ἰοχὶ ΠΟῪ 80 τυοἢ οοπιξοα : δὖ 41} ονθηΐβ, {818 νγαϑ {π6 αἴγθο- 
τἴοπ {πὲ {πιπρ8 ἰοοὶς. [Ὁ 18 γϑῦὺ κοὶν {παῦ Παμηαβιιβ ΠΥ ὮδΥΘ 
5 οἃ {πὲ Βοπιθ Βμοιυ]ὰ ἰλκο ἃ τθογα ᾿πάθρομάθηϊ ροβι τ] 88 ἴο 118 
᾿οτασΥ ὉΠΘοΪΟΡῪ πδη πὰ ὈδΘη ᾿γθν ιν {π6 οα86, ὑπαῖ 10 8Βῃου]ὰ 
ποῦ Β6 ΔηΥ͂ Ἰοηροῦ ἀοροπαϊηρ ἢ Ββυ ἢ Τοβρϑοίβ ο ΜΊ]Δη οὐ (ὐδγίπαρα. 
Τη ἔδλοΐ, (μ6 οἰγουτμηβίλησαβ οὗἩἉ ΤΠ6 Ἰϊοπιαη ΟΠυγοἢ σόα αὐΐουὶυ οπδηρσοά 
ἔγοιη ψμδὺ ὙΠ6Υ Βαα Ὀδθη πὶ 1Π6 βθοοπά απα {πἰγὰ οθηςυσιθα; Ὁ νγ8Ὰ8 
ΠΟ ἰοῆροσ 8 Οτεεᾷ ΟΒυσοῦ ἴῃ ἐπ6 οδρια] οὗἩ {μ6 ὙΥ οδί, Ὀιυΐύ 1 δὰ 
θδοομηθ {π6 σοπίσο οὐ {μ6 [,81π-ϑρϑακιηρ ΟΠ ΓΙ βθ δ Θοτωτητ1Υ. 

11 Δρρϑᾶγβ {παὺ {Π6 τον] βίοηβ οὗ {π6 οἷά 1,δη νϑγβίοη δα οχίθπαρα 
ἴο [86 ΟΙα Τοβίπγοηΐ ἃ8 γγ16}} 88 ἴο {πΠ6 Νεν, δῃὰ δῖ 885 ψ] οἷν [Π6 
αϊὰ Τλαγαδβιι8 ἄθβιγα ἴο ΔΡΡΙῪ Ἦ1Β ΤΟΙΠΘΑΥ͂ ἀσαϊηδβύ οομἤ βίοι οὗ ἰδχί ὈΥ 
8 ἸΠΟΓ6 βυβίοιηδίο στ ΥΚ. 

“] ὁγοιμθ, {86 ργαβου ον ἔσοτη 1] πηδί 18, γγ88 {πο πη αὖ Βοπιο, παυηρ' 
ΤοίΓΠΘΑ [ῸΓ ἃ Ὑ{Π116 ἔγοση Π1Β 16 οὗἨ βίπαυ δπα σϑοϊ υβίοῃ ἴῃ (Π6 Εἰαδὺ 
ἴο {86 ΟἸἿΥ οὐ 818 ΘΑΥΪΥ ἰγαϊηϊηρ. διηδδὰβ Δρρ]οα ἴο ἷπὶ 88 θοὶηρ 
οπ6 0 Ῥοββϑϑδβϑα {86 οοπηροίθηῦ Ἰοαγηΐηρ, Δ 01} 0168, Δα ΔΡΡΙΙΟΔΌΟΗ: 

" Τῃ βρολκίηρ οἵ Αὐρπδεπο᾿β 186 οἵ 186 ποτὰ Παΐα, πο Πποιῖςθ τνν88 ἰδίζθη οὗ {86 οογγθοίϊοη 
«ἢ δόμα βοιρῆς ἴο ἱπτγοάϊιο6, --- μαίίαία, οΥ ἐἰα : ἴὉΓ 4}} ὁμαηρο 8 ποθ 688. 

"ἃ 



944 Τοτίμαϊ (γϊξοίξη., 

{πε 8 δρουΐ (δ6 γϑδᾶὺ Α. Ὁ. 382; δηὰ ἴῃ {νὸ γϑᾶσβ Β6 ργχγαβοηίρα 
1ἢ6 ὈΙΒμοΡ ψὰ {Π6 ἢχϑί ραγί οὗ {π6 τ οσκ  Β] ἢ Π6 δα (ῃπ8 ὑπαογ- 
[Δ ΚΘ 88 ἴο {6 Νὸνν Τδβίδιηθηΐ, {Π6 ἔουγ (ΔοΒρο[8β. 

Τὴ {86 6ρΊ8116 τ ποῖ {Π18 τον]βθα οαξέίοπ (Ἰη {Π6 ἀποϊθηῦ βθῆβε 
οΥὗἩἨ {π6θ ψνογ) νγαϑ δοσοζῃρδῃϊθα, νγ6 ᾿ΘΑΓ ΒΟΙῚ6 ρϑγ ο]ΔγΒ 88 [0 (16 
οοπάξιοη οὗ (ἢ6 [μδἴϊη ἰοχί αἱ ἤοιμθ, απ {Π6 ΔΉΠΟΥ ἴῃ τ πη ϊοῇ {ἢ6 
(ἀοΒρο 8 δα θθϑῃ γϑυ δὶ. Ηᾶδ βρθᾶκβ οὗ [Π6 δοιηρυ βίο τ οἢ δὰ 
Ὀδοϑη ἰδϊά οὐ ἴηι ἴο υὑπάογίακο (ἢ6 οσΚ, δηά ἢον Πα [6] {παΐ 1 τγα8 
Ἰ|κα ἰακίηρ 186 ρῥἷαοθ οὗ ἃ Ἰυᾶρα ἰο ἀδίϊπθ, ψ ἢ τοραγὰ ἴο {86 ΘΟρΙ68 
οὗ {πΠ6 δοιιρίαγοβ αἸβρογβθα ὑμγουρῇ {Π6 Του], μαῦ γ88 δοοογάδης 
τ 1Π6 “σοῖς νοῦν ἢ δηὰ ψμδῦ γϑ ποῦ ; 8 ρίοιιβ [01] ᾿ηάἀθοά, 
Ὀυΐ 8 Θη οΡΥΪδ6 οὗ Ῥ6υ}], ἴο Ἰυαάσα ούΠοΓΒ, δηα γοῦ ἴο Ἔβχροβα ἢ π}86}} 
ἴο Ὀ6 Ἰυᾶροά ὈΥ 41}; ἴο ομδηρα {Ππ6 ἰδηρσιαρα οὗ ὁπ ΠΟῪ στόνγῃ ΟΪα, 
Δη το Ὀτῖηρ δος [86 νου] 1 108 ΠΟΔΓῪ δἰ γΒ ὕο (ῃ6 ἢγβῦ γυαϊτηθηΐβ 
οἵ ομι]ἄγθη. ΕῸΣ Ψο, Πού Υ ἸΘΆΓΠΘα ΟΥ ὑπ]θαγηθά, το βῃου]ὰ 
18Κὸ {μα ὈοΟΚ 1ηἴο ἢ]8 Παπα, Ὧπα πα ψαὺ ἢ6 τοϑδα αἀἰἔοσ ἔγοιη (δαὶ 
ἴο {86 ἰαδία οὗ νυ μίος μα μαά Ῥθθὴ δοουβίοπιθα, νου] ηού ἱπηπηθα αἴθ] 
ΟΥΥ ουὖῦ εραἰηδῦ “Θγοιη6, ΟΔΠ]Π1ὴρ᾿ Πἴτα ἃ ΚΙΒΙΠ 6. ἀηα σΌΣΤΥ οὗ βδουι]ορα, 
Ὀδοδυβα οὗ 818 ἀδγιηρ ἴο 844, οἰἰδηρο, πα οογγϑοῦ δου μηρ ἰῃ ἀποϊθηΐ 
Ὀοοκοῦῷ Ὑπνο {Πῖηρβ σοηβο] θα Πϊπὶ ἀποὺ {Π|8 Δ οἰ ρα η, ---- [Πα Π6 
γγ788 ΘΟΙΩΙΔΠ 64 [0 ὑπαοτγίαϊο τὖ ὈΥ Πατλδδβιιβ, σι ἤοτλ 6 ἰδυτηβ ““ βυτη- 
ΤῊ18 ΒΒΟΘΓάο8," δηα αἷβδο {μπαῦ [ῃ6 ΘΟρΙΘ8 οὗ ἔποβοὸ ψ8οὸ ταϊρῃϊ δ]διη6 
Βἴτη ἀϊὰ ποῦ {μα ηηβοῖνο8 ἀρτθθ ἴῃ πμαὺ (ΠΟΥ τοδὰ, “ ΕὉΥ 1 στ] δποθ 
θ6 ΡΪδοθά οἡ 1, ΘορΊ68, Ἰοὺ [θτ ΔΗΒΎΤΟΓ, ΟἹ ὙΔΙΟΝ 2 ΤῸΓΣ {Π6ΓΘ ὯΓΘ 
7υϑὺ 88 ΤΩΔΠΥ ΘΧΟΙΏΡΙΑΓΒ 88 ΘΟ]068, Δπα 1Ε {16 γα θ6 εουρῶς οα {Π6 
στοιπα οἵ πυπθογβ, ΨὮΥ βιιου!α τὸ ποῦ ἔσῃ 00 {π6 αστϑοῖκ ογὶρίηβὶ, 
8ηα οογγοοὺ ψΠδῦ γγϑ ΣΟ ἀογθα 8}1188 ὈΥ υἹΟΪουΒ Ἰηΐογργοίουβ, νυν μδὲ 
ὙΥ.Β ΤΔΟΓΘ ὈΘΥΨΘΥΒΘΙΥ διηθηἀοα ὈΥ ὉΠ51}166Ἁ ΡΓΟΒΙΠΊΘΓΒ, ΟΥ ἡ δῦ νγ88 
Δ΄ 6 οΥἹ σμδηρδα ὈΥ ἀγόνγϑυ οοργυ δίβῦ) ΤἬΉρΘη, ΔΕ Υ βαυϊηρ ὑπ Π6 
ἄοθβ ποῖ ποῖσ τϑίϑγ {0 {π6 Ο]ά Τοβίδιμθηϊ, ὅζο., δμα {πΠᾶὺ ἢ6 το͵θοίβ 
οογίδιη Μδ5.., ἀοἔδηαάοα {πουρἢ ἸΠΘΥ γογο ὈΥ {86 Ῥούνῦβα σοη θη! 0 
οὗ ἃ ἔδυν ρϑῦβοῃβ,---“ στ βϑη (86 δογιρίαθγα γον] ο Β  Υ ὑγδηβ]αἰϑα ᾿πίο ἴῃ 6 
ΤΟΩρΡΊ6Β οὗ ΤὩΔΗΥ͂ παίίοπβ βῃονϑα (μα Δα 1008 νν ΒΙοῖ μδα Ὀθ6Θὴ πηδά8 
ἴο ὃ6 4186.) “ΤῊ ργοβθηΐ ργθίιοα ῬΥΟΠλ1568 ΒΙΏΡΪΥ {86 ἤουγ (0565, 
1Π6 οτάοσ οἵ τ πιο 15 Μαί ον, Μαγκ, ΤὺΚο, Φ μὲ 6. ἴα ατοοὰ 
ΟΥ̓ΘΓ, ἴῃ Ορροϑιςοη ἰο {π6 1, {1Π5, ὙΠῸ ρ]αοοά {Π6ῃὰ, Μαΐίμαν, ΦοΠπ, 
1Κα, πε τ Δι Πἀρ64 Ὀγ 8 οοἸἸαίοη οὗ ατροκ Μ585., μυΐ δποϊοπὶ 
ΟΠη68. ἀἀπᾷ ἴοβὺ {πον βου ]ὰ αἴ Υ τηοἢ ἔγοτη {Π6 δοσιδβίοτηρα [,αἴ1η 
ΤΟΔΙηρ, 6 πᾶν 80 ρα ἀθα {Π6 ρθη ἰδαὺ {Π|086 ὉΠ] ηρ8 ΟὨΪΥ Ὀοϊηρ 
οογτοοίρα νηοῦ βϑοιμθα ἴο αἴἴδοοῦ [ἢ 6 βθη8β6, τὸ ᾶνὸ βυϊοσγοα (ἢ τοϑί 
ἴο ΤΘΙΏΔΙΏ ΔΒ ΠΟΥ ὙΓΘΓΘ.ἢ 

10 ν“1}}} σϑδά!ν Ὀ6 δαυλοα (παὺ «Θγοσηθ Βῃονγθα ποὺ ΟὨΪΥ στοαὶ 
ἀἸϊβοθσῃσηθηΐ ἱῃ Ὦ18 ΔΡΡΓΟ ΒΘ ηδιοῃ οὗ {Π6 σοπαϊοη οὗἩ [δ 1,μαἴλη ἰοχί, 
Ὀυΐ 4180 ἴῃ ἰδ6 τηοάθ οὗ δρριυγιης ἃ τοιηθᾶυ. ὙΆ16 οἴμοσβ ῸΓῸ 
γον βίηρ {Π6 1,01 ὈΥ }υβὺ δυο ΟΟΡΙ6Β 88 [Π6Υ ΟγῸ Π6η ΓΘΟΘΙνΙΩρ; 
(πὰ ἰμαὶ ἀρ οὗἩ τυ ρίγιηρ ΜΘ. οὗἩἨ 186 δογιρίιγοβ) ἔγουα ατθθαα, 
ΑἸαχδηάσγια, οσ Απίοοῦ, “ Θγοόῖμθ δα τοοοῦγβο ἴο οοαϊοοβ οὗ Κποόονῃ 
ΔηΠαυΐγ, Βα6ἢ πὸ ἀουδί 88 μ8α Ἰοηρ θθϑῃ ἴῃ οἰγου]αίίοη πῃ {μα ὙΥ οϑῦ; 
δηα {π18 δῖ8 γαυϊβίοη οὐ {μ6 (ἀοβρε]β ἀϊὰ ποὶ ἀβροπα οἱ [Π6 δοπῆϊοϊπρ' 
ΣΟΔαΙηρ οὗ {π6 ἔουτί οαπίυγυ, Ὀαὺ οἡ βοσαθίδβιηρ ταυοἢ ΘΑ ] ΘΓ, Οἢ 

᾿Ξ ες: εὐδοςα νοι 
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ΜΩΩ. νυ Ἡ1Ο ἐπ ἀιά, δὲ Ἰοαδῦ, τοβοι]οα [Πο86 ρα Ἰοησ Βοΐογο,  ΠΘῚ 
[86 γ υβίου νγῶ8 ἢσϑὺ τηϑάθ6. 

Τη {π6 Σϑμαγκβ ρτοῆχοϑα ΒΥ “6γομλα ἴο {π6 ΕἸ αβθΐδη οᾶποηβ, Β6 ρΊνο8 
βοῖλθ ἔσο δοοουηῦ οὗ {86 τηοάδ ἴπ σ μῖο {π6 (ἀοΒροὶβ μδα θθθη 
οογτυρίοα, ““1π ΟἿν οΟρῖ68 δυθσυ τ ϊηρ 18 τηϊχϑα ; ἴῃ Μδγκ ἀγα υυπα 
ΤΑΔΏΥ (μϊηρθ ὈΘΙοηρίηρ ἰο ΠὰΚα δηθὰ Μαῦδμεν; δραῖη, ᾿η Μαίμον 
ΤΩΔΗΥ͂ ἰπίηρβ Ὀ6]οπρίηρ ἴο Φοἢπ ἀπά Μαυκ; δῃηά βὸ οἡ ἴῃ {{| γϑβῦ ἅγθ 
ἔμοβα πἰηρθ ψ οἢ ἀγα ῬΘοιΠΑΓ ἴο {86 οἴμοβ." Τῆΐδ πσου]ὰ (ΠῸ 
{π͵ουρ Ὁ) ἴον ἐδ ξαΐυσα Ὀ6 τϑιλθαιθα ΟΥ̓ ἴμ6 Ειβθθδμ ΟΒΏΟΠΒ, 
ββονίηρ, 88 {μογ ἀο ψῃδύ 8 ροσμζίαν ἴο Θδοῖὶ (ἀοβρεὶ, ἀπᾶ νν μαΐ 18 ἔοαπά 
ἴπ ΔΠΥῪ ΤΠ ΓΘ6 οὗ ὕνο οὔ ἐμοῖι, δηά, ἴῃ βιιοῖ ολ86, ἴῃ τολὲοϊι [Πγ66, ΟΥ̓ 
τολϊοἢ ὕνο. 

ΤῊδ ἀοΒρεῖδβ, μθη, θεΐηρ ἔπ8 οομηρ]εἰοα ἴῃ 8384, (8 παχύ σψονκ 
οὐ ὙΒΙΟΝ ΦΦ6Γοπιθ νγ88 δηραρθα ἰΒ Βαϊ ἴο ἢανθ Ῥθϑὴ 186 γομσὴ τυ] βῖοῃ 
οὗ 16 1,δἴη Ῥεδιίοσ σι (π6 Οτϑοὶς νν μΐοῃ 18. 8}}}} οχίδηϊ 88. {116 
Ῥβδ γα Εοπιαπιπῃ ; δπα {π8 ΟἾΠΕΓ οσουρδίίοπβ Ά116ἀ ἃ σοοά ραγῦ 
οὗ μ]5 {πὶ ἀυσίησ {π6 ἴδνγ γϑᾶγβ ὑπαῦ ραββϑὰ Βοίοσθ 6 ψ ΒΓ Ὴ ἴο 
ΗΪ8 οᾶνε οὖ Βοίβὶ θεω. Βαΐ ἴῃ {18 ὔἶπηθ Β6 βθϑιηβ ὸ ἴδύϑ οοιηρ] οἰ6α 
[18 τϑυϊβϑίοη οὗ {π6 γϑπιαϊηοσ οὗ [6 Νον Τοβίατηθῃΐ; 8 ΤΟΝ ΒΊ0η [688 
οουρ]οΐθ δηὰ υὑπϊΐοστα ἐμδπ {παὺ οὗὨ [86 σοΒρ618, αμὰ πὶ τ ΠΙΟ. ΠΙΔΗΥ͂ 
ῬΑγΐβ βθθηλ ἴ0 ἢδνθ σϑοοϊνβα ΠαγϊΥ ΔΠΥῪ Δ] θυ] 0η8 ἔγοπὶ ἢ18. Πδῃά, 
ΓῊΪΒ ΤΥ ΡΓΟΡΔΌΪΥ μαᾶνο δυίβθη ἤγοτα {πῃ6 σϑϑὺ οὗ [ἢ6 Ὀοοκβ μανὶηρ 
ῬΘθη 1658 δἰῥεγϑᾶ ὈΥ οορυἹδίβ δηά γϑνίβουβ πα γ88 {Π6 σα86 τὰ {Π6 
ἀσοβρεῖβ. ὙΠοτα 18 ροοά γϑᾶβοπ ἔθου Βα ρροβίηρ {παῦ 1ῃ ῬΟΟΚΒ 8οὸ τῇ 
1655 Ἀγ] ΔΎ] το δ ασα 6 ΕΡΙΒ1168, [86 ἱππονδίϊομβ ἱηἰσοἀποθα 
Ὀν δοοιϊἀθηῦ οὐ ἀδϑίρῃ ψουἹὰ 86 8ὸ τηυοῖ {86 16586. ΑἾβο, ἴῃ [86 
ἘΣ Ρ᾽β1168 {}|ὲὺ αστοθκὶ ΘΟρΙ 68. ὑγεῖθ 88 γϑῦ ΤΩ 0} ΤΟἿ6 ἴῃ {Π 61 οΥἹρΡΊ 4] 
σοι τΠοη, 80 ὑμπαῦ δὴν οὗ {π86 7έαϊϊο Υανίβεσβ σου α πανθ ΤᾺΣ 1688 
τηοῦϊγε ἔογ 1ηἰσοαποίηρ Ομ δΠρα. 

ΤῊδ σοχατηθηΐασίθβ οὐ “δύο ΒΟ ΒΟ Π6 τοϑίσζαι θα Β18 Βαμα 
ἔγοτα οουτθοίϊηρ' 811 (πα μα ἐπουρθῦ ταϊρηῦ θ6 διμθηθα ; ἔον ἔπεσ ΒΘ 
ΤΩΘΠΠἸΟΩΒ Τοδάηρ ΜΙ Οἢ 6 μγοίοσβ, ἐπουρῇ ἴῃ ἢἷ8 σουϊβοα 1μαὐϊῃ 
ψογβίου {Π6Ὺ Πδα ποΐ ἔουπά ἃ μΪαοθ. [Ἃπ 18 σοταϊηθηίασθθ 6 τ ουΒ 
δὺ ἰπη68 ο {η6 Οοάϊοεβ οὗὨἩ Οτίρθῃ δηᾶ οἴδμβσβ, βοῃ δ ῬΊ σα δηᾶ 
ῬδρΒΣυ8: {8686 ΜΘ. τῆ να ΒΌΡΡ]Π16α Πἰπὶ νι ἸΠΕΟΥΤΩΔΈΟΙ 
τ ΒΙοἢ Βα ἀϊά ποῦ ροββθδβ ΘῈ ἱἢ ΘΑΥΪΘΥ γΘαγΒ ἢ6 Π8α σΑΥΓΙΘα οἡ ἢ]18 
ΤΟΥ βίο δ ΒΟση6; ΟΥ ἰῷ ΤΔΥ 6 {πᾶ δυθὴ {86 ἢ6 νου] ἢδνθ 
Τοβί γα Π6α Π8 ρθη ἔγοιῃ οοσγθοῦπρ ἴοο τηυοῇ. 

10 18 ὙΟΥῪ ῬγΌΡΔ0]6 {παὺ {π6 ἔοστω ἴῃ Ἡ Πῖολ [π6 οἷα 1,α [1 νγαβ ΟἹ- 
ου]αίοα αἱ Βοιηθ ἴῃ [86 ἴτηο οὗὁἨ Πλεαιηδθυβ, δηα 1 ΠΙΟΐ Ὁ γγὰ8 {Π6ΓΘ 
ΡΟ] ΙΟΙΥ γχοδα τη {ἢ οΒΌγοῃ βογνίοθβ, αἰἔἴἶογθαὰ ᾿ῃ βοηθ ἄδρτοο τοι 
186 σΟΡΙ6Β υϑρα ψΠοΙμοΣ ἴῃ Αὐτοα οσ ἴῃ ΠΡΟΣ [Δ] : {Π18 τὺ δ6 
186 οαυ86 οὗ βοιηβ οὗ {π6 ΑἸ ΟΘΠΟΘΒ ἴῃ ῬὨΓΣΑΒΘΟΙΟΡΎ, οΟἰμου 186 Ἀη6Χ- 
Ρἰδιπμοά, θούνγθθη {86 οὰ Τ,δ 848 1Ὁ [88 ΘΟΠΊΘ Αγν οᾺ ἴο ὰϑ Δπᾶ {ῃ6 
ὙΘΥΒΙΟῺ ΟΥ̓ ΓΟΥΊΒΊΟῚ ΟὗὨ «΄6ΙΟΙΏΘ. 
πε ἔδαϊαγα 'π [Π6 νοΐ οχοουίθα ὈΥ «΄6γΌπ6 τηυβί ποῦ θ6 ρϑββϑὰ 

ὈΥ ἴῃ βιίθσποα Ἦδ υπάοσίοοϊ πη γ ΙῪ ἃ τονἱβίοη οὗὨ {Π6 τεπάογίπρε, ἴο 
ΤΆ ΚΘ (Π6 πὶ ΘΟΒ ΟΣ 0]6 0 (π6 ατροκ οορὶοβ; Ὀαΐ μα ψγϑηῦ ἔα ΠΟΥ ; 
δηά ἀμνῖς δι (Θθρθοίμ ]ν ̓ῃ {π6 ραᾶγίβ ἰϑαδὲ γον 864) τοῖν ΓΤοτηΔ 18 οὗὨ [Π6 
Αἰτιοδη 1μδίιπ ἀπα μὨγαβθοίϊοσυ, ἢ6 σογίϑ Ὁ τηδο {π6 ἰγαῃϑ]αίίου [ἃς 
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ΤΏΟΤΘ δοοογάδηΐ ψὶ ἢ (86 ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ οὐἨ ἁ μαι] Βραθορβ (πδη δα 
ῬΓΘν Ιου Β] Υ θΘθη {Π6 6886. «΄6γοϊηθ δῃηα Αὐσιδίηθ, αὖ [Π6 6πα οὗ (88 
ἔουτί σομίυΓΥ, Βπονν οα ΠΊΟΓΘ 5.{}}} 1ῃ {{π Ἔχργθβϑιοι οὗ 1ζδίϊη {πῃ Πδά 
{π6 γδηβίαίοσ οὗ [π6 βθοομὰ : δῃαὰ χοῦ ἴῃ {ῃαΐ θαυ ΠΟΥ ρα, 8 βυϊποϊοηΐ 
ἄορτοα οὗ φἀ υοαίϊομαὶ ὑχδιπηρ πη αν ὈΘΘη Πα διηοησδί {{6 
ΟἸτιβυδηβ ἕο ἤανα ργοάμυοθα 4 ὑοῦ Ὑδιοῖ πουἹὰ μανο βιοοά [Δ 
[σἤ ον ἃ8 ἴο 18 [ΔΓ Ππ1Υ ἴμδη οἰζϊιον {ἢ 6 018 γογβίοῃ οὐ {Π6 σϑνϊβίοη οὗ 
7] ὁσοηθ. [πῃ ρτγοοί οὗ {818 νν ποθὰ ΟὨ]Υ͂ σϑῖοσ ἴο β}} 8 ὙΤΙΓΟΙ ἃ 8 
Μιπαυοῖυβ ΕἸ ΙΙΧ. 

ΤΒΟτο οδῃ ὃ6 {016 ἀουδὺ {μαῦ {π6 δυϊμουῦιίν οὗὨ ᾿λασηᾶθιβ σαγα ἃ 
οοσίδιη βδηοίοη δὖ ΟὨΟ6 ἴο {π6 ΜΟΥ]Κ οὗ Φ τοι αὐ οπιθ. Ἐνοη ἴἤογο, 
Βονγανοῦ, [Π6 οΪα ὙΟΥΒΙΟη 4180 καρ 18 στοιπα [ὉΓ ἃ ὕπη6 ; δηά {818 
ψαΒ [86 0886 811 (Π6 Ἰη0Γ6, ἴτομα {{|6 λοῦ [Παῦ ἴπ (86 {νν ΘΠ ΤΥ ΟΠ 6 γΘΔΓΒ 
(384----40δ) αἴϊον “ Θγοῖμλθ δα οοπιρ]οῖθα ἐλὲς τυνοσίς, ἢθ ννῶβ δηραροά 
ἴῃ ἰγδῃβίαηρ [π6 ψ80]6 οἵ (Π6 ΟἹα Ταβίδιαθης ζοπι ἐδιο 1]οὗτγειο ; θά 
88 ἢ18 8016 ἰαθουγ οὗὨ ἰγδῃβίδιοη. νγ88 ἰοοΚοα Οἢ 848 ΟἿ ὙΟΥΪ, Δπα 88 
ὙΠογ6 σψγὰ8 ἃ βίγτοησ ἔθοϊϊησ οὗ ορροβιίοη ἴο {π6 ἱπποναίΐοηῃ ἢ 
Τεραγὰ ἴο {πΠ6 ΟἹ]αὰ Τοβίαιμθηϊς, {Π18 οαυβοαὰ ἃ στοαῦ δἰον 6885 ἴῃ 
γτοοοιγιησ πα ἀϑιηρ {86 τανιβίοῃ οὗ [Π6 Νονγ. 

ΤΒα τοίϑηθοη οἵ ἴΠ6 ο]4 νουϑίοη αὖ οπια ἴῃ {86 [Ο]]ον ἴπρ; οΘμ ΣῪ 
18 ον ὈΥ (ἢ 86 τη866 οὗἉ 1 ὈΥ {86 66] ταῦθα Ὀΐβῆορ, Ρορβϑ [ω60 1., 
ΨΟ, 1π 8ὴ Ερ᾿βδι]6 ἴο Ῥυ]οποσια, ονθὴ αἰιοΐθβ ἔγοσῃ 10 {π6 αὐαϊξίοη 
ΜΙΟΝ 10 οοηίϑιηβ αζοσ Μαξ. χχ, 28. 1 οοῃβθασθηοα οὐ {116 
Θο-ογαῖο υ86 οὗ Ὀοίἢ {1π οΪά δπὰ {π6 ΠΟῪ ψϑυβῖοηΒ, {6 γα 18 ἃ 61458 
οἵ Τα ΜΆ. ἴῃ ψ ΒΟ ἃ ἰαχὺ 18 ἰοστηθὰ ἔγοιη δὴ δα πηϊχίυσγα οὗ μοι ἢ ; 
1Π686 πιαῦ 6 τορατάθα 18 «δγοιηθ᾿ Β ΜΟΥΪς, ἴῃ ὙΠΟΙΣ σΘΠΘΓΆ] οοι- 
Ρίοσίοη, θυὺ ᾿ῃηἰογροϊαίοα ἔσομπι οἴΟΣ ΘΟΡΙ68, γαῖμα ῦ {Ππ|2ὲ}ι' υἱσο υεῦϑδα. 
ΟΥ̓ 411 {86 ἔογτηβ ἴη Ὑ μΙοἢ ἀποϊθηῦ 1,8411π Τοχίβ ἢν σοσηθ ἀονγῃ ἴο ἃ, 
ἐλόδθ ῬΟΒββ688 ΕΥ̓͂ ἔᾺγ {Π6 1θαϑύ οὐ] 8] νά ]ι16. 

Τὴ [6 Ἰαϊίοσ μα] οὗ [16 βιχύῃ οδηΐυγυ, (Οὐδβϑιοοσαβ σοπῃραγρα ἴῃ 
Ραγί (86 ο]ἀ6γ ἰοχί σι {Παῦ οὗ «“΄Θγοτηθ, βού νόννν ΔΡραγθηθγ (ῃ6 
ΤΟΔαΙΩΡΒ οὗ {86 ὕπο ἰοσοίμοσ. ΤῊ]8 ΤΏΔΥ ἤἢᾶν οΘοπαμπορα ἴῃ ἃ ρτοαῦ᾽ 
ὨΊΘΑΒΌΓΘ ἴο Ἰπέοστηῖχ [86 ὕνγο 1π {Π6 ΤΔΠΠΘΥ 71|8ὺ τη  ]οηΘα ; ἴῸΣ {86 
ῬΓΟΡΘΠΒΙΥ ΟΥ̓ ΘΟΡΥ Ἰϑῖ8 ἴο ᾿ηἰγοάποθ τα! ηρβ ᾿πίο {π6 ταχύ ἔγοιη {Π6 
Ἰ]ΔΥρΡΊη, ὅτο., 18 086 οὗ [Π6 πηοϑῦ οογίδιη οὗὨ (16 ρῥμιβποιλθπα σοῃμπηθοϊρα 
1 γϑυῖοιβ γοδα] η98 ἀπὰ {Π6}} ἐοστηδίϊοῃ. 
Βγ [6 οδμά οὗ {86 βίχιἢ σθηξασΥ 1Ὁ Β66Π18 ΡΓΟΡΔὉ]6 ἐπαΐ [πΠ6 Του βοὴ 

οὔ “ γοόιηα μδὰ ϑβίβ δι θα ̓ ἰβ6] τὴ {Π6  εβί : ψ ΚΩΟῪ (Πδΐ Ῥορβθ 
Οτοροσυ [Ϊ. δια ρ]ογθα 18 νογβίοῃ οἵ {πΠ6 ΟἹὰ Τρβίδιμθηϊ; δπῆ (ἢ6 
σΘΏΘ6ΓΑ] Γοοδρίίοη οὗ (Π6 ὕνχο βθθη)8 ἴ0 μᾶνθ φΌΠΘ ἰορϑίμοσ, Ετοιὰ 
{παὺ ἀρ [818 νϑύβίοῃ θθοδσηθ ὈΥ δαορίϊοῃ ἐλθ .7Ζ.αὐΐη κίσαίο, οοοαργιῃρ; 
[86 ῥΪδοθ δῃᾶ δνϑὴ σγϑοοι νὶηρ {86 παπιθ ν οἢ μα ὁπηοα Ὀαθ]οηροα ἴο 
(6 Κογϑὶο είμδ. ἴῃ 411 {π6 ὙΥ δδείθοσῃ ΟἸυσγοῖ, {ππ8, [ῃΠ6 ᾿οσκ οὗ 
Δ] ΓΟΙΏ6 γγῶ8 Γαοοϊγοά, δῃᾶ ἴοσ {86 ποχί πῖηθ Πυπαγοα Ὑθαγβ 1Ὁ ν88 
ἔτοτη ἢ18 ἰαβουγ {παὺ [86 παίζοῃβ ποῖ μα ὈοΙοπροα ἴο {π6 1, η 
Ρογζίοη οὗ (16 Βομηδη θαρῖσο, οὐ Ψ ΙΟἢ οὐηθα {Π6 ΒΌΡΓΕΙΊΔΟΥ οὗἁ (6 
Βοιῃῖβἢ 866, τοοοϊνϑα 4}}] {μαῦ (ΠοῪ Κπον οὗ (6 Ηοὶ]γ Ὑοτὰ οὗ ἀοά; 
δηα 10 15 ἰο {Π6 1ζδπ Ὑυϊραΐα, ἀθοϊαγοα δυϊδογι δίνο Ὀγ [86 Οουμῃς!} 
οἵ Τυϑηῦ ἴῃ 1Π6 βἰχίθθη ἢ σης, 8πα σον δοα ἀπ βαποίοηθα ὃν {}16 

. Κοο ΕἸΟΠΠοτπ᾿ 5 ΕἸη]οἰτιη ΝΟ ΤΊ, το!. ἵν. ὃὶ 52. Ρ. 381. δηὰ ἴῃς μαβδᾶσο ποῦ εἰϊεὰ 
ἱ5 το ποὶς ἔτ Οδδί οτιβ. 
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Ῥορδβ αὖ {Ππ6 οἷυβ6 οὗ {π6 βαπιθ ἀρθ, {παὺ 41} [ῃΠ6 Βοπιδη Οδίδο]16 
ΠΆΓΟΣΒ 8{}}} ΓΕ ΟῚ 88 ἴΠ6 ἔστη ἴῃ τ ΠΙΟἢ ὑπ γ οσσῃ ΗΪγ ϑογιρίατγα. 

Ὕνοτο 10 ποῦ ἔογ {π6 τάδ οἰγτουϊαύίοη οὐὗὨ (ῃ6 πιοάογῃ ΟἸδτη θη 6 
γαυϊραίθ, δῃὰ ἔογ [π6 ἔγοηιθηΐ 8} 8] 08 τη866 ἴο ᾿ΐ, ἃπὰ γγογα ὁ ποί 
{πὶ 186 αχιϑύϊηρ᾽ τηαίθυῖα}]8 ἤανα θθοι Ὀυΐ 1016 ἀδοα ἔοσ 18 σογτγθοίίοῃ, 
ἴΠ6γὸ τϊρηῦ ὍΘ ΠΟ ΟΟΟΆΒΙΟΙ, ἴῃ ἃ ΡΌΓΟΙΥ ΟΥ̓ 104] τοῦ ΠΚὸ [Π6 ργϑβθηΐ, 
ἴο ἔγαςθ (86 λϊβέογῳ οὗ «δου Β Το νΊβῖοπ, πα ἴο ΒΟΥ 108 τ δίοη ἴο 
186 Ψυϊραῖα Ρυ] 5η6α ἀπηᾶον Ῥδρδὶ βαποίίΐοη, Βυιΐ {818 ψου]Ἱά 6 ᾿η 
1818 σᾶ86 ἃ ΒΟΓΙΟΌΒ ΟΥ̓ 88Ι0Ώ, ΘΒΡΘΟΙΆΪΠΥ ἴῃ {π6 ἀδραγίμπηοπε οὗ οὐ ἰοἴϑηη, 
Ὀοοδυβα οὗ {818 νϑυβϑίοῃ μανὶπρ θ6θη Ἰοηρ ΚΠΟΥΤῚ ΟὨΪΥ ἰπ {Π6 ΤΌΣ, 
ὙΓΠΙΟΣ 1Ὁ Π8Δ6 ἀβϑυμηθα ἴῃ [6 οουγϑο οὗ ἄρεϑ. [{ ψ}}} ποὶ, {πογείογο, 
Βυΐῆσο, 85 10 τοῖρῇηῦ οὐ υ 186 ἤν ἀοῃθ6, ἴο Τοίου ἴο {86 Ἔχίβίηρ τηο- 
Πυτηοηΐβ ΜΓ ΠΙΟὮ ῬΥΈΒΟΙΥΘ ἴο τ18 {Π18 δῃηοϊθηῦ ψ υβΊοη, δἰ πλοβὺ Ἐπὶ )]υγοα, 
83 1ῦ ραβ8β6α ἔτομὰ {Π6 Π8η68 οὗἁ “δόμα ἈἸπΊΒ6 1. 

« 8ῖ 848 Θγοόηθ Πα ἴο οοπῃρδῖη οὗἩ [86 σοηιδίοη οσσδδιοηθα ὈΥ 
Ἰσποσαηῦ ΘΟΡΥ Βίβ δῃα οοσγθούουβ στ} Ταρσαγὰ ἴο {π6 οΪά νϑυβίοῃ, 80 
τηϊσῃῦ (086 ψ1͵ὧῸ Θαπ16 Δίου ἢ Ἰαηηθηΐ 88 ἴο {86 Θοπαϊοη οὗὨἨ ἢ]8 
ΟὟ ΤΟΥ ΒΙΟΙ ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ αἶνον 10 Ὀδοδιλθ {π6 ἰαχὺ σΘΠΘΓΆΙΥ δαἀορίοα 
1η ἴδε ΥΥ δαἴοσῃ ΟΒυγοῆ, στ μθη {6 οἷά ἰγαπδίδίοη σου αν ὈΘΟΟΙῚ6 
ΘΕ γογ ορβοϊοίθ, τ γα 10 ποῖ ῸΓΣ ρογίϊομβ ὑμπαὺ δα Ῥθθὴ πηροααοά ἴῃ 
ΟΒυτο ἢ βογνίοθϑ δπα ᾿Σ πΓρΊ 4] ἔΌΥΠΙΒ. 

Τη {πὲ οἰσῃ!ἢ ΘΟΕ ΤΥ το ΘΟ βίος πιά ΔΙγοδαν Ὀδοη Ἰηἰτοάιορα 
ἰπηΐο {π6 1, αὔτη ἰοχὺ 1π ΘΟΙΤΠΟΙ 1186 ; ἈΠα 80 ΘΠ ἀΘΆΨΟΙΓ γγ88 πηδθ ὈΥ 
ΑἸΙσΘαΐη οὗ Υ̓οΥκΚ, ἴῃ {Ππ6 Ἰαιίου ραγί οὗἨ {ἐπαῦ ἄρα, ἴο ΓΟΠΊΘΑΥ {πὸ ἀσἔδοί. 
ΑἸουϊηΒ οἴἴοτγίβ ψαγα δἱἀρα ηἠοῦ 4 11{|1|6 θῪ ΟΠ υ]ολαρηθ, το οηδοίθα 
{παΐ ““ΠΙΡΥῚ σα ΠΟΠ]ΟΣ υϑγαςε8 "ἢ δῃου ]ἀ ΡῈ Τουπα ἴῃ 1πΠ6 σμυγοῆαβ. ΤΙ8 
οατοῦ πουὰ πᾶν 108 οἴδοῦ ὑβγουρσπῃουῦ 411 [86 τορίοηβ οὗ {π0 ὟΝ εβύ 
πάν {μ6 ΒΥΔΥ οὗ {π6 ρονογία! ΕὙΔΠΚΙΒ Τλοπμαγοἢῦ, ῬΟΓ ΔΒ 
ΑἸουϊπ ΒΒ ΟὟ ῬΘΥΒΟΠΑ] ᾿ηἤσδθησο σου] ῬγοσῦγΘ δοσορίαπος [ῸΣ ἢ18 
ἸΔΌΟΙΓ ἴῃ ΪΒ ΟὟ πδίνο σου ΤΥ. 

ΤῸ τπαρὰῦ βϑοῖὰ ἔγομλ {Π6 τλᾶπποΥ ἴῃ ποῖ Βα] οταρτθ Βροᾶκθ οὗ 
[1ὴῃ6 ψοσκ οὗ γονιβίοη, πα ἢ6 δα Πιμβο ἢ δβοιδίθα ἴῃ 1ὖ: 1 αὖ Ἰοαδὶ 
Βῃον 8 {Π6 ΘΑΥΠΟϑίη 688 Οὗ [ἢ6 τηοπαγοὶ (Πδῇ 10 ΒΒου]α Ὀ6 Δοσοιμρ]} 18Π6α. 
ϑΟΙΏΘ. ἤδῦα Ἱπιαοϊηρα (παῦ ἃ ὩΘῪ χουϊδίον ΙΝ Π6 ΟΥΡΊΠ4] ννἂ8 
Ἰπίθηα θα ; Ὀαυΐ οὗ Βἢ} δὴ υπάογίακιηρ {Π6Γ6 18 ὯῸ χ86θ : ἰῦ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 
Τοσαγα θα 848 δουίδίη {παῦ δῦ ν᾽ 88 ργοροβϑα δῃα δχϑουίθα νγὰβ {π6 γ- 
ψΊΒΊΟΝ οὗ δογίδιη οορίθϑ, ΒῸ 88 ἴὼ0 ἔοσιῃηι ἃ Κιἰπα οὗ πογιμαὶ ἰοχῦ:; δπᾶ 
{δύ 411 {μαΐ νναβ ἱπίθπαρα, νγαβ ἴο γοϑίογα {π6 ἰδχύ 1 ϑιιοῆ θοΟ8 ἰο 
{Π6 βᾶσηθ Θομ 0. 848 ὑπαΐ ἴὰ Ἡ ΙΟὮ 10 μαβα Ὀδοη Ἰοἵν ὈΥ «6γοτὴ6 

ΤΉΘΓΟ ἅΓα νατῖουβ ΜΆ. οχίθδηϊ ΒΊΟΝ ἀγ6 οἰδιπχθ 0 Ὀ6 [η6 ΒΙΌ]68 
οὗ ΟΠμαυϊθιηδοτιθ οΥ ΑἸουΐη ; δηα 1η 411 ργο ρα: 1 Υ βανογαὶ οὗ ἐπθῖ ἃγα 
ΤΆ] ΟΟΘΥΔ] τηομυτηθηΐβ οὗἁὨ {Π18 τον: βΒΊοη ; 8ηἃ ΒΟΠ6 ΏΔΥ Ὀ6 Θύθη 
οβα ΒΟ ἢ ὑγο γα ργοραγοα ὑπᾶοὺ ἴμ6 Ἰοϊηΐ αἸγοοίου οὗὁἨ {Π6 Ἰηοῃ ΓΟ ἢ 
δηα {Π6 Βοβοϊασ. Ομ οὗ δεβο, ἡον ἴῃ ἰ6 Βει ἢ Μυβοῦι, 18 δοιῃ- 
ΤΔΟΏΪΥ ΚΠΟΥΤΙ 88 ““ ΟἸΒαυ]θηαρσμοΒ ΒΙ0]6,᾽ δπὰ 10 18 ἃ ροοῦ ΜΆ. οὗ 16 
οἰρατ σοηΐασγ ογβοβ δ αάθα ὃν [86 ὑγαηβουῖθοσ ἰοβ  γ {μᾶὺ 1 

. ΤΉΪΒ 18 [86 5Ά1Π6 ΘΟΡΥῪ ἴΠδὲὶ γγῶβ οχδπηὶηθαὰ πὰ ἀθβοσι θα ὃγ Ηι (Εἰπηϊοῖυρ, ὃ 128.) 
τ νδὸ ἴῆθη πὶ [86 Ῥοββοβδίοῃ οὐ “ Ηογγ νοὴ βρεγοῦ Ῥαββαναμ" οὗὨ 1.86. Αἡ δοεοπηΐ οἔ 
16 ΜΒ., δπᾶὰ μποῦν ἰδ νγδβ οὐιδίηο τσ 186 Βτγιεἰδὰ Μιδοαι γον ἯΙ ὅρογοῦ, δὰ. θυδη 
Ῥυδ]κμοὰ Ὁγ ϑιγ Εσθάεγιοκ Μαίάοη, 
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σοπίαϊπα ΑἸου ἢ Β ΓΘΟΘΏΒΙΟΙ, ΔηΩΠ δὴ ΘΧΘΣ ΠΔΙοη οὗ πὸ ἰοχί βῆονβ 
ΒοῪ ὙΘΥΥ͂ οὔθῃ ἰὖ δάδβδγθβ [0 {Π|6 οὔρῖπαὶ σθμἀθυηρ' ΟΥ ΤοΔἸηρσ οὗ 
ὁ] Θγόσλ6 1ῃ ΟΡΡροβιύϊοη ἰο [6 τῃηοάθχῃ Υ υἱραΐσ. 

ΤΒογο 18 Δποῖμου ΜΘ. στ ]οἢ ἀδβοῦνοϑ ἴο Ὀ6 ΡΑΥΓΟΌΪΑΥΪΥ τηθη οποά 
ἤθγο διηοηρϑί {Π086 ΜΝ ΠΙΟ. οἷαῖπὶ 0 ΣΩΚ 88 ΟΥἹρΡΊ 418 οὗ {πῸ ἰδχὺ οἶἶ 
ΑἸουϊη. ΤΠΒ 18. ομθ οὗ (86 (ὐοάϊοο8β ὙΑΙΠΟΟδπθοα αὖ Βοκιο, οὗ 
ψ Ποἢ ΒΙΔΗΟΝΙ πὶ σάν ἃ ἀθβουὶρίοη δηα 8. ἔλοβιμηῖ]α βρϑοϊηθη. 

ΗἩδὰ τὖ θ6θη ροββι 6 ἕο (μδυϊομαρσπα δπὰ Αἰουΐπ ἰο αν ἀδνϊβοά 
ΘΏΥ ΤΩΘΔῺΒ [ῸΓ (π6 ρογραοϊυδίιου οἵ {86 σποσὶς 8 υπαἀοτίακοη, {Π6 
Β10]6 οὗ 6 ΥΥ οδῦ τῖρῦ ἤᾶνα σοπτηπθα τη [Π6 βαρ σοπμα! 0 : δι 
8.8 ΘΟΡΥ Ἰδί8 ΘΟ ] ἃ πονοὺ Ὀ6 Ὀγουσὶῦ ἴο πι86 βΒοπγ6. ΜΆ. οὗἉ ἀποιοπ δοουγδοῦΥ 
Δῃἃ δηα.}γ, 88 {Π6 Θχϑιαρίαν ἔγοτῃ ἢ] ΟὮ ΠΟΥ σοΟρ 64, {Π|0 ἰαχί, ρ΄ 
ἴο {π6 πη οὗ [86 ᾿Ἰπνθηίοη οὗ ῥυϊπίηρ, τγ88 ΔΙ ΑΥΒ δ. )]οοῦ το {6 
ΒΒΙῺ6 νἹοὶβδι 65 δπὰ Ππούιμλίοη8. ΤΉθ86 6 Υ6 ΟὨΪΥ ομθοκοὰ οσοϑ- 
ΒΙΟΏΔΙΪΥ Ὁ 0ἢ6 1ηῆπθηοα οὗ βοιηθ ργοϊδίθ οὐ Ἰϑαγηθα τηδῃ, ΟΥ̓ ὈΥ̓͂ ΒΟΙΏΘ 
Δοδάσιϊο θοᾶγ. Τῆι τη {Π6 6] ανθπί οομζυγΥ [,δηΐγαπο, Αὐ ἢ ΊΒΏΟΡ 
οἵ (ὐδῃτουΌΓΥ, οπιοπμἀθα οΟρ 168 οὗ (Π6 δογιρίαγαβ; δπαᾶ αἷβο ϑίδρῃϑῃ 
Ἡαταΐϊηρ, ἴπ6 ΟἸεϊογοίδῃ ὈΡοῖ, (ππ8 σοι ριθα ΕἸτηβ6 1 

ἴῃ {π6 ὕνο ἔ]ουνίηρ σοηἑυτο8 Οὐγγοοίογία ΘΥΘ ῬΥΘΡΑΓοα δηᾶ ρυΐ 
ἔοσί ὈΥ νδγίουιβ Ὀο168, βυο 88 {16 ὑβμϑοϊορίοδὶ ἔδλοι ν οὗ 186 {Ππ|- 
νΟΥΒΙΥ οὐὗὁἨ ῬΑτῖβ, Ηπιροὸ 46 δὲ. ΟΣ οἡ Ὀθα! οὗ [π6 Τλοταϊπῖοϑηδ, δπᾶ 
αἰαο 186 ΕὙΔΠΟΊΒΟΔΉΒ, δηα (ἰδ υδῖαηβ. ϑυοἢ ἃ Οὐγτγεοοίοτίμηι σου] 
ΟὨΪΥ Ὀ6 ΔΡΡ]16α ἴο ΡΙδοθβ ἴπ ν᾿ ΠΙοἢ ΟσσΌσΒ μα 66 Ἐ]γΘΔαῪ οὐρϑοινϑα ; 
δηἀ 18 ΟὨΪΥ τοδὶ 1886 αἱ {Π|6 {1π|6 τῦᾶβ 0 γα  ΟΟΡΥ δίβ ἰο δνοϊὰ βοῇ 
Ταϊδίακοβ. Τὸ ὺϑ [6 Υ βιργὶν ἠοΐ ἃ {016 Ἰπέογπγδῦοη 88 ἰο (ἢ6 βίαΐθ οὗ 
{πῸ ἰαχύ ΒΙΒύου ΘΔ ]ν ; δπα 1 ἃ Οὐγτεοίογίμηι [6118 τ18 πο ἰο τϑδά 90, 
Βιυιΐύ 50, 1 βΒῇονβ {παῦ {6 αυσϑβίζοῃ πα Ὀδθη ταὶϑθ, ἼΤ]ιθθ6 (ὐοσ- 
γροίοτϊα αἴογά, δ {1π|68, σοοα δυϊάθηοθ αφαΐπδέ (ῃ6 τηοάδγῃ Ὑ᾽ υ]σεΐο, 
Βῃονιηρ ὑπαῦ τὖ ἌΧ 18 ἃ 1,αἰϊη ἰαχῦ ὙΠΟ. [848 βϑυϊογοα ουθὴ 81Π06 
186 {π|γύδοπί ἢ οοητυγΥ. 
ὝΥΒ η, δρουΐ [πε τυ Ἱαα]6 οὗ [86 Βέδομί σοηὔαγυ, {Π6 τὺ οὗὨ ρυϊπθηρ 

θάᾶνο {Π6 ἢγδὺ δυάθμοο οἵ 118 οχϊϑίθῃσθ δηα 118. ροῦσοσβ ὃν {86 ΡῈ ]1- 
σδίϊοη οὗ {Π6 1,μαἴϊη ΒΙΌ]6, οὗἩἨ σοῦγβο 1ὖ 88 Ὑ ΒΟΙΥ ουαἱ οὗὨ ἴ6 αποδίοη 
ἴο ΒΌρΡροβα {παὺ ΔΠΥ͂ ΟΥ̓ Τ]ΟΆΪ ΟΔΓΘ ΟΥ̓ Β.Κ1}] γγὰ8 Ὀγουρηῦ ἴὸ ὈΘᾺΣΓ ὌΡΟῚ 
{8Π6 ἐοπσὲ [8π|8 τη] 10116α, ΕῸΓΣ ἀρουϊ {Π6 ἤγϑί βονθηΐν συ ϑδγβ, ποίην 
ἔσο Υ Βθοὴβ ἴο αν Ῥθθη {πουρηΐ οὗ Ὀαΐϊ ἴο τὰ] ΠἸΡῚῪ ΘΟΡΙ68 ἔῸΥ 
Β86 ---- ἀη]688 ᾿Ἰηἀθοα 1π6 1,Δἴϊη ἰαχὺ οὗ {π6 (ὐορ! υἱομβίδη ῬοΟΙγρ]οῦς 
6 ἃ ραγαὶϊ ὀχοορίίΐοῃη. Τῇ Ἰδθουγ οὗ Εὔγαβηλιβ ντᾶβ ποί αϊγοοίθα ἴο 
1Π6 γοδίογαξίοπ οὗ ἴπα6 Ὑυϊρσαία, διυιὲ το {π6 ἤοσιηδίϊοη οὗ ἃ ψϑγβϑίοῃ 
ὙἘΊΟΙ. βου ἃ (μ6 ΒΟΡΘ4) ἰαἶκα 118 ρίδοο. [1πάᾶθο6, {πα΄ Βοῃ οἶδ Γ ννα8 80 
Στ ΡΥ Βδοα 1} {Π6 ΘΟΥΤΌΡΈΟΩ οὗ {π᾿ Υ υἱραίο, δηα τ ἢ 108 ΟΠ ΓΑΙ ου 

1 Ἤυς, δἴοσ πηοητἰοηΐηρ [86 νοῦθο8 ου πη ἰπ δὴ ΑἸσυϊηΐδη Οοᾶοχ αἵ Δηιβίογάμπι), 84 γ5, 
“Απάοτγο, τῖρ ἀν Οοάοχ Υὶ 8110 0] Π5, Ὀ6Ὶ ΒΙΔΠΟΠΙΗΪ ; ἸΟΠΘΥΓ ἀογ Ὗ ὅϊογ ἀ68 Οτδίϊοτί πη σὰ 
Ἑόοτῃ; οἰποσ, ἀθββθη Βησγοηΐῃβ ΖυΠη 8 το 778 συ δ ηῖ, ἀοββοη Ααἰδηςζθδ]ι ἴῃ ἀογ Ομΐοβα Νύονα 
18 ((Πθῃ οἰϊίπρ, οογίδίη 1,διΐη νοσβοϑ). Τὸ ῥγενϑηϊ {Π6 ρΡεγροϊαδίϊοη οὗ (παῖ ἱποοηνοπίοης 
Τηϊδίακο, [Π6 τα Πρ] σοι ἰπ σοίθγοηοο οὗ {πὸ δαππὸ Μ5., 1 ΤΥ 6 νγ6}} ἴ0 δίβδίβ {Ππῶὶ αἱ 
[Π6δ6 ΒοοΙηἑ ΠΟΪΥ ἐλγες οορίθβ ἃτὸ οπέ δηᾶ [6 βαπὸ Τῇῃὸ ΟΒυσο οὗ 8ι. ῬΠΠῚΡ Νοτὶ, δὲ 
Βλοτηο, 8 τπδὲ οὗ ῃ6 ΕδΙΠΟΙΒ οὗἩἨ ἢ 6 ΟΥ̓ΔΙΟΥΥ ((Ὁυπά6ἀ ὈΥ Ὠἰπι)}; ᾿ξ 18 ΘΟΤΠΤΠΟΠΙΥ ς8]]6 ἃ “ ΟὨΐοβα 
Νυονα," δπὰ ἐΐεγε ἰ8 ἴῃ “ ΒΙ ἢ οἴοοα Υ 4}}1ς6]]6 ἡ 8᾽8." Τὸ τράκο {π|8 ΜΆ. πο ἴἤγϑα, ἱξ μιδί 
Ἰῖκο [Π6 ΤΏΒΠΠΟΥ ἴῃ ἩΠὶςΝ ἃ πάη ἰδ ΒΟ 6 11Π108 ὑνν ἰδίο ἃ ἰπίο {ΠγΟΟ ΒΥΠΟΠΥΤΣΩΘΒ, ἴ0 ΡΏ22|6 οὗ 
διππες οἰ άτοη. 
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ἴο οἰαββῖοαὶ 1,αὔπ, {παὸ 6 ἐπουρῶῦ (μαῦ Ὁ σου] ποὺ θὲ (86 δοίυδὶ 
 ΟΓΒΙΟΙ ΟὗἉ Ζ΄ ΘΓΟΙμ6. 

Βοθεγὶ ϑίθρηθηβ νγαὰβ ὑπ6 ἢγβῦ ψῆὸ οπάθανουσοα οὐ 1] 64}}γ ἴο Γο- 
βίοτο 86 Ὑυϊσαία ἴο {86 οομα! θη ἴῃ ἩΒΙΘὮ 10 νγαβ [οἵδ ὈΥ «Γ ΘΓΟΏΊΘ. 
Η]}5 ἤγϑι ράϊποῃ ἀρροαγοά ἴῃ 1528 : {πΠ6 τηοδβῦ ἱπιρογίβηὐ οἵ 818 6 ΠἸΟῊΒ 
νὰ {πα οὗ 1639 40. }θυΐ 88 'π 1μαΐύ ἀρ [η6 βίυαγ οὗὨ {πὸ ΗΘΌΓΟΥ 
δα (ἀτοοῖς οὐ ριπαῖὶθ ἢδὰ τονῖνοά, οἴδθτβ Ὀυβι6α {μοπιβοῖνθθ τ] 1ἢ 
τουϊϑίησ [86 γυϊσαία ὙΠ (μ6 οΥρίπαὶ Ἰληριδρθδβ; δπα {8 ὍΟΓΘ 
Ργοάιορα οἰἴθον 1, δίῃ ἰοχίβ ΘΟ ΓΟΪΥ ΠΟΥ, ΟΥ οἶδα γϑυ βίο ὴΒ ν ΒΙΘἢ 
αἰ ἔουοα πχυοῖ ἔγοσα (6 ἰαχὶ ὑπ6ῃ 1 Ουτημλοη ι.86, 88 νγ}] 843 ἔγοιῃ {116 
ΨΟΓΒΙΟΠ 88 ἸΘ Εν ὈΥ «δγοζηθ. 

ϑυσἢ νγ88 (86 σοπά!ϊοη οὗὨ ΤΠπ]ηρΒ 88 ἴο ἃ ἰοχί οὗ 186 1 απ] Βουῖρ- 
ἴυγο8 θη Ῥορα δι] 111. σοηνθηρα {86 Οουηο!] οὗ Τγοηΐ 1 1548. 
ΤΠ6 πΘοσβϑΥ οἵ ἀαβηϊηρσ βοιμοίμιηρ ὡν αλο ον ΤῸΪΥ ϑογιρίαγα νγα8 
ΒΟΟῚ Ρῥγθϑβθὰ οἡ {Π|6 αἰξζαπίοη οὗ {μ6 Δ8βθη θα ὈΙβῆοῃ8 ἀπα {π6ο- 
Ἰορ!δηβ ; δπὰ [1.5 ἴῃ {πεν ἔοι βαϑϑῖοῃ (Δ ρυΪ 8. 1616). αἰτοῦ {ΠπῸ 
[Δα ἀφοϊαγοὰ τσλαΐ ὈΟΟΚΒ ΤΠ6Ὺ Βαηοῦ Πα] 88 ΘΔΏΟΠΪΟΆ] (Ἰπο] αν [ΠΟ 
ΔΡΟΟΘΓΥΡΉΒ, ΙΠΟΓΘ 1 Β6ΘΙῺΒ ἔγοπλ τηϊϑίαϊκα [μδῃ 1μ(6}]ΠἸσϑηΐ ἀ6815}}, [ΠΘῪ 
ΡΓΟΟΘΘαρα ἴο ἀδοϊατο (86 1,α[ὰ Ὑυϊραῖθ ἰο 6 ακπέῤοπέϊς, ἴο [ἢ 8 
γο]θοοη οὗ 411 Οἵ ΘΓ νϑύβίοηΒ. “" [ὩΒΌΡΟΥ οδάδχῃ ἐδοσοβαποία βὺ ποά8 
ΟΠ ΒΙ ἀΟΥ̓ΔΏΒ, ΠΟ ρᾶγιμὰ Ὁ{)1{4018 Δοοθάθγα ροβϑθα οοοίθϑιθ [)6], 81 εχ 
οὔ 8 [2411}15 ΘΟ: ἸΟΠΙΌ.8 αὐϑὸ ΟἸΤΟῸ ΤΟΥ ΤῸΥ Ἐδοσόσασα ᾿Σ ὈΓΟΓΊ ΤΩ, 
ἀΠυφηδι ΡΓῸ αἰἐ]ομέϊοσα απ 811, Ἰπποίθβοδῦ ; βίαια, οὐ ἀδοϊαγαῖ, 
αὖ πο Ιρ8ι νοΐιβ οὖ νυ]ραία δαϊ1ο, αι85 Ιοηρσοὸ ὑοῦ βροι]ογισῃ δὰ ἴῃ 
1ρ8α δοοϊθδία ργοραίβ δδί, ἴῃ ῬΌ]1ο18 Ἰθουοηῖραδ, αἸβρα ΔἸ ΟΠ] 8, 
ΓΙ οΔ ΠΟΙ θα8, οὐ ΘΧροβι ΠΟ η1 8 }γο αμέλοπέϊοσα ἈΔΌΘΑΓΙΓ;; οὐ υἱ 
ΠΘΙΏΟ ΣΠΠ]Άτὴ ΓΘ) ΘΓ, ἀΌΟΥΒ ργθίοχίαυ, δυάθαῦ νοὶ ργϑυχιδί. ἢ" 
Το Τυϊάθητπθ ἄἀθοσθοβ ρΡῸ οΟἡ ἴο ἔογ Ια σογίδιη Προ γ68. τη {Π6 

οχροβιοη οὐ δουϊρίυγο; δηᾶ {Ππθὴ {Π6Υ αἰγοοὶ [μαΐ ῥγιηΐοσβ δᾶ 
ΡῈ ΙΒΠΘΥΒ. 8}}4}} ποΐ ρυΐ ἰοσί ὈοΟΚΒ οὗ ϑδογιρίαγα τ ἢ δηηοίδι!οΠ8 
που ΠανΊΩρ᾽ ΡΓΟΡΘΥ ΘΟΟ] ΘΒ Α80108] ΔΌΒΟΓΙΥ ; ἀπ ΠΘΓΟ 1{ 18 ρσου θα 
1 αββίηρ, “οὖ ροβίμδο βϑόοσᾷ βου! ρίαγα, ΡΟ ΒΒ ΠΤ γΟΓῸ 856 088 
νοίαδ οἵ νυϊσαία δα! ἶο φμαηὶ οπιοπ αἰὐϊδϑΐπιε Ἰνηρτϊ πλαύιγ; ἢ --- ἃ ἀΘογθ6 
ΨΉΙΟΒ Ὁ 8 ΤᾺΣ ΘΆΒΙΟΥ [ῸΓ 8 [6 ἡ ργοϊαΐθβ δϑβοι Ὁ]6α δἱ Τσοηΐ ἴο 
Ργοϊιηυραίθ, τηδη ἔοσ (86 ΡῬΟΥΤΘΓΒ ΘΟ  οβιαβίϊοαὶ ΟΥ̓ ΒΘΟΌΪΑΙ [0 δχθοαῖα. 
ῬοΥθαρβ {π6 οουηο1} ᾿ἰπηἰθπαρα ἰὼ Ὁπαογίακο δυο λ ἃ ΤΟΥ, ΟΥ̓ ΊῸ 
ἀοϊερσαίοδ 10 ἤο ἃ ὈΟΑΥ οὗ ΘΟΙΏΓ,ΙΒΒΙΟΠΘΤΒ. 

Τὸ γγαβ Ἰοηρ; θοΐογο {π6 ἘουλΒἢ δ ΠΟΥ (168 Ῥα ] ]Βῃ θα δὰ δυϊογιβοᾶ 
οαἀϊοα οὗ [16 γυϊραίο; δπαὰ (μὰ ἴῃ {π6 αἰ ἤἴδγοπος οὗ οορίθβ, 1{ 
γγ88 τηοϑί ἀοιυδίδι] τολαΐ Ὦδα Ὀδαπ ββποί! οηρα 85 δυ θη 16, δηᾶ νυ δαί 
οὐϊίοη οου]Ἱά Ὀ6 σομβιαογρά ἴο θ6 ρυ] }Βῃ6α ““ αιιδπὶ ΘΙ ΔΕ ββι 6. 
Ἡδαίθηϊὰβ απᾶ {π6 σοϑί οὗ (86 {βϑοϊορίδηβ οὗ Ἰψουναῖῃ ργοραγοα ἃ 
ΓΟΥΊΒΙΟΩ οὗ [Π6 ουττοηΐ υϊσαῖα, ψΠΙΊΟΠ ἀρροαγρα ἴῃ 1647: ἴον {818 
ΤΟΥ 846 ραγίϊου]αγ 86 οὗ [6 ῥυϊηοῖραὶ οαϊίοη οὗὨ Βοροσί βίδρμθμβ. 
ΤῊΙΒ ἰοχύ τγᾶβ γορυϊηϊοα, δηα [ὉΣ ἃ {1πὴ6 1Ὁ βοοιηθα ἴο δηΥ οὗ {Π6 
ΤΟτο ᾿οασπθα Βοτηδῃ (δ ο] 198 δ8 πουρῇ 10 βυποοα 1 τηροίπρ' {Π6 
τοαυϊγοιηθηίβ οὗ {π6 Οὐου0}} οὗ Ττοηῖ. Α 10{16 ϑυ θβοαποηΐ, πούγανοσ, 
ἘΥΔηοΐβουβ 1|οὴ8 Βγυρθηβῖβ, δηα {π6 Τζουναῖη {Π6ο]ορίδηθ, ἀρϑὶῃ 
Του 864 {πὸ 1, δ ἰοχὶ ἔοσ {π6 Απύνουρ ῬοΙγροῦί, ἴῃ μι ἢ, ἴῃ 1578, 
[Π6 τϑϑ] οὗ {ΠοῚΓ Ἰαθου 8 ΔρΡΡοΑΓΘα, 



50 Τοχίμαϊ (γε οΐδηη, 

Βυΐ οἀϊδομβ 80 ργδραγϑᾶ, βονγζουοσ Πρ {πο ῖν ΠΙΓΟΥΑΓΎ Ῥγθίθηβί ἢ 8 
τοὶρηΐ θ6, δῃᾷ Βούαυοῦ στοῦ {Π6 ΟΥΓ108] 801110168, Ιοαγηϊηρ, πὰ 
ἸηΔΠυβίγυ οΥὗὨ Πο86 ψγμὸ ὑπαογίοοϊς {Π6ὰ, οου]α Παγάϊν Ὀ6 δύεα Μ εἰν 
ἴο βυϊΐ [ῃὴ6 νίονγϑ οὗ 116 ΒοΙΒῃ δυϊμουῖθβ. Απά ἴδπ8, ΑἰΟΣ πο ἢ 
ΡγΓαραγαίίοα, 'π {86 ροηίοαίο οὗ ἰχίαβ Υ., 1ὅ89, δὴ βαϊτοη 
ΔΡΡΘασϑά ρῥυϊηΐθα ἴῃ 1π6 Ν᾽ αἰλοδῃ δηά διγηιβῃθα 1} 411 (Π6 ογο θη (148 
οἱ Ῥᾶρδὶ βαποίΐοη,. [10 18 βίαϊα {πεῦ Ῥίυβ ΕΥ̓. (15659---]5666) δηὰ 
Ρίαβ Υ. (1666---15672) Βεὰ ἀρροϊπίοα ρϑγβομβ ἴο οδυτῪ οὐ {Π]8 
ψοσκ ; Ρυΐ Βιχίυβ Υ.., ἰπ Βῖ8β βῃοτῦ ροπι βοαῖς (1686---1590), ἴῃ [818 
88 Ὑ76}1} 88 ἴῃ ΟΥΠΟΓ τηδέίοσβ, Ἄζεομέοα (ᾺΣ τηοτο ΤΠ8Π ΡΟΡ6Β. 1Π ρἜΈΠΟΓΑΙ 
νου Βαν ἄομα ἴῃ 8 θη. [}ἢ 8 Ὀὺ0]} ἀαίοα Μαγοὴ 1. 1689, 
ἐἰιῖς οαἰδέοτι 16 ΦΌΒΟΙ αἴθ] βαποιοποϑᾶ ', απ {π6 ῬῸΡΘ θυϑθὴ βοίβ ἔοστῃ 
18αὉ μα μα Ἀἰπηβοὶ ἢ σογγροίθα {πὸ ρῥγοοῦ βῃβοίβ; “" δα τὸϑ αὺ0 
ΤΩΔΡῚΒ ἸΠΟΟΥΓΙΡίΘ ΡΟ βοσγθίασ, ποβίσα ΠῸΒ 1081 τ ΠῚ} ΘΟΥΤΘΧΊΤΩΤΒ, 8] 
4118 ρῥγοὶο υἱα οργρβοσαμ!." ΤὍΠ6 ἐἰζίδορασε 18 ἀαϊοα 1690, Δηα ἴῃ 
10 {818 ΘαΙΠοη. οἰαίτηβ ἰο ΡῈ {παὺ ψΒΙΟ. τοῦ {Ππ6 σοαυϊγοιηθηΐ οὗὨ {9 
Οὐουμηο}} οὗ Ττοϑηί. 
ΤΠ ἀθογοα οὗ δίχίμβ ἰδ ἀόνῃ ἐπΠαὺ 41} οορ᾽68 οὗ {86 [μη ΒΙ0]6 

Βαποϑίου ἢ ῥγιηϊθα βῃου]α ᾿ταρ] ΟΣ] [Ὸ]]ΟΥν ἢ18 ΘΧθιρΙδγ, πὰ {πὶ 
8.11 σΟΡΊΘ8 ἴῃ 86 Βῃοι)α Ὀ6 δἰιογθα δ΄ ὁὔοα Ἰῃῦο ῬγθΟΒΘ ΟΠ ΟΥΑΙ 
ὙΠ 118 Τοϑαϊηρδ; δηα (μαΐ ουθὴ 8ὴγ [δϊη ΜΆ. ΒΟ μου] Ὀ6 
Ργεβογυϑᾶ υτζδοιυΐ Βαϊηρ' Αἰ ογθα δου] Βοποθέοσι ἢ αν πὸ δας 
ὙΒαίονοσ. “Ἢ (ὑδίθσυσω, 8 σῃδημβουρία, σοὶ πργοβδα ΒΙΌ]16 Ὠυ}Ὲ8 
οἴδὰ Ὑυϊραίθ ΘΙ 10π18, Οὐ οπαγβοίθσαμη νοημδβίδίοια . ... . . . 
ἈΒΒΟΓυδηΣ, οὐ Ἰυχία ποβίγιση ἤοΟ ΘΧΘΙΏΡΙΑΓ δπλοπάδία ποῃ Επουϊηΐ, 
68 ἴῃ 118, αὐ ἢυϊὶς ποβίσω ΘαἸΠΠΟΩΙ ΠΟῚ ΘΟΠΒΟηΒοσΙηΐ, πυ]Δ1 1η 
Ῥοβίοσιαμι Βα 6ῃ), πυ]]δηηαπ6 δυοσίογιαύθτη ὨΔΌΙΓΓΆ 6886 ἀΘΟΟΥΠΙΠλ018 οὗ 
ἀδοϊαγαπαβ. Απᾶ γοῦ [818 οἀϊοῃ ἀ1α ποῖ σοπλο Ὀεΐοσα {Π6 νου] ἴῃ 
8 ἴοστῃ βυο ἢ! 88 ψου]ᾶ ρῖνο 8 ρα 1΄68 οὗ 1(8 οΘοτγθοΐμθβθ. Τμὲ ἰοχί 
Ὑ88 ἴῃ ὈΪδο68 δἰ ἰογρα τ] ἃ ΡΘῃ ; δηά 1 ΟἾΒΟΥΒ ἃ 81Π18}} Ὀ1606 οὗὁἨ ΡΆΡΘΓ 
νγ88 ραβίβα οὐ {π6 ραᾶρϑδ οοῃίδιπἰηρσ' ἃ ΟΟΥΤΘΟΙΟη ΟὗἨ 8ῃ ΘΥγα[αμ), ΟΥ 8 
σΠο}]}γ αἰἴδγοηῦ στοδάϊηρ. Απά ἔἈσίδμοσ, [Π6 ΘΟΡΙ68 ὑπαὺ ουπῃα {Π6]Γ 
ὙΆΥ ἰηΐο οἰγοι δ ἴοη γ ΓΘ ποῦ ὈΠΙ ΌΣΤΩ ἴῃ [686 ΤαΒρΡΘΟίβ ; 80 ὑπαὶ 11 
ἀϊὰ ποὺ τϑαυϊγθ ἃ ῬΘΥΒΟΠ ΥΘΙῪ Ο0ΘΘΡΙΥ γΟΓΒΘα 1 ΘΔΠΟῚ ἰΔῸΓ ἴο 866 
{παὸ 118 ὈῺᾺ]] οὗ διχίιβ Ὗ. νγαὰβ υἱῦδίθα, {|κ6 βοῖηβ οἵ [18 οὔπϑὺ ἴοο 
αϑΥ Ῥγοοθθάϊηρθ, ΟΥ̓ 118 “τα ] Πρ] 6 χ Ὡ0}}1{848. [10 Βῃουα ἢ6 
ΤΟΙΆ ΓΚ α (μδ΄ ποῦ ἃ ἴδ ν {1 σβ δγὸ ὙἩ7 611] βίδίβα 1η ἴπ6 ῥγοίλοθ οὔ Ῥορθ 
ιχίαβ, δα ὑπαὶ ἢ Βγ8 οὗἩ {Π6 γασϊοΐυ οὗ 1,6 στοβάϊηρβ, 80 ΓᾺΓ 88 

᾿ « Αἀ Ἰαπάοτι ἱρίξαγ, οἱ σ]οσίδιη οπιηϊροίθποβ Ποἷ, σατο] οθθ Βα οὶ σοηϑογναίίομοτα οἱ 
ἱπογοιηθηζιμ), 80 ΒΔΟγοβδηοἴδο ὉΏΪΥΘΓΒΆ]18 ΘΟΟ] 6 5185 π{}]1}Αἴοση, ἢ8 6 ΠΟΒΙΤα Ρογροίτβ υλύυσα, 
οοηδιϊαίοπα, 6 δογυηχάθιη θη Σ  ὈΪ πὶ ἔγαίσαπι ποδίτογυμ ὃ. Ἐς. Εν σΔγαϊ ΠΑ] πὶ ΒΊΡΟΥ 
ΤΥΡορτδρΒῖδ Ὗ' διϊσδηδ ἀδραϊδίοστιση σΟὨ 1110 οἱ δδβθηδβιι, ἀπόττλ ΟΡΟΓα οἱ ἱπ πδισίδ ᾿ῃ ἢ86 
ἦρθα Ὑυϊχεαῖρ οαϊτοηΐβ οιηθηδαιίομθ, ἱἢ σοῦ ῥσϑοβοσιϊπη ροΥΒΥ ΣΟΥ Ὀ.Β υιδὶ δυτημβ, οἴ ΟΧ 
οοσγίδ ποβίγα δβοϊθηζία, ἀθαιο Δροϑίο ἶοϑο Ῥοϊοδβίποϊβ Ρ]οηἰτι ἀϊη6 βιδιαίτβ δὲ ἀοοἸΥΆτη 08, 
οϑ Ὑυϊρϑίδπι) ΒδΌσϑρ, ἴϑτη γυϑίοτὶβ αυδπ Νονΐὶ Τοβίδιωθηι ραρίπε 1,διίηδιι ΘαἰἸΟ ΠΟΙ, 
αυ:8 ῥζὸ δας ῃοητοϑ ἃ ΟΟῃο1}1οὁ Τυϊἀθητπο τοοορία 68, βὶπθ 116 ἀπ δἰ Δτίομθ δυῦ σοηΐγο- 
γογβἃ σΘ ΒΟ ἀδτη 6686 ἤδης ᾿ρβδῃ, 481 πὰ Πς ργουῦΐ ορἕπηο ἤσσγὶ ροτυΐϊδ ομῃθη ἀδίαπι, εἴ ἴῃ 
Ψαιίοδηδ ΤΎΡΟΣΤΑΡὮΙ6 ἱτηργθδβατη ἰῃ ἀηΐνεγεα ΟἸὨγβιίδηα ΧΟΡῸ δ] οα ἴα ᾿π οπιπὶθα8 
ΟὨ γι διυϊδπὶ οὐ 8 δος ο δὶ 8 ̓οσο πάλι οΥα]ρΆΠλΠ5 : ἀσοογηθηΐθ8 θ8πὶ ὑσὶὰΒ αυϊάστ ἀπ νογβαὶὶ 
δ ΠΟΙ ΘΟΟ] 68188 80 ΒΒΠΟΙΟΣΊΙ. μδίσγιιτ ΘΟὨΒΟΉΒΙΟΠΟ, ἀοἰπο σογῸ ρθποσ  ΐἷβ Οὐ ΟΣ} ΤΥ πε ηὶ 
ἀδογοῖο, ππης ἀθτησϊη οὐἶδπ ἀροβίο ἴοα ΠΟὈΪ8 ἃ Ποιηΐηο ἰγβάϊα διοιοτιδίθ σοπιργοῦαί τη, 
βτο γυγᾺ Ἰοσ  τηα δ ηῦςδ οἵ ἱπα  δὺδ, 1π Ομ 5 Ραῦ] 1.18 ̓ σγινδιίξαθο αἰβραςας οι θυ, 
οςστοινυιι, ρχἀἰσδιυϊοιῖθα, οὐ ΘΧ ΙΔ ΠΘΕΙ ΟΠ 115 τοοϊρἐο πάθη οὐ ἰοηοι ἀπ 6886. 



«)εγοηιεἶ8 Πευϊξίοπ οὶ ἐλε 7,αἐϊη ---- ἐλε Ῥεϊσαξο. 26) 

6 δα ποϊορα {π6πὶ, “ὁ αυδηγνὶβ ἴῃ ῃδὸ ἰδηΐα Ἰοοϊ πα γψαγιοίδία 181] 
δυσυβαὰθ τορογίατα διΐ, αιοα 61 οὐ πγοσιιμὶ σδι1818 ἔθ  Ὀγαϑ ΟΠ 6ΓΘ 
Ροϊζιογιῦ ; νοσθηάσχῃ ἰδηθῃ υϊ:,᾽ ἄτα. 

Τῆι οαυδ οὗ {6 ἴλη] υτο οὗ Ῥορο διχίυβ δπα [}18 οοδά)ιίοτβ τῦ88 
{Ποῦ οη γα δηΐ οὐὗἩἨ ΟΥ[168] ἈΡΡΓΘΏΘΗΒΙΟΏ 848 0 τολαέ {ΠῈγῪ μαά ἴο ἀο. 
ΤῊ18 δα ]0η 18 ἃ ΒΡ] 6 πα !]α μγοοῦ ὑμαὺ {Π6Γ6 18 ὯῸ ΤΟΥ] ΟΥ ραραὶ γοδὰ ἴο 
οὐ οίδιη, δηὰ ἰδαῦ θα οὔ οαὶ ἰδοῖθ ἀγθ ἴῃ ααδβίοη αἀπμέλογίέψ 
ῬύΟΒΘΘΒ868 ΠῸ ῬΟΎΘΥ ἴῃ Ἰοβδαϊπρ 0 8. ἀσοϊβίοη ; πὰ ουθη ἐξ {Π| 
ἀοἰοσταλπϑῖοη 6 ΥὙΘΓΥῪ δίσοης ἴο σοτρ]οΐα Βιοἢ ἃ ΟΓΚ 80 88 ἴο ἰθοᾶνθ 
ποΐβιηρ Ὡπδοοοχαρ  18Π64, 80}}} ([Π6 ΘΟΥΓΘΟΌΟΙΒ δον ἰδὲ ὑη]6ὲ8 ἴΠ 6 ΓΘ 
86 ἀβδηΣ8 ΟΥ16Ὰ] ΡΓΙΏΟΙ}]68 ἰδ] ἀονγη αὖ ἢσβῦ, δηα τρδύθια ]8 ῬΓΟΡΟΥΪΥ 
ΔΥΓΒΏΡ ΘΑ, 50 ΘΟΠΟ] βίῃ ΟΔ} 6 γΓοδο θα ὑμαὺ 18 δϑ ]ϑίδοίοσυ δνθῃ (οὸ 
1086 ψ»ἘῸ {Ποιηβ ον 8 ἃστῖνο δ 10. 

{18 βυγργιβίηρ μοῖν πεαγ ῬΟΡ6 διχίυβ νγαϑ [0 ἃ ΤῸ] ΓΘΟΌΓΓΘΠΘΘ [0 
1Π68 δηοϊοπύ ἰεχί οὗ {π6 Ν᾽ υἱσαία 88 ὁ ογοῦλα θεν 10 : πὸ πδά Ὀεΐογα Βἴτῃ 
τὸ Οράδς “πιϊαξίπμδ, οὴ6 οὗ {86 ποῦ]εβὲ Δ55. οὐ {πᾶ νούϑιοῃ, δά 
ἐγ 6 δα δαορίβα 18 ἰοχύ, οὐ υϑοα 10 828 {Π6 Ὀδ818 οὗ {μα ψ ῃ]ο ἢ Π6 

᾿Βαορίοάα, τὖ σου]ὰ μανὸ ἔστ μογοα 1Π6 ΟΥ̓ ΙΟἰϑ οὗ {π6 1,6 γϑδίοῃ 
ἴο ἃ ἄορτοο {παῦ σ8η ΒαγάΪγ Ὀ6 ονϑγ-βυχμηδίθα, 

διχίιϑ Υ, αἸδα ᾿π Αὐραβῦ ἴῃ {Π6 Ββᾶτηθ γοδγ, 1590 ; ἀῃὰ ὕνγο Ὑ68 8 
αἴίον ὑθογο νγὰβ ἀποίλογ 1, δἰ οαλτ!οη ΡΒ 6 ἃ αὖ οτηθ ἢ {86 
ΡᾶΡΔ4] βαποίΐοῃ οὗ ΟἸοιηθηῦ Ὑ111., ν μος ἢ αἀὐεγεά ἴθ ταλΩΥ τοβροοίϑ 
ἴτοια ὑπαὶ οὗ διχίιιβι [}“ἡ ἔβοῦ {π6 οάἀϊοη οὗ 1590 δα Ββαι8ῆθα πὸ 
Ομδ; 8πᾺ 1 ν8 ἰουπα πεοόδβαγῳ ὈΥ 16 Βλου ἢ δ ΠΟΥ 168 ἴο γν1{}}- 
ατδνν 1 ἔγομα 186 δὖ 81} γ18 8, δὰ ἴο βα Ὀδθι π|6 Βουμθίιηρ πιοῦσα ἕο [86 
ῬΡύγροβθβ. [Ὁ ἈΡρθδγΒ δ8 1 θυΐ ἔδυνν ΘορἹθ8 οὗ ϑιχίιββ Β10]6 δὰ Ὀδθὰ 
αἰγου αἴθα ; ἀπὰ [Π18 τοπα ογοα 18 ΒΡ ΡΥ Ββιοη 4}1} {16 ἸΠΟΤΘ ὈΥΘΟΌΘΔΌ]6. 

Τῦγραῃ Υ11., [16 Ἰπητηθα!αίθ βιιοσθβθβοσ οὐ διχίιβ Υ., ἀ1θα δἰἴζοσ 8 
ΡΟΡδάοια οὗ ἔνγοῖνα ἀλυβ, απὰ λἀὲβ βιιοοθββοῦ, ἀὐοροῦυ ΧΙΥ., ψ8οὸ Π61ἃ 
{Παὐ ΓΑ [Ὁ Ββοῖηδ τῃοηί 8, 18 βα1]ἃ ἴο αν βοῖ οἡ ἔοοΐ [6 ποῦν σὸ- 
ψιβϑίοη, ΟἸοιηθηῦ 11]. νγὰβ ΒΟΥ ΔΘ Ἠ18. ΒΙΘΟΘΕΒΟΥ, ---- {Π6 ΨΘΥΥ͂ 
Ὀσιοῖ ρομῆοδία οὗ Ιηποοοπηὶ [Χ, αἷομθ τηΐοσνθηϊηρ. ὙΠ γεΐασε 
ἴο Ῥορθο ΟἸδιιθηῖβ δα θη οὗ 1692 βἰαΐθϑ, Ἰηἀο6α, {πὶ διχίιθ, Βπαάϊηρ 
ΒΟΥ ἱποουτθοίϊυ {Π6 οαϊοι μα θθοθη ρῥγϊηΐθα, ἀθογθοα ἐμαὺ Χἱ δμῃου]ὰ 
Ὀδ ς4]16ἀ 1π, δηα Δηοῖμοῦ ργαραγοά ; δῦ (δαὶ {1118 μδὰ Ὀθϑὴ ριδνθηΐθα 
ΌΥ 815 ἀοαῖΐῃ. Ὑ,αο πϑρϑὰ ποῖ, μβονθυϑυῦ, δεϊσυθ [18 Ὀχοΐδοο; [ὉΓ 10 18 
βίδίϑα ροβινου Ὀγ Βοιδα (δύ οἱ ο τυ λίογ8 3 (δῇ δγάϊηαὶ Β γα] η 6, 
(86 δυΐμοσ οὗ {818 ἀοουχμηθηΐ, ἀανιβοα {18 βομοσηθ Ὁ βανὶηρ {Π6 
Βοποὺγ οὗ {π6 ρᾶρα] 866, θυθὰ ἐδβοιιρὰ 186 6! ΠἸοη ΕΓ ΒυρΡγεββοα, 
Ὀγ {πγοσὶηρ 411 [16 ὈΪαπια οἡ {86 ῥγιπῖοσ, δα ὈΥ βίδτπρ (Παὺ διχίαβ 
ΒΙπλ861} μδα ᾿Ἰηοηάρά ἰοὸ ἀο τ μδὶ ψγα8 ἔμ αὖ ἰθησίῃ οχθουίθα Ὡπά6Γ 
ΟἸειμοηῦ. Βυΐ 10 18 οογίδιη ἐμαῦ 186 ΟἸετηθπίιηθ θα ομ τγ88 ΠῸ 
ΓΩΘΓΘ ΟΟΥΓΘΟΙΟΙ Οὗ ΤΥΡΟρΡΊΆΡὮΙΟΆΙ ΟΥΓΟΣΒ οὗ [16 ΙΧΙη6; [Ὁ {ΠῸῪ 

1 ΠΑ πιοπιοσγδηάαπι δρροηὰοὰ ἰο [18 ΜΒ. ᾿πίοστηβ 08 οὗ ἴθ ἴδοῖ. “1.4 ῥσχϑβοηΐο ΒΒ ἷα 
ἃ αἱ 12 ἀϊ Πρ]}1ο 1587, ἔχ ρμοτῖδίδ 81} 1ΠΠπδιτἰβδίπιο (ἰδγάϊηδ]ς Απίοπῖὶο Οδγαΐδ μοῦ 1᾿ Οροσα 
ἀ0}1}᾽ επμεπάδζίοηο ἀ6}1]6 ΒΙΌ᾽α [Αὐἷπα  υἱραῖδ, ρεῦ ογάϊπο αἱ 8, ϑαηῦα δίχίο Ὗ'. ἴῃ οι, 
6 ἴω ταβυτηΐα 41}}} 19 ἀϊ ἀούπαγο 1590, 41} Ἀονογεπὰϊ Ρ. 15. Μάγοθο Ψαππὶ ὁ 1)οη 
Θιοίαηο ΡιΖζΖζειῖ, Δίοπαοὶ ἀϊ Μοπαβίοσο ἀΐ 8. βαϊναίοσο ἴὰ ΜοηίδιηϊδίβΌ 10 Ασΐίωυσο ἀα 
ἀ᾽ ἙΠεὶ," 

2 5.6 Ηρ ΕἸηϊεϊϊιπρ, ὃ 128. 



953 Τεχίιαὶ ΟΥτΙϊοΐσπι. 

ΑἸΟΣ 68 ο {πο ῖσγ σοϑ δ ρ8 ἴῃ ΒΟΥΘΙΆΪ Πυπαγοα Ρ͵δοο8: δηὰ ἰζυβ (ἢ 
τασηίίοη οὗ {πΠ6 πᾶπι6 οὗ δἰχίυβ Ὗ. οὐ {86 {16 -Ραρθ 8 ΟἿΪΥ τη18- 
Ἰοδαϊηρ ἴο {86 τϑϑάθυβ. 

ΒΦ] σταϊπθ  Β ρῥγοϑίδοθ 18 ὁδυ ΒΥ ὙγοΓ θα : Β6 τηλο8 ροοᾶ 4110 ν- 
8006 0 γ᾽ {π6 ἔλυ] 8 {παῦ πιϊρῦ Ὀ6 ἔουμπα 1} [86 τϑοθπβίου, ὈΥ βία ηρ 
{πᾶ0 {πον μδα ποῖ οογγϑοίθα 411} ἐπαῦὺ ΠΟῪ ταϊσαῦ ᾿ανα ἄοπο, ἔξ {μαῖ 
ΠΟΥ ᾿ἰδα Δανιβοα]ν Ἰοΐζ βουοσαὶ {πὶπρθ Ὁπομδηροα ψ ἈΙΟἢ ταῖρηῦ μανθ 
Ὀδοη δἰἰογθά. 

ΟἸοθηῦ Ὑ1Π]1|. ραν 818 βαποίϊοῃ [ὸ ἐλὶξ θαϊοη 88 δοὶπρ ἐλδ 
αεἰλονεοαὰ κίγαίο; ἀρᾷ 88 διοῃ, Ψ 1 ἃ ἔδυ δι σῃῦ Δ] [ΘΓ ΠΟ .Β τηϑα 6 
ἴῃ 18 ΟὟΤῚ {{π|6 8πα ὈΥ͂ 18 δυ!μοτιίυ, 1Ὁ 48 Καρί 18 ρ͵δοθ ἱβγουρβουΐ 
1μ6 Βοιχῖδῃ Οἤαγοῆ. ὙΤῊΘ πηι, Ἰπάθοά, οΥὗἩὨ διχίιιβ Υ. 18 οοπ)οϊηρά 
ὙΠ0} {Παΐ οΥἩἨΎ ΟἸοιιαπὶ Υ111. ου {Πὸ ὉΥ]|6-Ρασθβ οὗ [Π6 σοτηπηοη [,μ801Π 
ΒΙΡ]68; θυὺ [π6 ἔογτροῦ πᾶτηθ 88 688 βρη οδίίοη ἤδη Παδ {Πδΐ οἵ 8 
ἀδοραβοα οὐ τὰ Παγανγη Ῥαγίμοσ, ᾿ ΠΙΟὮ 8[1}} ΤηαῪ ἴακα {Π|| 168 ἴῃ [86 
ἀοϑιρμδίοη οὗ ἃ τῃγοϑη [116 ἔσται; ἴῸγ ποῦ ΟἹ]οσηθηῦ δηα διχίμιβ βίδπά 
1η αἀϊγοοῖ ΟρΡοβι ]Οη 88 ἴο {86 6! Ἰ0Π8 ὙΥ ΒΙΟὮ ὑΠ6Ὺ βαποιοηθά. 
7 [68 οἴνδῃ Ὀδθθῃ βρροβοα {πμαΐ ἴπο86 ρϑρδὶ γϑοθῃβίοηβ ὙΟΓΘ ἴῃ 

ΒΟΠΊΟ τηθάβιγα ὈϊαΒ86α ὈΥ ἀοοίγιηδὶ! ΘΟΙΒΙ ἀθγαῦοηβ;; Ὀὰΐ 10 που] Β6 
παγὰ ἴο ῥγοόνα {Π18:; {Π6 ῥοϊπίβ ἰπ συ οΒ {π6 Ν᾽ υ]σαῦα 18 ἀοοίγ!41}Υ 
ὙὙΓΟΠΡ ΓΘ ᾿υϑύ {Π6 ΒΆΠ16 »γὲογ' ἴο 811} βιιοῦ γθυϊβίοῃ. ΒΘΏΓΘΥ ΒΑΥΒ, 
“Ῥορα διχίιιβ δῃὰ ΟἸθμθηβ, δὖ ἃ ναβῦ ὄσχρθῃβθ, δα δὴ ΔΒΒΘ ὉΪΥ οὗ 
Ἰραγηθα αἰ νίμθϑ ἴο γθοθηδα δηα δα]αδί [86 [αἴ ψυϊραίο, δπα ΤΠ 6 ῃ 
δηδοίοα (ΠΟΙΣ ΠΟῪ δα οι δας ποπίο; θυ 1 πᾶ, [Πουρῇ 1 ἢαγο οὶ 
γοί αἰδβοονογθα δΔηΥ {δῖηρ ἀἄοηα αοἷο πιαῖο, [Π6Υ “ΓΘ ααϊΐα ἀποαῖ] ἴο 
{Π6 αἴαϊιτ. ὙΤΏΘΥ ΤΟΓΘ πιθοῦ ἐμθοϊορὶ, μα 0 δχροσίθποα ῃ ΜΆΝ,, 
ΠΟΙ 866 86 οὗ ροοα (ἀτεοκ σορίοθβ, δηα [Ὁ] ουσθα ῬΟΟΚΒ οὗ ἤνβ 
Βυπαγοα γοᾶγβ Ὀοίοσα ἴποβα αὖ ἀουδὶα (μδὲ ἀρθ. Ναυ, 1 Ὀ6]ιονα {ΠῸῪ 
τοοῖς {686 ΠΟῪ ΟΠ6Β ἴῸΓ [86 ο]66γ οὗ (86 ἔννο; ον 10 18 πού ΘΥΣΎ ὈΟΑΥ͂ 
Κῆονβ {86 ἃρθ οὗ ἃ σηϑδηπβοσιρί." "ὦ 
Τα τοδί ἴῃ 10 (ἢ6 μα Ὑυϊραία, δ8 βαῃοιϊοηθα δηά 

Θχο  αϑίνοὶν 864 ὈΥ ὑπ6 Βλομϑῃ ΟΠπυγοῖ, βίλη 8 ἴο {Π6 νϑγβίοῃ 88 10 
Ἰοῦε {ῃ6 αηᾶβ οὗὨ «“δζοϊῃηθ, 185 σατο ῆ [6 Β81η6 88 γ͵χδὲϑ {π8} οὗἩἨ (ῃ6 πῇ- 
σογγοαίοθα σορίθ8 ὑσῖοῦ ἴο {86 οαἀϊοηϑ οὗ ϑίθρμεμβ δῃὰ Ηδηίθηιϊβ; 
που οὗἁἨ οουγβα ΘΥΘΙῪ τανιβίοη ἰ6α ἴο [86 χϑιλοναὶ οὗ δοπιθ οὗὨ ἴΠ6 
Ὀ] απ ϑῆα8 σαυβοα ὈΥ ἰγδηβοσι ρύΐοη. ΤΠ τηοάοσῃ γυϊραΐα ἰ8 9πὖ- 
δἰαπέϊαίίψ ἴ[6 νούϑιοη οὗ «“ογοϊηθ, ἱμπουρῇ (Π6 ναγϊδίομβ ἔστοπὶ 1Ὁ 86 
[τραυοηΐ, δηα {π6 οὔδηροθ ΔΓ δἰ ΑΥΒ ἴῸΓ {Π6 ΟΥΒθ. Τὴ τηοϑί 
ΤΟΙΏΔΓΚΑΌΙ6 Δα" 0 18 {Π6 ραβδαρο ΘΟΠΟΟΥΙηρ [Π6 ΠὨΘΔΎΘΗΏΪΥ Ὑ 1 ΓΠ6Β86Β, 
ὙΓΒΙΟΝ ΠΊΔΥῪ ΒΑ γ θ6 Ῥγοπουποθα ἰο Ὀ6 ἃ βοῇ] οη ὙΠΟ δᾶ8 ἔουμα 
118. ὙΔΥ τηἴο [Π6 ἰοχί, 

ΑἸΤΠουρἢ {π6 ρᾶρ8] βαποίϊοῃ ἢδ8 βοοιγοα ἔοσ ἴπ6 (Ο]θπιπ π6 ἰοχί 
88 ΡΌΠΟΙΆΪΙ 8. 186 1η {86 Βουθὴ ΟΠ γ᾿, 88 ὑπὸ τ Β]ΟὮ ΟἿΥΪ ΘΟΙΏΤΔΟΙ 
ἘΠ] ΙΒ ΒΙΌ]6 88 ὙΒΟΥΘΥΟΥ ΟἿΓ ἰοηριθ 18 Βροΐίζοη, γεὺῦ Ἐοιϊηδῃ 
Οὐ μοῖτοα Βανα ἄομο {μοῖγ ραγὺ ἴῃ ροϊηθπρ' οαὖῦ ({6 τηθ8π8 οὗἨ τηβκὶηρ' 
{18 [Δἴ] νΟΥΒΙΟῺ ΤΔΟΓΟ οοχγοοῦ ; ---- ΒΙ28}} ';86, ΒΟΥ ΘΥΘΙ, Π848 Ὀ66ῺῚ ὨϊΔ46 
οὗ [16 τηθϑῃβ ἴδιι8 ἱπαϊ!οδίδα.3 

1 Βοπη]ον δ “ Οοιτοβροηάεῃοο," ἢ. δ06. 
5. 1ε ἰδ ργοῦδΌ]6 τπ8ὲ (ἢ6 ἄθογοα οὐὔὐἨ Ῥορα ΟἸοπιοπὶ 88 ργονοηϊθα δηγίπΐπρ ᾿ἴἰκ6 ἃ ἰογπιιὶ 

τογ᾿ «ἴθ οἵ 1π0 1,διἷπ ἰεχὶ Ὀοηρ ἀπ ἀογάκοη ὈΥ πιο θογβ οἵ ἴμΠ6 Εοπῖδῃ ΟΠυγομ ; διροη οὶ 
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Τὴ 186 β᾽χίθομίῃ οοηΐαγυ [6 Τιαύϊη Ν᾽ υ]ραῖθ τγαϑ δι {116 6πι} ον οά 
88 ἃ ΞΟΌΓΟΘ ΟΥ̓ οὐ Ιοἴδια; {86 ἰοχὺ 1861} νγὰβ βίου 817. αἰαραγαροα ΕΥ͂ 
ἘΓΆΒηλ118:; 8Π6 ΠΊΔῺΥ οἵ [Π6 το Ὀση ΓΒ ἐπουρἢ {Ππαὖ Ἔν ΥῪ {πληρ ἴῃ τ] ἢ 
1 ἀδογοα ἔγοση 6 Εὐταϑιηδη Οὐ δίθρμδηϊο ασθοῖς ἰοχὺ νγ88 80 ΤᾺΓ 
οογτυρὺ: ἴδυ8 ἰμοΥ ἀυργθοϊαΐοα {π6 1,801 νϑυβίοη ἴῃ σοηπροίίοη 1} 
{μεῖγ οὐ Ῥοδιοη 1 ΘΟ ΓΌΥΕΥΒυ. ΑΙΟΡ {ῃ6 ἀρρϑάγϑηοθ οὗ {μ6 
ΔῈ Βοσιβοα ΟἸοιμθηϊπο ἰοχύὺ {818 ἔθ] ηρ ΘΟὨ 6 848 βίγοηρ ; δηᾷ 1{ 
γ88 Ἰοηρ Ὀοἔοχγο ἴΠ6 ἴσα ναὶὰθ οὗ 1Π6 νϑσβίοη οὗ Φ δύόμπλβθ νγχ88 δαἀταηϊ δὰ, 
ΤΠ οοπαϊδίοπ τὰ ἡ ΒΙΟΝ 1ὖ γγα8, δῃα [86 ΔΌΒθηοο οὗ 8]] εὐεοίΐυο τα νἸβί οι, 
ἴῃ ρᾶγί ὁσοββ οῃΘα (818. 

τ ϑῃου]α Βοσο θ6 ποίϊοοα {μαὺῦ βοσλϑίμιηρ νγὰβ ἄομπο ὈγῪ Μαγίϊαπαν 
Δα Ῥοιυϊοῖ, {86 Βεποραϊοῦπο βαϊΐογβ οὗ «“ϑγοπθ Β σόογκβ (1098), ἴο 
ΧἨ ΒΒ ὙΘΥΒΊΟΩ 88 ἔουπα ἴθ Μ5Θ. τ ΠΙΟΒ {ΠΟῪ σοπβιογρά φοοά ; 
1Π6 Βδῖηθ {Π1πρ' νγ88 4180 ἄοῃο ἰῃ [86 Ὑ ἐγόὴδ δα ϊπίοη οὗ Ὑ 4|18γ8] (1784) 
Τῆς ἀοοσυμπηοηΐδ υδ6α ὈΥ (Π686 φαϊΐοσβ, ΠΟΘ ΟΣ ρΟΟά 1 ΘΟΠΡΑΓ ΒΟ 
ὙΠ} 08ο86 ομιρογοα ΟΥ̓ {μ6 ρμαραὶ σθῇβουβ, σϑὴκ [ᾺΣ Ὀ6]ον (Βοβ6 
ὙΠΙΟΝ ΔΓΘ ΠΟῪ 8.00. 81186. 

ΜῊ] :ηἰτγοαμπορα 8. τοῦ οογγοοῖ ἡπᾶαστηοηΐ : 6 οιωρίογρα ἐδθ 
γυϊραίο ᾿π οΘοηποοῦοη τ ροοά (ἀτοοκ οορίθα 88 ἃ ΠΟ 88 ὙΠΟΒΘ 
ἰΟΒΕΠΠΟΗΥ͂ γγχα8 τ ἢ το. Βυΐ 10 8 ΕΝΤΙΚΕΥ ὙὙΠ0 ΓΘΆΙΠῪ ρ]δοοα 
(818 νοσβίοι ἴῃ 18 σι ΠρΩϊ 88 ἃ οΥἹ0 4] ἩΠΓΏ6Β8; 8ηα {πὶ8 δ ἀϊά, 
ποῦ ΒΙΠΙΡ]Υ ἀδῖηρ [86 οοτημῖοη ὈΥ]ηἰΘα σΟρ]68, Ὀυ ὈῪ ΘΙΩΡΙΟΥ Πρ; ῬΓΟΡΟΙ 
ΤΩΘΆΠ8 ῸΓ {π6 οΥ (1081 του δίοη οὗ [Π6 νϑύβϑιοι 186]. ΗΒ ρΥΓΘΡΑΓΑΙΪΟΠΒ 
ΘΓ οχίθηεῖνα; δηά {818 ρατί οὗ [18 ὑπάογίδκῖηρ' ργαβθηΐβ ΓᾺΓ ΠΊΟΓΘ 
τμαὺ 18 ναὶ 4 Ὁ]6 [ῸΓ 86 ἔπη ΔΩΥ͂ Οοῦ ρογύοη οὗ [Π6 οὐ 168] βίογοϑ 
γῇ ΒΊΟΝ Βο Ἰοἵν ΘΒ πα δ. Βδηροὶ ΠΙΡΉΪΥ οϑίθοπμθα {Π6 γ᾽ υἱραῖο α180; 
δηᾶ ἐδπουρῇ [ὉΓ ἃ ἄπηθ {86 ἀϊοΐυτῃ οὗἁὨ ΥἾ εἰδίθιῃ ποί οὔ] ἀδιηασοά (86 
τορυϊαίάοη οὗ {818 γϑυβίοῃ, διυιῦ 4180 οὗ 8}1} οἵμοὺ δυςῃοῦ 168 αὖ 41] τϑ- 
ΒΘ ]Ιηρ 10 ἴῃ Οδαγδοίοῦ, 18 Ο]41π|8 ἤᾶνθ οοπυϊηποα ὑο Ὀ6 γἹἱἹηα᾽οαίοά, 
Δηα 118 186 δ8 Ὀ66ῃ ΘΒ Ὀ]18Π164 ; πα {Π18 18. 41} (ῃΠ6 τιοτο {1} γ {86 
6486, [Π6 τηοζο 1 18 ΚΠΟΥΤΏ 88 10 ΟΥΡΊΏΔΙΥ οχἰβίθα. 

ΑἸΌΒουρ.Ν ἴμθγθ μ88 ποὺ Ὀθθῃ 8ΏΥ οΥἹ 104] Θα!ἴοπ, ῬΤΟΡΟΥΙΥ Βρθϑῖς- 
Ἰηρ,, ΟΥὨ {Π18 γΘΥΒΙΟΠ, γγὙ6 ὁ8} 86 [Π6 δυο οὗ ἃ ἔδνν ΝΜ 5.5. ἰὸ ρὶνθ 
8 ἴα χῦ ΓΟΙΩΔΥΚΔΌΪΥ ρυτο, δηα Ο0Π6, ἴοο, ἩΠΙΘὮ ἈΡΡΓΟΔΟΙ6Β ἴῃ ἀφέ ἴο (6 
{πὴ6 οὗὨ 6 γοτηθ, δηὰ ὙΠΟ Ὦ ολπ 6 βῆονῃ ἴο Ὀ6 δἰπηοβὲ :ἀθηίο 8] 1 ἢ 
{πα0 τ ΒΙΘ᾿ 6 ΠΙπγ86}{ ργοραγθά. 

ΤΠ6 [Ο]οσ Ωρ γα διιοηρ (86 ΠΟΤ ᾿πηρογίδης [,αἰῃ ΜΏΌΝ, οὗὨ 16 
Ὑυϊραίο: --- 

ΟοάοΣ Απιϊαξέπι. --- ΤῊΙϊΒ ΜΆ. ἔοσιλουυ 6] οηροα ἰο [Πα πιοπαβίοσυ 
οἵ Μοηίε Απηϊδίηο ἴῃ Τυβοδην ; ἰ 18 ΠΟῪ 1η {π6 1,Δυγοη ἴδῃ 1 ἸΌΥΆΓΥ 
αὖ ΕἸογθῆσθ. [{ νγἂ8 τι τθη ἀθουΐ 1Π6 γϑᾶγ α. ἢ. ὅ4] Ὁγ (86 ΑΡθοΐῖ 
βεγνδηάιθ. [0 Θοπίδιηβ 1 0Π6 ΨΘΙῪ ἰαγοθ γοϊμαθ [86 ΟἹὰ πα Ναὸν 
Τ᾽ εδἰδιηθηΐβ, τυ θη ἴῃ ρσοοά Ρο]α ΠαΠα: 10 Π88 ὨΔΙΟΪΥ δὴν ἀδίδοῦ: {115 
ῬΓΘΒΟΓΨΑΙΟΙ ἈΓ868 ἴῃ Ῥαγῦ ΤΎΓΟΙὰ 118 Παυηρ ὈΘΘῺ Ἰοηρ ταραγαρα 88 ἃ 
ΠΟΪΥ τοῖο. [ιβ΄ να] νγ88 ροϊηίθα οι ἴῃ [86 Ιαϑῦ οοπίασυ ὉῪ Βαπάϊηι; 
θαῦ ποίησ νγὰβ ἄοῃθ, Ὀοίογο {π6 Το] οη οὗ ΕἾΘΟΚ ἀρρδᾶγοά, ἰὸ 

ἔλεπι, Ἰουγονου, [ΠΟΓῸ 8ΓΘ ΒΙΏΡΪ6 ΒίογοΒ (ὉΥ δι ἢ ἃ ῬΌΓΡΟΒΟ τοπιδι ηἷπρ ππ864, ΤΉΪΒ ἰ8 ποῖ 
Π0 ΡὈἷδοθ ἴο ἱπααΐγο ψμδὲὶ [16 ἔογοο οὗ τῃ9 ϑηδβοίιηθηϊ οὐὁἨ ΟἸοιηθηΐ 18 ϑιηοηρδὶ Ποιηδῃ 
Οδιθ 1168 οἡ ἐπ ῖ8 ΒΌ )θοῦ ; ΠΟΥ γοῖ 85 ἴ0 [᾽6 τηοάο ἴῃ ἢ ϊοῖ τἴμ6 1,δἰἰη ΒΙΌΙ6 δου! ὰ ὃ0 
Ῥυϊπιοᾶ, “116 ἰάτλοη, πὲ Ἰοοίΐομοθ ναυδο δὰ τρδυχζίποσω ἱρδίιϑ ἑοχίυδ τη πηθ δηποίθηίατ," 
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Τοη ον 1ὐ 8 ν41140]6 [ῸΓ οΥἹ 168] 86, ΕἼΘΟΙς, ἴῃ {Π1|6 σΟΌΓΒΟ οὗὨ [218 ΠΠΤΟΓΆΓΥ͂ 
ὑγανθἷβ, οἰ] ]αἰθα ἃ ροσίϊΐοῃ οὔ 186 Νοιν Τοβίαιμθηῦ: ἢ6 αἰἴϑδυνγαγαβ 
ΟὈἰΔΙΠΘα 816 ἔτοτῃ βοπγθ οἷ [18 ἔγ!ομ8 ἴῃ σοίτηρ (η6 τοϑῦ Θχδηηθα, 
ΤΗδ τϑϑυϊὶ γα8 ρίνοῃ ἴῃ δὴ δα! 0 ὙΠΙΟὮ ἣὰ Ρυ] 86 α ἴῃ 1840, 
ΑἸΘΒΟοῸρΡ {π18 οο] δὕοη τῦ88 δι πρι ϊαυν ἀοἔδοϊναε δπα Ἰηδοουγαῖο, 11 
ββονδά ἐμαὶ Βδῃάὶηὶ παὰ ποῖ Ῥθθη ταϊβίδκθοη ἴῃ 186 πρῇ Θβυϊπιαῦθ 
ὙΠΟ Β6 οστηθα οὗ [6 ΜΆ. Ιὴ 1848 ΤΙΒοΒοηου οὐ] ]αἰθα οΥ 
οσορ!οα 1πΠ6 ψΒΟ]6 οὗ ἴ[π6ὸ Νονν Ταβίδιηθηῦ ; δῃὰ ἴπ 1846, ΤΎΘρ61168, 
ὈΠΔγΑΤΘ (παῖ [818 πα Ῥ6θὴ ἄοπο, νοῦ ἱΒβσουρσὰ 41] οὗὨ {μδ΄ ροτῦοῃ οὗ 
[Π6ὸ ΜΆ., ποῦϊπρ (Π6 γΑγΙ Δ] 8, αἰ] βοὴ οὗ {πὸ 1168, ὅθ. ΑΧΚΑ1}1 {18 
δα σοιμπλαηϊοαίρα ὑο ΤΊ Παοηυαοτέ, σϑη [86 Ἰαιου δῃηπουπορα ἢ18 1Π- 
ἰοηθου οὗὨ ρῬυ] 1ΒΒῖπσ {π6 οοάσθχ, ἱοροῦπον τὴ 086 ἔΔΟΒΙ τ] 6 τῃαῦ Β6 
ἢ84 τηδᾶ6, ὙΒΙΟὮ τγὰ8 οηρσγανθα ἴον {μαὺ βδαϊοη τ πο Δρροαγρα 1η 
1860.0 Τα ρ]δοθβ ἴῃ σοὶ Ταρ6 1168 ἀγα ἔγομι 1 ἸΒΟΒ οὐ Βᾶνο 
Ὀδ6βθη γϑοοιῃραγθα τι [π6 ΜΆ. 1861 {πσουρῆ {Π|6 ΚΙΠάΠ688 οὗ ΘΙΡΠΟΥ 
6] ΕυχΔ.} Τῆυβ τουϊβθα (18 ἰαχύ ἔοστωϑ {16 ᾿Ῥδβὶβ οὔ [86 1,δἴϊη 
ΔΟΘΟΙΏΡΔΏγ Ωρ (Π6 ἀτοοῖκ Νὸν Ταβίαμηθπϊ οὗ ΤΊΘρΡΘ.]68 πον ἴῃ [86 
Γ658. 

᾿ ΤΙ ΜΆ. τλυ 6 σοπβιἀογθα {Π Ὀοβὺ {πδ΄ 18 Κπουσῃ οὗἉἩ {π6 1μ,μδἰη 
ψυϊραῖο, δ8 νγ86}} 38 οπα οὗ {86 οἰάἀσϑβῦ : 10 ΘΑΥΤΘΒ ὕ8 ὕβοῖς ἰο 4 ἀκΐα 
ΟὯΘ ἀπε καὶ δηα ὑΘΟΥ γθδγθ ΟὨΪΥ αἴθον {π6 ἀθδί οὗὨ [6 ἰγδηβδίου. 
Αἀοοᾶ βογνῖοα νου ΡῈ τϑηδεγρα ἰοὸ ΒΙΌ]1οΑ] βίυϊθ8 ΟΥ̓͂ ΘΏΥ Οπ6 ν]ῖῸ 
σοι] δοσυγαίοϊν δα {(π6 ΟἸἹα Τοβίδπιθηϊ ἔγοτα {π1| ΜΏ.3 ' 

ΟὐάοςΣ Ἀιιϊάεπδῖδ. -- ΓΒ Μ8., τ μΊ ἢ 18 ργθβουνϑᾶ τὴ {π6 ΑΌΡΟΥ οἴ 
Ευ]άα, ἀρΡθαγβ, 16 ὑπαῦ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ τηθηΠοποά, ἴο ὈδΙοπρ' ἴο ὕπο βιχίῃ 
δοηΐατγ. ΤὨΘ ἔουν (ἀοΒρ6}8 8.6 διγαηρϑα ἴῃ ἃ Κιπα οὗ Μομῃοίβββαγοῃ : 
{86 οἶα ὈοοΚΒ οὗ ὑμ6 Νονν Τοβίδιαθηξ ργοβοηΐῦ 4 σοῃεποι8 ἰαχί. 
10 ν͵ὼ8 ἀοβογιυδα ὈΥ ϑοβαηπαῦ ἰὼ 1723"; δηὰ 10 νγαϑ ὑπογουρὮ νυ 
δχδηγϊηθα ὈῪ Γῳομηδπη δηὰ ]λυζ{τηδη ἔογ {πο ῖν οαϊίίοη οὗ {6 Νεν 
Τεβίδιηθης, ἸΤΉΘΥ διμρ]ογ θα 108 ΤΟΙ ΠρΒ 88 ὑπ σϑῆθσγαὶ Ὀᾶ318. οῃ 
ΠΟ ἢ} Π6 }Υ τανϊβίοη οὗ (86 1 ,αἴῖη σουϑίοη γαϑιθα ; δπὰ {πουρσῇ ἴῃ {π6 
αοερεῖς ᾽ῦ ἴΒ ποῦ ᾽ν αΥ8 σογίδιη νυν αῦ Ὀ6]ΟΠσΒ ἴο δδοὴ Εὐνδηρο] δὲ, γοῦ 
1Π6 τϑδαϊηρβ ἔΠογ6 ἅτ ροοᾶ πα σθηθ ΠΥ αἸβΟ ρα Ὁ]6, ν᾿ μ116 1η 
{π6 τοϑὺ οἵ [86 Νοὸνν Τοβίδιηθηῦ 1ὖ 18 8 ΜΟΥΓΓΠΥ͂ ΘΟΙΏΡΆΠΟΙ (ὉΓ {86 
Οοάοχ Αταϊδίϊηιιβ. ΤῈ ἰοχύ ρσίνοη ὉΥ πο βπη ἔγοιῃ {Π18 δπὰ 8 
ἴεν οἴμον Μ55. 18 [ῃ6 πραγοδῦ ἀρργοόδοῇ το ἃ ἐγέξοαϊϊ τουϊθοα 1, αἴ 
ἰοχί οὗἨ ΔηΥ {παᾶῦ μα8 Ὀθθὴ ρυ }]]8η6α 88 γοί. 
(65 Εογο)εϊἐοη 5,8. ---- ἘΠῚΒ 18. ἃ νῪ ρσοοὰ ΜΗ. οὗἩὨ 16 (ἀο8ρε]9, 

{π6 Ἰοχύ οὗἩἨἉ νοῦ ψγ͵ἃ8 δα! 6 Ὀγ ΒΙΔΠΘὨΙηΣ ἴῃ [86 ΑΡρϑῃάϊχ ἴο μΪ8 
Ἐνδηρ  Ἰδγῖαπὶ υδάτιρὶοχ. ΤῊ]18 ΜΌΏ. 18 ποὺ ἀοίδοῦινο τη δὲ, Μασ ΚΒ 
(ἀοβραὶ; (μαῦ ραγῦ πανῖηρ Ῥθθη οὐ ουὖ οὗ [ῃ6 νοϊυτηθ πᾶ σοιηονϑα 
ο δηϊθα, ὙΠΟΥΘ ὁ τνγὰϑ Ποηουγοαὰ 88 1π6 αμέοσταρὴ 9. δέ. Ματγὰ 
Πιὶπιβοῖζ, ϑυοῖ ἃ ΠΟ Οη σου ]α ΟὨΪΥ, οὗἁἨ ΘΟΌΓΒ6, ΒΡΓΙΠρ' Ρ ἴῃ δῃ ἂρ ἤθη 
10 γγα8 ποῦ Κπονγῃ ἰμαὺ (18 Εὔνδηροὶδῦ τγοῖβ ἴῃ αἀσθοκ, Ῥατγὺ οὗ {16 
ΒΙΡΡοΒοα διυϊορταρἢ νγ88 δἰ γουασβ οαγτιθα ἴο Ῥσάριιο ; δηᾶ ἐλὲθ ρογίϊοπ 

1 ἘὸῪῸΣ οοττοοίίοηβ οὗ ΤΊβο πο ον οαϊτίοη οὗ [6 Οοὔοχ Απιϊδυϊπιβ 866 “ Αςςοπηῖ οὗ 
Ῥγιηϊοὰ Τοχι," Ρ. 170., δπὰ ἴῃ 1Π9 Αἀάεπάα ἴο ᾿παὶ νοΐϊυαπιο (ρἰδορὰ αἴϊοσ [86 “Ιπᾶὸχ οὗ 
Ῥαββαρϑβ, ἴπ6 τεβάϊηρ᾽ οὗὨ νυ ἢ 18 ἀἰϑουββοα οὐ ποίϊς64 ἢ. 

8 ΤΊΘΟΠοπάογῇ σΟΣΙΔΙΠΪΥ οορὶ σα ἃ σοηβί γα ῦ]6 ρασὶ οὗ [80 ΟἹὰ Τοϑίδιησηϊ ; δπΐ [18 ινοι!]ὰ 
Βοοά ἴο Ὀ6 τοοοιηρατο ψ ἢ [06 ΜΆ. 

8 ψὶμπαοιιὶδα Γἐ ογαγίδ (Ο]οοεϊο. 
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τταϑ οὐρα ἴῃ 1778 Ὁγ Ποῦτονθυ. 'Γμαι ἡ ἈΙΟἢ σοπιδι θᾶ αἱ Ὑἴ ϑηϊοθ 
[48 Π6Υ͂ΘΥ 66 ΟΣ ΠΟΔΙΥ͂ Ἔχδηη6α, αηα ἰῃο56 ὙΠῸ ἰδ Υα Βθοη 1ἰ βίδίβ 
δ΄ 1χὖ 18 Δἰτηοβί ἀδθοδυθα. 

Τγαφηιεπία ετγιιδῖπα. ---- ΓΊ6Β6 ΔΓΘ ΒΟΠλ6 ὙΘΓΥ͂ ἀποϊθηΐ ἔγαρταθηίθ οὗ 
δι. Τυϊκκοβ (οΒρεὶ ρμγοδοσνοα δ Ῥογυρῖα, ν ΒΟ ὑγογθ ρα] 8η6ἃ ὈγῪ 
ΒΙδποβιηὶ. 

Οὐυάες ἽΤοϊείαπι8. --- ΤῊΒ ἴ86. α ΜΆ. 1η ἴπὸ Οδιμοᾶγαὶ ΤΑΌΓΑΥΥ δἱ 
Τοϊθάο, ἀσβογιρθθα δ8 Ὀοΐῃρ ἴῃ (ἀοίδις Ἰοίίοσθ : 10 σοπίαϊ 8 Ὀοίἢ {116 
ΟΙὰ απὰ Νεν Τ᾽ ϑβίδιηθηΐβ, ἐπα 10 τγᾶ8 οο]]αϊθα ἴῃ 1688 Ὀγ ΟἸ τ βίο μΠοΣ 
ῬΙοσηδγο (ἴον {Π6 Ῥᾶραὶ γϑυϊβίοη οὗ {πῸ6 [,δίιπ Β10]6). ΤῊΐ8 οο]]δίΐοι 
88 ρυδ)ιθῃθα ὈΥ ΒΙδμομῖηὶ ἴῃ ἢ18 ὙἹπαϊοῖ (πομιοδσιι) βουῖρ- 
ἴαγαγαμπι (1740). 

Αἰπουρβῦ 186 ΜΏΩ5. ἴῃ 116 ΓἸΌγΑσΥ οἵ ΤΥ ΟΟἸ]ερο, δα τ άρα, 
{ῃογα ἃγθ ὕνγο ὙΠΟ ᾿ἄθβασνθ τηθηθοη ΘΓ ἃ8 οοπίδιηἷηρ 8 ροοά ἰοχί 
οὗ δι. ἤδὺ}  ΕΡι8168. 

(.) Οοάος «Αερσίεπεῖδ. ----- ΤῊ Οτοεκ ρμογίϊοη οὗ (818 ΜΆ. 18 ἀδβογιοᾶ 
ΔΌοΥΘ (Ρ. 197.): (86 [δε ὈΥ [16 8146 οὗ [88 ἀΤϑεὶς 18 4 ροοά ΘΟΡΥ͂ 
οὗ 186 γυϊραῖθ. [10 ναβ {πογοῦρὮ  Υ δχδιιϊποα βηα οο]]δίθα Ὁγ 
Ττορθ 168 ἴη 1846. ΤῊ6 Εριβ]6 ἴο {86 ΗΘ Όγονβ 18 σοπίδιποα ἴῃ [18 
ΜΕ. ἴῃ Τα οὐ]υ: [86 ἰοχί 18 οὗ [86 Βϑ116 ομδγδοίει 88 18 ἐμ6 χϑδί 
οὗ 1π6 ὈΟΟΚ. 

(ἃ.) Α Μβ. ποίεα Β. 10. δ. ἴῃ 1π6 ΤΑ ΥΑΥΥ οὐἁἨ Τυϊπῖν ΟΟ]]ορα, 
Ομ τῖάσο, τυ Ὠ ἢ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο δ6 οὗ (86 πίη σομίαγγ. [{ 18 ̓ πιροτίδοϊ, 
ΘΟ ΠΟρ 1 ΟὟΥ, γἹ]. 32., ἀπὰ Θπάϊηρ ἈΡΡΑΥΓΘΏΓΥ ἴῃ 1 ΤΉΘβθ. Α 
φΟἸ]δοι οὗ [186 ΜΆ. γγαβ τωδάβθ ὈῪ {86 δον. Ἐδπίοη 4“. Α. Ηογσί, 
Μ. Α. δ] ον οὗ ΤυϊηΥ ΟΟἸ]ορσο, πὸ πουορα 1π6 ρϑου Αγ 168. οὗ 
86 ΜΆ. ; δῃα {πγουρὰ [ν18 Κιπάηθβϑ ἴΠ6 το πρθ 6 Γ6 σοτητηπηϊοεαίοα 
10 Ττορο 1168 το θ6 υδοὰ ᾿ῃ 818 δαϊοη οὗ [6 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ διμοηρβὲ 
[6 1,δπῃ δυυνδοσι68β ἴπ {πΠ6 ΕΡΙβ]66. θυ θσαὶ οὗ 118 τεϑδαϊηρβ 8ΓΘ 
ΨΟΙΥ͂ ΡΘΟΙΪ1ΑΓ. 

ΤΒΟΓΟ οδῃ δ6 πΠῸ ἀουδύ {παὺ ΤΒ6ΓΘ ΓΘ ΤΏΔΩΥ οἶμβοῦ Μ55., συ βιοὴ 
τγοῦ αὶ θ6 ροοα δηα 86 [11] τηδίθυ8}8 [ῸΣ {86 οΥ 104] σοϑίογαοη οὗ {88 
Ὑυϊραία : ΣοΔα ηρΒ ἔγοσῃ βοπιθ βυο ἢ ΜΌΟΚ. ἀγὸ οἰϊοὰ ὈΥ ϑδθδίοῦ ; 186 
ΜΈ. [1ϑὖ απ Το] δ οη8 διιοηρβὶ ΒΟΠΙΘΥ Β ῬΡΆΡΘΙΒ ΒΌΡΡΙΥ ποῦ ἃ 116; 
8Π4Δ διηοηρδί Ζιοοίοπαγίεβ, ομ6 ἀρβοσιροα δῃα οἰΐοθα ὮὉν Μδθ"]οπὶ 
ΤΟΥ 8 ΘΒΡΘΟΙΑΙ ποίι66. 
ΤΟ ρσοπογαὶ σγοϊαίίοη οὗἩ {86 ν υἱραΐα οὐ γον βίο οὗ “Φοσζοῖμθ ἴο {π6 

Ὑογεῖο Κεῖιι5 δὰ8 Ὀδθη βυ ΠΟΙ ΠΥ ροϊπίαα οὐ; 4 ἴδν σψογᾶβ οἱ 
Ἅ11 6 ποραξ] ἴῃ ἀθβοσι θὴρ ὑΠ6ῚΓ τοδῦοῃ (6 ὁπ ἴο {π6 οΟἴΠΟΥ 
ογ ἐϊοαϊϊν. ΤῺ Κεγείο γείιβ, ἃ8 ὑπαὶ ογοα, οοηΐδιη8 Ὀοίῃ ΤΟ ηρΒ 
Πα ΘΟΥΓΕΠΡΌΏΟΠΒ Ὑ ΠΙΟΝ ΔΥΘ ΤΏΟΓΘ δηοιθηῦ ἔπδῃ ἴΠ6 {1π|6 οὗὨ Φ΄6ΓΌτΟ ; 
80 [πδὺ ποῦ ἈΠΙΓΘαΘΘΗΘΥ 4 ομδ᾽η οὗ σοοῦ δ ποῦ 168 οἰαίτπηβ (86 Υ' οι 
ἃ8. 016 οὗ 18 ᾿1π|κ8, γνθα (86 υϊσεαίθ Ὀ6]οηρΒ ἴο δοιηοϑίμιηρ αἰ οσοηΐ 
88 ἴο ἰαχ. ΑἾΪβο, οὐ {86 οἵβοσ μαῃά, ἰοῦ ἃγθ ποῦ ἃ δ ρἰδοθ ἴῃ 
ΒΒ ΙΟἢ {Π0 Τοοθηβίοη οὗ Φοσομια τοπιονϑᾶ ἀοίδοίβ οἵ 4 βογίουβ Κὶπά, 
ΒΘ Ποῦ ὑπο Ὺ οΥἱἹριηδίοα 1 {μ6 γ᾽ οἴιιβ ΟΥ̓́ΤΤΘΓΘ ΤΏΘΓΟΙΥ ἰΥαηβίαβοα ᾿ηΐο 
10 ἔγουα (16 ΥΥ̓ δβίθσσῃ οορὶθϑ οὰ ΜΙΟᾺ 1Ὁ γ88 Ὀθαβθά. Ὑμθη 1π6 ὕνο 
ἱαχίβϑ ἄρτθθ 1 χϑδαϊηρ,, Θβρθοΐδ!]ν ἴῃ σΆ868 ΟΥἨὨ ῬΘΟΙΠ]ΠΙΑΥΙΥ, ἢἰ τασδὲ ὉΘ 

᾿ Ἰαοιοπασίαπι 1χουΐθηβα : 806 ΜΔ ]]οτ, “ 6 Τὐϊυγρία (4111 ςΔπα,᾿ 1729, Ῥτγαδί. ὃ. 11, 
νΟΓΕΟ δηὰ ρῃ. 471-.7., ΒοΓΟ Ἔχ ίγδοῖβθ ἀΥῸ δίνῃ ; 8150 Ῥοσβοῃ β [,ἰἴεγ9 ἴο Ττανμ, ἢ. 153. 



2560 Τοχίμαϊ (Ογίἐοἴϑηι, 

Ἰηαυϊγοα 1 ([86 Ὑυϊραία ἄοοβ ἔθ ΟὨΪΥ τορϑαΐ π]ιαῦ {π6 γ᾽ ἴθ μα 
ΟΥΤΩΘΥΙΥ υὐἱοχοᾶ, ΟΥἨὨ ὙΒΟΙΠΟΥ ἸΔΟΥ͂ ΔΓ6 ἴῃ ΔΗΥ͂ Β6η86 ἱπἀδαραπείοηΐ 
ὙΣΓΏΘ6ΒΒ6Β : [ὉΓ “δ γοσηθ ἰοῦ τοῦ τηϊουομοα (18 ἢδ8 Ὀδοη ποίϊορα 
Δ ΌΟΥ6) : δηά α«]8ὸ {86 διϑρέεϊοτα ΤΑΔῪ ΑΥ186 1ῃδὺ (86 υ]σαίΐα ἢδ8 βίποθ 
Ὀδθῃ οομπίοιτηθα [0 {π6 ῥγον]Ἱ ουΒΥ υϑοᾶ ἰοχί; αἰ Ππουρῆ, βίηοθ {Π6 
Οοάϊοοβ Απηϊαϊϊπυβ πα ΕἸ] ἀθηβῖ8 αν Ὀθοὴ γΧ06}1 οχδιῃλϊηθά, {818 
ἐν 1Β 1 ἃ σγοδῖ σηθαϑῦγα Θχοϊ θα, 

αὖ 1 ἴῃ ΡΘου ΑΓ τοδαϊηρβ 6 Ὑοίμδ δηα {Π6 τον βίοι οὗὨ «ΘγοῚ 6 
ἄἀο ποΐ υεγδαϊίψ δοοοτά, Δἰπουρῇ Βαρρογίηρ, {Ππ6 βαπηθ σϑδϊηρβ ἃ8 
ΤΟΠΟΥΙΠΡΒ ἔγοτα π6 (ἀτοοῖς, ἰμθ πὰ Ὑ͵Ὑ6 ΤΑΥ͂ πᾶν ἃ ροοα ἀ64] οὗ δσοη- 
βάδηοο ἴῃ οαρ]οΥηρ ὕμοπλ 88 σουτοθοσαΐινο ἰδ ϊη ηΣ68, αμα ποί 88 
ἸΏΘΥΘ ΘΟΠΟ068 {Π6 ὁη6 οΟΥὗἩἉ {86 οἰοΥ. 

Ϊπ ομα τοβρθοῦ {Π6 ἰθβύϊμοην οὗ [6 ϑαυΐν 1] ΘΟὨΙ68 σδῃ ΒΑΓΤΪΥ 
6 οδεϊπηδῖθα οο σιν. Τμα ὑγαπβίδίοσβ δα μοσθα βὸ οἰοβϑὶυ ἴο [86 
τϑοῖ ἰοχί ἔγοτα σοὶ (ῃ6 γϑγβίοη τγα8 ἔοστηθά, ὑμαῦ ΤΠΘΥ ᾿Υϑοί 8} 
ΤΩ866 10 {π6ῚῚ σὰ]6 [0 ἔΌ]]ΟΥ 88 ΤᾺΥ 88 {6 Ὺ οουἹὰ ὄνθῃ 16 ογάδν οὗ [86 
ατοοκ πογάβ. [{{ἰ ὑποσοίοσο, γα βδα (686 γϑυβίοῃβ ΟΥ̓ ΣΤ ν 81:08 1ἢ 
»τεοϊδεῖψ {ποὶν οΥἹρίηΑ) βίαϊο ὑπο σουὰ ἤανα θθθη ἴο υ8 84 Κἰπά οἵ 
γΓοῆοχίοη οὗ {16 οτίριηδὶ (μα΄ νγαβ Ὀοΐοσο [Βθὰ. [1π 411 αυσβίϊοῃβ 89 
ἴο 1Π6 διτδηροθιηθηῦ οὗ 8 βϑπίθῃσα ἴδπθὶῦ θυ ΟΥ̓ 18 οὗ ῥρθου ΑΓ 
ναΐὰθ. ὙΠ τοραγα ἴο {Ππ6 σϑυϊβίοῃ οὗ “ ϑγοιμθ {818 νγῶϑ ὑὙθσν {ὉΠ} 
Ροϊπίοα ουῦ ὈγΥ Βοηίϊονυ. 

ΤΠ6 υ86 οὗ [86 ΘΑΥ]Ὺ 1,δ0]π οἰἰδίοπβ ὈῪ ἔαίμοσθ, απα {π6 ΠἸτ "Δ 108 
ἢ ΒΊΟΝ ΠΟΥ σὴ δ. ] 8 Ό]Υ Ὀ6 ΘΙ ρ]ογοά, ν}}} θ6 ἀνοὶῦ οα 'π ἃ 
ξαΐαχο ομαρίογ. 

Ϊὴ σορδγάϊησ [86 1,Δ 01 ὙΘΥΒΙΟΏΒ 88 8 ΜΏΟΪ6, [παῦ 18, 6 ὉΠΟΙ͂Γ 
ὑδΒΌΪΠΊΟΩΥ 18 ἰυ] ΓΔΌΪΥ ὉΠΙΌΤΙΩ, 6 Τὺ Ὀ6 δυγα ὑπαὶ (μ6 σχϑδάϊησ 
ὙΠΙΟΒ {Π6Ὺ (ῃυ8 Βυρροτύ 18 αἀποῖσπί; ΜΏΘΠ 1 18 Βαρρογίοα ὈΚ δὴν 
δορά Οὐθοὶς δυϊμουῦ, 10 18. ψΟΣΓΓΏΥ οὗὨ το Θοπϑιάἀδγαίοη ; δηά 
ὙΠΘῺ 10 18 4180 ὉΡΠ6Ιαὰ ὈΥ νασιοὰβ ροοα ὙΙΌΠΘΒ868, ὑΠπ6 ἸΠΑΌΪΓΥ πχαδὲ 
θ6 ᾿ηϑειαϊοά, νῆδὺ 18 ἴῃ βυοἢ ἃ ο886 {π6 ΘΟ ΠΟΥ ὑδΒΌ ΤΟΥ ὃ 

10 88 θθϑὴ ποι] ἰο ταϑῦ {89 ἰοηρ' οἡ ἴπ6 1,δτῖπ νοσβίοηϑ, Ὀ6- 
οδα86, πουσῇ [ΠΟΥ μανα Ὀθθη {86 πιοδὺ σΘΠΘΓΔΙΥ ἀΥδ 1] 8016 οὗἁἨ ΔῺΥ ἔῸγ 
ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ οὐ οι] ἰδβυ λον, 1Ὁ 18 ΟὨΪΥ οὗ Ἰαΐθ {μαὺ {Ποῖγ ἱπιρογί- 
ΒΏΘΘ [848 Ὀδ6θη δ 41}1 σεπογαϊἝψ γθοορ 866, δπα ὑμαὺ ομάθανουσβ ἤᾶνα 
θδθη πηϑᾶθ δοουγαίαὶ Υ ἴο ἀἰβοσιπιιηαΐθ {πα ῖὶγ οπαγδοίοσιϑίϊοβ ΤῊΘ 
νϑίυθ οὗ 1,ΔοΒιηδη ἢ Β Δ θΟΌΓΒ ὕο {π18 Θῃα ολῃ ΠαγαΪϊν θ6 ονογ-ϑίδιθάα. 

Αἴ {π6 ὕπαθ τ μοη {πὸ Θιχπο δα ΟἸοθπηθηζπο θα θη ἢγδῦ δρ- 
Ροδγϑα, {ποὶγ νδυϊδίϊοηβ οὗ οουτβα δἰγδοίθα {Π6 αἰδοίου οὗ Ῥτοίδδίδης 
γίοσβ. ὙΠΘΥ ΜΟΙΘ ΟΘΔΥΘΙΌΪΙΥ ςΟ]]οοἰοα Ὀγ ΤΒΟΙᾺΒ «8168, ᾿ῃ 18 
βεϊϊωπι Τωραΐε, εἰυε (οπεογάϊα ἤίδοογς δὲσιξ ΚΓ. (Ἰωομάοῃ, 1600Ὶὴ : 
ἔγοτα μα ψοσκ [86 Ο]]ον πρ' ΒΡΘΟΙ 6 ΠΒ 6.6 βο]θοίθα, 

1. ΟἸδιιβοβ οὐοἱι θὰ 1 τμ6 διχίϊηο, Ὀυΐ ἰηϑογίρα ἴῃ {π6 ΟἸοπιοθηςίηα ΒΙΌ]6. 

Νυπι. χχχ. 11. ὅὕτον ἵπ ἄοπιο υἱτὶ, δ. ἴο ἴθ οηὰἃ οὗ ΤΠ 6 γ6Γ86. 
Ῥχου. χχυ. ῶ4. Μοϊἑιιδ εδὲ δεάεγε ἵπ ἀπσιωῖΐο ἀοπιαξὶδ, ἔζο. 

Ιδυ. χχ 9. αίγὶ πιαίγίᾳιιο τπιαϊεαϊπι, 
δυι. χνὶϊ. 2, 8. Τεααϊαϊὲ ἐγφο 608 πιαίγὶ δμῶ, δ. 
Ἰ Κίηρψϑ 'ν. 3]. Οεμὼ εαρία ε8ὲ ἀγοα 7)εὶ. 
ὃ Κίιχε (88πι6 48 οὐγ ἢγβί) χὶἹ. 10. ϑὲς ἰοᾳμογὶε αὐ 608. 



«ἴοροτηδ᾽ς Πευιδίοη Ὁ ἐδε 7,αἰΐῃ --- ἰδ γμϊσαίε. 

4 ΟἸγοα, ἱΐ, 10. 
δι. χχγυῖιὶ 85. 

2δ᾽ 

Εἰ υἱπὶ υἱσεκῖϊ τα πιείγεία. 
ὕι δηρίεγείων σωοά αἰοίμπι ἐδὲ μὲν Ῥγορήε' νὰ αϊοοηπίδηι, αἰυὶφεγυπί εἰδὲ 

υέδίϊηιεπία πιδα, δὲ δι} 6} Ὀυεδίεικ πεόαπὶ τι ϑεγιπί φογέεπι. 

ΟἸδυδβοβ οσ νοσγὰβ Ἰηϊσοἀυοσοα Ἰηΐο {μ6 ίχίϊημο, θὰϊ οἠχίτοά ἰπ {μ6 (]6- 

1 ὅδ. χχίῖγν. 8. 

1 βασῃ. χχύ. δ. 
4 ϑαχγη. Υἱ. 12. 
2 ὅδζη, Υἱϊ, 8. 

2 ὥδιη. χῖὶχ, 10. 
ῬτοΥ. χχῖγ. υἱὲ. 

ἨδρΡ.ὲ. 8. 

Μίδιι. χχὶν. 41]. 
Ἀσοῖϑ χῖν. 6. 

Χχίὶν. 18, 19. 

τηθηΐζηα ΒΙ6]6. 

Ῥ υὶ ἀοηκίπια, φεῖΐα πἰεὶ ἀοηιίπια »Ῥεγομδεεγιὶ ἐπ, αμὶ αϊδ2 ὥμ υέπογὶ υἱ 

πιογίαίμτ, αὠὲ ἀξεοεπίεηβ ἵπ ργαίϊεπι ρεγίγεί ; Ῥγορί μα πιϊλὲ σἱξ 
αοπιΐπ5 μὲ πον πιϊίίαπι πιαπιηι πιάτα ἐπ οὐτγιδίμηι Ἰοπεϊπὶ. 

Ἐς: νοιιϊδ ἀππὶβ ϑαίυοα ζοἴεης ἐμοα εἰ οενία μα. 
Το ίχσίίᾳμο Ζαυϊά, ἰδο εἰ γεάμοαηι ἀγσαπι, 
11)ὲ φυο 7εοῖξ ϑαίοπιο οπιπία υαφα ἀτεα ἱπ ἱεπερίο εἰ πιαγα ὥπδϑμν δέ 

μπιπαϑ εἰ αἰίαγε. 
ΕἸ Ἄοοποϊίμπε ἰοέΐια ]εγαεὶ υδηϊέ αὐ γέσεπι. 
ζύζοφμε φιο ῥίφεν ἀογτιὶδ ἢ ὠδμε {πὸ ἀε δοπιπὸ δοπκιγρεα. 

ἐ γεεριοὶδ σοπίεπιρίοτεϑ εἰ ἰατε5 σοπομίσαπίε ἐπιρὶο ἡμδίξογεηα 6} Εἰ 
“}αεῖεα κοπιῖπεδ φμαεὶ ρίξοεε πιατὶϑ, εἰ σιαδὶ τερεία πον λαδεπίϊα ἄμοεπι. 
πο ἐπ ἰδοείο, ἀπιιδ αδϑμπιείωγ, εἰ ἀπμ γεἰἱπᾳφμείων. 
Ἐ!; οοπιπιοία ἐδί οπιπὶδ πεμίεἰἰμάο ἐπ ἀνοίτίπα εὐτιυν, Ῥαμίμε ἀμίεηι, δο. 
Εἰ ἀρρτελεπάεγμηί πιε εἰαπιαπίεε εἰ αἰσεπέεε, ἰοἷΐε ἐπιπείσιηε ποείσωνι, 

3. Μαηϊΐζοϑι οδοη γα οηβ, οὐ αἰ δθγοηοοϑ Ὀοίνγθοῃ [πὸ δα] οη8. 
Ἔχ. χχίϊ!, 18. 

ΝΟΣ. χχχὶῖν. 4. 
Ὁ) καὶ. χΥ]!. 8. 

406. ἰἰ, 18. 
ἦν. 23. 
χὶ. 19. 
χὶν. 8. 

1 βδχιω. ἵν. 9. 
χΧΧ. 9. 

1 Είηρβ νἱ]. 9. 
δῦ. ἱ. 18. 
ἩδΦΡ. γ. 11. 
4 Ῥεῖ, ἱ, 16. 

ἘΣ. χχῖν. 5. 
Χχχὶϊ. 28. 

2 ἤδη. χυ. 7. 
1 Κίπρϑ ἱν. 832. 

8. Ἐὶηρ8 χὶν. 17. 
ΧΧΥ. 19. 

2 ΟἜγοη. χίϊϊ. 17. 

1. ὅδι), 11}. 2, 3. 

1. Κίηρβ 11. 28. 
3 Εἴηρβ χυ. 19. 

Ψυά 1, 2. 

Ἰδα δὴ ΧΙΥΪ. ἐπ 
«4ὁΓ, χνυὶ!, 9. 

Βίχῦπο Τμα, Ομ ἢ η6 πῶ. 
5. «Αἀ πιογιάϊεηι, Ο. Α πιενγιάϊο. 

Ἱπίεν ἰεργαπι εἰ ποπ ἱεργατε, Ο. 7κϑίεν ἰοργάπε εἰ ἱεργαπι, 
ϑισπιι ποπ γμετγῖί, Ο. ϑίσπιση γμεγὶϊ. 
1εο ποδίγο, Ο. Ῥεδίγο. 
κα 85 ποη ἰγωάεγεί, Ο. πα 46 ἰγαάετεί, 
7μο, Ο. Μέεοο. 
Νοδιε, Ο. Ῥοδιδ. 
Α πιε, Ο. Α ι-. 
7πίσίπβεοι, Ο. τυ  ρ  κο ΡΝ 
Φυαγε πολ γεϑρίοϊε, Ο. Πεεριοὶ 
7πιενργοίαδεϊα, Ο. Ἰπιπιογργεία έξιο 
Ἱπαροίας, Ο. Ἰοοίαε. 

4, ὨΙ ΒΓΘΩοοΒ ἴῃ ΠΌΤ ΘΙΒ. 
. Ῥίμμοα ἀμοάεοοη, Ο. Ῥιμῖοε. 
. Τρίρεπια ἰγία πιϊία, Ο. Ῥὶ᾽ιρεπίὶ νεῖδα. 
Ἷ Ωμαΐμιον, σ. Ωμαάνὶ δπία. 

"ὁ ίηρωε εἰ πεἰϊ]ε. 

Ὁ5 Ὁ ΤΩ ζ0 τῷ τ 5 Ὁ Ὁ 0 5 

Ὁ τ Ὁ Ὁ τῷ τῷ ἴΩ 

ἩΠΠ 

Ξ ( Ξ Ω 

Οἰπφμαρεπία, Ο. ιυϊπρσεπία. 

ὅ. Οἰδοῦ στοιλγκαῦϊο αἱ ΒΒ Γοποθ8. 

. δὲ Ῥοίεταὲ υἱάετε ἰυσεγναπε ])εὶ ἀπίεφμαπε ὁπ εϊη σιν θένα, 
: ἬΝ ἰεταὶ υἱάεγε ; ἰμσεγηα 7)εὶ ἀπίδηματε ἐχ(ϊνσμεγείμ. 

αἰοπιοπεηι, Ο. ̓ Δὰ οαδ. 
ἢ ἐδεγϑαπι, Ο. 7κ ἰενγαπι. 
Τεοῖί, 678 πιμσῸ8 ἵπ αἰ ἐμαϊπεηι 10 ομδιίίμΒ. 'ΤῊΪ8 8 οη6 οὗὨ ἐ᾿ο860 
Ρ΄δοθβ ἡ» ἤθγο ῬϑρῈῦ δὰ Ὀδθῃ Οὔ {Π6 ἰδχὶ: ἴμὸ νοσζὰ ἤχει 
Ῥυϊηϊεὰ νγϑβ ἰαξ(μαάϊΐπεηι, διὰ αἰ ἐμαάϊπεπι νι 88 ῥτϊπιοὰ οἡ ἃ 8]}ρ οἵ 
ΡῬΔΡΟΥ, δπὰ ρμυΐ ονοσῦ ἴξ. Ο. ζαεμαΐποηι. 

5. 1ας(μωμάϊπενι, 80 σα. Ο. Αἰμμαίπεπι, 80 ουδίίμ. 
8. ϑὲ δεσμέμδ 68ὲ οσμίμδ πιεμδ ΟΟΥ δα, Ο. δὲ δεομίμηι οἱ οσμΐοε πιδ 

ΠΟΥ πιδμῆι. 
5. Δα Τεκμπι Τυπίεπι υἱσμτι, Ο. 4ἃ 7 εν ζογίεπι. υἱσωτι. 
3. μὲ ΠΣ.  ΡΟΊΓΘῚ εἰ Γι πιαίσενι, Ο. αὶ αὔ[,ισαί, δ. εἰ “φαΐ, ζο. 

Τευογατε βαποίοα, Ο. 7Ζ)ευοίατε ϑαπείοε. 
5. Ἐστνεαϊεπίμν, Ο. ]ηστεαϊεπίμωτ. 
5. ϑαρὶεπέϊαπι εεγίδα, Ο. ϑαρίεπίϊα φογίδα. 
5. 4 Ππηήΐογα, (. Αἀμὶϊα. 
8. ἱερέα, Ό. ΑΑὐυενι. 
8. Οὖὧν βοπιϊπί, Ο. Ηοπίπιν." 

τὰ ἐᾷ 

1 Τηιϊτοάἀποιίοῃ ἴο ἴπ6 Ηοῦγον βογὶ ρίαγοβ, ὉΥ 156 ον. ὅοο. Ηδιλοη, Μ.Α. Ἀρ. 168---166 
Β ΤΟΙ, ΙΥ.Ψ 

»--....---.. ΠΟ ΊΣ ΞΞΣ, - - -π“-... -οὃοὃὦὖὔῦῸἽὦὦ;. . 
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ΟΗΔΑΡ. ΧΧΙΨΥ. 

ΤῊΝ ἙΛΕΓΥ ΒΥΒΙΑΟ ΨΕΒΒΙΟΝΒ : ΤῊΣ ῬΈΒΗΙΤΟ, ΑΝῸ ΤῊ ΟΥΒΕΤΟΝΙΑΝ ΤΕΧῚ 

ΟΕ ΤῊΒ ΟἋΟΟΒΡΕ!.8. 

ΓῪ ἈΡρθϑγβ ἴο Ὀ6 8ὴ δαἀπιιοα ἕλοι {πᾶὸ ἴῃ [886 βοοοῃμα οθηΐυσυ ἔμ 6 γα 
Ὑγ88 ἃ γ γβίοη οὗ {π6 ὈΟΟΚΒ οὗ {86 Νεανν Ταβίδιηθηῦ ᾿ηΐο ϑυσῖδο. Τὸ 
1818 νϑυβϑίοῃ γϑίδγθ 6 βθϑῖῃβ ἴο ὃ6 πιδάβ Ὀγ Εὐαβθθῖαβ, ΤΏ ΘΏ, ἴῃ Βρθδῖι- 
ἵηρ οὗ ἩδροΒΙρρΡρυΒ, μα βίαϊϑβ ἐμαὺ (Παΐ ὉαΙν ὙΓΊΓΟΥ “τηΔ 6 αποίϑί! 0 η8 
ἔτοιῃ [86 ἘΤᾺ ΔΟΟΟΓα Ωρ 0 (μ6 ΗΠ ΌτονΒ, ἀπά {π6 ὄυσίδο.ὔ" 

Ιὴ τ86 ουγίμ σοπέυσΥ ἴμ6 συϊπηρθ οὗ ρῆγοια {πῸ ϑγτίδῃ, 4 
ἄδδοοη αὐ Εἰάθβϑα, ρῖνο δριμάδηϊ ὑγοοῦ {πᾶὶ βοῃ ἃ υϑυύβιοη νν88 {ῃθῃ 
Κποσσπ ἴο αν Ὀθθῃ Ἰοῃρ ἰπ μαῤίτυαι 186 ; 8η4 {818 {Χη ΠΒ]αὕ]οη 6 
68118 Οὔμπε ΨΕΒΒΙΟΝ. [10 185 αυϊ ἰγὰθ {πᾶῦ ἴῃ ποῦ ἃ [6 Κ Ὀ]δθθβ ἴῃ 
ὙΥΒΙΟΝ βιΟἢ ἃ ΟΥΤΙΔΟ ΣΑΙ οη 18 θη ]οη 64, {[Ππ6 τοίθγοποθ παν Ὀ6 
ἴο ἴπ6 Οἰά Τεοβίατηοπέ, δπα ἴῃ Βοπια 1ὖ 18 80 σογέαϊπῖν ; Ὀαΐ {Π18 ΒΑΓ] 
ἸΏΔΚΚ68 ΔΩ ᾿πηρογίδηϊΐ ἀΙΈΓΘΩσΟ ; [ὉΓ 86 ΘΑΓΙΥ ΟΠΌΓΟΙ βοομ Ἰθαγηθά 
ἴο τορᾶσὰ Ηοΐν δοσιρίυσα 88 δῇ ογρϑηϊο ΜὙΠ0]6; δηἀ τ ΟΠ ΒΑΓΑΪΥ 
ΒΌΡΡΟΒα ΟΠ γι βύβδη ΘΟ 1168 ἴῃ ΘΥΤΙΘ ΤΟΥ ἰηὐθηΐ Οἢ Ῥοββθββιηρ' 
186 ὙΥϊπσβ οὐ Μοβοβ δηὰ π6 ργορμοίβ ἴῃ 1μοὲγ οσῃ ἴοηρσῃο, Π8Δῃ 
[Ππ086 οὗἩἨ ον δηρο] 88 μα ἀροβίϊεϑ. 

Νον {ποτ οχιϑίϑ ἃ ϑυσίδο γογβίοη οὐ θοίῃ [ῃ6 ΟἹ δπὰ {6 Νὸην 
ἸΤοβίδπχθηΐβ, ΜΓ ἢ]Οἢ 18 ἢῃ ΜΊΔΟΥ ὀχ θηἀοα ὑ86 ἀπχοπρβί (86 ΘΠ ΌΓΟ 65 
οὗ [6 Εαβί, γῆο ΘΠ ΙΟΥ ϑΥσδο 88 {861} ᾿Πυγροδ] ἰοηρθ. Απά 
[818 βαρ ταυϑί Β6 ἰγϑοθθῦ]6 88 Ὰγ ὈΔ 0} 88 τι8 ΒΓ σοαίυγΥ ; Ὀδοδιδθ 
ἴῃ {δῦ ὈΠΒΆΡΡΥ ἃρ6, ὙΒθη ἀορτηδίίο ἀϊδρυῦθβ στη 80 Βῖσῇ, διὰ στ μθη 
ῬΆΓΟΥ Βρισγὶῦ δῃα ἰγθΌ] 666 ὑγΟΓΘ 80 σΥἹΘΥΟΌΒΙΥ Ἰηἰγοάπορα ἱπΐο {86 
αἀἸβουβδϑίοι οὗἩ αιδβίϊοηβ οὗ βοϊθιηη ἱπιροσίδποθ, ἀν: βίο ἴοὸκ ρἷδοθ 
διηοησδύ [Π6 ϑγγίδο ΟΝ τ] β δ 8 τ ΠΙΟἢ ἤδγθ ΠΘΥΟΓ Ὀ6θὴ Βοα]θα. Αμὰ 
γοῦ 41} {8686 ραγίϊϑθε, ἱβουσῇ 8ὸ {βογουσαὶν ἀϊνι 64 48 ἴο ομυγοῦ [6]- 
Ἰονβῃρ, δῃὰ ἐβουρῆ ἀοίοσταϊπϑα ἴο ἀἸβοουθσ γθδὶ ΟΥ̓ ΒΌΡΡοΟΒοα ΒΘΓΘΒΥ͂ 
πη Οἴποτθ ὙΒΘΓΟΥΟΓ ἴὉ τηῖὶρῃῦ 6 ἰτδοθά, ἄρυθθ ἴῃ οὐδ {μίηρ, ἴῃ 
Ἰιϑῖηρ' [86 βαπ6 ὥυσῖδο ὑγϑηβ᾽ αὐϊοη ὙΠ 88 το Δοοοσὰ 88 ψαγυϊηρ, 
ῬΑΥΐ68 ἴῃ Ερμα ΘΙΏΡΙΟΥ͂ {86 βᾶπὶθ ΨΘΥΓΠΔΟΌΪΑΓ νοσϑίοηῃ. ΤῆυΒ. 
διηοηρδὺ Ναβίογϊδηβ, ΜοῃορΥ 8:68, δῃα [8086 οἰαϊγηϊηρ ἴο θ6 οτίμο- 
ἄοχ, {Π18 βαηθ ΟΟὙΤΙΔΟ ὙΟΥΒΙΟΠ 18 δυγγαπί. ΗΟῊ [ἈΓ 1Ὁ τὺ ὃ 
ομδηρθα ἴῃ 1ΐ8 Ομδγδοίοῦ οὐ 18 σθδαϊ ησΒ, ὈΥ ΓΘ ΒΊοὴΒ ἢ (86 ατροῖς, 
ΟΥ̓ ἔγοτλ ΘΥΤΟΥΒ οὗὨ ΘοΟρΥ ϑίβ, 18 ΓΒΟΙ]Υ ἃ βαεραγαΐβ ροϊηΐ [ῸΣ ἱπαυΐγυ. 
ΟΤΒ8 ΟΥΤΊΔΟ ΨΘΥΒΙΟῺ 18 ΖΘΏΘΙΆΙΥ Κπονῃ ὈΥ [Π6 Πδῖηθ οὗ δ εελίΐξο, 

Ἶδ...4 9,, » ΒΊΟΝ 18 ΘΟΠΙΏΟΙΪΥ ἰηἰεγργοίθα δίπιρίθ. ΤῊ ἀρδιρσπδίίοη, 

ἴῃ Βονοταὶ αἱ 1θϑαβὲ οὐ (6 ρίδοαβ ἰπ ψεϊοῖ 10 οοσατβ, θ6Ἰοηρβ ἴο [86 
Οἱά Ταεβίδαθηῦ ρογίϊοη οἵ [Π6 ὑγδῃβιδίοι ἴῃ 86, Δηα 10 ΔΡμοδσβ ἴο 
Βανα βργυηρ ὕΡ ἴῃ οοηΐγαϑῦ (0 {86 ϑυγίδο νϑυβίοῃ οὗ {ποβθ βου κβ 
Μ 1Οἢ 88 δου Αγ τηδάθ ἔγοια {Π6 ΧΧ,. ΑΒ δρρ]οα ο 1Π6 
Νον Τοβίδιημθηΐ 10 Βδθιὴβ 0 ἤλυθ ὈΘ6Ὼ Δρργοργιαϊθα ἰο ἰμαΐ νϑσβίοη 

1 Ἔκ τε τοῦ καθ᾽ Ἑβραίους εὐαγγελίον καὶ τοῦ υριακοῦ. ἘαδοὉ. Ἡ, Εἰ. ἰν. 32. 
3 Τῃ (δΒς μτγοίβεο ἴο ἴα Τλεδαιμγιι Αγοαπογώηι οἵ ΒὰΣ Ηθῦσϑδιβ, (μϊ6 γοσζβίοῃ ἱβ οδ᾽]οὰ 

Ἰδλῖ)ο ἸΔωίριιώ διηρίε ξαάϊεοι. 
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ὙΠ ἢ ττ8 0 6}} ΚΠΟΤΏ 848 δοσοιιραηυίησ {π6 ΟἹα Τοβίαπιθηῖ. Αη- 
ΟἾΠΟΓ παῖδ Οὗ {818 νϑυβίοῃ, ἴῃ {Π6 βουθῃ ἢ θη υγΥ δ Ἰθαβί, 18 Κο,Ο, 

Οἱά, Ἔδὐαρὶ ογοα ὈΥ Τμοπιδβ οὗ Ηδγίκοὶ ἴῃ βρθακῖὶηρ οὗὨ 10 ἴῃ οοπίγαβί 
ἴο (6 πιοτὸ γοοθηΐῦ ὑγϑηβδίϊοη ἡ] Οἢ πα Ὀθθὴ τδαθ ὈΥ͂ ῬΟΪγοᾶτΡ αὖ 
186 ᾿ἰπϑίδμοο οὗ ῬῃΠ]οχθῆυβ. Τ6 οΥἹση οὗ (86 πδιίὴθ δίηιρίθ βθθπὶϑ 
ἴο Ὀ6 [18 : ΤῊ ὑγβϑηβίδίιοη πχδάθ ὮΥ͂ Ῥβυ! οὗ Τοῖα οὐ ἐμ ΟΙὰ Τεϑία- 
τηθηὗ ἴσοι {Π6 ἩοχΆρ δῦ ἰοχί οὗ {π6 ΠΧ Χ, νγ88 γϑρ]οΐθ νυ ἢ αρίογί ἐσ 
δηα οοϊἑ, ἰο ἱπαάϊοαύθ [Π86 σϑυβίοη Ὁ Οτΐρβθῃ; 8180 ἴπ {Π6 πιαγρὶπ 
{Π6Υ6 ὝΕ͵Θ ΓΘίδγθηοοβ [0 οὐ σ νϑύβϑοηβ. [Ἃἢἢ 8 ΒΙΠΪΑΥΓ ΤΩΔΠΠΘΡ ἴῃ6 
Ἡδλγοϊθϑῃ σθΟθῃΒΊ0,, 8ηἀ {πο ΡΒ]ΟΧΘΠ Δ νϑυβίοη οὔἐδο Νὰν Τοβίδσηοηξ 
(ἀοβογι θεά 'π {π6 ποχὺ σμαρίθγ), ὑγ6Γ6 8: τ} ] ΑΥΪΥ τσ καα ἴῃ {Π6 ἰοχῖ; 
Δηα 1π {Π6 τρλγρὶῃ ΤΠ6ΓΘ Ὑγ6Γ6 Γοίθγθπμοθθ τη86 (0 βοιηθ ατροῖκ Μ898. 
7Τ}ὲβ Ο]4ογ ὥντιδο υϑύβίοη ργοβθηϊθα ἃ θαγθ ἰοχί, νου ΔΩΥ οὗ {Π686 
ΓΛΆΓΚΒ ΟΥ̓Δ6ΟΙΠΟΠΒ; ἀπα {Π18 βθθιὴϑ ἴο Ὀ6 {π6 ογὶρίῃ οὗ 118 ἀϊβίλη- 
συ βῃιηρ ἤδῖη: {Ππ6 παίαγο οὗ {Π6 ὑγβϑῃβίιοπ ἀοαθ8 ποὺ Ἀρρθᾶγ ἰοὸ δ6 
οοπηροίθα οἢ 8ΔηΥ γχοδαδῖε στοιπα8 νὰ {ἢ 6 ΔρροΙ]αίοη. 

ΤΒοΟυΡὮ νγα ἤδΥΘ ΠΟ ΥΟΤΥῪ φαγὶψ δοοουηῖθ οὗ [Π6 ΟΥ̓ΡΊΏ ΟΥὨ Τογπγδίοη 
οὗὨ 1818 νοσδϑίοη, γαϑὺ {Π6 ϑΥΤΙΔΠΒ Βθοῖὰ ἴῃ ΘΘΏΘΙΆΪΙ 0 πᾶναᾳ αἰχιθυίοα 
10 ἴο Εάοβεα, [Π6 τηθίγορο 18, πῃ ΘαΥΥ ἄπλθβ οὗ (Ἀγ Ἰβυδητν, οὗ 41} ἐμαὶ 
16 ν ψοσα παΐξίοπαϊἶἧν, ἴῃ Θοπ Δα Ἰβ πούοη (ο ὑπαὶ ρογίζοη οὗἉ [ΠΣ Γβοθ 
Δα ΘΟ ΓΥ ἩΙΟἢ μδα θόθη Ηδ]]οηϊΖοά, Τῆυδ «ἀῃλ68 οὗ Εἰἄάδββα, ἴῃ 
16 οπά οὗ {π6 βανϑηίῃ δαμίυσυ, αὐ θυΐοβ (Π6 νϑυθίοη οὗ (Ὡ6 Οἱά 
Τοβίδηοηῦ ἴο {πΠ6 ΕάΘββθῃθ ὑγδῃβίἴουβ ἴῃ {86 {1πι6 οὗ Κίηρ ΑὈρασγυβὶ ; 
δηά 8ο ἴοο ἠϊά Βα Ἠδογυϑ ἢ 8 δυ ρβοα θη ροτιοά. ΤῊ]8 ἰδίου τυῖῖοσ 
ἄο68 ἱπάθϑα ομαγδοίδγιβα {86 ἰδῆριαρο οὗ ἰῆς Ῥαβῃϊο 88 θοϊηρ ἴπ- 
εἰερδηῦ ; δηᾶ {{π|8 νγὰβ ργορ ὈΪΥ ἴσοτα 1086 Ὀοὶηρ ορϑοϊϑίβ ἴο ἤϊτ ; δηὰ 
88 ἢ6 ἈΔ8 4180 Βρθοϊῆϑα ὑπαῦ {μθγθ σσοσα ἐλγθθ αἰ] οίβ οὗ ϑυσίδο, [86 
Εάδββθηθ [86 πιοϑῦ ρυσο, δηα [μαἱ οὗ α]οβῦμα δηὰ 1 θαποη {πὸ ἰοϑδί 
βο, ΝΥ Ἰβοιηδῃ ςοηὐεοίμτγοα 5 ἰμαΐ 6 ταεραγαρα 1μ6 Ῥαβ ϊο ἴο μ6 ἴῃ {πὶ8 
ἰαϊίον ἀϊδ]θοῖ, Βυῦ [818 18 ποῦ ἴῃ δοοοσάδησα τ Ἀ18 ΟὟ βία οι 8 
88 ἴο 1195 Ε]οββθηθ οσϊρίηῃ. ΑἾ8βο, 1 τηδὺ θ6 ἀουδίοα ψΒΘΙΠΟΣ {6 
[Θϑ λον οὗ Βαῦ ΗΌγϑυβ ὕο {π6 οΘοπαϊοπ οὗ ϑυσγῖδο ἀϊἸ4] θοῖβ ἴῃ (Π6 
ἐλίτέεομεδ σοπέμγῳ οι ὮΆΥΘ ΒΏΥ Ὀδδγησ Οἡ {Π6}ὶγ ἀἰβι υϊοπ δηά 
σμαγδοίου β6108 8 ἐλομδαπα γΘᾶτΒ Ὀ6ἴοΓο ---- ῸΣ δυο 18 {Π6 Ἰηΐοσναὶ. 
6 ἀο ποίὶ βπά τηϑηγ" ποίϊοοβ οὗ {π6 ΥΣΔΟ ὙΘγβίοη ἴῃ δηοϊθηΐ 

{ἰ68. (ὑοβιηδβ [παϊοορ θιιβίοβ, γαίμοσ θοίοσα {π6 τἀ 416 οὗ {Π6 εἰσίῃ 
ΟΘὨΓΌΓΥ, ἴῃ αἸβουββιηρ [Π6 Δ ΠΟΥ οὗ μόδα (ὐδίμο]ιο ΕἸ 56168 τυ μῖοἢ 
Μγ6γ6 ἀϊβρυΐοά, βίαίθβ ᾿ποιἀθηΐα]]ν, ἕτεροι δὲ καὶ τὴν ᾿Ιακώβου σὺν ταῖν 
δυσὶ ταύταιο (1. 6. 1 Ῥοῖ, 8π4 1 “0}1} δέχονται " ἕτεροι δὲ πάσας δέχον- 
ται" παρὰ Σύροις δὲ εἰ μὴ αἱ τρεῖς μόναι αἱ προγεγραμμέναι οὐχ εὑρίσ- 
κονται " λέγω δὴ Ἰακώβου καὶ Πέτρου καὶ Ἰωάννου " αἱ ἄλλαι γὰρ 
οὔτε κεῖνται παρ᾽ αὐτοῖς. 

ΤῊ8 ϑυγῖας γϑυβίοη Ὀθοᾶσηα ΚΗΘ ἴῃ ΕΠΌΓΟΡΘ ἴῃ τηοάσθγη {ἰπλ68 
ἔτοτα 118 Ββανίπρ Ὀθ6η Ὀγουρῃῦ ἴῃ 1652 ὈγΥ Μοβϑβ οὗ Μαγάϊῃ ἔχοι (6 
Ἐαβὶ ἴῃ ογάθν ἴο θ6 ρῥγϊηΐβα ἔου {μ6 υ86 οὗ 186 Φ4οοθιῖθβ (οσῦ Μοπο- 

1 ὙΨ Βοτηδη στρ ΘΎτΊδοε, ἢ. 108, 
3. Ἠογε ϑ'γτίδςδ, Ὁ. 106, 107. 
5. ΟἸ γι ϑείαπα Ορίπὶο ἀδ Μηπάο. 11}. υἱἱ, Μοηίέδυσομ, ΟΟ]]οοῖο Νονα Ῥδέστιπι οἱ ϑοσὶρ- 

ἔοταπι (Στβοοοταπι, ἴοτῖη. 2. Ρ. 292. 1706. 
5.5 
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ΡΒγβὶίθβ). Τῆΐϊβ Μοβα8 νγ88 δοϊωσηβδιοηρα ὈΥ Ιᾳπαίϊυβ, (Π6 Θ΄ Δοο [6 
Ραίγίδγοῃ, ὕο βίδία ἢΐ8 το] ρίουβ ἰθποίβ ἰο ῬΟΡ6 “ υ]1ὰ8 11].. ἴῃ ογάογ ἴο 
εἴἴϊεοῦ ἃ απίοη τὶ (6 Βοιαῖβα Βαγοι, δπὰ ἰοὸ σοί δὴ δἀϊξοη οὗὨἩ {μ6 
Νεον Τοβίαμπιθηὐ ρῥσγϊπίθα, Μοβοβ οὗ Μασγάϊη τῦᾶβ ἐγιβίσαί θα ἴῃ 18 
Θηάθανουσβ Ὀοίι αὖ Βοσλθ ἀπα  δηῖοα ἴο βπα δὴν ὟΠ8Ο σψοι]ά ὑπάογ- 
ἴδκο (ο ῥχὶπῦ ὥγγιδο. αὐ γι θημα 6 νγ88 ΙΏΟΤῸ Βυσοθδβία]. «0ἢη 
ΑἸΡοσὶ ὙΙατιδηβίδαϊ, (Π6 ομδηοο]οσ οὗ Ἐδγαϊηδηα 1. (Ὀσοίμοσ δπὰᾶ 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ Οὗ ΟΠ Αγ]68 Ὗ.), δὰ ᾿Ἰθαγηθα ϑυσιδο βουθγαὶ γϑᾶγβ Ὀοΐογο οὗ 
Τμοβοὰβ Ατρδτοβῖαβ; δηά ἐΠΓΟῸΡὮ 18 πάἀθανουσβ Ε Θγαϊηδπα ἀοίγανοα 
{Π6 ἜΘΧΡΘΏΒ6 οἔἱ δὴ δἀϊίοη. ΥΥ̓Ιατηδηδίδαύ, Μόοβοϑβ, δά Ῥοβίβ) δρουγοα 
1η 118 ργοραγζαίίοη. 10 ννᾶϑ οοιωηρ]οἰοα ἴῃ 1δδὅ. ΤΠ ἀϊβδσγθηΐ ραγίβ οἵ 
106 νοΐυσαα ἤᾶνα αΠἴδσγοηΐὺ ἀθαϊοαιοη8β ὕο τι θοσβ οὗ 86 Αὐυδίχϊλῃ 
᾿αρ τ] πουβα, 4}1 ἀαίθα ἰὰ {μαῦ γθασ. Αἰ ἰαγρα ροτγίοη οὗἉ [86 οδατϊίοη 
Β66Π18 0 ᾶν Ὀ66Ὼ βοηΐ [0 {Π6 Εἰαϑὺ; ὙΥ}1}6 ΤΔΠῪ ΘΟΡΙ68 ΓΘΙΩΔΙΠΘΑ 1 
1:6 ροββϑϑβίοῃ οὗ [16 ᾿πηρα γα] μι Υ: {Π686 ἴῃ 1662 ψογα ᾿ἰββυρ 
ἴοσ 8416 ; δῃὰ (θη {παΐ ἀδία ' ψ ἢ [Π6 Ἁγτὰβ οὗ {86 ῥυιμῦοσ Ζι:ττηογ- 
ΤηΔη 6 Γ6 ΔΠ46α αἱ {μ6 Ὀδοῖς οὗ [π6 {Π|6- ράσο. 

Τὴθ ϑυγῖδο γ υΒΊο ἢ ΜὙΒΙΟ Πδα (ἢι|8 Δρρθαγθα νγὰβ πιπουΐ {Π 086 
Οδίμο]ῖο Τρ  86168 {πὸ ἀθβομοα οὗ ψΒ]οἢ μα θθθη ποιϊοοα ὈΥ Οὐοβιηδβ, 
δηα 10 Αἶδο τυδηϊθα {Π6 ΑΡοσΆΪυ Ρ86 δὰ {Π6 Βιβίοσυ οὗ {πΠ6 τυοπιδῃ ἰΑΚΘ ἢ 
ἴῃ Δα. ]ΓΟΥΥ 1η “οἢη νἹ}}. : [886 ΔΌΒοησα οὗ {Π|18 Ἰαβύ- ΠΟ ΠΘα ραββαᾶρθ, 
84 Βοπ6 ΟΥΠΘΓ γΑΓΙΔΙ]Οἢ8 ἔγοσα [Π6 ΣΟΔαηρΒ [Π6ὴ Θυγγοηΐ, 6,6 πο θα 
1 8 11ϑὲ οὗ ογγδίδ, ὅζο. 

ΤὨο ἰοχὺ οὐ {818 δἀϊίοη ἢ88 θη ΠΙΡΏΪ δῃᾶ 180} να]αθαᾶ; ἴου, 
ΔΙ ΓΠΟῸρΡὮ 10 νν88 ποῖ Ὀδεθα οἡ [πΠ6 ΘΟ] οη Οὗ δὴν ΜΆ., [π086 τ ΙΟἢ 
ἴΠπ6 ΘαἀἸἴοΥβ ῃδά (ἐτσο Θοηϊαϊηϊηρ [π6 Νὸν Τοβίδιηθης ἴῃ ὙΠΟΪΘ ΟΥ̓ ἴῃ 
ῬΑΓῚ) ΟΓα ΒΟΠΘΒΟΪΥ δηα οΔγοί]]Υ υδοα; ἀπά (88 ποίδίηρ μανῖηρ θΘΘ 
Ἰηὐγοἀ θα ἔγοτα οοη͵δοίαγα, {Π6 ἰαχύ οὗἁὨ {818 δα! θη βίϑηαβ ὨΙΡΠΟΣ 
ΤΏμη (Παῦ οὗὁὨ ΤλδῃΎ οὔδιοτβ 'π τ ΒΊΟΝ Ομδηρ 8 πᾶν Ὀ6Θ ἢ τηϑάθ, ΒΟ ἢ 88 
[πὸ 1τηὐογροϊδθοη οὗ 1 “ὁ8η ν. 7. 
Ττολθ] 5 ἴθ 1669 ταργιηίθα [86 ϑ'υτῖδοὸ Νὸν Τοβίδπμθης ἴῃ 

ΤΠ Ρτγονν ομδγδοΐογβ, ἱοσϑίμοσ τ ἃ Ζαἰΐπ ἐγαποίαξίοη οὗ 1τ18 ἰαχί ; ἀπά 
1819 οδιιβοα 10 ἕο Ὀ6 ἀν} 40]6 ῸΓ ρΓΡροΟΒΟΒ οὗ ογιϊοῖβηχ ἴο ὑμο86 ψὨΟ, 
11 Κ Β6Ζα, πιϊρῃξ θ6 οοουρίοα ποῖ (μ6 σοῖς ἰοχὺ Ὀυΐ τψιϊμουΐ ΔηΥ 
Κπον]εᾶρα οὗ 86 ὥϑυτγῖδο ἰαηπραασθ. ΤΎΘΙΊ6]118 τη846 ΒοΠ1Θ 186 οὗ 8 
ἨοίαοΙΡθοΣρ ΜΆ. ἔοσ 8ῖ8 οαϊίοῃ. 

ἼῊΪΒ νϑυβίοῃ νψγἃ8 ἱπηβοσίβα ἴῃ {πΠ6 Απΐνορ Ῥοϊγρίοιῦ ὈΟΤᾺ ἴῃ ϑυσῖδο 
δηᾶ ἴῃ Ηοῦτον ]Ἰοζίογβ; 10 γγᾶβ αἰ8ὸ ρυ 1864 ἀρουΐ [886 βαῖὴβθ ὑπὴ6 ἴῃ 
ἃ βοραγαΐθ ἴοστη ἴη ἩΘΌΣΘΥ ομαγδοίεγβ, ἔοσ {16 186, 10 18 8514, οὗ [Π086 
ὙΠῸ βουρθιΐ (0 οομγοσὺ ον 8. Τῆθβα δα: ΟΏΒ, 88 Ὑ76}} δ8. ὁὴ6 1 
ὙΠΟ (Π6 γτίδο ἰοχὶ νγχαθ Θοοοιηρϑη θα ὈΥ 80 ἸΠΙΘΥΠΠΘΑΤΎ 1,401} 
ἐγδ ΒΔ ΟΠ, ἈΡΡΘΑΓ ἴο αν Ὀ66ῃ ἰδκϑη ἔγοια 186 πύνουρ Ῥοϊυρ]οίι. 
Ιη 1622 Ἰτοβῦ ρυ 1866 8δῃ δαϊίλοη δὖὺ Δ ημαϊύ, οσ τ ΒΙΟἢ Πα ὑδ6α {Π086 
ὙγΒ]Οἢ Πα ῬΓΘΥΪΟΟΒΙΥ Δρροαγθαᾶ, πούϊηρ' Βοιῃβ οὗ (86 ροϊηΐβθ ἴπ ὙΠΟ Ὰ 
ἴον αἸοτγοᾶ ἴσου οπμα δῃοίθοσ. 

Ιῃ τῆ6 Ῥαγὶβ Ῥοϊγριοῖέ [16 ϑ'υσίδο νϑγβίοῃ 4068 ποῦ Ἀρρϑδᾶγ ἴο ἴδνα 
Βδθη Ὀθηοβίθα ὈΥ {86 οαἀϊίοτίαὶ οαγα οὗἩ Οἰδῦσιθὶ διομῖία; [ὉΓ 1 18 ποῖ 
Κκηονη οἡ δύ στουμάβ μ6 τηδᾶθ {86 σἤδηροβ ΝΙΝ ἢ6 18 βϑαϊὰ ἴὸ 

1 Ἡοποὺ ἴδ6 τεροδίθα πιίβιδιςα τῆ δι. 6{15 οαὐϊξίοη ὈΘ]οη 8 ἴο [πΠ6 γοᾶσ 1568. 
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λιανα ᾿ἰηἰγοἀυσοα. [Ιἢ ὙΥ ΑἸ]ύοη 8 Ῥοϊγρίοςι (16 παγτϑίνο ἴῃ Ψοἢη ν]1]. 
1--Ἰ2. 18 ἱπίγοαυοοα Ὸ ἃ ΜΆ. ἴπ {Π6 ροββϑββίοῃ οὗ Αὐοῃθῖβθορ 
ὕδμογ, διιβουρσῇ 10 18. τ 61 Κῆονπ {πᾶἰ 10 18 πὸ Ῥασί οὐ ἐλὲβ νϑυβίοῃ. 

Ϊη 1664 ὐὐτθλοσ ρῬυ] Βα ομα οὗ ἴπ6 θοβϑί ϑυγίας δ 1018: ἢ6 
υ864 λἶτη86}} ἔνγο Μέβ. ΤΆ δαϊτίοι ἔου πα δυο ινουγ ἴῃ {Ππ6 οΥγ 68" 
οὗ ϑυσγίας βοβο δγβ, ἔγομλ 18 8118}} β'ζθ δὰ σοηνθῃίθηςθ, 88 Μ06}} 88 
ΤΟΆ] ροοάμῃαββ, {πα 1{ νγᾶβ ταρυϊηΐθα, τλοσα ὕμδῃ Ομ6 6 ΔΡΡΑΓΘΆΙΪΥ, δηᾶ 
(1 18 8414) βυυγερ  ουΒγ. 

ΤὮ6 ργοραρδηάᾷ αἱ Ἀοιηθ ἰββυθα δὴ δα οι ἴῃ 1708 ἴῃ ϑ'υσῖδο δπὰ 
Οατγελιπὶ (ϊ. 6. Αγδῦϊο ἴῃ ϑγστῖας Ἰοϊζο 8) ον [06 86 οὗἉ {Ππὲ Μαγοπῖίθα. 
ΤῊςο Ἰαΐο Ῥυοΐδδββου ἴ[ωμ66 βχιαϊηθα {δα ἰοχί οὗἩ {Π18 δα! οη τι} το ἢ 
Τηϊη ὔθηθ688, 85πα βῃονοα (Π8ὺ ἴ[Ππ6 Ὀοαβί οὗ [Π6 ὀχϑγοῖβα οὗ οὐ 168} οᾶσο 
18. 80 1}]-[Ὁυηἀο4, {πδ΄ {Π18 φαἸ οη. οου]α ποῖ Ὀ6 ἀΘρθῃηάθα οἢ 88 μαυϊηρ 
ΒΩΥ͂ σψαϊὰ6 ἴῸΓ βοποίαγα. ἢ 
ΤΙ οἴμον ὥυσγῖδο δα 008 τ ΠΟ ΤΘαΌΪΓΟ ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἴο 6 ποίοοά, 

86 ἴποβα οὗ δοῃαλῖ, [ω66, δῃὰ Οσϑοθηβο]ά. 
ΘΟΔΔ σοιητηθησοα ἢ18 δαϊοη πῃ σοη)]υποίίζου ἢ 1,Θυβάρθη, ΠῸ 

ἀϊοά, πονονογ, ἀυσγίηρ 186 ρυϊπεησ οὗ τΠ6 σοεροῖὶβΊ Αἱ {ἢ6 επᾶ οἔ 
186 νοϊυπηθ {Π6Γ6 18 8 ΘΟ] αὕοη οὗἉ (π6 ργανῖουβ Θα  ΠΟῊΒ ; δα {Π6 ν οΥΚ 
ὙΓ88 ΔΟΟΟΙΏΡΆΠΙΘα ὈΥ ἃ ὙΘΟΥῪ ἰΔΌΟΙΙΟΌ ΒΥ ρσοραγθα Ἰμοχίοου ἴο {πὸ Νὸν 
Τοδίδμμθπί. ΤὉδα ἰοχῦ σοηΐδιηβ 8}} (μαῦ Πδα θθθὴ ᾿πἰσοαμποθα ᾿ηΐο 1 
(ϑοἢ 88 1 “.δη ν. 7.) ΟΥ̓ ργονίοιιβ δἀϊύοσβ, αηὰ Ὀγ {86 δα {βϑσὰ 18 
ΔΠ ἹΠργου αὶ 1,αὐη νογβίοη. ὅϑοτης οὗ {86 ΘΟρΊ6Β δε ἀαδίθα 1708 ; 
ΙΏΟΓΟ δανο 1709: ψἘ8116 ΟΥΠΘΥΒ 816 βίυ])ϑᾶ “" ϑεοπάα εαϊξίο α πιεπαὶβ 
πγσαΐα " οὐ {πὸ ἘΠ] 6 ραρο, στ [Π6 ἀαΐα 1717. ΤΤῊΙ8]αβῖ, ΒΟΎΤΘΤΟῚ, 

18 ΤΟΆΠΥ ΟΠΪΥ ἴΠ6 βατηθ θα! ομ, ππα]οσγοα οχοορύ ἴῃ {π6 Ὁ Π6-Ραρο ; 
ἴοσ 1 σοτωραγϑα σὴ {Πο86 ἀδἰοα 1708 οΥ 1709, 1( 18 ἰοππά ἐπαΐ 1η 4]] 
ῬΘΟυ] Αγ 168, ΒΟ. Ὧ8. τιϊβρυϊηΐβ, ἀοίδοϊ να ΟΥ̓ τιϊβραοοα Ἰοίΐογθ, ὅσα. 
(Π6 Ὺ δοοοσὰ ργϑοίξεϊυ. ΜΊΟΒΔ6}18 ργδιβοα {Π18 δα το ὙΟΣῪ ΒΙρὮΪγ, 
80 ΤΟ 80, ἴῃ ἤδοΐ, 45 ἴο ρῖνα 10 ἃ ταριυίϊδοη ΒΟ ἢ Βοῖηθ 81{1]1 οἷ δἱπὶ 
ἴου 1ἴ, οὗἔἨ θοίησ (86 οαϊξίο ορέϊηια. Νον,, τ 116 ΠΥ δαἀπιηηρν {86 
᾿ταρογίδηοα οὗ {πε οοἸ]αίϊοη οἵ δα] οη8 πα {ΠῸ [μο ΧΊ ΘΟ. 88 ΒΟΟΟΒΒΟΥΊΘΒ 
ἴο [86 ἰοχί, {Π6Ὺ ἀο ποὲ Ἰηναι δῖ ῃ6 βουϊουβ οὈ] ΘΟ 0η8 τν ΠΙοἷ. πᾶ 
Β6 τηδάβ ἰο {Π6 ΤῆδηποΣ ἴῃ ὙΠΟ (Π6 ΘαΙοη 1.861 νγδβ ἐκοοι ες 
ὙΥΒ θη Ὀασπη, {π6 ρῥΐδπ τγὰβ ἴο ἔθ] ον ἴῃ {86 Ρυποίιδ!οη ἃ οογίδιη 
βοΐ οὗ 1,ουΞἀ6η, ὈΥ τ πῖοῖ ὑπ6 γγίδο σοσὰβ σου] ὃ6 ροϊπίοα, 

. ἦπ ἃ σγοηῦ τηΘΆΒΌΓΟ, ὉΠ 4 Ομ] θεὲ ΠΑΙΟΡΥΙ Βυΐ οπ Τωουβά θη Β 
ἄἀφαίῃ Θομλαῦ [610 ΠἸτη861} δὖ ἸΙΟΓΕΥ ὕο [Ό]]ονν Π18 οὐ Ὀο ΐοσ ἡυἀρτησηΐ, 
Δηά ἴο δάορί {Π6 υϑυ8] ϑυτῖδο ποθ οὗ νοσα]!βαῦοῃ. Τὴ6 ΘΟμβοαυθηο 6 
16, {πα ἴῃ δῖ. Μαίίπον, δι. Μασ, δπα τῃ6 ἔοσιλοσ ρασί οὗ δι. Κα, 
Τ,Θυϑἤθη πιοᾶθ 18 [Ὁ] ον 64 ; ν 8116 ἴῃ {86 Ἰαξῖοῦ ρατί οὗὨ δί. 1.6, 
δηα {Πγουρἢ 411] (86 τϑδῦ οὗ {π6 ὈοΟΚ,, [Π6 νοοϑ  Ἰβαθοη ἰβ αὐἰΐο ἀ: βογθηΐ, 
ΤῊΪΒ Ἰποο βἰΞί ΠΟΥ͂ Δη ἃ ΘΟὨ [βίοι ἴῃ [ἢ 6 Βᾶταθ νοΪπ16 18 οὗ 1[86}} αυϊθ 
ΘΠΟῸΡἢ ἴο ἱηνα! δία {π6 Πῖρὶι οἰαῖπιβ δαναποθά ἔογ {π6 οἀϊοη ΕΥ 
ΜΊΟΒ66118. Τὸ βοιὴβ {μ6 1,δϊη υϑσείοι ὈΥ̓͂ {86 8146 Ἰτῃδύ Ὀ6 ΟΥ̓ υ86, 

1 Τὴ ιΠ΄16 δπὰ βαῦδοαποης οἀϊιίοηδ ἔπ 6 ΟεῖΒο ]ς ἘΡ 8:16, τυδηϊηρ ἴῃ [86 Ῥοβ το, δηὰ τὴ0 
ἈΡΟΟΘΔΙΎΡΒο, τγοσὸ σίνεῃ ἔγοιῃ ἴδ ἰοχὶ ἩΠΙοἢ πδὰ Ὀδοη ΡῈ] 864 ὮΥ Ῥοσοοκο δῃὰ Ὀθ Ὀΐθυ, 
ἼΠΙ8 ἴδοι ΟὨ]Υ ΤΟαΌΪΓοΒ ἴο Ὀ6 ποιίεοα ΒΕΙΘ ; [Π6 ὙΟΓΒΙΟΠ8 ΠΟΙ θονοθ οὗἨ τ8086 ρογίοπ8 Ν11} 
θ6 οοπαϊἀογοά ἰῃ ἃ βυυυδοαπεηΐ ΟΠ ΔΡΙασ. 

2. 8,0 ῬχΟΪοοΙΊΘηδ ἴὸ Βαρβίου δ ΡοΪγρίοίι Β10]6 Ρ. 42. (4{0 οἀϊῶοξπλ, 
Β8 
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2602 Τοχίμαϊ Ογίοἶδηι. 

1πουρἢ Πονοσ οὗ σου γ86 ἴῸΥ οὐ [168] ρΌΓΡΟΒΘΒ; Ὑγ 8116 ἴο Θ.ΤΙΔΟ ΒΟΠΟΪΑΓΒ, 
[μ6 ἱποοηδβίδίθης δχοοαίοη οὗ {86 δαϊξο 18 Θπουρ ἢ ἴο πβακα αἰγλοβξ 
ΔΏΥ ΟΥΠΘΙ ΠΟΤ (65 ΓΑ Ὁ]6 [ῸΣ 86, ὙΠΘΙΠΘΥ ἴῃ σϑϑάϊηρ ΟΥ̓ ἴῃ βίυαγ. 
Ιη ἔποῖ, [π6 υπάθβοσυϑα ργαΐῖβθβ βοϑίον δα 8ὸ ἰδυ:βα] Υ οἡ ϑοθδα Β ἰαχί 
μαγα θδθ ὑπ σϑυξα οὗ 118 θαὶῃσ 868 ΌΥ βανθγαὶ, ῃοβ Καον]οᾶρθ 
οὗ ϑυγίδο νορδ βαίΐζοῃ, ὅζο. μα8 Ὀθθῃ βούϑὶν Ἰρθα θα 1ῃ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ. 

Τῆι οἀϊίοη οὐ {π6 Ἰαΐο Ῥχοΐδββοσ [2.66 ψγ͵88 ρι 1586 ἴῃ 1816. Ὅτ, 
Βυομαπδη πα οοτητηθηοθα δὴ δαϊτοη ἔὼσ {π6 ΒΒ δπὰ Εογοίσῃ 
ΒΙΡ]6 ϑοοϊοῖγ, δῃά οἱ 18 ἀθαίῃ, υγβθῃ [86 σου )188 δαναποθα 88 ἔν 
88 {86 Αοΐβ οὗ {π6 Αροβίϊοβ, ᾿ὺ ψγαϑ ἱπουρμῦ δανιβαῦ]6 (οπ ΘΠ Υ͂ 
βυ ποϊοπῦ στουπβ) ἴο οδῃσθοὶ ΠΟΪΥ ταῦ μ8α Ὀδθη ἀο0η6, δπὰ ἰο 
ΘΟΙΏΤΩΘΠ66 δἔγοβα, Σου ΒΥ ἱππογδίϊοῃβ οὗ γοοβ)βαίϊομ, ὅζο Ὀϑὶηρ; 
᾿Ἰπἰσοάυμοοά. ΤΏ18 σοῦ τγα8 {Π 6 οοτηπιι6α ἴο {86 σατο οὗ [,66, ψ 80 
ομηρὶογεᾶ ϑομδαβ ὑαχί 88 18 θαβῖ8, αβιηρ' [86 ῬΓΟΡΟΥ ΟΥσίδο ΒΠΑΙΟΡῪ 
οὗ νοοδ] βαΐϊίοη, δπα 1ῃ βϑυοσδὶ ρ]δοθθ βυ )θοίηρ' ὑπΠ6 ἰαχὺ ἰο Βοιμθδ 
οΥἸ 164] διμοπἀτηθηΐί. Η18 ταδίθυιαὶβ ἔοσ 0818 οῃα ψογα (1.) 6 Τγὰ- 
γΔΏοοσο ΜΆ. ποὺ ἴῃ {Π6 {Ππ᾿νογδιίγ 1ἰθγαάγυ, (δι τιάρο; (11.} μοί Υ 
ϑγτῖδο ΜΆ. αἷβο ἴῃ [Π6 βϑηθ ΠΣ ΡΥΆΓΥ ; (111.}) «ΟΠ 68᾽8 ΘΟ] Ομ οὗ ὕψζο 
γγίδς ΜΘ. ἴῃ {π6 Βοα]οίαῃ (ρΡυ] 18ῃ6α ἴῃ 1806) ; (1ν.} {μ6 οἰ Δ Οη9 
ἔουπά ἴῃ ΕΡΏγομΣ {π6 γστίδη; δηᾶ (γο ἃ ἸΘΟΟΠΑΙῪ τ ΒΙΟΩ Ὀα]οηροά 
το τ. Δάδιῃ ΟἸαῦο. Απ οοοδβιοηδὶ ποίθ Ὀγιθῆν βίαϊθβ τιμαὶ {116 
ατοοκ γϑδάϊηρ 18, ἤθη [86 ΘΟ ΟΩΪΥ ῥυϊηὐθα ΘΥΤΙΔΟ ναγ]68 ἔγοσῃ 1. 
ΤΙ ἰοχί 18 ἀϊν! 64 ἱπίο 1θββοηβ, δοοοσάϊηρ ἴο {Π6 ογάογ οὗ (μ6 ϑυγίδο 
ΘΟοΟΙ]οβιαβῦοδὶ ξοβυλναβ. [Ὁ γγαβ, ἱπάθϑα, βαιὰ {μαῦ {μ6 ἰαχί οἵ {Π18 
οἀϊάοῃ νγα8 οτιηθα ἴῃ ραγὺ ἔγοια ὐθβῦθομ ΒΒ σοῖς Ταβίδπχθηΐ : 88 
δϑβουίοη ὙΒΟΪΥ στοῦ ]688; ΤΣ μοῦ 18, ἰὴ ἔδοῖ, πὸ ομαγδοίθυιϑίο 
ΤΟΒΟΙΔΙΔπο6 θαύνθοη ἐμαὺ οἀϊοη δπα 1660 8 ϑγυσῖδο ἰοχί. [}ἢ ἀοίϑ 

χχ. 28. 1,66 ἱπίτοἀυςοά {86 τεδάϊηρ Ἰσιδὰλ} σιΖιλδ,, Ολαγοῖ 9. Οοά, 
Ἰηδίοδα οἵ {π6 Θοτηπλοι ϑυσῖδο γοδάϊηρ Οἠεγοῖ ὁ} ΟἈγῖδέ; Ὀὰὺ {Π18 ἢ6 
αἀἸὰ ου ΜΆ. δυϊδβουῖγ ᾿; σ οἢ, ουϑὴ ἢ Ὁ θ6 ποῦ ἐμουρθὺ βυηοϊοηῦ, 
ΜΟΙ] βυῆοο ἴο δχοπογδίθ ᾿ἷπὶ ἔγοτα 411 ομᾶτσθ οὗ οοῃπ]θοῖυσο. [πὰ 

ἨΦ6. ἰδ. 9. 1λ6 Θοταπιοη ϑ'υγίδο ἰοχὺ σοϑᾶβ σιδᾶς.. Δ Ἰδιΐᾷι μνᾳ ὅσι 

““ῶγ Ηε, Οοὐά, ὃν Ηΐδ σταςε, Βμου]ὰ ἰαβία ἀθαίῃ, ὅθ. ΤῊ γοδάϊηρ 
δ θθθὴ οομῃβιἀογρα ἴο 6 Μοπορλγεῖξο ; ἀρὰ δηοίμοσ, ἡ ΒΙΟὮ 18 ἰουπά 
ἴῃ βοῃθ ΜΆ. δηά 1π {π6 οδαϊίοη οὗ ὙΤγοπλο]] 18, 18 ΘΑΌΔΙ]Υ βυρροβοα 

ἴο θ6 φῥσχοίοστοά Ὀγ (86 Ναβίοσϊβδῃβ, ἸσιΑ. «ἕο "δου, “ογ Β8 δραγέ 

ἔτοται Θοᾶ [ογ ἀχοορὲ 04] ββου]ᾶ ἐβδίο ἀθαίῃ, ὅς.) Βαϊ {πῖ8 Ἰαΐθου 
τ δ ηρ' 18 ΤΌ Οἢ ΤΏΟΓΘ δποιθηῦ [Π8ῃ 41} φιιοδίϊομβ δροῦῦ {π6 ΕἸ ὙΠ Δ ῃ 
δηα Νοβίοσιδῃ ΘΟΠ ΓΟΥΘΙΒΥ ; 1 18 ΒΡ ]Υ [86 τοπἀοσίηρ οὗ χωρὶς θεοῦ, 

1 ΤΏ ΜαΙδθαγ οὐ Τγανδποοῦο ΜΆ, δἱ Οδυιδτγίαρσο, ἃ Υ δἰΐσδη 1,Ο ἸΟΠΑΤΥ ἱπδροοϊθ ὉΥ͂ 
Αἀϊογ, δηὰ οὔ ἰὼ [6 Βοάἀϊ]οίδη. 

Ξ.Α ϑ'ιγγίας ΜΆ, ψου]ὰ βοπλοιϊπηθβ ἢδνο 18 ΤΡΑΠ ΒΕ αἰϊογοὰ δοοογάϊηρ ἴο 16 ΟΡ᾿ΠΙΟἢ8 οὗἉ 
(86 ΟΥ̓ΠΟΥ ἰπῖο ΒΟΒ6 Βδηᾶβ ἰδ τηὶρῃς ΠΆρρθη ἰο 4]}. ὙΤμαΒ ἰῃ Βΐοἢ 8 Μϑ. 7157. ἴῃ [86 

Βυοδ Μϑουμι, [Π6 ΟΥ̓ ΣΊηΔ] τοδάϊηρ᾽ τγὰ8 (Π6 Νοβίουδῃ ΔρΡΡδσΘΏΥ (μοῦ θοΐηρ δὲ 106 

οδᾶ οἵ οπθ ᾿ἴπο, δῃὰ --Ὁ δοίης δἱ (ες θορίπηίΐηρ οἵ [86 ποχίν; [186 τγῶδ οαϑθά, 80 88 ἴὺ 
4 

Ἰοᾶνο (86 Μοποργβίίο σοδάϊηρ (οπιεηρ, Πογουογ, σιὰ 5“... ΔΛ.) ; ἃ τοοϑῆΐ δδηὰ ἢ89 
φ 

γεδίογ εἰ (ἰμ6 Νεδβίογίβδη γϑϑ!ηρ ; 80 ΤΩΔΠΥ Πᾶνα Ὀ66η [6 νἱοἰββιϊι 468 οὗὨ [8156 ΠΟΡΥ. 
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(ουπᾷ ἴῃ βοῖπὸ δυϊμου 168: Νοδίοστϊδπβ ταὶρῃς ργεζεν (πῖ8, θας ΠΟΥ 
ἀἰὰ ποῦ ἱπνοπί ἢ, ὙΠ6 οΥΟΥ γοδάϊπρ ἸΟΟΚΒ ΤΟΣΘ [πὸ ἀδδῖρῃ : [ὉΓ 

118, βοσονογ, 1,66 οαἀϊρα Ἰδιΐ. σιδᾶπ.. Δ μασι (ἃ τη 6τ ἰγδη8- 

Ροβι οι οὗ (μ6 στογάβ οὐὗἩ [π6 σοιηπλοη ἰοχὺ οὗ {86 ϑυσῖδο); {Π18 ΠΘ 
ἰγδηβ]αίθα “ἴρ86 δυΐοιῃα ρταίϊα οἷ, ῬγΓῸ οὔμπὶ Βοῃλίηθ ρυβίαν! 
ταογίθμ. ἢ ἘΕῸΓ {Π6 τεαάϊησ δα μδᾶ {π6 Δ Ποῦ οὗἩ ἰμ6 ΤΑνΔΠΟΟΥΘ 
ΜΒΆ.; Ῥυΐ 48 ἴο {π6 γεμπάσγίηφ ταν 6 {πδουρσμῦ ψουἹά Ργθο ΒΘ] Υ 
δοοογὰ τι [Π6 σοπημοη αταϑοὶς ἰ6χ) Ὁ τᾶν γν6}} ΡῈ αιδδίϊοποα 
ὙΠ ΟΙΠΟΥ 1 18 οοσγοοῖ, δηα τ ῃοῖμοῦ ἴπ6 πογάβ, ονθὴ 1 π8 ᾿Ἰηνογίοα, 
ἀὐδδν δἱ 81} 'π πισαπίηφ ἔγομι {παὺ νυ αἰ σἢ 18 δοιμσηοην ἐουμᾶ; ---- “Οοα ἢ 
δεΐηρ ἴῃ ϑυσῖδο ἴῃ δρροβίοη ψ Ὁ} “ 116,7 δηὰ ποΐ ἴῃ {Π6 σϑηλῖνθ, 88 1 
οὐυρῆΐ ἰο Ὀ6 ἴο Δβνψοῦ ἰο {π6 ατροῖι. 
ἴημ8 οἀϊίοη οὗἩ [μ66 νγδβ 8 δἰξοιηρί ἴο ρΪδοθ {πΠ6 ἰαχὺ οὗἉ {Π18 σϑύβιοῃ 

ΟἹ 8 ροοά «πᾶ βουπᾷ βα818 οὗ ΜΆ. δυϊπουῖ ; 1πΠ6 ρΐδῃ μαα θθβῃ 
ταϑυΚοα ουῦ ΡΥ Βυοίιδηδη ; (ὉΓ δἰ ΒουρΡὮ [Π6 ραγῦ ὀτεομίεα ἀπά ον {Π6 
ΒρΟΥΙπίθηάθηοθ οὗὨἨ {πμ6 ]Ἰαβϑί-τη θη ομθα βομο π88 οὐ πθοθβδιῖυ 
ΟΔΠΘΒΙ]οα, 1,66 ἴοΟΚ 8 ρ]δοθ 80 ᾺΓ 88 ἴο δᾶορὲ [ἷ8β ρίδῃ ἴον {868 
ξοστηδίϊοη οὗ ἃ ἰαχί. [0 ταῖρι παν θη Ὀοίϊον 1 {π6 βαἀϊΐοπ οὗ 
Ὑ͵Ιαἀπιδηβίδαί μα Ὀδ6θη τιϑρα 828 [πα ᾿α8βὶ8 ἱπβίοδα οἱ {μαΐ οἵ ϑομααδῖ; 
τ ψου]ὰ παν Ὀθθη ν06}] 4180 1 {π6 τοδάϊηρβ οὗ πὸ Μϑ ΚΝ. οοἸ]αϊρά 
Παά Ὀδθη αἱ ρυ]18Πμ64 ; ἔογ ἴῃ8, πα {ππ8 ΟὨΪ]Υ, οοὐ]ὰ {π6 γοϑάου 
αᾶρσα ἴον ϊπι86}} δ8 ἴο {86 ΔὈ}} 7 τ Ἡ ΒΙοἢ {Π6Ὺ ἰμ Ὀδοη ορ] ογοϑᾶ:; 
δηά ἐπ 6 του] πανα Ὀθθη θη Ὀ]Θα ἴο ἔοστῃ Ὦ18 ΟΥ̓ ΟΡΙΏΙΟῚ 88 ἴο 
ΜΓ Πλὺ γγα8 1Π6 Ὀοσδβὺ αὐξεβίρα ἴῃ [Π6 τϑηρα οἵ δαιηι 6 ανάθποθ [ύ νγὰβ 
ΒΟΥΘΥΟΣ [,66 8 ἰπίοπίίοη ἱπ 1816 ἕο ρυθ] 188} {π6 ὙἘ0]6 οΥ̓͂ Β18 60}18- 
Το : ἰἴξ ἄοεβ ποΐ Ἀρρϑᾶγ οἰθαυὶν μον [ἢ18 γγα8 ργθνυθηΐθα: Ὀαΐ {ΠΙΓΟΥ͂ 
γΘΑΓΒ δἰϊοσναγβ [686 ΟΟ]]Α 10 η 8 ὙΤΟΓΘ δρδ ἢ ΔηΠουΠΟΘα 848 δαν]πρ' 
Ὀδθη σοτηπιιπὶοαίοα ἰο Μτ. ββουΐνθμοσ ἴῸΓ ὅπ 6 Ρυγροβα οὗ ρυθ]οδθοη. 
Τὴ οὐϊίοι οὗ Με. ὙΥ 1] απ Οτθθβθ] ἃ τγᾶβ ΡΠ 18ῃ6α 1η 1828 Ὀγ 

Μέδββγβ. Βασβίογ. 10 δρρϑαγοᾷ ἴῃ [0]10, αυαγίο, Δα 5γ28}} οοἴδνο, 80 ἃ8 
ἴο 810 [86 ναγϊουβ ἔοστηϑ οὔ Ῥοϊγρ]οίῦ δπα οὐμοῦ ΒΊ10168 Ὀσουρμΐ οαὐ 
Ὀγ ἴΠ6 βαὴθ ρυῦ] 9 ηοσθ. [10 ΦΌ]]ονγβ {86 ἰοχὶ οὗ ΥΥ̓ΙΔτηδπδβίδαυ, Ὀυΐ 
Βανίησ [μ6 γον ο]-ροϊηίβ ΓᾺ]]Υ ὀχρτγοθβοᾶ, Μζυ. ἀτθοηβοϊά βίδίθα ἴῃ ἃ 
ϑγσῖδο ργοΐδοα ψἢδῦ μ6 ρσοροβϑὰ ἴο ρῖνβ, πδθὶυ, ἴπ6 ἰοχὺ οὗ ΥΥ14- 
τηδηβίδαι, θα σι ἢ βυοἢ Δ 108 ἔγοτα {86 οαϊοη Οὔ Π6 Β10]6 Θοοϊον 
(1,668) ἃϑ ταῖσῃί θ6 ποράξα] ὕο δοπιρ]οίθ {Π6 8686, ΟΥ̓ ἴο τη8 6 {Π6 ποία- 
ἰϊοῃ οὗὨ (86 νϑύβθθ οοστϑοῦῖ, δ΄θοἢ βαρ ομθηΐβ ΓΘ ἱῃο]οβοα τ Πὶῃ 
Ὀγβϑοϊοῖθ, ΑΥἴον (86 ἀθδι οὔ ἐπα Ἰδαγηθα δηά ᾿δθοσίοιυιβ βαϊίογ, ἢ18 ρ]Δῃ 
τγ88 ΘΟΙΡ]ο᾽ 66, ὈΥ οχίγδοίβ δαϊηρ' τη446 ἔγοτα γμδῇ ἢ6 μα τηαγκΚοα ἴὴ [Π6 
οαοι οὗ 1816, βοτὰ 1,66 ἰοχί ἀΠ Πἔαγθά ἔγοτα {πδὲ οὗ ΥΥ Ἰἀτηδηβίδαί. 
Ἡδὰ {18 θθθπ ἄοῃα ΙΝ ΘοοΌΓΣΔΟΥ 1Ὁ πουἹὰ ἤᾶνα ὈΘΘη ὙΘΓῪ πβοία]; 
Βυΐ 48 10 18, 1 οἴἴδῃ. τ,]Β]6 8618, 88 10 85 θ66ῃ σπίθα υ1 ἢ 80 {116 ΟΔΓΘ 
88 ἴο Β6 ππτουίμυ οὗ ἀορεπάθποθ. ΕῸΣ {818 {86 βδαἀϊίοσ Ὠἱτη86}1 νγᾶβ 
ποῦ ΤΟΒΡΟΠΒΙΌΪΘ. 

δ Βαρϑίου Β ῬΥΟ]ρρθοσηθῃβ, ῥ. 44. 

5 ΤΏ ῥγοβδχοὰ 23 που]ὰ, δἴου ἃ Ῥγοῃουλ η] βυβῆχ, θ6 τοη αἱ γε ἴῃ ϑγγίδο ἴ0 τρᾶϊκο [0 ὈθΔΓ 
1.68 τοπάουΐηρ. Τῇ Μοῃορἢ γδὶίθ τοϑϊηρ ΤΩΔΥ͂ ποδὶ ΘΒ} μάνα Ὀ6Θη ΤὈγπιθὰ ὉΥ ἴπ0 

ΤΏΘΓΘ ΟΥΑἑβδίοη οὗ [86 3.) δηὰ τβθη (ἢ6 (τδηβροδίου οὗἨ (6 νγογὰβ ἴὸ ζοὶ (μθπὶ ἰῃὑο ἃ πλοῦ ῖθ 
δ ρ]Ὲ ογάθυ σου] Ὀ6 ΥΟΙΥ Ππαίαγα). 

Β4 



204 Τοχίμας (Ογίξοΐδβηι. 

ΑΒ ἰδο οτἱρὶπϑὶ οαἀϊίοι οὗὨἨ ΥΥ̓Ιἀτηδηβίθας 15 Καθ, δῃα δ χἱβ ἰθχὶ ἴθ 
1ὴ ΤΩΔΗΥ͂ ΤαΒρθοίβ (86 τηοϑὺ σϑηυΐπα ἔοστῃ οὗ 818 νοσβϑίοῃ {μὲ ἢδϑ8 
ΔΡΡΘΑΓΘα ἴῃ ῥγὶηΐ, {86 δα οη οὐ Οτθθηῇο] ἃ π88 {86 πχοσὶῦ οὗὨ Ὀδϊῃρ 8 
οοηνϑηϊθηΐ δι Ὀϑυ 6 ἴῸΓ 10, ἀν 4114}}]6 ἔογ ϑυσῖαλο δίπἀθηΐβ ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ. 

Τὴ δ}} οὐ σαὶ ἀ56 οὗ [818 νϑυβίοῃ, ὕνγο {Πἰηρ8 πηυϑῦ Ὀ6 ὈΟΙΠΘ ἴῃ 
τιϊηᾷ,--- [Π6 βίαίθ οὗ [Π6 ἰαχί, δα {Π6 σδμαγλοῖοσ οὗ (6 νοσβϑίοῃυ. Α8 
ἴο {π6 ἰοχί, {86 Βκοίοῃ πο μ88 θθθὴ ρσίνϑῃ βῆοννβ (μαΐ τὸ 88 γϑοῦ 
ἀδορθῃᾶ οἡ Ὀυΐ ἃ ἔδν ΜΌ5. ; δπὰ 80}}} 1 τηδυ α ἀουδίρα 1 {Π6γὸ δτθ 
ΤΏ6808 ΟὗὨ Του βίηρ 10 ἴῃ Βο ἢ ἃ ΤΏΔΏΠΟΓ 88 [0 ργοάιοθ 8}Υ πιαΐζογίαὶ 
Ομδησα ἴῃ 118 σΘΏΘΓΑΙ ΟὨαγαοίοσ. Αα]ῸΓ δχδηλ θα βουνοὶ ϑυΥΊδῸ 
Μ5., βοιὴδ οὔ ἔμοιη οὗ στοαὶ δηιαυ ῦ ; «{0Π68 ΡῈ ]ΙΒΠ64 18 ὁ0]] Δί οα 
οὗ το Μϑ5. οὗ [86 (ἀοβροὶβ ἴῃ 186 Βοάϊεΐδη ", οἰἴμοσβ αν οοῃ"- 
{δυϊοα ἴο {Π6 βαγλθ Θηά ; [πΠ6 ῥγθβοηΐ ψσιίοῦ οοἸ]αἰοα 1Π6 ἰαχί οὗ οπθ 
οὔ ΟΝ ΜΌ5. ἴὰ [76 Βυι θη Μύυβουμ (7,1567.): θα {π6 ρθμογαὶ 
ΓΘΒᾺΪ 0 18, (πδἰ ὑποιιρἢ Βοπ16 τηδίθυα ]β ἃγο σου δι ]ν ἔμ αβογα θα ἴον [Π6 
οΥΙ σΑ] τουϊβίοῃ οὗ (Π6 ἰοχί, ὈῪ ἴδ (Π6 στοαΐθγ ραγὶ οὗ [π6 οἤδηρθβ 
τοϊδίθ ὕο ρταπητηδίϊοα] ἔοστηβ, Πα ραγίϊουϊαγϑ οὗ ἱμαῦ Κιπα. [Ι͂ἢ ἐβοΐ, 
{π6 ἰοπάθηοῦ οὗ {86 ϑΥσῖδηβ νγὰϑ δἰνγαυβϑ [0 τῃοάθγηϊβα τυ μαῦ {ΠΟῪ 
οορὶθα. Βαυΐ {δουρὶ 11{{|6 ἔγαϊῦ (οοπιραγαῦ νον Βρθα κῃ ρ) 88 γοϑυϊ θα 
ἔγοιῃ βυοἢ ραδὺ ΘΟ] ] ΕΠ ΟΏΒ, 10 18 ταῦ ἢ ἰο Ὀ6 ἀοδιγοά {πᾶῦ ῬΤΟΡΟΥ 86 
Βῃοι ἃ Ὀ6 τηδ66 οὗ {6 Νιϊσῖαη ΜΆ. σι τι (ῃἢ6 ΒΒ, Βῃ 
Μυβθυτῃ 18 ΠΟῪ Θησ Πρ, Α Βοθοαὺ Ῥοββθββθα οὐ ἴπ6 ῃθϑα αι] {{π|6 
ΔΠα ΘΠΘΟΓΡῪ τα]ρ ΓΘ Πα6Υ 8 ἰγ6 Βογυοα [ο βδογοὰ Ἰοίίουβ 1 ἢ 6. 
80 ἴο Θχδιίῖηθ ἰμοβ6 ΜΙ 55. 829 ἰο βΒῃου {πο σνϑ]ὰθ, ἀπά Ὦον ἔδν {18 
ΨΟΥΒΙΟΏ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΤΊΟΓΕ ΟΟΥΥΘΟΙΪν οαἀϊίοα ὈΥ͂ {Π6]Γ τθαπ8, Αὖὐ ρῥγεβθηΐ 
Ὑ6 ὁδη ΟὨΪΥ 86 [86 ἰαχὺ 88 ψἯΠ Βπά 10, δ ρ]ουῖης ὕΠ6 ἔδνν οο]]αΐθγαὶ 
8148 ῃδὺ ΔΓΘ ἴῃ ΟἿ ῬΟΥΤΘΙ, 8η6 τηβκιηρ Βοῖλθ Δ] ονϑηοα (Ὁ Γ [86 60π- 
ἀϊοι ᾿πύο τυ οἢ δὴ δηοιθηῦ νυ βίοἢ ΤΏΔΥῪ Πᾶγθ ραββθα ἴῃ ὑπ Θοῦγβα 
οὗ Ἰοῃρ; ὑγδῃβι β8Ι 0 ῃ. 

ΤῈῸ πγθῦ ψἘῸ τηδθ Δ1Ὺ ΟΥΠ108] 86 οὗὨ [Π6 ΑὙΤΆ γυβίοη ὙγᾺ8 
Βοζα; δυΐὺ {}18 νγ88 πού ἀοῃθ 1 ὉΒΣΟΥΤΩΣΥ ΟΥ Θοπβιϑίθμου. ἀπά 
{πουρὴ ἔσομαι 818 {ἴτὴθ 1 τγ88 οὔϊθη οἰϊθα, δηὰ ἃ Κιπᾶ οὗ τηγβίθγιουϑ 
ΔΌΓΠΟΥΙΓΥ͂ ψν88 ΒΌΡΡροβϑα ἰο δἰίβδοι ἴο 10, 10 νγαβ ποὺ {1} {π6 οάϊίοι οὗ 
Μ|11 ἐμὲ 18 τοδάϊηρβ σψοσο αυοίοα {πτουρῆουί. ὙΠαΐ δαϊίον, ᾿Ἰμαθοά, 
νγ8 Οἴθη τη]δὶοα Ὁγ (86 1μαἴλη ἰγδηβίαοη ἴῃ ΥΥ αἰ οπ 8 Ῥοϊνρ]οίί, 
δη (8 ἣθ αὐοΐο8β {π6 ϑυγῖδο ῸΓ τ δῦ 10 4068 ποῖ, ργΟρΡΟΣΪΥ Βρθακίηρ, 
τοδ. Ὑγοϊβίθίῃ δῃᾶ οὔμοσβ ἤᾶνα βίποα οοἱδίθα {π6 ϑυσῖδο ἰδχὶ 
156}; 80 δαῦ ἔδνγ γθυβιοΒ ἤᾶνθ Ὀθθη 80 τ ποἢ ΘΙ Ρ] ΟΥ̓ α 1η μ6 ἰαβί 
ΟΘΠΓΌΓΥ 88 ΟΟἸ αὔογαὶ ἰθϑυϊπαοην ἰὼ ὑπ ἰαχὺ οἵ (δα Νὸν Τϑβίδπιθμί. 
Ιη ροϊηίϊηρ; ουῦ ταῦθ νυ 108 ΒΟΙ6 6 γα αἰβροβοα ἴο ρῸ ἴοο ἔδγ; 
[ον [818 ϑέγῖδς νϑσυβίοῃ, πη] 16 [μ6 014 1,801π, 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΤηβϑὴΒ ἃ Οἷ086 
ΔΠἃ ψοῦθᾺ] τοπάοσίηρ οὗ {πΠ6 ατροῖ; {π6 ὑγαπβίδίου οὔϊθη οἤοβα ἴο 
ΘΧΡΓΘ88 ΕἸ 86] 7 1 Β18Β οὐ ὙΑΥ͂, ἈΠα Π6 γγ8 ἸὩΟΣΘ ΘΑΓΘΙᾺΪ ἴο ΟὈΒΕΓν 6 
(Π6 Ἰάϊοπι οὗὨ μἰβ οὐγῃ ἰαησιδρα (δὴ ἰο Ὁ]]1ον ὑπαὺ οὗὁἩ (Π6 ατϑοκ. 
ΤΉϊ8 ΡοΟΒβθββῖθ ῬΥΟΠΟῸΠΒ γα δ 64, ΠομαϊΠΔΟγ 68 8Γ6 ΒΌΡΡ]164, ἀπὰ 
οοηδίσι οἰ] 0:8 γα ἱμηνοσίθα, ἤθη ἴῃ {818 ΤΩΔΏΠΟΥ αΙΒποίηθϑβ οὗ 6χ- 

᾿ Τοχίαβ Βδογογασῃ Ἐν δηρο] οστιτι  ἀγβίοβ Θ᾿ πὰρ] 1ςοἷ8 γγίδοβο, Ἰαχῖδ οἰ οΏθτη βομαδίν 
ἰδῆϑιη (ο] δῖα οὔπὶ ἀποῦαδβ οὐιβάοτῃ νοι οοἀὰ. Μ5Β. ἴῃ Βι ]οίμθοα Βοά]οῖδηδ 
ΓΘροδί δ, πρὸ ποῇ οτπὶ οὐ. ΜΆ. Οοτητποπίασγι; Οσοβοσ! ΒΔῚ Ηδογαὶ ᾿θίάθπι δά δογυδῖο, 
ΛΑ Εἰεδαγάο οποβ, Μ. ἃ. Οχοηΐϊὶ, 180ὅ. 



πε 
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Ῥγαβϑίοι 18 ΠΟΤ πλοῦ, Τῆι Π6Γ6 ἀγα ποῦ γα ΘὨΟΥ ναγδίοη8 
ἴῃ {π6 Ὑϑεϊκ Θορί88 ἴῃ ἔα νου οὗ ν" πιῆ (Π]18 νουβίοη οου αἰ ποῦ 6 ργορϑσὶν 
αυοίϊρα οπ ΕἸΠ6Γ 8146, δηα ρῬϑου δγλθβ ἴῃ {π6 Υσῖαο ἔοσ ψ ἰοἢ ᾿γ6 
Πορα ποΐ οχρθϑοῦ ἴο μά δὴν ἰμῖηρσ [0 σοΥγαβρομά ἴῃ τοῖς οορῖθβ.} 

ΤΗΘ ναϊὰθ ἡ ΒΙΟἢ Ὧ88 Ὀδοη δἰϊδοῃοϑα ἴο {Π18 γουβίου Ὀγ αἰ ογθης 
ΒΟ ΟΪα 8 Πλ8 Ὀ66 ἢ ΨὙΘΓῪ ΔΓΙΟᾺΒ: ἴΠ 686 ἀἸδοογάδηξ δϑιϊηδίθθ αν θ6 6 
ἴῃ ραγῦ αῇε]οϊθα Ὀγ 118 τοὰ] ΟΣ Βυρροβθα δηϊαυϊγ. Ὑ εἰβίδιη ἄθρτο- 
οἰβίβα 1118 γϑύβίοη θχοθθαϊηρὶν ; 6 οπαγρρὰ 10 ἢ Ὀοΐηρσ οογγυρίοα 
ἔσομαι {Π6 1,ἴϊη, ἀηα 6 βουρᾷύ ἴο Ἰοντοσ 118 δ ΟΣ Υ ἴο [Π6 βανθηίῃ 
σοπισυ : ΜΙιΟἢ86]115, οα {86 Οὐ Γ Παηά, νγ88 ἃ βίσθρηυουβ Ὀρἤο] ον οὗ 
ὈΟΪὰ 18 δηθαυ νυ δηα δυϊμοσιγ. Οἱ {6 ἔοσμοσ οὗ {{|686 ροϊηΐβ 
βοιθίίηρ 48 ΔΙΤΟΔαΥ 6 8814, [{ οεγίαϊπἷν ὈΘΙοηρΒ ὑο {ἢ 6 Θαγ ν᾽ 

68 οὗἩ ΟἸ ΙΕ ΠΣ : 1(Π6 ΔΌΒοησα οὗ {πα αἰβραΐοα (ὐδίμο]1ο ΕἸ 86}68 
δηᾷ ἐπ ὈοοΙς οὗ Ἐονο]δίοι 18 ἃ βίσοησ ἀγρυτηδηΐ (Πα 10 18 ΘΗΤΟΣΪΟΣ [0 

“486 τι] 446 οὗὨ τ1π6 Τουτδ ΘΟ ΠΓΌΓΥ ; α͵8βο τηδην οὗ 108 γοδάϊηρβ 816 βυ ἢ 
88 ΒΘ6ὰ [0 Βῃον ἃ δ'σῇ δηθδαυιγ. Οα (86 οἴπαῦ Βαπά, ἔποσα ΓΘ 
ΡΪδδοδ ἴῃ ἡ Β]Οἢ [Π6 τοδάϊησβ οἵ {Π|8 σϑύβιοη β6θὴ) Ἀπ ἀου ίραΪν ἰο παν6 
Ὀδθη τηοάογηϊβοά; ἃ ἰϊηρ ψ ὨΙοἢ τγα8, 88 γὸ Κπονν, ἄοπα ἴῃ {πὸ ΤΟΌΤΕ]} 
σΟὨΓΌΓΥ Ὑ1Ὸ τοσαγα (ο (ἢ6 οΪα 1,αἴΐη ; δῃηὰ ννὰ 4180 Κποὸν {παὺ [6 
ΘΥΤΊΔῺΒ 6 Γ6 Δααϊοϊοα δ Ἰοαϑῦ ἴο στγϑιητηδίῖο8} γον βϑίοῃ. ΤΠϊ8, {Π6η, 
ΒΘΘΙῺ8 [0 6 [Π6 ΟὨΪΥ τ ΠΠ6Γ ἴῃ ὙΠΟ ἴπΠ6 ΡΘΟΌΪΑΥ Ὁμαγδοίοσ οὗ [86 
δχιβύηρ ἰοχύ οὗἩ [8 γϑύβίοῃ οὶ Ὀ6 ΘΧΡΙΔΙΠΘΑ : ---ἰμαῦ 1Ὁ 18 πιέχεα ἴῃ 
115 σμαγαδοῦοσ, 118 θδβὶ8 θϑίηρ' ΥΘΥῪ δηοιθηῦ, Ὀὰΐ τΠαὖ 10 ἢδ8 θ6θὴ 80 ἔδυ 
ΤΟΥ 864 88 ἴο αν ἔπ 656 ἀποϊθηΐ ΓΟΔΙ Πρ 1 ογπχοα ψ ἢ (Π6 ατοοῖκ 
ἰαχί, ἱῃ ψυμδΐ π88 θ66η ΘΆ116 αονθ (Ρ. 45.) 18 ἐγαπείίἑοη βίαΐο. ὅοτηθ, 
᾿πάθθά, αν ΒῈρροβϑά (βοὴ αβ ὙΠ ΙΠδὰβ 3) ὑπαῦ {818 γϑγδίοη τηϊσμῦ 
6 υβρα 848 8 Κιπα οὗ βἰαῃααγά ΟΥ̓ οι ἴο πάρε οὗ 186 τϑβδαϊηρβ 
ἔουπᾷ 1ὰ ατοοῖκ Μ58. δηὰ οὔμοῦ ἀοουτηθηΐθ; οἴου, ἢ 28 Μγ. βογῖνϑθ- 
ὯΘΓ, ὈΓΆΪΒ6 1Ὁ ΘΥῪ ΒΙσΉ ΪΥ, δηα βρθδῖκ οἵ 18 δι ΠΟΥ 1Π σΘΠΏΘΓΆΙ 88 ρᾶγα- 
ταοιηΐ ; δηα γοῦ 'π {86 ΙΠΔΏΥ σΆ868 ἴῃ ΒΟ. 1Ὁ ἀ068 δοοογὰ σὴ (ἢ6 
διποϊοηῦ ἩΠΏ65868 ἴῃ σοηογαὶ, [ΠΥ ἰγχοϑῖ 1 88 (ποι σῇ 1(8 ΘΥ  ἄθηο 6 ὙΓ6ΓΘ 
ποίμίηρ ποσί. Νονν 8 σδγοία] δχδιαϊ δύο οὗ [πμ6 (ἀο8ρ6}8 βθθῃ)δβ ἴο 
Ἰοδά ἰο {μ6 δοποϊαδβίομ, ἐμαὺ 10 ποῖο τορσαβοηίβ ἃ ἀτσϑοὶς ἰοχύ ηΐο τ ΒΙΘἢ 
ΨΑΓΙΟΙΙΒ ΘΟΥΤΌΡΓΟΙΒ 84 οηἰογοα; ὑπαῦ ρα γΆ}16] ραββασοϑ Πδα ᾿πβποδησοά 
{Ππ6 ἰοχί οὗὨ {Π6 Βυπορί1ο84] (ἀοβρβὶβ: δῃα {μαΐὺ {Π6 ΟΥΓΙ ΠΑΓῪ τηο468 οὗ 
ΔΙΩρ ΒΠοδίοι μα ἀοῃα {μθῖγῦ ΜΌΥΚ, τυσῃ ἴῃ [86 ΒΔΠῚΘ ΤΠΔΏΠΘΓ ἃ8 
“ ΘγοπΊΘ Δ ΚΟΒ Ὠΐ8 οοιωρίαϊηΐ 1} ταραγά ἴο {π6 1,μαἴἸὴ νουβίοι ουγγθηῦ 
ἴῃ 8 ἄαγε ἼΤῆ688 δ] οδ0 8 ταῖρθῦ ἤᾶνα υίβοη ἴῃ {πΠ6 ϑυσγίδο ἰοχὲ 
1861; Ὀυΐ 48 γα πα ἰμαΐ τχδηῦ οὗ ἋΠ6ῃ (1 ποῦ 411) ὁσοὺγ 1 [Π6 
ἰταῃϑιίοῃ Οστοκ ἰοχί, 1Ὁ ΒΘΘΙῚΒ ΤΏΟΓΘ ὈΓΟΌΔΌΪ6 ἴο Βαρροβα {παὶ {6 
Υσῖδο 88 Του βοα αὖ {π6 {π|ὸ θη (86 (ΟἸ γβυϊδηϊβαίοη οὗὨ ἰῃ6 
Βοιηδῃ ΘΏΡΙΓΘ Οϑυβοὰ ἃ ΠΟῪ ΑοΙηϑπα [0 8Υ1868 [ὉΓ ΟΟρῚ68 οὗ τῃθ 
ϑουρίαυγεβ. ὙΤΏυθ, (818 νϑυβίοι ποῖσ 1Β 1Π ΤΩΔΏΥ͂ ΓΟΒρθοῖβ ΒηΔΙΟρΟΙΒ ἴο 
116 Οοάοχ Βεϊχϊδπυβ οὗ [86 [δ (ΛΟΒρ618 : ἴῃ ϑδοῖ {βο γα ἈΡῬΘΔΓΒ δῇ 

1 8566 ου [Π6 π56 οὗ ἴμ6 ῬΒηϊτο ϑγτίας, “ ϑασσα ΝΑΙ Π  α Ἰουΐπὶ ποβὲγὶ 9 68ὲ Ὁ γίβεὶ ρὶθ 
οοἰςὈγαπάδ ργοσζθοϊογίβ βαπαίυδβαιθ δοδάἀθπιοὶ δαςίογ δῇ οἷν!θαβ ἱπαϊοὶς Ὦ, α6ο. Βϑηθαϊεῖ. 
ὙΝίηοσ, ΤΉΘΟΪ. Ρ, Ρ. Ο. --- Ιμ68ὲ εοπιπιοπίαἰο ὧδ υεγδίοπὶα Ν. Τ., ϑυγίασα ἱδιι οτγίἐοο σαμία 
ἐκεϊϊἐμειάο. Ἑχτίληρεο. 1828." 

2. “. 0)» Νονὶ Τοδβίβιποηιὶ τογείοπο ϑυγίδοδ Α πίαιια ααδιῃ ῬΕΘΟΒΙ ΠΟ νδοοηῦ [τὶ Οπδίτον. 
δοχίρϑιι Φοδηοδ ΤΙ μαυθ, Τποοϊορίε ᾿ἰσοη ἰδῖα8 1 δοδιϊοηιὶδ Ἠδ]οπϑὶ." ΗΔ] 15, 1850. 
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δηοίϊθηΐ ὈαΒ18, δπα ἴῃ δ ἢ πλοσο τϑοθηΐ σθϑϊηρβ δγὰ ἰουπά, γοβυ ηρ 
88 1ῦ Β66Πὴ8 ἴπ Θϑοἢ ο886 ἔγομπη 8 δίπλα ΚΙιπα οὗ στουϊδίοη. Ηον [Ἀγ 
1Π6 Θγγῖδο σῇ ἢανα βυ ογθα 1ῃ {ΠΠπ|68 ΘΟΠΒΙΔΟΓΔΌΪΥ ΠΟΤῈ τοοθηΐ, οδη 
ΟὨΪΥ 6 Κπονῃ ῬΓΟΡΟΣΪΥ θη {86 οχιβύηρ, ΜΡ. ἀγα ἔ]]}γ οοἸ ]αίοα, 
δηα {Ππ6 τϑβ} 8 τηδάθ ρι0]1.. Ὑ ΒΘη {παὺ 18 ἄοῃμθ, ρϑυθαρβ 10 ν1}} Ὀ6 
ΡΟΒΒ1016 ο ἀἰβίραϊδ Ὀούνγθθ ουτοσδ ὅτ. οὗὨἨ ϑ'υσῖδο ΘΟΡΥ δῖ8, απ [86 
ΤΟΒῸ]18 οὗὁἨ {π6 Ἰαδουγβ οὗὨ οΟΥΟᾺ] τανῖβοσβ. [ἋᾧὉ πα8 Ὀθθὴ βυρσοβίεα 
Δθονθ (ρ. 45.), {παῦ ΑἸοοῖ τγᾶβ (86 ἸΟΟΔΙΠΥ ἱπ ΓΒ] [Π6 ἐγαγιδέξίοη 
ἐστί οΥἹρὶ παῖδα, οΥὁὨἨ ἢγχβῇ Ῥϑοδῖηθ ουστθηΐ: {Π18 ΒΌΡΡΟΒΙ ΠΟΙ 18 80 ΓΆΓ 
οοπῆγπιθα Ὀγ [86 οΠαγαοίογιβίιοβ οὗ {πΠ18 Θυτῖδο νθυβίοη, νυν μιοἢ ΒΘ] οηρΒ 
δἰτηοϑῦ ἰο (6 βαπλ6 βροῦ, ἃπα οδυίδι] Υ ἴο {π6 τορίοῃ οὗ ὉὈη6 ἀἰϊδβίγιοῦ 
οὗ ψ βοὴ Απίϊοοῦ 885 {Π6 σαρ αὶ. 

70 Πα8 Ὀδθθη ἀϊβοιιββθα μοί υ {Π}18 σογβίοῃ ἀϊα οὐἹρὶηα!]γ σοηίδϊη 
1868 ὈοΟΪΐκ8 ποὺ ἀοβοϊοπῦ ἴῃ τη6 ΜΌΝ. : Ηυρ δανδηοοα {Π6 ορϊηΐοῃ 
{πᾶ {ΠΥ Πα Ὀδθη ομοα ἴποσα, Ὀμῦ ὑμαΐ βίποα {παὺ Ὠδα Ὀδθη Ἰοβῖ; 
ΗΒ ΔΥσυ τ] ηἴ8, ΠΟΎΤΘΥΟΥ, ἤᾶνα νΘΥῪ {16 τοα] πεῖρῃς. [1 ΒΡΏγοια 
1Π6 ϑυσιλη οἰἱοα ἔστουχ Πο086 ὈΟΟΪΚΒ, 1Ὁ ἀο68 ποὺ ὕγονα {πῸὶῚ δχιβίθησθ 
ἡ 8. ΥΤΙΔΟ νου. Οὐχ {Π6 οἴ βαὺ μαπᾶ, {πὸ ἔβοῦ (μαῦ {Π6 ϑυγῖδη8 
Δαπνι64 {ποὶγ δου ΠΟΥΙΥ, Δ Πουρἢ ΠΟΥ ποτα ποὺ οοπίαϊηοα τῃ {πο ὶγ 
ΨΘΥΒΙΟΠ, ΡΌΘΒ ἃ ἰοπρ᾽ ὙΑΥ͂ ἑουγαγ 5 πον ησ τ 10} ΟΥΑΙ ΠΥ μδῦ οτσίη- 
ΑἸΥ πον δα 0 ΡΪ866 ἴῃ 1{, δια {παΐ {18 μον μδὰ πού Ὀδθθη 80Ὁ- 
Βοαυδηΐν δα οά, 

Μιοβα61}18 δπὰ οἵἴποῦβ πᾶν ἀουδίρα τ μοίβοῦ (Π6 ἘΣ ρΙβ6]16 ἴο {Π6 
ἩδΌτγοννβ 18 88 οἱὰ δ8 186 τοβὶ οὗ {ῃ6 γϑυβίοη, οὐ δἱ ᾿ϑαδί ἢ 10 18. ποΐ 
1πΠ6 ψΟΥΚ οὗ ἃ ἀἰἔδγοηΐ ὑγαπβίαῦοσ. ΤῊ6 νϑΥΙ ΔΙῸ ΠΒ οὗὨἉ ΓΘΏἀΘΥΏΡ᾽ ΠΊΔΥ͂ 
Βυσροϑύ {παῦ [Π6 ορ᾿ηϊοη ἴμ8 δΔανδῃοδὰ 18 πο ἱπιργοδαδίε; οοΥίδὶ ΠΟΥ 
ΒΘ6ΘΏ)8 ουύ οὗ {π6 ᾳυσδίίοη οἡ βυσῇ ἃ ροϊηῖ, ἮΥ μοίπον {πΠ6 ψΠο]6 οὗ 
{1ὴ6 Νανν Τοβίδμηθηΐ 15 οὴ6 ψΟΥΐς, ΟΓ ὙΒΟΙΠΟΥ 1ὖ τνᾶ8β πηδα6 εὐ αἰ τοηΐ 
ὈΔΘΒ, 18 8 4 Βθ 0 η ὙΠΟΠΥ υπάοοϊαρα. [τλΔῪ ρσῖνο ΤΩΥ οὐση ορίπέοη 
ἴῸΣ {1π6 σοηδβιάογηίοη οὗ οἴμοῦβ, δηα ἴου {Ποῦ σογγοοίΐϊοα ᾿ξ ποοα δ]. 
1 ἀο ποῖ θδϊϊενθ ἰμαὺ [86 Νὸν Τοβίαιηθηϊ 18 {π6 ποῦῖκ οὗ 186 ἰγδῃβ8- 
Ἰαίον οὗ {π6 Ῥαβηϊο νοσϑῖοη οὗἩ [86 ΟἸΪά. Τῆι αἸβδγθηοα οὔ [Π6 τηοάβ 
Οὗ Ἔχργαββίου ταϊρῦ Ὀ6 ἴπ ραγὺ δοοουπίθα ἔοσ, Ὀυὺ ποί, 1 Ὀ6]1ανο, 
ὙΓΠΟΪΎΥ, ὈΥ τῃ6 σοπδιἀογαίϊου {μπαῦ [πΠ6 ομὴθ σὲ ἰουτηθὰ ἔγομῃ (6 
Ηδῦτον, {86 οἰμοῦ ἴτομα ἰἢ6 ατστϑοῖκ: ἴῃ [86 Νοὸν Τοβίδιηθηΐ, {Π6 
ἰγδηβίαίοσβ βθθπὶ (0 ᾶνα Ῥ6θ Βθναγαὶ; {π6 Αοἱβ δῃᾷ ΕἸρί 8168 ἰο Ὀ6 
το σοσθηῦ ἴδῃ {86 (ἀοβροΐβ, ὑμουρῆ 168 σαν βθά, 

ΤῊΘ φυσβίϊοη 88 Ἀρσϑιη Ὀ66Ὼ ΓΑΪΒ6α οὗ ἰαίβ, ὙΒοῖμοσ {86 ΟὐοΒροὶ οὗ 
δὲ. Μαεαιίμον ἴ {Π18 νουβίοῃ τῦδ8 τηδάθ ἔγοτα ἰῃ6 ατοοὶς (Πα νγα ἢδγο, 
ΟΥ ἴτοπῃ ἴμ6 ἩΘΌΓΘΥ ΟΥΙΡΊΠΔΙ ; ἴῃ (μ6 ]Ἰα ου οαϑα 10 πουἹὰ πάνθ, τὖ 
88 θθϑθη {βουρδῦ, ἃ Κιπὰ οὗ Ἰπαάδροπάθηϊ δυϊμοῦῖίγ. Ηρ υβοᾶ {Π6 
ἔαοῦ οὗ 186 τοϊεηθοη οὗ ἀταοοὶς τογβ 88 ἃ ργοοῦ {πδ΄ [86 γαπβίαίου 
δα (πα ἰδηριαρο Ὀεΐογο μη. ΤῊΒ 88 Ὀθθὴ ἀθετηθᾶ ἱπβυβιοϊοπί. 
Βυῦ 16 {Π18 νογβίοη οὗ δί. Μαύμον 6 ΘΓ ]]ν Ἄχαιμϊηθα ἢ (Π6 
Οτορκ, ἴδ ψ1}} θ6 βϑϑῃ {ῃαΐ 10 σοΥΓΟΒΡΟΠἀ8 Ὑ] ἢ} 1Ὁ σόν ἡ Ποφισηίίῳ ἴῃ 

. Ἐπ6 βαὰα Κιηα οὗ ροϊηΐβ, βιιο ἢ δ8 ἐμιρεγξεοξ ἐδη868 (χργαββοα ἴῃ {Π6 
ϑυτῖδο ὈΥ ἃ οἰγουπ]οοαθοη ἢ [6 νοτῦ βαθβίδητινο), ἕο  ΠΊΟἢ 
1ῃ6γα ΠαχαΪγ οουὐἹἱὰ 6 α Ηθῦγον οαυϊναίοπί, Τῆθδο, πα οὔδον 
δΥσαθηΐθ Οὗ [86 βδῖὴθ Κἰπά, ταῖσδ Ὀ6 τοὺ ὈΥ βυρροδίηῃρ {πᾶ {88 
ἀϊἸα]δοὶ ἰοσηοα Ηρθῦτγον ἴῃ τ μϊσῦ δὲ, Μαίμον τσζοῖθ, 88 ομθ ΜΏΙΟΣ 
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δυοοσοα ἢ (86 ΘΥτῖδς ἴῃ 81} βιιοῖν ρῬαγι ἰοῦ: θὰ 1818 ψου]ά ἴῃ 
(μοῦ ταϊ 1 ουὖ ἴο ἢν θθθη ϑυγίδο. (ὐπο {μ]ηρ αὐ ᾿Ἰϑδβύ 18 οογίδϊῃ, 
[Π6 5γγίδηβ δἀνδησθά πὸ βοῇ οἷαι ἴον δύ. Μδθονν 88 ἰουπα ἴῃ 
1018 ὙΘΥΒΙΟΙ ; ἔὉΓ 6 η ἴποΥ δχθουΐϊθα οὐ Ὶ ἰγαπβιατοπβ {Ποὺ Ππᾶ 
ΤΟΟΟΌΓΒΘ [0 {π6 ὙΥ̓ΘΟΚ 848 ἴΠ6 ἰοχῦ ν Π]οἢ Ῥοββοβϑθα δα μου Υ ἴῃ (ΠΘΙΓ 
ΘΒΕΠΤΩΔΊΊΟΗ. 

Τι νν}}} Ρ6 βθϑῃ {παΐ, αἰποιρὴ {π6 οχίγανασαῃί οΪαἰπγ8Β δἀνδησοά ἴῃ 
ἔἌνουσ οὗ {818 νϑυβίοη Ὑ}1}} πού βίφπα {Π|6 ἰοϑὺ οὗ δχδῃγ)ηδίιοη, νν11}1- 
οὐ ΟἿ Πανὶπηρ' ἴο τοὐθοῦ {Ππο86 οἵ 411 1Π6 ΟΥΠΘΥ ἸΔΟΧ6 δηοϊθηΐ τ ΠΕ ΠΟΞΒΟΒ, 
[6 ὙΟΥΒΙΟΠ [85 108 να] 16 88 ἃ τηοπυπηοηΐ οὗ {π6 δαῦ]ν ΟΠ γιβιϊδηϊν οὗ 
186 Εὐαβί, δηα αἶβο ἴὴ Ὀοίἢ ἃ ΠΠΠΟΥΑΤΎῪ ἀμ α ΟΥΙ [164] ροϊηΐ οὗἩ νον. [ἢ 
1Π6 ἰατοῦ σοβροοὺ 1Ὁ ἢδ8 ΠΟΥ͂ ΒΙΙΏΡΙΥ ἴο Ὀ6 σΟμΒβιἀογοᾶ ; δῃηά 88 βυ ἢ 
1Π6 ἴοττα οὗ ἰαχῦ 88 118 ἱπίθγοδῦ, ΤῊ} Ππδ8 θθθη σοραγάθα ὈΥ ΒΟΠῚ6 ἃΒ 
Ὀο]οηρίηρ ἴο [86 οἷα αηγον βθα ἰδχί, βιιοἢ 88 γγχὰ8 σιγγοηΐ ἴῃ ἴῃ Εὐαϑβί; 
θυ 41} {πΠ6 Ῥῃοῃμοιμθηδ Γαοϑίοα οἢ ἴπ διρροτί οὗὨ βυοὶϑ ἃ Υἱον 816 
ΘΑΌΔΙΠΥ ἴῃ δοσογάδποθ Ὑ1ῚῚ (Π6 Βιρροβίίομβ 88 [0 σου βίου πηλᾶο 
ἃρονθ. 

ΤΗΕ ΟΥΒΕΤΟΝΙΑΝ ΒΥΎΕΙΑΟ.--- Απιοησϑί ἴΠ6 ὥγγιδς ΜΆ. ΠΟῪ ἴῃ 
{86 Βειῦ δ Μαβουπλ Ὀγουρμύ ἴσομν {πΠ6 Ν τ ππομαβίθυθβ, (ἤ6 γα 18 
0Π6 σοπίδιπιηνσ ἰαγρα Ῥογίϊομϑ οὗ [πὸ ἴΌ (ἀοβροΪβ 'ῃ ἃ σογβίοῃ α- 
ογῖησ, 88 ἴο 106 ομαγασίον Ὀοίἢ οὗὨ {Ππ6 ἰοχὺ δῃᾶ οὗ {π6 ἐχδηβίδίίοη, 
ἔγοϊωη ΔΗΩΥ͂ ϑυυσῖδο ἐγαπβί τοι ργουϊουβὶν Κπόνγη, ὅοοῃ δῇζογ {118 ΜΙ 5. 
(μον τῃαγκοα 14,461) γγὰ8 ρἰδοθα 1 [86 ΠΙΌΓΑΓΥ οὗὨ {Π6 ταυβθιπι, 
{μ6 ον. ]]Ππτατὰ Ουγαίοη οὈβογσνοά {π6 ρθουν οὗὨἨ {π6 ἰοχί : 186 
ΜΒ. ναθ θη οοιηροβοα οὗ ροτγίϊομβ οὗ ὕνο αἰ ἴεγθηΐ σοοάϊσθΒβ; 1868 
οΠ6 σοπίδιπϊηρ' [Π6 σοτητηοῃ ῬΟΒὨΙΟ ἰοχί, ἀπα {π6 οΟἴμα {86 νϑυύβῖοι 
ΠΟΥ͂ ὉΠ6ΛΘΥ ΟΟΠΒΙογϑιοη ; {86 ἔὈΤΙΠΟΙ πανῖηρ ὈΘοη 864 (ο 4]} υρ (86 
ἀεἴεοίθ οὗἩ {6 Ἰαίίοσ. ΤῊ Οὐμγείοπίαπ ἱοχὶ οἵ (Π6 (ἀοθροὶβ ἴθ 118 
Ῥγοβϑηΐ βίϑδίθ δοῃίβιηβ Μαί ον 1. ὕο ν1}}, 22. ; ἔγοπι χ. 8]. ἴἰο χχὶδ, 2ὅ.: 
οὗ δι. Μαγκβ Οο8ρ61] πὸ ρατγῦ 18 ἴῃ οχϊϑίθῃςα δχοδρῦ {πΠ6 ἔουσ ἰαδὶ 
ψ6ΓΒ68 οὗ {86 ἰαβί οῃαρίοσ. ὍΤδοη ἴῃ ἴ[μ6 ΜΆ, [Πδγὰ [Ὁ]]ονγ8 δὲ. Ψοἢῃ, 
οΥ̓ βοὴ 18 οχίδηῦ ομδρ. 1. 1---42., μα ἴγοτα 11}. 6. ἰο νἱϊ. 37.: δὲ. 
1Κ6 ὈαρΊηΒ ἴῃ 1, 48. [0 1]. 16., {πῃ ἔγοσῃ υἱῖ. 33, ἴο χν. 2]., απὰ 
ἴγοτη χυῖ!. 24. ἰο χχῖν. 41. ΤῊ] ραγύ οὗἩ [ῃ6 ΜΆ. Ἑσοποὶυά68 οη [0]. 87. 
υεγϑο. ΑἸ] {Π686 ρογίϊομβ αγθ πσι θη ἴη ἀοᾺ0]6 σοἸ]πλη8. ΤΠδη {(Π6 
Γαϑύ οὗ 186 οπδρίδσ ἴῃ δι. 1016 18 δι ἀθα 1 ἃ ἰθαΐῦ νυ ϑύθῃ ἀσγο85 [86 

6 ἴγοσαῃ 186 δοωσιοη ϑβῖο. ΤἬΘΓΘ ΔΓΘ 8180 ἔγαρτηθηΐθ οὗ δὲ. 
ΠὙΜΕ Σχῖν. 1]---29. 

Β1Ρ11641] βἰυἀοηΐθ ἀγὸ ὑπάοῦ στοδύ ΟὈ] ραῦοπβ ἰο Μίν. (ὐυγοίοῃ [ῸΣ 
Βανίηρ αἰγοοϊοα {πον δἰζαπθοι ὕο {Π18 Ὑβῖοι ; [ὉΓ Ὁ βῆουγβ [Πδἱ 8 
ΘΥΓΙΊΔΟ ΓΔΒ δου αἸα οχὶδί οὐ ὙὉΥῪ ρσγοαΐ δ ΠΟΥ, ἴθ ΠΙΟῺ (ἢ 6 
ΤΟΔαΪΠρΡΒ ἭΘΙΘ ἴῃ ἐᾺΥ ρτοδίου δοοογάδπος Ψ 1 {Π6 οἰἀοδὺ δα ΠΟΥ [168 
οὗ νδγιοὺυβ Κιπαᾶβ, (ῃδὴ 18 [η6 οδ886 ἴῃ [Π6 ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ Κποῦγῃ ῬΘΒλῦο. 
ΤΒο δηθαυτγ οὗ {π6 ΜΆ. 18. ἀπαυθβίϊοη}]6 ; δηα 848 ἰο {π6 γθυβι οι 
10 Β66ΠῚ8 ἴο0 πᾶγς ραββοα ᾿πίο οὈ] νου Ὀοίογο {86 ἄδΥβ οὗ 8}Υ οὗ {δοβθ 
ΘΥΤΙΔΠ ὙΤΙΟΥΒ ὙΠῸ ἀσβου θα ἰμ6 ἰγαμβίαιοηβ ἢ ΠΟ ὙΠΘΥ ΘΟ 
δοαυδπίεα. Με. Ουτοίΐοῃ, ἴῃ 1848, ργΘραγθά δὴ δαϊάοη οὗ [818 ϑυτῖδα 
Μϑ.; [π6 ψ ΠΟ]6 οὗἉ (δα ἰοχῦ τυᾶϑ ὑπθὴ ῥχϊπίοα ; θυΐ [πὸ Ρυθ] 1 οαίοα 
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885 Ἰοὴσ Ὀ66ῃ ἀρ αγοί, 88 1ὑ γαβ δἰα ἀθβῖγε (δμαΐ 1 βῃουϊὰ ποῖ οὐ μχὺ 
στ ουῦ δὴ δοσοιρδηγίπρ ΕἸΠρ δ νοτθίοη. Μτ. Οὐτοίοπ᾽ Κιπᾶ- 
Ὠ658, ΒΟΘΥΟΥ, 88 ΘΠΔΌ]6 6 πηοχὸ ἢλη οαθ ΒΙὈ] 164] βίυἀοηῦ ἴο υ86 
ΟΟΡ 68 οὔ ἢ τραρπὶ βοθηῦ δα οι νυ π]οἢ 6 ᾿88 ρΥΘΡΑΓΘα ἔοΓ ρα] ]ο  ]0ῃ, 

ΑΒ Ββρϑοϊγηβῃβ οὗἉ {π6 τϑδάϊηρβ οὐ [18 σογβείοη (ρθθβιάθβ [ῃοβα τ βοὴ 
γ71}} Ὀ6 ἔουπᾶ 1π ἃ Βα θβοαπϑηῦ ομλρίοσ, πὰ σοῦ 186 π86 Δηά Δρρ]1ο8- 
(οι οὗ οὐ ἴοαὶ δας που 68 ψ1}} Ὀ6 αἀἸβουδ8β64) γϑίθγθηθθ τὺ Ὀ6 τηϑ6θ 
ἴο ἔποβ6 οἰξϑα ἰὴ {π6 ομαρίοτβ “" Οα δὴ Εἰβϑυϊπιαΐθ οὗ Αἱ μουιϊ6β ἴῃ 80- 
οογάβησα ψ 1 Οὐοτηραγαῖινος Οὐ οἴδια ἢ 1η [η6 Ὑτιοτ ̓Β “ Αοοουηῦ ΟΠ 6 
Ῥυϊηρα ασθοκ Τοχί (Ρ. 132---161.).). Απαά δουρἢ [86 Βα ]6οΐ {Πα γα 
ΠΩ͂Σ ἀἸβοιιββίοη 18 ΜΙ 5.9. δβρϑοῖλ]ν, γοῦ [Π6Γ6 δ΄ σογίαϊη ὈΥΠΟΙΡ 68 
ὙΓΒΙΟἢ ΒοΙ]α ροοα ἴῃ δυοῖ δὴ δχϑιῃϊ δῖοι, Ἡ Ώ 6. οὗδμοῦ δ ΠΟΥ 0168 ΔΓΘ 
σομΒιαγορα, 10 ν͵ἂβ {ποσὰ βαϊά, ““ οοῃρδζδίινα οὔ 1 οἴδιη δατῃϊβ οὗ 8 
τ γοο6- [Ὁ] ἃ Δρρ]]οβίίοη -- - ἰἰο ΜΏΆ8., νϑγβίοῃβ, δπα ἔδίμοσβ. ὙὍΠδ β8ῃ16 
ῬΙΓΌΘΘΒ8 [Β1οΪ 1 μαγο υϑοὰ τ τοβροοῦ ἰο Μ55. ψ1}}, θη Δρρ]Ἰοὰ 
ἴο ψουβῖοηβ, δον ον αἰ ἴογοηΐ 18 {Π6 σΘΠΘΓΑΙ ΟΠδγδοίοσ οὗ {6 οἱα 
1,αἴϊη, {Π6 γαυϊραίο, (86 Ουτγοϊοηΐδη ϑγτιδο, δηα οἰμοτβ, ἴσοι {παΐ οὗ 
1π6 Ηλγοϊθδη ΘΥσῖδο, ΟΥ 1Π6 τα υσουρσῃύ 1,δἰϊη οὗ [86 Οοάοχ Βυιχίαμ8Β 
. ον. 8δπά {π8 να οδίδϊη ἃ ἰμγοο- 014 οογὰ οὐ ογϑά!]6 (ΘΒ ηΥ 
[Μ55.,, νϑυβίοῃβ, 86 ἈΠ 6Γ8] ; --- ποῖ, θ6 1Ὁ Το οΓοα, {μα οὗ 
ὙΠ 6 8868 ἈΥΡΙΓΓΑΥΠΥ δϑϑυμηθα ἴοὸ δ6 ἰγιιβίνουίῃγ, Ὀδοδιιδα οὗὨ Γθ8] ΟΥ 
ΒΌΡΡΟΒΟΘα δηὐαυγ, θαῦ οὗἨ {μοδα νδ]υθα Ὀδοδυδβα ΠΟΙ Σηύοσπαὶ ομδ- 
ΤϑΟΙΟΥ ἢ88 Ὀ6 6 Υἱπαϊολίθα οἡ στοιπαβ οὗἉ βαρ ]ο ἱπαποίϊοι οὗἉ ἰβοΐβ. 
Ρ. 160... 
( ΤῊΙΒ ΕΞ Π88 88 γαοί σϑοοϊνϑα δυΐύ [1{{16 οὗὨ {μὲ ΟΥ̓ 164] Θχδιτηδ» 
(1οᾳ ψΒΙΟἢ 1Ὁ 161} ἄθβοσυθβ, ποῦ ΟὨΪΥ οἢ δοοουῃΐ οὗἩ 118 ναϊὰθ 88 8 
ὙΠ ΓΏ688 (0 {Π6 δποίδηΐ ἰοχί οὗἩ [86 ατσθοκ αἱ ἰῃ6 {π|6ὸ σι θη 10 τγ88 
δχϑουΐοα, Ὀὰΐ 480 28 ἴο 1.8 Πρ θεῖς μαγδοῖοσ δηα 1(8 σϑδίοη ἴο 
{Π6 Ργονιουβ Υ Κπόσῃ Τοβμῖο. Ὁ Ά116 Οὐπιραγαξέυο ΟΥ̓ σῖδπι ΒΆΟΥΤΒ 
{π6 δηθαυΐν οὗ [8μ6 ἰαχὶ οὗὨ {Π18 ἀοουχαοηΐ, Σὺ γραυΐγο8 Ὀιι ἃ ΒΌΡΘΓΠΟΙΑΙ 
ΘΧΑΤΙΔΙΊΟΙ 0 βῆονν ὑπαὶ 1Ὁ Ῥοββθββ88 ΒΟσὴ6 ΓΘ ΚΑ Ό]6 [οαΐαγϑα οὗ 
118 οὟῃ. [π᾿ βδυύθγαὶ ραϑβαροβ 1 ὈΘΑΓΒ ἃ βίσζοῃσ Γαβοι  ]αμοα ἴο Ὁ. 
({1πΠ6 οάεχ Β6ΖΘ), δῃὰ ἰμδῦ ἱπ [86 ο486 οὗ τϑδάϊηρβ ὙΒΙΟἢ ΓΘ Υ6 ΟΠΟ6 
ΜΙ οἷν ἀϊβιβοα, ὅδοιμα οὗ [{π δι] Ποαίοηβ ἔοαπᾶ 1π [18 ἀοουμηοηΐ 
ΔΓΘ ΡΘΟΌΪ ΑΓ ἴο 186], 8116 ΟἾ ΒΟΥ Γ6 ΘΟΙΏΤΏΟη 8180 ἰο {86 ο]4 1,αἴ1η 
Δηα ΡΟΥΠΔΡΒ Οἴ6Γ ΘΑΥΪΥ͂ 6 8868. [ἢ βιοἢ ο8368, [6 ΤΟΔάΙ ΡΒ, ΘυΘ ἢ 
{Ποιρ ἢ ποῦ ραηυΐηθ, ΔΓ ΟΣΤΏΥ Οὗ αἰὐθηίίοη, 88 Ὀοῖηρ' ΘΟΥΔΙΏΪΥ ραγίϑ 
οὗ 1π6 ταχὺ ψΒΙοῖ ὈΘολπλ6 ΘΌΓΓΘΩΐ 1Π ΘΑΓΥΪΥ {1π|68, Δηα ἀρσαϊηβύ ὙΠΊΘΝ 
ΘΑΥΪν ὙΤΙΘΓΒ τηδ 6 ἘΠΕῚ ΘΟΙΩΡ]αἰπΐβ. [Ι͂ἢ σοιηρατησ [ῃ6 (ἰἸγαιοη δ ῃ 
Υτῖδο ἰο 10., 10 18 ποῦ ἰηξοπαρα ἴο ΣΡ }Υ {πᾶΐ 10 ὈθΑΓ8 βυοἢ πλᾶγκβ οὗ 
βυβίθυηδ!!ο δι] ΠΟΙ Ομ δηα ἱπίογροϊαίΐοα ὈΥ {(Π6 ἱπιίγοάαοίϊοη οὗ 
Βοῃ 116 Ἰηΐο (π6 ἰοχῦ, 848 ἀοϑϑ ἰμαὺ οοάοχ: ἱπ 800} τοβρϑοίβ 10 18 ΤᾺΓ 
Ρυγοῦ; δἰ βουρῃ ἴῃ βυοῖ ἀοουμηοηΐθ μοῦ 18 πὸ αἰ ΠΟΙ] τὰ α18- 
{ἰπρ 18Πϊηρ θαύνγ θη [86 Φασὶ ἀπα {πῸ Δα ΠΠ1ο0η8 : (ΒΟΥ 8ΔΓΘ 88 ΒΕρδΥΔΌ]6 
88 {π6 ἴοχί δῃα {Ππ6 ἔοού-ποίδβ οὗ ἃ ρυϊηίθα θοοΚ. ᾿ 

ΤΒο τοϊδθοη οὔ [ῃ6 Οὐγοίοηίϊδη ὥὄὔγσγιδο ἴο ἐπ 6 Ῥδβο ψ1}} ργθϑοηΐ 
Βα γα] ροϊηῖ8 οὗἉ Ἰηὐθγθδθηρ' ᾿μα υ τυ : [Π6 ΑἸ ΓΘΠΟαΒ. ἀγα στοδῦ; δῃηά 
γοῦ 10 ὨΔΡΡΘΩΒ ποῦ μέγα θην τμδὺ Βα οἢ οοἰποϊάθηδοϑ οὐ οσβ δηᾶ 
ΤΠ Δοσϊηρ ἅγ6 ἔοαπα (Δηα {μαΐ, ἴοο, αὖ (λπχ65, [ῃγουρῆ 8 στοδὺ ρατὶ οὗ 
ἃ ῬΆΒΒ806) 88 0 ΒΟΥ ἰμαὺ {μ6 Ὺ οἂπ Βαγάϊν θ6 ιολοϊϊψ Ἰπάοραπάθηϊ, 
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Ῥσοῦι ὈΪγ 1018 Οἱ γ᾽ ἔοστῃ οὗ ϑ'υσίδο ἰαχί νγχαὰϑ Κπόνγῃ [0 [886 ἐγ 8] ἴοῦ 
οὗ {86 Ῥοβῃιίο (ἀὐοδρϑὶβ, δηα ἔγοτα 1{ ἢ6 ὕοοϊς τη οἢ ἰμαὶ τνου]Ἱὰ βυϊῖ 
Β18 ΡΌΓΣΡΟΒΘ; ΟΥ 6186 (6 βυβίθπγαϊ!ο δ θσϑίοη οὗ 1πΠ6 ῬΘβῃ]ο ΠΑ 
ποῦ ΟὨΪΥ πᾶνο ἱπίσοἀιοθα 8 ΘΟΠΕΟΙΤΩΣΥ ἰο {π6 ἐγαποίζίοπ ἱετὲ οὗ 1ῃ9 
Οτϑοκ, θυΐ αἷβο ἴο 188 Οὔγσῖδο ὌΧ ΡΥ ββΊ 08 οὗὨ {1π6 Οὐγχοίοπίδη (108ρ6]}8 
ϑυοῦ ἃ ροϊῃΐ 88 [818 οδῇ ΟἿΪΥ 6 ρ»γορεγίψ Ἰμνοδυραίθα δέον 186 
Ῥυδ]τϊοδοι οὗ {818 γουβίοι 8Π}8}} ἤᾶνθ ρίνθῃ ἃ βυ ]οιθηΐ {π6 ἴο 
ΒΟΒΟΪΑΙΒ ἴο ρυζβαθ ἃ {ποσουρ ᾿ηγϑϑο δι Ίοη. 

Τὴ δχδτηϊπῖηρ ἴπ6 Οὐτγοϊοπίδη ϑυσῖδο ὈΥ 1861 18 18 οἶδαν ἐπαὲ [86 Γ6 
ΔΙῸ ᾿ϊπρτι βίο αἴ Υ ἢ 68 ἴῃ {Π6 ἀξ δγθηῦ (οΒρ6 18: {παῖ οὗ δι, Μαίμον 
ἈΡΡΘΔΑΓΙΒ ἴῃ ΒυΟὮ τοϑροϑοίθ ἴο ΥΔΥῪ ἔγοσῃ {π6 οἴποσβ. Ῥοϊπίβ οὗ [18 Κιπᾷ 
Ῥοϊοηρ ἴο {π6 86] οὗ οὐδϑοσναΐίοηῃ ὙΒ1ο (8118 Ῥσορου ὑπάοσ Μτ. 
Ουγοίομβ αὐϊθηίοῃ. 
Το ΜΆ. δρροδᾶῦβ ἴο Ὀ6 τυ θη 1 ΘΘΠΘΓΑΙ ΟΔΓῈ ὉΠ ΒΟΟΌΓΒΟΥ : 

ἴῃ Μαιί. χχὶν 18. ἃ ᾿ἰπ6 18 οὔχι6α ὈΥ {Π6 βοσῖθα δι᾿ ὁμοιοτέλευτον. 
ΤΒΘ ρογοημβ ἱπίο μοῦ {Π6 ἰαχύ 18 αἰνι ἀοαἃ την μουθπᾶρβ βιισοοδί 
βοιιθίμιηρ τοϊδίνα ἰο {Π6 ΘΑΓΙΥ ἐοστιηδίοη οὗ βϑούϊοῃβ οὗ {πΠ6 (ἀοβραὶβ 
πῃ ϑυτῖα. ὙΒΟΤΘ βθοιὴβ ἴο θ6 ποίμιηρ σμιοῖ Ἰηἀϊοδίθθ {Παῦ ἰῃ6 ΜΆ. 
Ὑγ788 ἱηίϑμ64 [Ὁ 6οο] Θβ᾽αβϑίϊοαὶ 186: Ὠδα 1Ἢ ποῖ Ὀ6θι) ἀοἔβθοϊίνα δὲ {Π6 
ὁπά νγ6 ταρηῦ ματα ΚΌΠΟΥ ΤΔΟΓΘ ΠΉΤΕΓΗΠΕ 186 νογβίοῃ, βίποθ 1 18 
ἔγοιι 186 (ὐοϊορμοι ὑπαὶ νγα δάση τοὶ οὗ νυ μα 76 ΚΠΟῪ 88 ἴο Βοῖῃὴθ 
οὗ [186 οἴοὺ ϑ'υσγίδο ὑγβῃβδίϊοηβ. ᾿ 

Ὗγὲ περ ποῖ 6 βυγρυιβοα ἐπδῦ πὸ ἱπίογτηδί οι ῃδα ὈΥΘΥ]ΟΌ ΒΥ ΘΟτη6 
ἄονῃ ἰο ὰ8 88 (0 {π6 δχίβίθποθ οὗ βαοῖ ἃ ἰγαῃϑίδίΐοη : {Π6 ϑγγίδο 
ΤΙ ΘΥΒ ὙΠῸ ΒροδκΚ οὗὨ [Π6 γὙϑγβΟῺ8 ἰηύο ὑπαΐ ἰοηριιθ ᾿ϊνθα δἱ ἴοο ἰδΐϑ 
8 Ῥογοα ἴο σῖνβ δοη ΘΠΙΡΟΓΔΤΎ ἱπίου) δου; ἀπα 11 {818 ἰαχί οὗ {86 
(οΒροἷβ δὰ ἐμθη Ἰοπρ ἔ8]]6ὴ ἰπΐο ἀΐβαβο, 10 οου]ὰ ποῦ θ6 βυρροβοὰᾶ 
τμδΐ 118 Ἔχϊβύθβηοα σου θ6 τυ ΐπ {Π6 ταηρο οὐὗἁὨ {μον Κπον]θᾶρα. 
ΤΠ «ογυβαίοα ὥγγίδο 1 ΘΟ ΟΠΑΙῪ (866 ἃ Βυ ρδοαυθηῦ ΟΠαρίοΓ) τγ88 
ὙΠΟ ἀπκηονη 1}}} ΑΑ]6ν Ὀγουρσμί Ὁ Ἰῃῦο ποῖ ἔγτοπι διηοηρβύ (6 
Βοοϊυάρα ἰγθαϑυγχοβ οὗ {86 νασδῃ ΓἸΌΓΑΥΥ : [Ὁ 18 ΠΟΥ ΌΥΘ ΠΟ Ὅδυ86 
ἴον 78 βυγρυῖβα {δαῦ [86 Οὐγοϊοπίδη ὥὺγγίδο ᾿88 δι ποσίο θη θαυδ]]ν 
ὉΠΏΟΙΙΟΘα, 

710 18 ἸοΓ6 8 βιι]θοὺ οὗἩἨ ἀδδβῖτο [8δῃ οὗ Ὄχρϑοίδιοη οα {π6 ραγί οὗ 
ΒΙΊΌ]1641 βομοίατβ, (μαῦὺ ἔα μοΣ αἰβοουοσῖθβ οὗ ϑυσίδο ΜΆΝ. τῖρῆὶ 
Ῥχηρ; ἴο ρὨΐ δποίμου ΘΟΡΥῪ οὗἉ (818 νϑγδίοῃ, ἔγοπι τ ἃ1οἢ (89 ἀΘ ΠΟΙ ΘΠΟ168 
ταῖρῦ Ὀ6 ΒΌΡΡΙ1οα οὗ [80 οὔθ σοι νγὸ ΠΑΡΡΙΪῪ ῬΟΒΒ6Β8. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΥ. 

ΤῊΞ ῬΡΗΙΓΟΧΕΝΊΑΝ ΒΥΒΙΑΟ ὙΕΒΒΙΟΝ, ΑΝῸ 118 ἘΒΥΙΒΙΟΝ ΒΥ ΤΗΟΜΑΒ ΟΣ 

ΑΞΒΚΕΙῚ,. Η 

ΤῊΡ ϑγτίδο σπυϊίοῦ Μοβοβ Αρβοίϑαβ (αὈουαῦ Α. Ὁ. 660) τηδάθ ἃ 
“ ἀὐβηβἰδῦοι οὗἁἩ ἴ(π6 σ᾽αρῆψτα οἵ ὅγε οὗ ΑΙοχδπάσία ᾿πΐο {παὐ Ἰδηρσιιαρθ. 

Ιῃ 8ὴ δρὶϑι]6 1 ἢ ἢ6 ῥΥθΗ͂Χϑα ἢθ τη θη [008 {Π6 ἐγϑηβ᾽αίϊοη οὗ [Π0 
Νεν Τοβίδμηθηΐ ἰηΐο Ογτγίδο,  ]οἢ Πα θθοη ἰμθη τπιδθ ἴῃ ἃ ΘΟ" 
Ρδγδθνου σϑοθπῦ ρογὶοα, δπᾶ ἰο σ μοι πα τοξογτοᾶ ἴῃ οοπηθοῦοη ἩῸ 
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{Π6 ΤΏΔΉΠΟΡ ἴῃ ὙΠΟ ἢ6 τομάοσοα {π6 Νὰ Ταϑίαιηθην οἰ 0Π8 
οσσυγτίηρ ἴῃ (μ6 ΟἸαρῆγτα. Ηδ τοαυθβίβ {π6 Τϑϑοσ ποῦ (0 Ὀ8 
ἀρβαε βευ αὖ νϑυὶο νυ οὗ σϑηθγηρ' ἴῃ {86 ΣΝ ϑιανς Ραββαρϑδ ἔγοσῃ {πὶ 
ἴο ψΒΙΟΘΩ δ ταὶραί μάν Ὀθοῃ δοουδβίοτϊηθα; 10Υ {π6 ΑἸ ΓΘΠΟΘ8. Ὑγ6 ΓΘ 
στοαῦ ἴῃ {Π6 νϑυβίοῃβ οὗ [86 δου ρίασγοβ ὑμοιηβ γ 68, 88 τιϊρῦ (Π6 β6] 4) 
6 Β66ῃ ἴῃ {π6 νουβίοῃθ οὗ [δε Νοὸν Τοβίδιμοηΐ δηα (μ6 Ῥραδ] ογ, “9 τ ]οἢ 
ῬΟΙγ ατΡ (τΓεβὺ ᾿ἷ8 8οὰ] 1} [16 ΟἸΟΓΘΡΙ ΒΟΟΡῸΒ ταβθ 'π ϑυσίδο ἔοσ {868 
{ἈΠ} π] ΣΧ Θπαῖδβ οὗ Μαρυρ [Π6 ἰδδοίοσ, ποσίν οὗ [86 ΤΘΙΏΟΤΥ οὗὨ [86 
σοοά," 

Ἰλϑϑ μι φοαόιροδν ὁ μοί κῶν Ἰζιόν Ἰξωδιὸ 
Ἰλδνιοο Ἰάδοιόνιο δὰ ἸδῬεθᾶςν Ἰδὰν Ἰάδοον οἤϑὰο 

1 Δ λᾶρο ««3οΣ Ϊα :οο]’ 

ΤῊῖβ ΣΧ οηδαθ οὐ ῬὨΣΟΧχοπαβ, οτ πποπὶ (ἢ6 ΘΥσΔῸ γϑυβῖοη ἴῃ 
αυδδβέϊοῃ τῦᾶϑ πημθ, τγαβ ὈΙΒΠοῸΡ οὗ Μαρὰὺρ οὐ Η]οσαρο}}8 ἔγοτη 488 ἰο 
518. Ἠδ νψ 88 τηποΐ τηϊχϑα ἀρ νι ἢ {Π|6 ΘΟ Ο] 6βι αι οα] ἀϊβραῦΐοβ οὗἁἉ ἐπα 
ἘΠΏΔΡΡΥ ἃρ6; 80 τη οἢ 80, ὑπαῦ ἰδ 48 θθθὴ ν16}} ϑυρροβοά (παΐ ἢ6 
οου]Ἱά ποῖ ἢανα ΒΙμλ56} ἔοι μα πιο οὐ ἰοίβυσα Ὃν βυσοἢ 8 νοσκ. 
ὝΥ 6 Κπον σψὶ ἢ ρϑουϊιαγ οχδοίυαθ ἤδη [{|18 ἸΓΔ ἢ Β᾽δίζοη 788 τηδῆθ. 

ὙΠοταδβ οὗ Ηδτγίκοὶ, νμὸ γον βοαά 1ὑ ἴῃ [86 ΟΠ] ον πρ σομ αι ΓΥ, π68 6 Ἐ 
δ18 ποΐθ οὗ ἰπη6 ἐπαὺ 1Ἢ νγαὰ8 ἀοηθ ἴῃ {π6 γϑᾶγ οὗ {ῃ6 ατσθοκβ 819, 
ὙΥΒΙΟὮ ΔΏΒΥΓΟΙΒ ἴο Α. Ὁ. ὅ08. 10 νγᾶβ [πσγουρἢ [μ6 ᾿πῆϊπθπος οὗ Ῥοίοσ 
{86 ΕἼ]]6τ, πὸ ὨδΔα ΠΙΠ186}} οοθίδι θα {πὸ ρδύγιαγοα] ομαῖν οὐ Απίοοῇ, 
{πᾶ ῬΠΠοΟχΧοη8, τ 0 88 ὁη6 οἱ Ἀ156 ΡΑΓΙΥ, οδίαϊ πο (Π6 Θρ βοοραὶ 
Β66 οὗ Ηϊογαρο β οὐ Μαῦυρ. Ῥοίοσ {π6 ΕἾ]ΪοΥ δημᾶὰ ῬΒΠ]οχαπαβ, 
{πουρὴ οὗὨ {π6 Μομπορἢγβιία θοᾶν, 8ὸ ἔασ αἰ ἔογοα ἔγομῃ {Π6 ἀοοίτιηαὶ 
Ζθαϊοῖβ οὐ {Π6}} βϑοῖ, [μδὖ {πον 6] α ψῆδῦ νγα8 ΘΟμΒΙ ἀοΥρα 4 τηοἀοτγαίθα 
γΙΟν, πα πὰ8 {ΠΟῪ Ββυ βογιδοα (6 “ἤεποέίοοπ ῥτοπγυραίοα Ὀγ 1ἢ6 
ἘτΆΡοσοσ Ζοθο. Ἐυοτὰ ὑπᾶῦ {1π|6, [Βογοΐογθ, (Π6Υ σου πατάϊγ 6 
σοΟμϑιἀογοα ἃ8 Ὡρῃο]άϊησ (86 Μοπορθγδιία βθοῖ, Ἄνθη 18 1Ἢ 6 γα ποῖ 
{Πδὺ ἀοοίχίπα! ἀἸβύϊποίο8 τ γα οἴδη ἴῃ {8086 ραϊηΐι] σοη απ οι {ἢ 6 
ΤΏΘΓΘ ΟΪοακ ὑπ 6. ΒΊΟΝ ραγυ -ϑρισὶῦ δπα ῬΟΥΒΟΒᾺΙ ἀη το σοποραϊοά 
{ΠοηλΒ  Ι ν 68. 

" Αββοπηδηὶ ΒΙ ὉΠ οὕ δοα ΟΥ θη 8115, 1, Ὁ. 83. Ῥγοίθββου [.326 δσοτῃρ]αϊπθᾶ, δᾶ ποὲ τυ ῃουῦς 
ΒΟΙΊ6 τέδδοη, οὗὨ [86 ΟὈΒΟΌΓΙΥ οὔ ἴΠ6 ϑγτίας οἵ Μοδβοβ Αρβοίξουβ, ἀπ α͵80 οὗ πὸ 1,δι]η ἰγϑῃθ8- 
Ἰαϊίοη μίνθη ΟΥ̓ Αββοιηδηὶ. Ηονόυου, μἷβ οὐ βυρρεβιίοη (Βαρ βίο Β Ῥσοϊθροσμθηβ, ρ. 38.) 
τπαἴ [86 πδηη6 οὗἁ οίψοαγρ βου] 6 αἰϊοροῖμοῦ ἐχοϊυάθά ἤοση [86 ραβϑβαρο, απὰ ἐπδὶ ὉΥ 8 

οοηὐθοίυτο Ῥλέϊοχεπιδ (16 ΟἿΟΣ απο οὗἩἨ Χοπαίδβ, 2.55). βδουϊὰ Ὀ6 δι δεϊταιϊεᾷᾶ, 8 

ααϊϊα ὑτοππηά]εββι Ηθδ βδύ8, “ ΕἸΤῸΥ δϑί, ηἱ ὑ8]ὰ6 [8|10Γ ἴῃ Ἰθοῦοῃθ «οὐοιάν Ὁ 

Ῥοϊγεαγριιβ, Ῥτο Οὐ σαΝ,,.ὦ Ῥλιϊοσόπμδ, ἃ ᾿ἰὈτασῖο οβοϊϊδηϊ ροεϊϊᾶ. . .. Νόπιο 

Ὧ6 γογϑίοῃθ μη} 78 ῬΟΪΥΟΔΓρῚ π6 γρὺ αυΐάσπι δάμας αδὐάϊνίξ, ποαῦθ δἱ ψαΐὰ νἱάδο, ροβίοβδ 
δα Ἰοῖ. ἢ 1.66᾽5 ΒΟ] άπ688 ΟὗὨ σΟΠ]ΘΟἴΈ ΓΘ ΒΟ δ ἴ0 ἤανθ σοπηποπαοα {80 1 τὸ ποῦθ τ ἢο ἢδνα 
ἀιδουββοᾶ ἴῃ ϑγγίδο υθγείοπβ Ὑμδὶ τγὸ ἀο ποῦ δἰβοινυῃογο ΠΘ ΑΓ οὗ (ἢΐ8 ῬΟΙΥΟΔΥΡ ἰδ πο οὗ- 
ἡβοΐοῃ [0 ΟἿΓ τεσεϊνϊηρ ἰδθ βίϑίθιηθην οἵ Μοβεβ Αρὶιοιβουβ 88 1 βίδῃ 8, ΤῊΐβ υτίθοῦ ἐ8 

ἀεϑιχηδιοα ἔσγουῃ δ ῳ Αρδοὶ ἰη Μεβοροίδαιϊα ; ΒΘ ἐδ τηΐθοδ] θὰ Μοδοβ Αρβοκὅμβ ἰῃ ἔδο 

ἰουτί οἀϊίοη (1847) οὗἩ Ηπρ᾿Β Εἰπ]οίζξαπρ, Ρ. 348., ἀπὰ ὈΥ͂ ἔῃοδβο τγῆο ἢδᾶνθ ςορί ἃ ἔγοτῃ ἴΠπὸ 
διδίθπιθηΐ (μετα χίνεη. ΤῊΐδ, 1Κ6 νασίουιβ οἵμοσ ἱπμβδοοιυγαοίθα ἰὰ ἴμ6 ροοίμηϊαους εὐϊοη οἱ 
Ἦιζ, πνιιδὺ ποῖ θ6 δὲ ΑἹ] διἰγ υϊοὰ ἴο Βἰμλδοῖ, : 



7Τὴε λεϊοχοπιαη ϑψγίας Ἱ᾽εγ βίοη. 27}ὶ 

1716 δυο Θβ: 8010] οΥὁ ἀοοίγί 4] ροβι οι οὗ ῬΒΙἸΟΧΘΟΠΙΒ 18. ΒῸ ἔδσ οὗ 
Ἰπρογίδηοο, {πᾶὶ τὖ ὈΘΔΙΒ ΟἹ {π6 ατιδϑίοη ΜΠΟΙΠΟΥ (μῖ8 σϑυβίοῃ, 
ἐχϑουϊθα ὉΠΑ͂ΘΥ 15 οΑγῸ, γἃ8 Ἱπῆποποοα 88 Ὅἢ0 18 οΥἱσίῃ ὈΥ͂ ΔΗ͂ 
ἀορστηϑίῖς σομβι ἀδγδαίϊοηβ. [ὑ ἢδ8 Ὀδθὴ {πουρὺ {παὶ Ὁ τηὶρῃῦ Ὀ6 
ληΐθηαοά ἴο ὉρΒο]α Μομπορβμυβιία ἀοοίσϊπο ; ἀπὰ γοῖ (818 γου]ὰ μ6 ἴῃ 
1861} ὉΠΊΙΚΟΙΥ ; ἕο ἱβουσῃ {86 Μοπορθγβιία ῬαγΥ πρῦ γον ἃ 
ΨΆΓΙΟΙΙΒ ΤΟΔαάϊηρ τ ΠΒΙΟἢ βοοιηθα ἴ0 βρροτί {Π6]Ὶ νἱδν8, δηὰ [Π6 Ναδβίο 
ΤΓΙΆΠΒ τηρῃῦ ὉΡΒΟ]α οὴα ψ ἈΙΟΝ βθοτηθὰ ἴο Ὀ6 οὗὨ 8ῃ ὀρροβὶ(θ ἰθβῃάδπου, 
γοῦ {Π18 18 Βοιῃθίῃηρ αὐ αἸοτοπΐ ἔγοτη βαρροβίηρ {πα΄ ἃ ψουβίοη 
Βῃου]α ΡῈ τηδᾶβ οὗ βοῦ ρυγροβα ἔου {π6 ἀδίδθησα οὗ ραγι σαν ἀοοίγ! 68. 
ΤΠ ΟἿΪΥ στουπα ἔου ᾿υβα γτηρ δα οὗ δὴ ΟρΙ πο (Ἰγταβρθοίΐνα οὗ [68- 
ΕΓΔΟΗΥ͂ ἴο {π6 ἔοι) που]ὰ Ὀ6 {παῖ {86 νϑγβίοῃ 186] χε θα οἸΘαΓ 
ἴγδο68 οὗ δι οἢ ἃ ΡΌΓΡΟΒΟ μανίηρ Ὀ6 θη οαγτϊθαὰ οαὐὐὨ. Τῇ ΟἾΪΥ γθδβοῃ 
ἔογ οὐἱριπαῦϊηρ δυο ἃ ΒΌΡΡΟΒΙΔΙΟΠη, Β66ΠῚ8 0 Ὀ6 ἰδ αἰβησυ] ν οὗ 
ΔΒΒΙΡΠΙΩΡ᾽ ΔΩΥ͂ Β0 Π οἰ οηΐ στοι πα 8 ΤῸ βυοἢ 8 ργοοθάυγα οἢ [6 ραγΐ οὗ 
ῬΒΙΟΧοπαΒ 88 {π6 οχϑουζίοη οὗ {818 (γ᾽ οη. 

ΤὨ18 νϑυβιοὴ 18 ποῦ ΠΟῪ Κηούγῃ ἴῃ {Π6 Όγτη ἴῃ ᾿ ΒΙΟ ῬΟΪγ σατΡ ἰοδὲ 
10, Ὀυΐ ΟὨΪΥ {ΒγουρὮ {πΠ6 του ϊβίοη τ ΒΙΟἢ 1Ὁ Δ ΓΟΥ ΑΓΒ Γθοοϊνοα δὖ {10 
μδηάβ οὗ Τμοπιαβ οὐ Ηδγκοὶ. ὅϑουηθ ἔθ ν οἰζη]0η8 ἔγομι {π6 Πλέϊοχε- 
πέαπ [οχῖ, 88 βυοῖ, τ ῃ 1 ἢ ἀο ποῦ ῬΓΘΟΙΒΟΙῪ δοσογαὰ ἢ (6 ΗλτοΙθδῃ 
ΤΟΟΘΙΒΊΟΙ, 816 8}] {Παῦ γ7ἷὰ ΟΠ ΤΟΥ ΟΠ, 88 Ὀδοηρίηρ δογέαϊπῖὶψ ἴο 186 
{γαπδ  δἰϊοη οὗ Ῥοϊγοαῦρ. Τμὰβ 1ΠπΠ6 αἰἸδουββίομϑ οὐ {π6 παίυτο δηᾶ 
σμαγδοίοσιβϑίῖςβ οὗ {πΠ6 νϑυβίοῃ, γοίαῦθ ῬΥΟΡΟΥΪΥ το {86 ψουκ οὗ ΤΠοτηδ8, 
ἴον γα ἀο ποῖ ΚΠΟῊ ΠΟῪ ᾺΓ ἢ6 ΠΔΥῪ ἤδνο ἀδραγίθα ἔγοιῃ {86 ἰοχῦ 
ὙΠῸ} Β6 τουβοα τὰ ατοοῖς Μ 55. 

Τὺ Βδβ σθῃθγα! Υ Ὀδθη βίδίοα, {πᾶ0 ἴῃ ᾿ηοάσθσγη {1π|68 ἴπ6 ἄγϑὶ Κηον- 
Ἰεᾶσα συ ΒΊ ἢ [Π6 βομοῖίατβ οὗ ΕΌΓΟΡΘ ρβοββθββαα οὗ {πῃ Ἵσίβίθποα οὗ βιιοἢ 
8. ΥΘΥΒΙΟΙ 88 186 ἰαΐοῦ ϑυσῖαο, τῦ88 {ΠγοΟυ ἢ (Π6 ποίϊ668 οὗὨἁ (86 οΥἹρΊηα] 
τοῦ οὗ ῬοίγολΥΡ, δ δὴ 1η6 του ϊϑίου ὈΥ ΤΠοπιδβ οὗ Ηδυϊο], πο 
Ὑγ6γ6 ΘΟπἰδἰπΘα ἴῃ {π6 ΒΙΡΙΙο 6 οα Οὐδ 8}18 οὗὨἩ Αββθοιηδηὶ: θαῦ (ΠοῸΡἢ 
[818 88 θ6θὴ 80 οἴῃ ϑίαίβα δ8 [0 ΒΏΟΥ [Π6 δου 0} ΟΡΙ ΟΠ ΟΠ (ἢ 6 
Βυι  )οςοΐ, 1 πιυδύ αν Ὀ6οὴ ὈτουρὨῦ ἔογναγα ἴῃ Ἰρπόγηθα οὗὨ {Π6 ἔδοΐ 
{παὐ Ῥοοοσίκο, ἴῃ 1680, ἴῃ {86 ργϑίβοθ ἴο ἢ18 δα οη οὗὨ {π6 βθοοπά 
ἘΡΙ8ι16 οὗ Ῥείονγ, ὅζθ ἴθ ϑυγίασ, ρσίνεβθ {Π6 οσχίγαοί ἔστοια ΠΙΟμυβὶιϑ 
ΒΑσβα] 8 τ ΒΙΘ ἢ τ ϑη Ἰοὴ8 ἴΠ6 νοσβίοη οὗ Τποιμδβ οὗ ἤαγκοὶ. Απά 
τπῃουρ δ ἀϊά ποὺ Κπον τσλαξ νογβίοη Ἰοιηδθ ἢδά ὀχβουίοα, ἢ σο68 
οἢ ἴο ΒΡ οὗ ἃ ὑγϑῃβίδίοη οὗ {π6 (ἀοΒρθ]β δοτασηηϊοαίθα ἴο Πῖτὰ ὈῪ 
ἃ οογίδιη Ἰθαγηθα τη (ΠΠΠΔΠ)64) ΥΠΊ ἢ ΒΟΥ] ον [Ὁ] ονγοα {Π6 ατροκ, 
Δα {μ08 νγὰβ ἀου 1688 [πΠ6 Ἡγο θδῃ ἰοχῦ. 

Ιὴ 1730 ϑαιαμιθὶ ῬΑ πΊοΥ βοηΐ ἔγοια [106 Κῖγ, {Π6 δποιθηῦ Ατηϊάα, 
ἴῃ Μαβοροίβιηϊα, ἰο τ. (οι βίον ΒΙΆ]ου, ἔουν ὅὄγτιαο Μ58.; ἕσοὸ οὔ 
ὙΓΠΟὮ οοπίδιηρα [μ6 Ηδτγοίθδη γϑοθηβίοῃ οὗ ἴΠ6 Νὸνν Τοβίδῃχθηί, Οπ6 
οὗ τῆ686 ἱπο] 68 4}} [πΠ6 ὈοοΪκΒ (ὀχοθρὺ {π6ὸ Αροσάϊυρβα δπα {μ6 οοῃ- 
οἰαδίοη οὗ [86 ἘΡΙ8116 ἴο δ τελυθο ει, ἴῃ μα οὔποῦ (το οἢ τγᾶ8 
ΤῊ ΠΟ τ Π]α᾽64) 1Π6 ἰαχὺ οὗ {Ππ6 (ἀοβρε]β δε]οηρδᾷ ἴο {Π6 βϑῖηθ νογϑίοι 
δαῦ 1ῃ {86 τοϑῦ οὗ [86 Ῥοοΐίκ {π6 ἰοχί 18 {παῦ οὗ {π6 Ῥαβιῖο. ὙΥ̓ ΒΘ ΟΣ 
Π6 Αροοαΐγρβα θνϑσ βϑ]οηρϑαᾶ ἰο {π6 ὑγϑηβίαὐοι Βθοῖηβ ἴο 06 ὙΒΟΙΥ 

1 Τῆς ἔγχει οὗἩ {8680 Μ55. δο ἀεβίρηαιε Οοάοχ Ηογδοϊοθηβὶβ (Παγοϊεηδὶθ σου μᾶνθ 
θ6ΘῚ ΤηΟΓ δι }180]6}) ; ἴπ6 ΟΥΠΟΙ δ ς4]1ὁ64 Οὐάεχ Βαγβαὶθϑὶ, ἔγοιη [ἢ 6 ταγρῖπ δ] ποῖθ8, ὅς, 
πο ἢ Ργοοοοάςρα ἤγοιη Ὠιοηγβίαβ ΒΑΓβ  Όδοῖι8, ὈΙΘΠΟΡ οὗἩἨ Ασα δ, ἴῃ (86 ἔν ἢ σΘητΌΓΥ. 



ἘΞΕΘΞΕΙ ΠΕΞΟΘῚ φῶνϑ!- 

272 Τοτέμαϊ (Ογϊξϊοῖςη,. 

πποοτγίδϊῃ ; ἔοσ {ποιρὴ οἴμπον ΜΆ, οὔ [86 Ο᾽οδρεῖς να δοπιὸ ἰο ᾿ἰρδ, 
ΠΟΠ6 Θχοθρί ἐμαί οἵ ΒΙΘ]ΟΥ βθθιὴβ ἴο θ6 Κπονπ ΒΟ ΘΙ ΓΆΘΘΘ. ΒΗΥ͂ 
οἴοῦ οὗὨ [86 ὈΟΟΪΒ. 

ΤΗΘ Οοβροὶβ ἴῃ {86 ΜΆ. οὗ [Π18 νϑύϑιου. δῖ δπάθά ὈΥ̓͂ ἃ βὺ}- 
βουϊρίϊοη, βίδπρ {μα ἸΒοτηΔ8 οὗ Ηδυκοὶ γον βοα 1ῃ6 νογϑίοπ ἴῃ {86 
γθὰΣ οὗ (μ6 ὐσθοκβ 927 (ἐ. 6. ἃ. ἢ. 616) εὖ Αἰδχαπάγια ὑπ (᾿Γ6θ 
ὧν 88 ἴῃ βοὴ ΜΙ 585. ὕνο) το οορίθ8. Αὐ {π6 πᾷ οὗ {μ6 (ὐδίμο  !ο 

ΡἰΒΈ168 18. ἃ βι 1] ὺ ποία (τείεστίπρ' ΒΟΥΤΟΥ ΘΓ ἴο θαὺ οπε τσοὶ οΟΡΥ) 
ἴπ ΒΙΘ]ογ Β Μ ΩΦ. Το ΕΡΙ 8.168 οὗ δύ. Ῥδὺ] θοϊηρ ἀοἴδοϊνα αὖ ἴ[μ86 δῃὰ, 
Ὑ6 γα ἰοἵν σι πουΐ ροδίτυο ρτοοῦ ὑπαὶ βοῇ 8 ηοΐθ γγϑ {ῃθγθ 180 ; 
 Ὠ 198, μον ΘΟ , ἔγοπλ ΔΠΑΙΟΡῪ, 6 ΤΩΔῪ Ἰυαρα νγαβ οὔδ6 {86 6886. 

718 Τοιηα5, ἴΠ6 ΓΟΥΊΒΟΥ ΟΥ̓ [ῃ6 ὙΘΙΒΙΟΙ, 18 ο8116α ΗδΙΟΪ 6518 ἔγοπι 
θυ, ἃ ἴονγῃ οΥ γ]ὰρ (1π ῬΑ] ββέϊῃθ 3); ργοθθὶγ Ηἷβ δἰ γί μρΙδοθ, πον 
ὉΠΚηονη. Ηδθ τῦ88 ὈΙΒΠΟΡ οὗ Μαθυρ οὐ Ηϊοσαρο δ, δηα ομθ οὗ {π6 
Δα μογοηΐβ οὗ [π6 Μομπορμγβιίθ ῬΑΥΥ͂ διηοηρδί {πΠ6 γστίδμθ, ΤῊ]8 
᾿ Βοπια8 ἢ88 θ6 θη σοηουπα θα Ὑ}1ἢ δὴ δἰ άον Ἵ οτηδδ ( ἱδμορ οὗ αετ- 
τ 8 1018) ἴῃ [Π6 ργϑοθαϊηρ' σθηίυΓΥ ; πα ἔππ8 ΜΊΟΒΔ6]18 Βυρροβαὰ {ῃδὲ 
{πΠ6 οἰάον ΤΠ οπηαβ δα ἵν {πὸ ΣΟΥΒΟΥ οὗ {818 νοσβίοη, νυ οἢ 6 
{μογοΐοσο ἱμβουρηῦ γγα8 ἀοη6 δἰπλοϑύ Ἰτητη  αϊδίθὶ Υ δου 10 τγᾶ8 Ἄχϑοι θα. 
Βὰξ 818 18 ἃ σγοιηα 688 [ΠΘΟΓῪ : [86 ἀαΐθ ἴῃ [86 Βυ βογιρίίομ οὐἔἔὨἉ ἐπθ 
Μ55., δὰ ἐδμαῦ σι βῖοι ατοροσυ Βδᾶῦ ΗθΌγθιβ δβϑῖρμθ ἴο ΤΒοπιδΒ οὗ 
ἩδΚοΪ ὅτ ᾿ῃ Ῥυθοθο δοοούάβποθ μα βυδ)]θοῦ γα ῦγοβ ἴο θ6 τι θῃ- 
{Ἰοποα Π6ΓΘ, Ὀθοδιβο οὗ {86 ΒθοσΥ οὗ ΜΙΟΒΔ6118 (ποῖ ἢδ8 ἐνϑὴ Ἰηίτο- 
ἀυορα {Π6 ορί πίοι ἐδπαὺ ὑΠΟΥΘ ὝΘΓΘ ἔϊσο ΤΟΥ ΒΊΟΠ8 ὈΥ ἔϊοο ΤΒΟΙΏΔ8568), 
δῃα Ὀοοδαδθ, ἴῃ 8. ΟΥΙ168] ΘΒ τηδίθ, ἔπ. 18 ποϑᾶ ἴο ᾿παυΐϊγο ὙΠΟΙΠΟΥ 
116 Ηγοίθδῃ σθοθη βίη, 88 γ71ὸ6 ὮΑΥ͂Θ 10, νγ8ἃ8 ἃ ὙΟΥΚ οἵ [86 Βορὶπηϊηρ 
οὗ {86 βἰχίῃ οὐ οὗ [86 [0] οσὶπρ ΘθμΐασΥγ. ΤΠ Ἰδαίου 18 οουίβιη]ν (88 
για ἀαΐθ. 

ΤῊΘ γϑοθῃβίοη, 88 ἷ7Ὑᾷαᾷ ᾶγα 10 ΠΟΥ͂, ΓΕ] ΌἑοΒ ἀδβοσιρίίοη. Τηδ ἰοχὲ 
ἢ ΨΑΙΙΟῸΒ ὈΪαοθθ 88 ΟὔΘ]1 δηᾷᾶ δβύθυβίςβ ᾿πίσοἀυοθα, στ 8. πλαυῖκς 
ἴο ἱπάϊοαίθ μον ΓὯΣ {Π6 ἴογος οὐὁἨ δϑδοὴ οὗ {πθ86 18 ἴο οχίθπα, [1 186 
ΤΉΔΥρΡ ἢ μοῦ Δ.Ὸ ΓΟΔαΙΠΡΒ 1πἰγοαυοςρα, αἰ τῖπρ (αὐ ὕπ|68 νν14.6]γ) 
ἔγοσῃ ἴ8οββ ἴῃ [86 ἰαχί. ΟΟΔΒΙΟΠΔΙ]Υ ἴῃ {86 τηλτρὶηῃ ατοοὶς Μ 55. (οη6, 
ὕπο, ΟΥ̓ ΤΓ66) 4Γ6 ἀΙβποῦγ οἰτοα, πὰ ασθοκ οσ 8 ἃγΘ δ]80 ρίνϑῃ αἵ 
ἰἰγλ68. [Ὁ Πα8 88, πῃ 118 ΓΕΥ]Β66 ἔοΓΠι, 8 ὑπογου ΡὮΪΥ ΟΥ168] ἈΡΡΘΟΆΓΔΠΟΘ, 
Τη δχδυιϊηϊηρ ἰμ6 οῃαγδοίου οὗ [Π6 σϑδαάϊηρβ ποίθα ἴῃ [86 πηλγρίη, 8δηἀ 
ΘοΙρΑτίηρ ἔμοῖ ἢ (16 αχῦ, 10 1] Ὀ6 βθθὴ {πὶ {Π|6 ἔΌΣΤΔῈΓ ἤδαγο 
Ὑ8δὺ ἸΩΔῪ Ὀ6 ἀδοῃημρα 8 τηῦοΐ τηοτο «ἀϊεταπάγίαη οἰνατδοίου ἢ ΨἘ116 
{Π6 Ἰαϊίου ἃγ τόσο Ὑμαὺ σοῦ μανθ θθθὴ δχρθϑοίθα ἴῃ [86 βιχίῃ 
οοηΐασυ. ΤὨῊΪδ βυροοβίβ (μδὺ {Π6 ὑδχὺ 84 τηλγρὶη οδηποῦ μα γ6 ΒΡΓΠΩςΣ 
ἔγοτῃ {ἢ 6 ϑᾶπλθ οὐ 1681 οᾶγο, Δη6α] δμαῦ πὶ (86 ομα ἴπογο 18 {86 ψοῖὶ οὗ 
{Π6 ὑγαηϑἰαίοσ, υϑηρ ΜΆ. ψ ΒΊΟΝ Δρρτοχιμηδίθα το {π6 ατϑοῖὶς ἰοχί 
οὐστοηΐ ἴῃ Ἰαΐου πη68, πα {πὸ Οἴμου (δαί οΥἨ {ῃ6 ΓΟΥΊΒΟΥ ΨὮΟ, 85 ψγ6 
ΚηΟΥ,, οαυτιθα οα 18 οσκ αἱ ΑἸοχδαπάγια, τ ῆοσο ΜΌΝ. οΥὨἨ δῃοίποῦ 
Κιηα τρμῦ 1611} βασο Ὀθθη Ἰοηρ ουγγοηΐ. 

ἼΤᾺ6 δϑογιβιβ δῃὰ οὔθ βῆου ροϊῃΐβ οὗ δἰ πη]αυ τ ο ἐμ6 ϑὅσϊδο 
ψουβῖοι οὗ {86 ΟἹα Ταβίδιηθηϊ τοδάθ ἴγοσα {Π6 Ἡοχαρίαγ ἰοχί οἵ {868 
1,ΧΧ, 48 τονιβοὰ Ὀγ Οτίσοη. Αβ μαὺ ἰγδηβῦϊοη οι ρΙοΥΒ {Πο66 
ΤΥ 8, θοσχονοᾶ ἔγομῃ [ῃ6 ὅκοοκ ἰοχὺ, ἴο ᾿πἀηοιλίθ ναγ δ! οηβ ἔγοσα ὑπ 6 
Ἡρῦχον, 80 ἴοο ἤδγθ, ΠΟΥ βθοῖὰ ἴο 6 υϑδοᾶά 1:1ῃ 8. Βἰ ΠΣ, ΙΩΔΠΠΘΥ; 
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δογ 1808 ρΡοϊηῦ ουΐ ΓΟΒΡΘΟΙ νΟΪΥ δα! Π]0Π8, ἀπα νγοτ8 τ ἢ] ἢ τὸ ππαυκοα 
88 1 186 Υ βῃοι)ὰ 6 οὔτε. [{ Ἰοοῖκβ, {ΠΥ ΓΘ, ἃ8. 1 1ῃ στονιδιηρ, 
δαάϊομβ μα Ὀδοη ᾿ἱπίγοάιιοσοα τρλγκοα ὙΠ δὴ βίου, δπα (δὲ 
ὙΠΔίΟνΟΣ «588 ΟΥ γΗαᾶψαιἹ ἀδοπιοα τοἀυπάδηξ τῦ88 τηδυκοα τ] ἢ δὴ ΟὈαΪτ8. 

ΤΗΟ ϑγτῖδο νοσϑίοῃ οὗ ἴπ ΟἹα Τοβίδιηδη ἔγοτα (86 Ἡοχαρίαν ἰοχὺ 
οὗ 10 ΠΧ Χ. να Ἵοχοουΐοα δὖ {π6 βᾶτηθ ρουϊοα 88 ἴῃ στϑοθηβίοῃ οὗ 
[πΠ6 ῬΒΙ]οΟΧΘμΐΔη σογβίοη οὗ {πὸ Νον Ὀγ ὙΒοπιδ8, δμα δ {Π6 βδῖηδ 
Ῥίδοθ, 88 ρῬθδγβ ἔγοπι [86 δ} ΒΟΥ ΡΓΟΠ8 ΔρΡΡομαθα το βοῦλα οὗ {Π6 
ὈοΟΪΚΒ. πὸ ΥΔΏΒδῖου 16 {ποτ οδ]οα αμῖ, Ὀὰὰΐ πὶ ἢϊπ [8 
δεϑοοϊδίθα {ΠπΠ6 παῖηθ οὗ Μαῦ 7λοπια, ἃ ἀδδοοι οὐ ἐπ6 ρδίγίδσοβ Μαγ 
ΑΥΒΑμαβῖὰΒ: {Π6 ἀἄαία 18 {η6 γϑαγ οὔ {π6 Οτοοῖκβ 928, ἱ. 6. Α. ἢ. 617." 
ΤῊ18 τῆλὺ δ {Π6 ΒΆΠ1Ὶ6 88 ἸΠοιηδ8 οὗ Παυκοὶ; [Π6 πϑιηθ, ᾿οΟλ ΠΥ, 
ἀδῖθ, δα Κιπα οὗ οδσουρδίοη 841} ᾶστϑα; δηα Ὧ18 σϑθοθηβίοη οὗ 1ῃ6 
(1οβρθ]8 νσϑ8 οοτωρ[ οἱδα ἴῃ {πὸ ργθοθάϊηρ γθῶσ. [Ι͂ἃὰ ὑπαῇ οα86 Βα οου]ὰ 
ποῦ Ὦδγθ ὈΘοοτΩΘ ὈΙΒΒΟΡ οὗ Μαρυρ πὰ] 8 Ἰαῦου ρουϊοά, 

10 δ Ὀθθὴ αιιδϑιϊοποα τοίου {π686 οὐ σαὶ τραγκβ ἴῃ (86 ἰοχί 
Ῥτγοοβθαθα ὙΠΟ Υ ἔγομη ΤΠοιηδβ (0 Πόσα [Π6 τλ ΥρΊ ΠΑ] ποΐδϑ δῦ μθ6 
ἈΒΟΣΊΌ64), ΟΥ ὙΠΟΙΠΟΥ {ΠΟΥ ΤΟΥ ἴῃ ραγῦ [86 ψοτκ οὗ Ῥοϊγολγρ Πἰιω- 
β6!, ὙΠΟγο οχὶβίβ ἃ Μ 5. δὲ ΕἸογθῆοα ἴῃ 1π6 Μοάϊορδη [ἰ τατυ οο- 
τδιπῖηρ {86 (ἀοΒρο]β οὐ (818 νϑυβῖοῃ πιὰ (Π6 δϑύθυβκα δη οὔὐο]!, θὰΐ 
νυ Πουΐ {Π6 τλλΥρΊη δὶ ποῖθβ οὐ [86 δ βοσιρίίοη οὗ ΤὨοιηδβ. ΤῊ] Π88 
Ὀδθη το ]16α ὁπ 88 ἃ ργοοῦ {παὖ [86 δβίθσβι.β αῃα οὔϑὶῖ ργοοθεάοα ἔγοηι 
ῬΡΟΪγοαγρ Ἰπιβο]ὅ; θαὺ ἰδαῦὺ {Π6 τηγρίπαὶ ποΐθϑβ σσοσο ἴμ6 σοσκ οὗ 
Ὑποῖθαθ. ΤὨϊΒ, ΠΟΤΤΟΨΟΥ, 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΤηΘ8ΔΠ8 ἀδοϊθῖνγα; [ῸΓ ᾿ύ ΒΘΘΙῚΒ 
ἀμουε ἴο ΚΠΟΥ͂ ΜΕΥ ῬΟΪγΟΔΥΡ βου παν {μιι8 τηαγκοα ἢἷβ οσῃ 
ψΟΥΚ, ποῦπηρ Ἡμαὺ οὐρΐ ἴο Ὀ6 οὔθ, δηα ταὶ ττᾶ8 δέου σαγαβ 
δΔἀάοα, ο 1ὯΓ δὲ δὴγ γγοοῦ 18 ρίνϑθῃ 88 γοῦ, ὑοῦ βθϑῃγβ 0 δ6 20 
ΤΘΆΒΟΙΠ ἴὉΓ Βιρροβίηρ ὑπαὶ {Ππ6ε6 δα" οπθ ρσχοσοοθαοθα ἔγοπιὶ δὴγ Ὀυΐ 
ἃ ΥΟΥΙΒΟΥ ; δηα {Π6 ΟὨΪΥ ΤαΥΪΒοΣ οὗἩ ὙΠΟπὶ γγ7ὰ ΚΠΟῪ 18 ΤΒοα8. [Ι}ἢ 
ΔΙ͂ΟΣ ΠΠπ|68 ἀἸΒΟΥΘΡΘΠΟΙ6Β ΤῊΔΥ Πᾶνα Δ ΪΒΘῺ ἴγοσα [Π6 τηϊϑία Κα οὐ σου ἰβίϑ 
88 [ο ἴΠπ686 τηϑγκθ; 8Πα ΒΟΙῚ6 ΤΔῪ ἢαΥ6 τοί! "64 τηοσα οὗ [Π686 ἴῃ ΓΠΟῚΓ 
Γγϑηβοσιρίβ ὑΠ8η τγαϑ ἀοη6 ὈΥ ΟἴΠΟΙΒ, 50 {παὺ [πΠ6 ΕἸογθηῖπο ΜΆ. ΤΥ 
ἤδγΥθ Βργαηρ᾽ ἴγοτ Ο6 ὙΠῸ τοίαι πα {Ππ686 αἰ θεοί: η8 ἴῃ Ῥαγί.. 

1 88 αἷδὸ Ὀθθῃ αυοδιϊοηθα Ὑμοῖμ ον {86 αβύθυβκβ δα οὐϑὶἱ ΣΟ ῸΣ 
ἴο {πΠ6 Ῥαβῖο ἰοχύ οὐ ἴο ασοοκ Μ55. ΤῈ ἔοστηθσ ορίπῖοη 8 ποὶ 
ΘΟΠΒΙβύθὨΓΠῪ τηΔΙ ΔΙ ΠΛΌΪΘ; [ῸΓ ΥΟΥῪ οἴἶδη πογα δ.ΓῸ σϑϊηρβ (δι 

πούρα, ὙΠ 6γῸ (86 Ῥαβῃϊῦο 18 υοσυ αἰβογεπί, ΤΠδὺ (ΠΟῪ πεν τοίου ἴο 
{Ππᾶῦῷ σΘΥΒΊΟΙ 18 τηοσα ὑπδῃ σου] 6 Θοπβ ἀομ]ν δττηθα ἴῃ [86 Δθβο ποθ 
οὗ 811] δοΐπιαὶ θυϊάθῃοο: ἴῃ δοπιθ ὈΪαο68 1ΐ 18 411 θαΐ οογίδϊη {παΐ {πον 
Ὧο. βυθοῦ στϑἔοσθῃοϑβ πισλέ ἤν ργοοθοᾶρθα ἔγοῃη Ῥοϊγοαγρ Πιμηβο δ, 
θυυῦ βοπῃα οὗἁ [ἢ686 δῦ οἰδαυυ (Π6 ψοῦκ οὗ Τποσηδθ. ἴῃ σγϑδάϊηρ {Π6 
ψογϑίοῃ 086], 10 ον (αὐ 10 18 σμαγδοίοτιβοα ὈΥ 8 Κιπα οὗ βογαρυίοιια 
ἸΘΓΑΙΥ, δηὰ ἰμαὶ {Π6 ῥτορυϊου οὗ ϑὄγσγῖδο ἰάϊοτα 18 δοηβίβ ΠΥ 
ΒΔΟΓΙΠΟΘα 80 88 ἴο 0] [πα οὗἩ (ῃ6 ατοοῖκ, Ὑμαΐ {π6 Ῥοϑῃϊο τγδβ 
ΘΠ ΡΙογοϑα ὈΥ {πὸ ὑγαπβ]αίοσγ ἰ8 οἰθαγ ἔγοτα ἴπ6 ἔγοααθπῦ γοῦστο οα οὗ 
[Π6 Βᾶιὴθ ΜΟΓΩΒ 1ῃ Π6 Βδη6 ᾿ 68: 10 15 188 ΠαΤαΪν ἴο00 το ἴῸ 
ΒΑΥ οὗ 1ἰ, ψ ἢ Πγ. Τανιάβοῃ, ὑπαὶ τῦ ““ γγῶβ θαβϑα ἅροη (δ ο]α ὥὺγτίδο." 

δ 866 ΜιΙάάοΙ ἀοΥρ 5 “ Οοάοχ ϑγτίδοο- Ηοχδρίασὶβ," Ρ. 65.; δηὰ ἴοῦ ἴμ6 ἱγαπαϊδείοι οὗ 
[ἢ ϑγτίδο δυθβοσί ρίϊοη, Ὁ. 466. 

ΥΟΙ, ἸΙΥ͂, 1 
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ΤὮ6 ἰδησυαρα 18 88 τη ἢ σοηξοστηθα ἴο {πμ6 ατροεϊκ δ8 σου ]α μα ο ἤδαι 
{86 οα86 Ὁ 1 μαᾶ Ὀ66θῃ 4 νουβίοῃ τη οι] ηθα τι ἢ (Π6 ΟὙΘΕΙΚ, Ἡγοσὰ ΓῸΡ 
ὙΟΓΑ, ραγίϊο]α [ῸΓ ἀρὰ ἴηι ῬΟΒΒθββῖῦθ ῬΥΓΟΠΟΊΠΒ Δ.Υ6 ΘΧΡΥΟΒβοα ΌΥ͂ 
βοραγαΐθ ψΟγβ 'ῃ ἴῃ6 σοῖς οσγάοῦ (Ἰπϑύθδα οὗ διρὶουτηρ ΒΕ Χ68); 
ῬΓΟΠΟΙΙΒ 8Γ6 υι86ἃ ἴο ἰτηϊίαίο π6 σαῖς ἀυίοὶθ; δῃὰ θυθὴ δὖ {1π|68 
τϑεῖκ οἰγυλοϊορίθβ ἀγα Ἐσργοββοα, Τμ6 ΟΥἸΒΟΡΤΆΡὮΥ ΟὗἨ ΡΓΟΡΟΥ ΠΔΠΊ68, 
ἴῃ ὙΏΙΟΒ {16 Βειμίτο [0]]ονγϑ {86 σεπαΐηα Ογιθηίδὶ ἔοστω, 18 Ποσο βαῖ 
8.8146 ἴῃ ογάοσ ἴο δάδλρί ἴμθὰ ἴο {86 ατϑοϊο; δημα ονϑὴ δὖ ἔϊγηθϑ (86 
Οτθοκ οαβα ἰουτϊϑοηΒ μανο ὈΘΘῚ ὈγΘβοσνεα, ΒΥ ὀοιηρδγηρ {818 
ψουβίοη ὙΠῸ δὴ. ΣΟΥ ΘΑΓΥ ὑΓΑΠ ΒΔ οη, ἴῃ ΒΊΟΝ (Π6 ΟὨΪΥ ΟὈ]δοὗ νγϑϑ 
ἴο Βῃονν {π6 ομδγδοίοσ οὗ [Π6 ἰδαπρσιαρα ἐγαπϑδίαἑεαά Τγοπι, ἀπ 411 18 
ῬΘΟΌ]ΙΑΥ [165 ἴῃ (Π6 ΒΑΠ16 ΟΓΟΘΥ, 118 ὨΔΙΠΓΘ Τ]ΔῪ 6 (π6 ὈοίΟΣ ὑπᾶογ- 
βίοοαά. Α νΘΓῪ 8018}} αὐδηῦν οὗἨ ουάθποθ που 6 Θπουρ ἴο οοῃ- 
ψἸη66 ὑπαῦ [16 γουβοη τηδῦ ἢδνα (ἢπ8 ογίσίπαίοά. 

Βυΐῦ 10 τδὺ ὃ6 ἀουδίοα ν᾽ ΒΘΙΒοΣ (818 Βου  ρΡΌΪ]ΟυΒ ἀπά βἰαυ βῃ ΠΣ σα ΠΥ 
Ιηϑύ θ6 Δϑοσι δεα ἴο ῬΟΪΨΟΔΙΡ ΟΥ ἴο ΤΒΟΠΊΔ8 ; [ῸΓ 88 ἃ υεγβίοπ τὺ οουϊὰ 
Βαγάϊυ θ6 υϑοά 1ηΓ6 ΠῚ ]Υ ἴῃ 118 ργοβοηῦ βίδαϊ : 1Ὁ τπὶρηῦ να 66 
8 γΔΙΌΔΌΪ6 αἱ το ϑυυῖδηβ 1ῃ θασηϊηρσ σθοκ, θυὺ ϑυσῖδο ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 
18 αυἱίδ βού αϑιᾶθ. Ῥϑγῆδαρδ {μ6 ἰγαπβίαιίϊοη οὗ Ῥοΐγοαῦρ νγα8 88 
᾿Πογαὶ 88 10 σου Ἱὰ 6 ΘΟ Βιβύθ ΠΥ τὰ 1π 61} 10] 1 Π1ὺν ; 8πα (18 τῦϑβ 
Βα ϑοϊθα οἡ ἐπί δοοοιηΐ ὈΥ̓ ΤΤΠΟΙηΔ8 ἔῸΥ Ὦ18 ΤΟΥ ΊΒΊΟΙ ; δηα [Π6ῃ ΟΠ6 
Ραγί οὗ ἢ]18 ὑσουὶκ ΠΥ αν ὈΘοη ἴο Ὀτηρ [86 ΜΟΓΩΒ ἱπίο {πον ργαβθηΐ 
ΟΥ̓ΟΣ ἴῃ δοοογάδηοα ψ} 18 ασϑοὶκ οορὶθ8. Τμ6 σοσκ ἐμὺ8 ἀχοουϊοα 
τσ ῦ μᾶνο ὈΘΘη π86] ἰο ϑυτίδηδ, ουθῃ 1Γ {Π6Ὺ Μ6ΓΘ ποῦ ᾿θαγηΐηρ 
ατϑεκ, δβ 1Ὁ βῃονγθα ὑῃθπλ Ἔν συ ροϊηΐ οὗ {μ6 οΥἹρίηα!, 

ΤΠοιη88 οὗ Ηδυκοὶ, ἴα [6 Βυ ρβογιρύϊοη ἴο 186 (ἀ08Ρ618 88 τουϊβοα ὈῪ 

Ηΐπι, 8408, “στ 53. Δλο εὖ «οσιοΔ.ο] Τλὲδ 18 186 ὈΟΟΙ οὗ [86 ἔουγ 

(οβρεῖβ, «.-.«.Ὁ2}» προ τγαθ ἐπέογρτείεα ἔτοτα (μ6 ασϑθὶς ἐοηρτιθ 
Ἰηίο ϑυσῖδο, 1 τα ἢ οΑΥ6 δηα ἸΔΡΟΌΓ, Ἰο,θϑ “υγπιογῖν ἴπ [86 οἱ αΥ 
οὗ Μδβθυρ, ἴῃ (86 γϑὰσγ οὗ ΑἸοχαπᾶβδν οὗ Μδοθάοῃ 819, ἴῃ {Π6 ἀδγϑ οὗ 
(λ6 ΒΟΙΥ οομίδββοῦ ῬἈΠΟχθπιθ, Ὀἶβμορ οὐὗἨὁ ἁ {μπδὺ οἶγ. 5ο»»Φ)[ 

«9: Δ ς-- Βαυΐ 10 νγὰβ δϊοσυσαγάβ δοϊηραγϑᾶ (0 οοστϑοίβα) πιὰ πο 
ΘδγΘ ὈΥ ΙΏ6, ΡΟΟΥ ἸΠοΙη848, τ ὕνγο ὐθοὶς Θχοιρ τ, 6. [Ι}ἢ {818 
βίδίοιηθηῦ [86 συεγδίοπ τηβα ὈΥ αϊγθοϊίοη οὗἨ ῬΒΙοχθηυβ ἴθ ἸΔἀθη ῆρά 
χὰ {παᾶὶ τ Πἰοἢ. ὙΒοσηδβ γουϊβθά, βὸ {παὶ γα Βμου]ά ποῦ ὀχρϑοὶ ἴο ἐπά 
16 πὶ ΤαρΑΓ θα 48 ἀἰβίιπος ὑσϑηῃβ᾽ 1] 0}8. 

Βογηβύθιη, ΠΟΘ ΘΓ ̓ , ἢ88 ΓΟ ]6α ΟἹ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ οὗὁἨ Ετοροσῖυβ ΒῈΓ 
Ἡοῦσχωυβ (αἶθο οδ]] θὰ ΑΘ] ρΡὨδγαρίυ8), ἃ ὥυσῖδο υυϊΐοσ ἴῃ [ἢ 6 
τὨϊγύθ [ἢ οοηζΌΓΣΥ, ΟΥ̓ ΤΥ ΒΙΟΒ 6 ΘΟὨΒΙ6Γ8 ὑπαὶ γ;1ὰ ταυϑὺ Ιοοκ οα 186 
Ἡγοίθαῃ 848 8 αἀἰβδύϊποί νοσβίοη ἔγοιῃ {π6 ῬΒ]οχοηΐδη, Βα ΗθΌγεοιιβ 
ΒΡΘΔΚΒ ἴῃ {Π6 ρῥγοίδοθ ἴο μὶ8δ 7Ζλέδαμγια Αγοαπογπι οὗ [86 Ῥδβη το 
ψΘ βου, 8η4 {μ6η οὗἩ (86 ῬΒΙοχοπίδη, δαἀαϊηρ', 88 ἴο {86 Νὸυνν Τοβία- 

τηϑηί, ΣδιαδΣ Δα». Φι2]ο “ δῃᾷ 10 γγαβ ὁοπιραγοα (οΓ οοττθοίθα) 
ἐδλὲ {μιγά ἐΐπιο αὖ ΑἸοχαπασα ὈΥ {π6 ΙΔθΟὺΓ οὗ Τβογλδβ οὔ Ηασϊκοὶ 

. }ο Οδαγκίοηδί Νονυὶ Τοδβίδιηθης ἰγαπβ᾽δίίοης σι γτίδοα οοπιταθηϊαεῖο. ϑοσίραὶξ 
Οεοτγρίαδ Ηδησγίουβ Βογηδίοίη. Ὑ ται βίαν, 1887. 
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.. ἢ Ἰδογηϑίοιη σοϑίβ ἢ {πὸ οχργβϑβϑίοῃ “" (ὴ6 ἐλίγαὶ {ἰπ6,᾽ ἃ8 
{ΠποτιρῈ 10 παρ] 1]οἀ ἐῃαὺ τπ6 ἩδΙοΙθδη τγὰ8 ἃ σουβίοη, οοὔγαἀϊηαίθ σὰ 
(6 ΤΡαβῃϊο δὰ Ῥμι)οχθϑηΐϊδῃ; ἢ6 8180 ὑγαπβδίαΐθα [π6 ψ σα8, “ οἱ τοά- 
ἀϊτατα οϑύ ἰθγί0,᾽ 48 10 {ΠΟῪ βρη βῆοα 4. νογδίοπ ἀηᾶὰ ποῦ 4 γευιδίοῃ. 
ΤῊδ πογά, Ποινα σοῦ, ἰ8 [86 βαῖηθ {πα ἰθ υϑοὰ ἴῃ {86 βυ  βοσι ρου οὗ 
ΤΠοΟΙη85, ὙΠῸ ΟΟΥΔΙΠΪΥ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο [8 Κ6 ραῖπβ ἴο ἑάεμέϊ 16 υεγδίοη 
οη ὙἘΙΟΒ δὲ ἸΔθουτθα τι} {πᾶὶ οὗὁἨ ῬὨΙΟΧΘΟΠΩΒ: “ οὐ σϑοθηβὶ [ὯΠὴ 
ἰογΈ 0 18 1η86 γτϑπαοτιηρ οὗὁἨ 6 πψογάβ οἵ Βαῦ Ἡθργαῦβ ρίνθη ὈγῪ 
ὙΥ1βοιαδη, δηα {Π18 18 ἴῃ δοοογάδησα Ὑγ} ἢ [6 ΒΌ ΒΟΥ ροη 7080 τηθῃ- 
Ὠοποᾶ, 1ὺ πουἹά Ὀ6 ἴοο τυρὶ 80 ἴο στϑϑῦ οἡ 186 δαργθβϑβίοῃ “ {86 {ῃϊγὰ 
ἔπι ἢ 88 ὑβουρῇ (Πμδὺ αἰοπε “ΤῈ ἴο Βῃονν ἐμαὺ Ὑ ΠΟΙ 8388 γγ88 8 ἀϊβίϊποὶ 
ΨΟΓΒΙΟῚ : ΤΟΝ ΤΌΤ ΡΓΟΌΔΌΪ6 18 1Ὁ {παὖ Βὰγ Ἡδῦγυδβ μαα {86 80}- 
βου ρου οὗ ΤΒοτηδλΒ Ὀθίοσα οἰ ἴμ 6. Ὦ1Β ΘΥ̓68. ΟΥ̓ΦἨΒ ΤηΘΙΔΟΥΥ, δηἀ ἰἢδί 
45 Ἀ6 0] ον Θά 1 γογθα!]γ ἴῃ ραγί, μ6 δυο αΐοά Ζα. ΔΝ 2 ἔοσ «3: Δο, 
θοσαῦβα δὲ δα Ὀγαν ΒΥ τηθηθ!ομθα ἔϊσο ἴοστηβ οὗ {μ6 ἰοχί, {}6 
Ῥοβμῖῖο δπμὰ Ῥμηοχοηῖδπ, ἱποιισἢ ΟὨΪΥ οπα οὗ [Π686 νγγᾶϑ Βρόίϑη οὗ ὈΥ͂ 
ΤΒοαδβ. ((Οογίδιηγ Βᾶὺ Ηθθγθὺβ οου]Ἱα μαᾶνο Κπόνψῃ ποίμῖηρ οὗ [86 
Ουχοϊοπίδηῃ ϑυσῖδΉ.) Αμπα 1 Βὲγῦ Ηδριτοὺβ υβθα δὴ διιδίσαουβ 6χ- 
Ῥγθβϑίοῃ ἴῃ 0818 ρἷδοθ, ἢΘ 888 1 πη56}} δἰβθιν 6 γα 80 ἔ]]Υ Θχρ] αἰ πα ἢΪθ8 
τηθδῃῖηρ, ὑμαῦ Βα οὐρῦ ποὺ ἴο θ6 Ὀτουρῃὺὶ ἔργ αγαὰ 88 ἃ τϊΐποθβ ἴῃ 
ΟΡροβίομ ἴο (86 ορϊπίοῃ ἰμαΐ ΤΠΟπηΔ8᾽ Β ΟΥΚ Ὑγ88 ἃ σϑυϊδίοῃ οὗ (Π6 
Ῥμ:οχθηΐδη. Ηδ βρϑδῖζβ ἢ 18 (βγοπῖοὶο οὗ ΤΒομηδβ οὗ Ηδυκοὶ πο 

ἐπιοη δα οὐδ {86 οἀϊάοι πβίοι ῬΑ] οχθηπα μδα ἰταμηβ]αίοθᾶ ; δπὰ ἐδ 

βου ρίΓοΒ ο φἾ 22], ὝΟΓΘ ἐηιοπάεα ὈΥῪ ΤΒοτηΔ8.3 

ΤῊ ατοροτυβ Βὰσ Ἡδτγριβ ὈΘΟΟΙη68 ἃ Ῥούθηϊ τϊΐπθ88 ασαϊηβὲ 
Βοσγηδβίθὶ π᾿ Β ορὶ πο, 6 η αἰΐ Π18 ΘΥἹ ἄσημος 18 ἔα κθ Ἰηΐο δοοουπί; θυΐ 
ούϑῃ 1 10 ἬΘΥΘ ποῦ 80, ἴπ6 βἰδίομηοηϊ οὗἩὨ ΤΒΟΠΔΒ τηϊρμῦ 6 ἀδοιηρᾶ οὗὨ 
ἸΔΠΟἢ ΤΊΟΓ6 γαῖ 88 ἴο δύ π6 ΠΙτηβο] ἀ14, ἤδη ἐμαὶ οὗ 8 υτϊΐου οὗ 
186 {π᾿τύδοητἢ οθηΐαγΥ. 

Βυΐ 828 βῃονίηρ ψμαὺ {Ππ6 γϑὰὶ] ῬΒΙΠ]οχοπίδη ἰοχί ψγ88, Βοσηβίοϊπ 
ΤῸ 168 ΟἹ 8 ἔδυν οἰϊαιοηΒ ἔγοιῃ 1ὑὺ ρυ Βα Ὀγ ΥΥ Ἰβοπηδη ; ἀπὰ 88 {μ6 Ὺ 
ἀο πού Ρῥγϑοϊβοὶ Υ ἄρτοθ τὴ (ῃ6 Ηδγοίθδῃ, 6 οοποΐυα68 {Παῦ ΠΟΥ ΤΟΥ 
ἴλκϑὴ ἴγοσα {πὸ ἐγμθ ῬΒΙ]οχαπίδη, {π6 δοΐα] σοστκ οὗ ῬοΪγοθΡ, ἴῃ 
οΡροβιίου ἴο ἴπ6ὸ Ηδγοϊοδη ἰοχί, Βαυΐ {πΠ6 ΑἸ ΥΘΠΟΘ8 ἴῃ (ἢ 6 ραββαρδβ 
ΔΓΘ πού ΒΒ ΟΙΘΠΕΪΥ δ τ ῖηρ' ἴὸ Ὀ6 τη846 {Π86 Ὀδ818 οὗὨἉ δὴ οἰδθοσγαῖθ 
1Βοοτγ. 
ἜΆΕΙΝ {Π6 Δγρυμλοηίθ οὗ Βογηβύθϊῃ ἤν Ὀ66Π δαναπίδροοιβ (ἢιι8 

ἔαν, [μαῦὺ [ΠΟΥ Πᾶνα 16 ἴο {86 δρργθβθηβίοη οὐ ἴΠπ6 ρασί οὗ βοῇ ϊδγβ 
ΤΏΟΓΟ ΟἸΒ.  ΠΟΙ]Υ ὑμδπ νγα8 [86 οα86 Ὀοίογο, [πδὲ {86 ῬΒΠ]οΟΧοπίδη δηά 
Ηγοΐίδθδη ἰοχίβ ἀγα ποῦ ἑάεηπέϊεαϊ, ἀρὰ ὑπαὶ γὸ οὐρῃῦ ἴο βρϑδᾷκ οὗ {88 
ψΘΥΒ ἢ ΜὮΟἢ 76 ῬΟΒΒ6Β8 ΠΟΥ (ἢ 6 Ἰαιϊα᾽ Πδῖηθ δπα ποῖ ὑπάρσ {πὸ 
ἔοτιαθσ. ΑἾβο, ἐμαὶ π᾿ Ὀοϊϊονίησ ὙΒΟΙΆΔΒ 0 ἴᾶνθ δχϑουϊδα 8. σϑαὶ 

1 ΤῊ ῥτοίδλοο οἵ Βὰσ ἩθΌγεθαβ, νι Εἰ σ ἢ τγ82 ἀοίδος ΝΟΥ σίνθη ὈΥ Αββοιηβηὶ ἴῃ τ1ῃ6 Β΄ ]1ο- 
1ῃοοα ΟΥθη18}}5 (νοὶ. ἰΐ, Ρ᾽. 34. 279.) 15 ἱηβοτίοα ὈὉγ ἮΝ ἰβογδῃ ἰπ ἢἷβ ἤογῳ ϑ'ιγτίδο ψ ἢ ἃ 
τῦδηβ διίου (Ρ. 84---91.). Βογπβίοϊη ΒΒ 4180 χίγυβῃ 1 ἴγοῃ ἃ Βοἀά]οίδη ΜΆ. ἰη ἰδ οἀὐϊεϊοι 
οὗ Κιτβο ΒΒ ΟἸὨγοβίοτα δι ϑυτίδοδ, Ρ. 143. 

5 Αβδεσηδηὶ Β' Ὁ] οσμοοα Οτίοπιδ δ, ἷΐ. Ὁ. 411. ΑἾδο οἰϊοὰ ΕΥ͂ Βογηδίοϊῃ, ᾿. 8. 
8 8566 ἐπὴν δυδ᾽οοι ἀἰδουβοοὰ ἴῃ Ἠσρ Εἰπ]οιϊπης, οα, 4. Ρ. 841, 843.; ἀπὰ Τλατὶ ἀοΠἾ 

ΒΙὈϊς4] Οτίσιατη, ἰΐ. Ρ. 188. 
τ 
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γουϊδίοπ, ἰμαὺ Βα ρροδβιἴοπ 18 αὐϊί6 βυ ποιοὶ ἰο δοοοιηΐ (ῸΓ δὴν ἀν 
ἔοσθῦοοϑ ἴῃ {Π6 ἰοχὺ ΒΟ τ μᾶνο ἴτγοιῃ {116 οὐὐβϑίϊοηβ Ὑὶο ἢ ΘΓΘ 
τηλ 16 ἔγοτα {ἢ 6 ὁ]46Γ ῬἈΠοχθηΐδη.Ὶ. Ηον ἴδγ [86 γον 80 ΤΏΔῪ ἢδΥ9 
Θχίθ παρά, οΥ Βοὺν [ᾺΓ ὕΠ6ΓΘ ΤΔῪ Βθθῦλ [0 6 ᾿πύθγῃαὶ σγτουπαάβ Ὁ ΘΟ 
αἰ ἀοτΐηρ [86 σουκ οὗ Τποιηδβ 848 αὐ αἰῤ οτἹρίπαὶ, γα ἀο ποῦ ροββθβ88 
βυβηοϊοηὶ ἀαία ἔογ ἀοίθστηϊπϊηρ, [Ὁ τὺ Ὀ6 {μαὺ ΜΆ. ν}}} γοὺ 6 
ἔουμπα ψ ϊο οοπίαϊη [Π6 υπαϊογοα ῬΒ]οχθηΐδῃ ; 1Ὁ τᾶν θ6 {παΐ 8 
ΟΑΥΘΙ] Θχδη δ] 0 οὗὨ ϑΥτῖδο ὙΣΊΡΟΥΒ, ΏΟΒΘ ΟΥΚΒ οχὶϑὺ πὰ ΚποΤ ἢ 
Μϑ55., ν1}}} ΒΌΡΡΙΥ ἃ Τοϊθσδθὶα βίοοϊ οὗ οἰϊδοηβ ἔγοσα 11. Μαϑδην 16, 
[Π6 παηλῈ οὗ ῬἈΣοχοπίδη πὶ πουῦ βοῖηθ αὐ 8} Προ 001} Παγὰ]γ Ὀ8 
ΔρρΙἸοα ἰο {π6 ἰοχύ ΟΥ̓Ὠ {ῃ18 νϑύβίου ὙΠ οἢ 7ἷΟ ῬΟβδαδδ, 1π {Π6 ΤΩΔΠΠΘΡ 
{παὺ νγα8 ἔγθοϊγ ἀοπο Ὀγ ΒΙᾺ]ον, Αα]ον, ΜΙοΝ86118, πα οὐπ σα. 

10 να8 Κποσχῃ {μπαὺ (ΔἸοποοβίοσ ΕἸ] μδα τροοϊνοά η6 Μϑ 5. οὗ 
{ἢ18 νογϑίοῃ ἔγοσωῃ {μ6 Εἰαβί ; δὰ {ἢπ8 ψὮ116 {Π6 νϑυβῖοη γ88 οὐμου 86 
ἱῃδοΟ 8810 6, 1Ὁ νγ88 οοἸ]αἰθα Ὀγ ὟΥ οἰβίθιῃ, γὴοῸ οδηθ ἴο ΕἸρ]απα [ὉΓ 
[Π6 ῬΌΓΡΟΒΘ, ΟΟΟΌΡΥ Ωρ ὨἸτη86]}, που θυϑυ, ἰῃ {Π6 Ἔχ δύο ΓῸΓ ΟἾΪΥ 
)ουτγίοοη ἄαψε. Τῆθ γαβυ] 8. οὗὨ ὉΠ18 ΠΑΒΟΥ͂ ΘΧΑΠΪ ΠΑ ΟΠ ἀγα ρἴνθη ἷπ 
[16 πούΐθβ ἴο ἢὶ8 στϑοὶς Τ᾿ δβίαηθηῦ, [1ἢ δι ἢ 8 ΘΌΓΒΟΓΥ ΘΧΘΙΏΙΏΔΙΪΟΙ 
ΟΣ 581 0η8 ψ ου ]α Ὀ6 οοτγίδϊη ἢ Ὀαὺ {Π6 ΓΘ ΑΓΘ 8180 τηϊβϑίδ θγηθηΐθ, ΒΌΟἢ ἢΒ 
ταὶρσὐ Ἰοδα ἴο νϑῦυ ψτοηρ σΟΠΟΙ] βῖοηθ, Ἦ οἰβίθϊη, ποσονογ, οαυβοά 
(Π6 γουβίοη ἃπα βομπθ οὗ 118 οπδγδοίοσιβίλο ἔδαΐασοθ ἰο θ6 Κπόονῃ ἴῸ 
ΒΙΌ]1οα] βοἤο δ Β ἴῃ σΌΠΟΓΙΆΙ. 

ΒΙάΪΟν Βἰμηβο], τὰ 1761, ρα ]ΠΒῃ64 δὴ δοοοιηΐ οὗἉ [18 ἀπᾶ {86 ργθ- 
ὙΙΟΌΒΙΥ ΚΠΟ ΟΥΤΊΔΟ γΘΥΒΊΟῈ ὦ : Ὁ τγἃ8 18 Ἰηίθη οι ἴο ἢᾶγα οαϊοάᾶ 
18 ἰαχῦ; Ὀαὺ ΓΒΟΙΡἢ 6 Πα τηδᾶάθ ἃ ἰτδηβογιρὺ [0Γ 186 ρύγροβο, Β8 
88 ποί 8016 (ο ϑΟΟΟΙΏΡ]Π18} Ὠ18 ἀσδῖρῃ. Τὰ ἕουῦ Οοβροῖὶβ 6 τ 
ρα! οα ὃγ ὙΥΒῖα ἢ 1778 δἱ Οχίογι, ἔτοπι 1] γ δ ΜΆ55., ραοοά 
τπθγὸ ἴὰ 16 ΠΌΓΑΥΥ οὗ Ναὸν ΟὉ]]6ρο ; τὰ 1799 {Π6 Αοἱβ δηά (δίμο]ῖς 
ΕΡΙ 5168 α180 σχϑῦα ρυϊη!θάᾶ; δηα 1η 1808 ΥΥ̓ 106 Θοτηρ]οίβά {π18 οα! οη 
Ὀγ τΠ6 ῥυ]ϊοδίίοη οὗὨ {π6 Ῥαυπο ΕρΙβῖ 168. Ὅμα Ἰοαγηθά οἀϊίοῦ βυὉ- 
)οϊποα ἰο 116 ὥὄνγγδο ἰοχί ἃ 1μαῦ]η ψϑυβῖοπ, Δπα (0 ϑδοῦ σγοΪιπὴθ ὙΘΓΘ 
ΔΡΡοῃαβα Ὀσγιοῦ ποίθϑ, ἴπ σψ Βῖοῖ, Ὀ681: 468 οἴδμοσ σϑιλαγκβ, 1Ππ6 νυουθ 
Σορϊησδ ἴῃ (86 (ΔοΒρ618 οὗ Βα] Β δεοοπά Μ8. οὗὨ (818 γϑυβίοῃ 670 

γ ΘΠ, 
Αἴἴοσ 116 μηδ] οδοι οὗ ὙΥ̓Β16 8 οαϊθοπ οὗἩἨ (86 (ἀοβροῖβ, {π6 τϑ- 
ΘΑ 68 οὗ ΑἀΪοῦ τωδᾶθ πότνα {π6 τϑβαϊηρβ οὗ οἴμογ Μ5Ν. οὗ ἐμαὶ 
Ρογοῃ οὗ {Π18 νβγβίοῃ : 818 δχϑιηϊπδίοῃ οἱ {π6 ϑυσῖδο νϑγυβίοηΒ 3, ἴῃ 
ὙΓΒΙΟΝ (86 ΤΘΒῈ}08 οὗὁἨ Π18 ΟΟἸ] ἢ Τ6γῸ σίνθη ἰοροίμοσ τὶν ἢ18 γ6- 
ΤΟΔΥΚΒ ΟἹ {π6 οἤδγδοίου οὗ {86 ὑγδηβίδίϊοῃ 1086], ἔόσιηθ 8. νδὶυδὉ]6 
ΒΟΡΡΙοοαῦ ἰὼ ΤΥ Ειύθ᾽Β δα! οη. 

ῃ 1863 Βογηβίθιῃ ρυ ]18η6α ἰγοτὰ ἃ Υ αἴϊοδη ΜΆ. {86 Ηγοίθδη 
γσῖδο ἰοχύ οὐὗἩ δ, Φ μη (ΟΒρ6] ὃ: ἴῃ (818 [βογθ ἃγθ ρίνθῃ ἔγογω [ἢ 

᾿ Ὁ ϑ'υσχίδοδγμτη Νονὶ Ἐωοσὶβ νουβίοπατη ᾿ἰπάοἷο δίαπ πδὰ Ὠϊδβογίδιίο, ῬΗΠοχϑηΐδπι 
ουπὶ Θ᾿] οἱ 6 ἀποῦτμβ ρμοσνοίαβιῖβ οοὰὰ, ΜΆ. δὺ Απιῖάβ [ΓΔΉ ΒΠ}158ῖ8, οοηΐογοηΐο (ἸἹοοθϑίσίο 
ἙΑΙΟγ, 1.8. ΑἸβο δἀἀεὰ ἴο ϑεηλ] ον οἀὐϊίοη οὗὨ ΥΥ̓ οἰβίοἰ 8 “ 1.106}}} δὰ οΥἰδίῃ δίαυθ ἰῃ- 
τογρτοϊδιίίοποιῃ Νονὶ Τοβίδπιθης. ἨΗδ]εθ, 1766. 

1. Νονὶ Τοδίδῃλθηῦ Υ οσβίοῃβ ϑυσίϑος, δἰ πη ρ]οχ, ῬΕΠ]Οχοηΐδηδ οἱ Ἡ]Θγοδοϊγταϊίδηδ, ἄθηιο 
ἀΧχδηϊηαΐρο.. .. 8 ὅ. 6. Ο. Δάϊοσ. Ηδίηϊβ, 1789. 

8 ὯΔ98 Ἠεδίχο Εὐνδηρο πὶ 68 ΦΟΒΔΠΠ68, ϑυτίβο ἱπ ΗΔΥΚΙ ΘΙ ΒΊΒΟΠΟΣ πιο θογθοίζιπρ τηὶϊ 
ψοοδ θη ὑπὰ ἀδθη ῥπηοκίοη Κυδοδοὶ πη Βυσοοῦ ποῦ οἷο Ὑ 8 δ ηΒΟ ΟΣ ἀρεμινίῆ, 
ὨΘὈκὶ ΚΥ ΟΠ ἢ δηπου καηοη το θοῦ Ηοίηγίοι Βογηδίοιηῃ. [ἱρζίς, 1853. 
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ΜΆ. {Π6 νον] ροϊπίβ ὑρεν ΤΟΥ͂Θ ποῦ ᾿πβογίοϑα ἴῃ ὙΠ οἷ οὐποπη, 
ποῖ Ὀοϊηρ ουπά ἴῃ ΕΙαΪον 5 Μ58.), 48 νγ8}} 18 σταπ)χηδίϊοαὶ ΤΑ ΥΚΒ ΟΣ 
ἀἸδοσ 64] ροϊηΐθ: 4}1 οὐ {Ππ688 ρασγθου!αγβ ΤΌΘ Θχρ]δἰ πο ἴῃ ἃ (ἀοστηδῃ 
Φιββοτίδοη ὙΠῸ ἢ 88 ἈΠΠΘΧΟΩ, το (86 ἰοχί οὗἉ [αὖ (ἀοβρε. ΤῊ]8 
οα θη 48 118 γψαϊὰθ ΟΥ̓ ΓΙ ΟΑΠΥ, 88 1Ὁ σῖνοβ ἃ ἰαχὶ ΟΣ ΘΟ ρΑγ 80} ΜΠ 
ἰ8αῖ οὗἔἩ ὙΥΗΪ6. [Ὁ 18 αἷἰδὸο ψοσίῃυ οὗ γϑιρδῦῖς (μαΐ 1886 ΜΆ. ἔτοιῃ 
ὙὨΙΟ ἢ 10 18 ῥυϊηΐοα 18 ὁη6 οὗἩἉ [μο86 τ ιοῖ, τυ 8116 σοπίαϊηϊηρ [Π6 ΒΑΠῚ9 
ἰαχὶ 48 {μοβὸ οὔ Ὑ 116, μα8 ποῖ. Γ᾽ ποίθβ ἴῃ [8Π6 τΔΥΡῚΠ, ΠΟΥ γοῦ 
ΔΕ ΥΊΒ Κα δηα Οὔ6}1 τη {Π6 ἰοχί. 

11 Βαϑ Ὀδθῃ δἰγθ αΥ τορασκοα {ΠΡ ΒΊΑ]ογ δ ΜΆ. 18 [π6 ΟὨΪΥ͂ ὁπ 6 
Κποῦσῃ ΘΟΠ ΔΙ ηρ᾽ ΠΥ ραγὺ οὗὨ [818 νϑυβίοῃ θογοπα {πὸ (ἀοβρ6]8: δηὰ 
88 τπεῖ ΜΆ. 15 1186} ἀοἰοοῦίνα δὖ (86 οπῆ ({π6 ἰαΐίογ ραγὺ οὗ {6 
ΗΘΌτγονγβ Ὀεΐηρ. Κοῦς γὸ δᾶγνθ ΠΟ Πη]6Δη8 ΟὗὨ δϑοθυδιηϊηρ ὙΠΟΙΠΟΥ 
186 νογβίοῃ 2866 ὈΥ̓ ῬΟΪ γολτΡ δηα {μ6 γον βίο οὗ Τοσμδβ οοῃίδὶ πο 
16 ΑΡοσΑΙΥρΒα ΟΥὁ ποῖ. Ἴπὸ ΜΩ. ἀοδθβ οοπίδιη αἱ {π6 (δίμο}1ς 
ΕΡ 8168, ἀπ ποὺ τροσοὶν {πὸ {πγθθ οι ΥΓΒΘα ἴῃ (μ6 Ῥαβμῖίο; ἀπά 
1818 18 ΘΧΥΘΒΒΙΥ πιΘ ἢ ΟΠ Θα τ ἢ γοργά ἴο 1 ὈΥ͂ Π)ΟὨγϑ1ι8 ΒΑΓΒΑ]θθ08, 
Βιβδορ οὗ Απιάα, ᾿π {π6 ὑπο! ἢ σομίαγΥ. 

Ὑνοἰδίοιη, δ 859 Ὀδθθη τηθηςοποα, γγκὰ8 6 ἢγεὶ Ναὸν Τοβίδιηδηΐ 
δαἰοῦ τγῆ0 πιδθ ΔΠΥ ΟΥΙ 108] 886 ΟΥἨὨ [818 γϑσβίοῃ Οὐ θβ δος, ἴῃ ἢ18 
ἄγϑὶ δα! οη, νγαϑ δἰ πηοϑῦ ΘΠΘΓΟΙΥ ἀοροπάθηξ οἡ ΥΥ οἰβίθὶπ ἔογ (ἢ6 
ΤΟΔηρθ ποἢ 6 σάν; Ὀαῦ Δοσσαγάβ [86 οἀπίοη οὗ ὙΥ ΜΘ ἀπὲ 
[Π6 ἀχδι δ οη οὐὗἩ Αα]ου ὁπαθ]οα τὰ δηά 4}} βαθβοαιθηὺ ϑαϊζοσβ ἴο 
186 18 ΓΘΒΟΊΠΟΒ ΤΟΤΕ Θχίθ ΘΙ ΥΘΙΥ ΔΠΑ ΤΏΟΤΘ ΒΟΘΌΓΑΓΟΙΥ. 
ΤΟ οὐ σαὶ] να]ο οὗ [818 νϑύϑιοι ἴῃ (ἢ 6 ἔοστα 1ῃ τυ] ἢ 10 δ48 ΘΠ 

ἄονγῃ ἰὼ 18 88 βθϑη ἴῃ ραγ Ἰηύπηδῖθα ΘΌΟΥΘ ἴῃ Βρϑιϊηρ οὗ {π6. 
ΤΑΔΓΟΊΠΔΙ ηοΐο68, {Π6 ἰοχί, δηά [ἢ6 ΟΥΓ104] ΤΩΔΓΚ8 ᾿Ἰπἰσοάυσοᾶ, [0 βὺρ- 
ΡΙΙ68 τ8 ὙΠῚῈ ον άθποθ οὗ νϑγουβ Κιπαβ; Ὀθοδιβο 1Ὁ νγῶβ δου] Υ 
τοϑδάθ πιὰ Μϑ5. οΥὗὨ οπα οἶαϑβθ, δῃὰ τουιβοὰ νὴ τῇ ἰΠοβα οὗ δηοῖδοῦ 
Κιπά. ΤῈ οχίγομηθ 1 Όσα ἢ οὐὗὁἨ {86 ὙΘΥΒΙΟΠ ρῖνοθ 08 σγοαΐ οϑσ- 
ἰΔΙ ΠΥ 48 ἴο {86 ατϑοῖκ ἰοχὺ ἔγομη σΒΙΟἢ 1Ὁ τγαβ ἐοστηθά, 80 {μδῦ ἴῃ 
ΠΙΔΗΥ͂ ταϊηΐθ ροϊηΐβ 10 οδπῃ Ὀ6 οἰμρὶογοα τι ἃ Κιηά οὗ οομδάσδποθ 
τ ΒΙοἢ σδηποῦ Ὀ6 ἔδ]ῦ 1 τοραγά ἴο δοπλθ ΟἾΠ6Γ γ υβίοΒβ. 

ἼΠ6 ναῖυθ οἵ (μ6 ἰοχῦ ἴῃ Οοπιραγαξέυσε ΟΥ̓ οΐδπι ἴθ, [μαὲ 118. δο- 
οογάδπος νὴ ατοοῖκ ΜΘ. τ ΠΊΘἢ ἀτὸ ποΐ οὗ {86 τηοϑὺ δῃοϊθηῦ οἶδδϑ 
18 ἃ ροοα οὐ άθποθ ΒΟ {Π6 Ῥγοῦθβδβ οὗ οιδηρθ παᾶ ἰδκοὴ οἴἶδοί ἴῃ 
{π6Ὸ Εαβῦ ἤθη [Π6 ν υΒΊ ἢ γ͵88 τω866; δηὰ ἰῃ8, 1 π αὐἀάϊξίοπϑ, αηι- 
» )ηεαέίοπα, ματα ραβδασες ὁγομσὴὲ ἐπίο ἀσγεοπιοπξ, δια Βα οἢ ροΪπ8, 
1Π18 νϑύβιοη βίϑ 48 ὁρροβϑὰ ἴο [πΠ6 ρθῃθσα!γ οὗ {ποβ6 ὑπαῦ γα ΤΟΣΘ 
δηοϊοηῦ, 10 Ἰπ(λπηαῦθβ ὙΟΤῪ Ρἰδιηὶν {παύ [86 νοῦῖς οὗὨ οἤδηρα ταυδῦ παν 
ἴακϑη οἴεβοῦ ὁπ [π6 ΜΆ. τ ῖοῖ ᾿π (686 ροϊηΐβ ἀρστθα σι ἢ τς ΙΕ 18 
1808 ἃ ΨΘΣΥῪ οαγίδίη τηοπιυπιοπύ οὗ {Π6 ἀοίογϊοσαίϊίοη πυῖοἢ (Π6 τρεῖς 
ἰαχῦ σϑοθινϑα, 88 18 ἀββουρθοα δῦονθ, Βθη 108 ἀἐδέογῳ 18 Θρθοίδι]ν 
ΘΟΠΒΙἀοΓΘᾶ, 
ΤΩ πιαγσίῃ 18 ἃ τ ϊη6889 οὗ 8 αἰ ἴδγθηΐ Κιπᾶ; [0Γ [86 ποίϑθβ {πο γ 

ΤΩΔΩΘ 8.6 ροοα ρῥγοοῦ ἰμδΐ Ὑποιηδθ τηυδὺ ᾶνα ἔουπὰ ΜΚ. οὗἩ δὴ 
ΘΑΥΪΥ οἶδθ8 δ ΑἸδχαπαγία : (6 δοοογάδποθ οὗἉ {μ686 σϑϑδϊηρβ σι 
οἴβοὺ ροοά δι βου 168 88 ΘΟὨΒΙ ΘΓ ]6 τυ ολρμΐ. 

Ομα ἔδαίαγα ἴῃ [86 τηδγρίῃ τηῦδὺ ποῖ 6 ονθυ)οοκαᾶ --- {86 ἴαῦσθ 
Βα ο:8 ἴο [86 ἰοχὶ οὗἩ {(π6 ὈΟΟΚ οὗ Αοἴϑ. ὅ0 τωηϑῆυ οὐ [π688 ΔΡΤΘΘ 
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σι 16 Οὐάοχ Βοζρ, ἐμαὺ ὙΥ οἰϑίοϊη τδουρῃΐ {παὶ ἐλαέ ΘΟΡΥ͂ πιιιϑῖ 
μανθ θθθὴ υδβοϑᾶ ἴῃ {6 γονϊδίοῃ. ὙΒΟΓΘ 18 Π0Ὸ ΠΟΘ ἴο ΒΌΡΡΟΒα [Π]8: 
411 {μα 18 οἰθασ 18, ὑπαὶ βοβ ἱπύθυροϊδιομβ ῸΥΘ Ουγτθηῦ 1 ΒΟΙῺΘ 
ἀοουπχοηΐδβ 1π ἀποϊθηῦ {1Π168. 
1 (818 νϑγβίοῃ 18 οἱὐθα βαρ νυ, {π6 ἐσέ 18 τηθδηΐ : {π6 πιαγσίῃ, ΟΥ̓ ἃ 

το ηρ; σοπἀοιηποά τι 8ὴ οὐοίμδ, ΟΥὨ ΒΙΡΡΙ1Θα 1 δὴ ἀδέογ δ, Πα8 
Αἰ ναγ8 ἴο Ὀ6 ΒρΘΟΙΠΘα 88 βιιοῖι. 

ϑοῖὰβ σϑϑϊηρθ τη Ὀ6 οἰξοα ἔτγοπι {818 νϑγβίοῃ, θυΐῦ τι πουΐ ΔΩΥ 
απἰϊιοντὶέν αἰἰδομιηρ ἴο (Πθῖὰ οα {μαῦ δοοουμπί, Ὀθοδβθ ἰΠΘῪ ΤΑΥ͂ ὈΘ 
ΘΟμΒΙἀογοα ἴο ανο θη σοίαϊποα ἔγοτα 86 Ῥρβαϊίο. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΥ͂Ι. 

ΤΗΣ ΒΥΕΙ͂ΛΟ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ῬΟΕΒΤΙΟΝΒ ΑὈΡΕΡ ΤῸ ΒΟΜΒῈ ἘΌΙΤΊΟΝΒ ΟΕ ΤῊΞ 

ῬΕΒΗΙΤΟ. ᾿ 

ὌΝΡΕΒ δ18 μοδᾶ αν ἴο 6 δοπβὶ ἀοσϑᾶ: -- 
ΤΙ. Α νογβίοη οὗ [86 βϑοοπᾶ Εἰ ριβί16 οὗ Ῥοίδσ, μ6 βθοοῃά δπᾶ (νά 

οὗ Φοἢη, δπά {μα οὗ πὰρ. 
11. Το ϑὅυγίδο γοσβίοῃ οὗ {86 ΑΡόοδίυρβο. 
1Π|Ι|. Α ϑυσχίδο νογβίοῃ οὗ [86 παιτϑῖνε οοηἰδϊποα ἴῃ ΦΦ08ῃ ΥἹ]]], 

Ἰ---Ἰ], 
1. Τὸ μα θθθῃ σϑιῃδγκρα ρον ἐπαΐ {Π6 Ῥοβεϊίο, 88 οὐἹρίηα!]ν 

θα: 64 Δπ4 88 ἰουπὰ ἴῃ {86 Κποσσῃ Μ58., σοηΐαϊηβ ΟἹΪΥ (ῃχοα οὗ (86 
Οδύμο]1ο ΕἸ β6168, δῃα {μαὺ [πὸ βαηχθ {μὶηρ' νγᾶ8 βρθοϊδεά Ὀγ Οὐβηηδβ 
Τπαϊοορ ουδῦθϑ πὶ [86 Βιχτῃ ΟΘὨΓΌΓΥ. 

πῃ 1680 {πότ νγὰϑ ρυ  1Βη6α αὐ 1 ογάθῃ, ὈΥ {δα αἰδυϊπρσιϊϑηοά 
ἘΠρΡΊΊ8ῃ βοδοῖαν Εάτγαγὰ Ῥοσοοῖζο, ἃ γτίδο ὑγαμβἰδίϊοη οἵ {μ686 ἔὉῸΓ 
Ἐριβί]θβ, ἴδκθὴ ἴτοα ἃ ΜΆ. πὰ {π6 Βοαϊβίδη. [Ι͂ἢ {818 οἀϊοι (86 
ταχύ ἴθ γίνῃ οί ἴῃ υγίδο δπὰ Ηθῦτγον ομαγβοίουβ, δπὰ δὖ (86 ἴοοϊς 
οὗ {86 ρᾶρα ἂγὸ {86 οτἱρίῃ8) τρεῖς ἰοχῖ, δμα ἃ 1,δὕ]η νογβίοη οὗ (86 
ϑγτῖδο" ΤΠ οαϊυοΓΒ δμπούδ 008 ΟΟΟΌΡΥ {π6 6πά οὗ {86 νοϊιπηθ. 
ΤΠ ρῥγοΐδοθ ᾿μῆοστηϑ τ18 {π8ὺ {π6 ΜΆ. ἴῃ {π6 Βοά]εῖδα ΠΟ 1Π6 

Θαΐοῦ δπιρ]ογοά σοπίαϊποα ὑμ6 Αοἷβ δῃηαὰ οἵμοῦ (ὐδίβοὶο ἘΣ βέ6β, 
τοροίμοσ πιὰ (ποθ ᾿πἰγοάπορα ἴπ {86 πϑῦ8] οσάθσ. Ῥοσδοοῖκα νγῶβ 
ὉΠΆΌΪ6 [0 ΒΥ ὙΏΘΏ {Ππ6 γΘΓΒΙΟΠ 88 Ιη846, ΟΥ̓ ὈΥ͂ ΠΟΙ ; ΟΠΪΥ͂ ἢ6 
ἴουπα {μαὺ ἃ οογίδιη Ζ7Ζ)οπψϑῖμδ, 10 δα δοιϊητηθηϊοα ἴῃ ϑγσχίδο οα [86 
Αοίβ, (86 ὐδίμοὶϊο Εἰρίβῦ]6β, δπὰ {86 ΑΡροόσδίγρβο, βίαίθα, σι ταραγά 
ἴο 1π6 δοοοπα Εἰ 1816 οὗ Ῥείδσ, (πα 1 νγαβ ποὺ ὑγαῃϑ]αίθα ἰηΐο ϑγσῖδο 
τὰ [06 θοοΟΪκ8 ΒΊΟΝ ΘΓ σοηαἀογρα 1ἢ δποϊθηΐ Ε1Ππ|68: δηα (μδ΄ ἰδυ8 

Ὁ “4 ῬΣΟΌΔΌΪΥ {πὴ ὙΒΙΟΝ 8 ΠΟῪ τηλσκοὰ ἱπ [86 Βοάϊοίδη ΤὐΑΌΥΑΥΥ Α, 2909. 126., δΔηά 
ἀοθοσί υοὰ Ὁγ ὕ0τἱ ἰπ ἷ8 (ὑδίδϊοχιιο οὗ (πὸ Βοα]είδη Μ55. ρὑ. δ. Νο. 19. δηιοὴς [6 ϑ'γτίδο 
Μ895.; ἴοσ 118 '5 186 ΟὨΪΥ ϑγγίδο ΜΒ, ἱπ [6 Βοαϊ]οίδη 1 ΌΣΑΓΥ 10} Οοττοβροη δ ἴο Ρο- 
ΘοΟΟ ΚΟ Β ἀοβοεσ ροη." Μαγβῇ, Νοῖθβ ἴο ΜὶςμΔ6118, ἰϊ, 548. 

5 Τη 8]} {μ686 Ραγςα]ΑΓΘ (δ0 ρΐδη δπὰ ἴοσττα οὗ ᾽)6Ὲ Π1θ8᾿8 εἀϊιίοη οὗ [80 ΑΡΟΟΔΙΥ͂ΡΘο, 
ὙΠΟ μΒοὰ δρροδγοὰ ἰΐγθθ ὙΘΑΓΒ Ὀοίογα, αἰδὸ δὲ 1ϑγάδη, γγὙ88 ΟἹ θ οὶ [οἰ] ονεὰ, ΤῊϊΦ 
εὐϊιίοη ὉΥῚ [6  ίοθα ν1}} Ὀ6 Ῥγοβοην ἀοβογ ρα, 
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(86 γ στϑσγα ποῖ σου δχοερῦ ἴπ {π6 ἰγαπϑίαϊϊοη οὗ Ἰβουδβ {π6 ΒΙΒΒορ, 
0816 Ἡδιο] θη 818, ἔσγοπι ΗἩλγκοῖ, [6 πδῖμθ οὐὨ ἢϊ8 οἱ(γ. 

Ῥοοοοῖζτ ρῖνοθ {86 ϑ'υστῖδο οἰδίοη ἔγοτῃ [86 σοπητηθηΐατυ (ἴὰ Μ3.) 
οὗἩ {π18 τυτιῖοῦ; δηα γγ͵1ὸ ΚΠΟΥ ΠΟῪ {πα΄ ἢ6 νγαὰβ ΠΟ γβῖϑ ΒΆΓΒΑΠθθο 18, 
ὈΙΒΒΟΡ οὗἩ Ατηϊάκ ἴῃ {π6 ὑνο ἢ οαηύαγγ. Βυῦ ἱπ {86 οχίγαοϊθ ἔγομὰ 

- 186 ἰοχῦ ὙΒΙΟἢ ΟΠΥβὶι8Β ᾿πἰτοάπορα το ἢ18 ΘΟ ΠΙΘΗΤΑΓΥ, Ὁ βοαμγρά 
85. βουσὶ 15 νουβίοη γ88 πού 1Δθη 104] τυ ὑπαῦ τ Ιοἢ γα8 οοη- 
απο ἴῃ ὅπ Βοαϊοίδηῃ Μϑ. ΑἸ] 1686 οχίγαοίϑ Ὑγ8 6 ΘΑΓΟΓΆ]]Υ 
ρϑιποτοα ὈγῪ Ῥοσοοκο ἔτοιῃ {μ6 ΜΆ. οὗ ιομγβίαβ, ἀπα ἡ σγα τηθῃ- 
Ὡοποα ἴπ {Π6 ποΐεδβ ἰο Π18 γοϊι πο. 

Α8 Ῥιοηγδβίυϑ ΒΆγβα ΡΒ ΚΗΘῊῪ ΟἸΪΥ {86 ΗλτΟΙοδῃ σοσβῖοπ οὗ 
1686 ἔουν ΕΡΊ 8168, [18 οἰζαί!οπβ τηϊρηῦ θ6 Βαρροββα ἴο Ὀ6 ἴδκϑη πὶ 
10 ; δηᾶ {Π18 18 ἔουπα ἴο Ὀ6 {Ππ6 δα86 στ ΠΘὴ ἐμογ ΑΥΘ σΟΙΏΡΑΓΘα τ 
ὙΥμΘΒ εὐϊοι οὗ Βα] δ ΜΘ. ΟΥ̓ ρα οἵ ιἰδίοτυ οἵ Ῥοσδοοϊκο β 
ὙΟΓΒΊΟΙ, ὙγὙ6 ὮΔΥ͂Θ, 1ὖ ΔΡΡΘΆΓΒ, ΠΟ ΘΧΟΓΙΠΒΙΟ [ΘΒ ΠΟΠΥ͂ αὖ 8]]. 
Ύ οΩ, πον ονοσ, [86 ταχὺ οὗ Ῥοσοοκο δπα τ86 Ἡδγοϊδθδη ἀγα ο] βου 

ΘΟΙΙΡΑΓΘά, ἃ βίσοῃσ, ἄθρτθα οὗ υϑϑθη ποθ 18 Β66 ἢ ἴο οχὶβί, δῃα ὑπαΐ 
ἴο δ} ἃ ἄρστὸθ ὑπαῦ {Π6Ὺ σΔη ΒΑγαΪγ Ὀ6 τοσαγάθα 88 ἱπάἀθροηάθηΐ 
ΨΟΥΒΙΟΠΒ. Τμ6 γψ θα] ΤΘΘΟΙ Δ πΟοΒ πα {Π|6 ΟΟἸ ΠΟΙ ἄθηοθβ 1ἢ ΡΘΟΌΪΙΑΓ 
ἜΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ΓΟΠΘΥ βιιοἢ 4 {που ρὮῦ δἰ πηοβί ᾿πηρΟΒβ10]6. 

Ὁγ. ᾿ανιάβοῃ βαύ8, “πὶ ΟΤΒ {ΠΟῪ ἄστοα Βὸ οἴϑη {παῦ {π6 νοσθαὶ] 
ΑἸ υθ Ὑ 18 [πΠ6 ὀχοορύϊοῃ σταῖμοσ (μδὴ {ΠπΠ6 τυΐϊθ. ὙΏΘΥ ἀονίαῦο ἔγοπὶ 
δδοῇ οἵδε ΟἹ]Υ͂ ἴῃ {παῦ  ΒΙΟΝ {Π|6 ΤΟΥΊΒΟΥ Οὗ ἃ ρα μ]}  σψοΥΒί ἢ 
σου α ἰοοῖκ ὉΡΟῚ 88 8 πηρτονοιηθηί. Τα ἰοχί οὗ ὙΠ δάθοσοδ 
ἴο {πΠ6 ατοοὶς ογ8 ΤΟΥ͂Θ Β᾽αΥΒΆ]γ (πδη (δαὶ οὗἨὁ Ῥοσοοῖο, ΠΟ ἢ πγ88 
ἀουδύ]οββ στθοκοπθα ἃ ρστοδί ὅσο] θηοα ἴπ {86 ΒΡ [τοδα δευθηζλ 
σοπίυσΥ. Ηρηοθ {Π6 βυρροβίοη ΠΑΙΓΌΤΑΙΥ ΔΥ8Β68 {παὺ [Π6 ΤΟΥΠΊΟΥ 
ΤΑΔΥ͂ ῬΟΕΒΙΌΙΥ ἢανο 66 δυΐῦ {Π6 τουϊβοα δαἀϊοη οὐ δ δυο ϑυγίδη 
{γα 8] Δ 0η, 1π ὙΒΙΟὮ {πὸ οὨ]οΥ οὈ]οοῦ τγᾶ8 [0 ΓΘΙΊΟΥ͂Θ ΕΥΞΕΣΤΩΠΕ ΒῸΡ- 
Ροβρᾶ ποῖ ἰο σϑργϑβθῃΐ {Π6 οὐἱρίπαὶ δοουσζαίοϊὶ᾽Υ. ἊἈδοογ ΔΙ ὨΡῚΥ νὴΘ 
ΒΊΡΡΟΒα {μαὺ {π6 ἰαχὶ οὔ Ὑγηϊ6 να (Π6 ῬΒιηοχοπίδη ταν]βεα ὈΥ͂ 
ΤΠοιλδδ οὗἩ Ηαγκοὶ [ὙΠ 1οἢ τος ἄποιο ἴο ἢανα Ὀθ θη {ἢ 6886], 8πα Τη848 
ΤΉΟΤΕ Ἰτἰΐογαὶ; πῇ ]6 Παὺ οὗὨἨἁ Ῥοοσοοκο ψγ88 (86 βαὴθ ῬΒΙ]Οχοῃδη δεῦτε 
115 αἰογαϊίοη ὈΥ ΤΠοσηδβ.᾽ 
ΤῊ Ἀγροίδεβ18 [88, δ Ἰθαβί, {86 τηοσιῦ οὗ τηϑοῦϊηρ (86 ἔλοίθ οὗ (89 

0886, 80 8ἃ8 [0 δοοσοιπύ [ὉΓ (ῃοιὴ ; δα 1Ὁ 18 ΟὨΪΥ͂ 1 ΒΟΙη6 ΒΟ ἢ ΜὙΑΥῪ 
{πὲ 1[Π6 τοβθια]αποθ σδῃ Ὀ6 οχρ απο, [0 οσδῃπού θ6 βυρροβοᾶ {πα 
{πὸ ἰοχύ οὗ Ῥοσοοῖκα νγαϑ ἃ γϑυβῖοη ὙὙΒ1Οἷ. ὨδΔα ΔΗΥ͂ ΓοΪδίϊοπ ᾿ῃ ἀδίθ Οὗ 
οἰμαγδοίου ἰὸ {π6 Ῥοβεϊίο; δπα 1 1π 10 δηά 1ἢ {π6 Ἑ ατοίοδα ἔοστη οὗ {π6 
ΒΆ͵ΤῚ6 ἰΥϑηΒΙϑίοη {ΠΟΥΘ 18 [688 ΔΌΣ ΠΥ ΒλοσΤα 1ῃ ΔΡΡΓΘ ΒΘ ϊπρ [86 ΡυΓ- 
ροτί οὗἩ ατσϑοῖκ νογάβϑ {8 οου]Ἱὰ αν θη δχρθοίθα ἴγοτῃ ἃ ὑγδηβίδίου 
οὗἩὨ 16 ψ8ο]6 οὗ 1ηὴ6.6 Νον Τοβίδμπηθηῖ, 1 τησϑὲ Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ἰῃ ταϊηα ἐπαὶ 
λέγε 6 ἢδα ποῦ ἴπ6 αἱα οὗ [Π6 Ῥοβῃϊο ἴο ἀϊγοοῦ Εἰπη, 

ΑΜἴἔογ [86 ἰοχί οὗ Ῥοοοοῖα μα Δρροαγϑά, 1Ὁ νγγᾶϑ ποῖ τα ας ϑὸ: {π688 
Ερ βδέ]δβ ὑσγθσα ἱποοσρογαίβα ἴῃ 186 ρυϊηϊ θα φαϊθοπβ οὗ [{6 Ῥδβῦο, ἃ - 
ψογβοὴ ὙΠῸ ΒΙΟΒ ΠΟΥ Βανο στρα] γ ποιμίηρ ἴο ἀο. 718 ἱπβοσίοῃ 
ἯΑ8 ἢγοί τηδθ ἴῃ {86 Ῥαγὶβ Ῥοϊγρίοίί, ἈΡΝῚ 186 ΘΧϑρ]6 ἢδ8 Ὀθθῃ 

λ δ66 ΔΑβϑϑοιηδηὶ, ΒΙδ] οὐ οοα Οτδη 118, νοὶ. ἰΐ, Ρ. 157. 
32 ΒΙΌΙΙοΩΙ ΟΥοῖδαι, ἰἰ. 196. 

τά 
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[Ὁ] ον ὈγῪ βυδβαεχαθηΐ οαἀϊίοτθ, ψῃο, {1 [86 δποϊθηῦ ΘΟΡΥ βίθ, ὑγ 6 ΓΘ 
[οπά οὗ Βανὶπρ ὈοΟΪκΒ 48 δοιαρ] εἴθ δῃὰ απιρίθ 88 ροϑβι 16, Τμο ναἰυδθὶθ 
ποίοθβ οὗ Ροοοοΐο μάν, οὗ οουγδο, ποὺ ὕὈσθῃ γοίαϊηθα 1ῃ μα νϑυΐοιιϑ 
γΤορυϊηίβ: {μ6 σομβθαιθηοα ἴ8, (μαῦ πῇ 11{1|6 αἰὐοιοη μα8 Ὀθθη ραϊά 
ο {π6 ἔγὰ τοϊαίοη οὗ 15 ραϊοη ἰο [86 ΜΆ. ου ψ ]οἢ 1ὖ 18 Ὀα5θα, οΥἩἉ 
ἴο {6 τϑδάϊηρβ οἱϊβα ἔσγοιῃ {86 ΜΆ. οἵ Πιοηγδίυβ. 
ΤΆ δηοϊθηὺ ατροὶς Μ55. οὐ 116 Οδίμο!ο ΕἸ ρ᾿ β0168 ἀγὰ 80 ἴδινν, ὑπαὶ 

{π1|8 νουβίοῃ, απὰ {μ6 γανίϑιου οὗ 1Ὁ τη ὈΥ ΤΒοῖδβ τι 4 τρεῖς 
ΜΕ. οὗ ροοἂ ομπαγδοῖογ (πα ἀποϊρθηῦ ἴῃ ἰοχῦ δὖ ὑπδὺ ἀα.6), 48 ἃ ογίξοαΐ 
νᾶ] 6 Εο οἰμουνδα οου]α Βασαν Ὀοϊοπρ ἴο Ὁ, ἸὙΒοπιδβ βθϑιηβ ἴο 
Πᾶν δά {π6 δαπιὸ τοὶ οοάοχ 1π {π6 (ὐδίβο]ῖς Εἰ ρ δι] 68 ποι ἢ6 
οι ρ]ογοᾶ ἴῃ {86 “4ε͵8, μα Π6γ6 γγ7χα ΚΠΟῪ 108 ΤΟΙ ΚΔ Ὁ]6 ΤΟβθυα δ η06 
ἴο (ῃς Οοαοχ ΒοζΖρ. 

11. ΤῊΕ ϑυβξιίαο ΝΈΒΚΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΨΥΡΒΕ. --- [ἡ 1627 
1,6 ν18 ἀ6 Π1οὰ ρα] 18Π64 αἱ μαγάθῃ ἃ ὥὄγσγίδο νϑυβίοῃ οὗ {86 Ὀοοῖ οὗ 
Βονοϊδίοπ ἔγομι ἃ ΜΏ. ἴῃ {86 ΠΙΌγαΥΥ οὗὁὨ ἰὴ6 ὈΠΊνΟΥΒΙΥ οὗ [Πα ρ]δοα, 
Μ ΠΙΟἢ Παα [ΟΥΤΩΘΥΪΥ Ὀοϊοπροα ἴο «οΒαρῃ δ! ροσ. ΤῊ6 ἔογπιὶ δηά 
Διτδηροιηθηΐ οὗ [86 ἰαχύ {ππ18 ρυϊη θα 18 [6 Βαπι6 88 (μαΐ οὗ Ῥοσοςϊκο 
Ἐρίδεῖοα, δῦ ἀοθοτιθο, το πο γΘ οαϊίοα 1 ἱτηϊξαίίοη οὐὨ {}]}8 
ν Ϊ ΠΊ6. 
ΤΙ σοάοχ ἔγοια το} 6 Πϊοὰ ἴοοὸῖκ ἢ18 ἰοχῦ ἴβ πον Νο. 18. 

διηοησϑῦ ϑοδσου δ ΜΘ... δὖ 1,ογάθη. [018 νυ ὕθη οα {ΠΟ Ἰ8ῃ ο᾽αζοά 
ΡΆΡΘΓ, οὗ ἃ 8128]] 81Ζ6 ; {π6 ἱπκ 18 ὈΙΔΟῖὶς δηὰ αἰβε ποῦ, ἱπουρὰ {π6 οοτ- 
ΓΘΟΙΟΩΒ ἴῃ {Π6 Τ]ΔΓΡῚΏ ἅΓΘ6 Οὗ ἃ πιυοῦ ἔιπῦου σοΐουσ. [0 18 σαγΘ  ΘΒϑὶ ν᾽ 
τε ύζθη, δπα ψΠ6ῃ {π6 ρῥγοβοηῦ ΙΓ Θχδιηποα 1 αὐ μογάθῃ 11 βοθαπιοᾶ 
[υ αν δἱορθίμοῦ ἃ τη οθυῃ Ἀρρθᾶσηοθ. [}ἢ ἃ βιιβογιρίώοῃ [Π6 ΘΟρΥῪ δῖ 

68118 Εὐταβ6 1} Ἰυο σι» 132] «Ὁ ρου Οαβραῦ ἔγοηι ἐδ ἰαπά 9 ἐλ 

7Πιάϊαπδ. 10)6 Ῥιθα οαϊοα [818 Βα θΒουρίζοι, πλϊβία ΚΊηρ' ΔΡΡαΓΘΒΌΥ (86 

ΠοΪα ἢ 5 πη {Π6 Ἰαϑὺ ποτὰ ἔον Β δὴ ὁ (δπά (18 Β6 ταϊρῦ ταοϑὺ θαβ 
4ο, 88 {86 ριεποία ρίιγαϊία Ἡ ΙΟΝ ταϊρῦ ἴα {(πΠ6 ρΐδοο οὗ 186 ΡΡδγ 

ἄἀοί οὗ ὁ δ υϑῦῪ Ρίδϊη, ἀπά {86 Ἰονγοῦ ἀοῦ οὗ (μ6 2 'β 8 βοοὰ ταῦ 
θοῖον δῃὰ ποῦ ΥὙἘ ΣῪ σΟΠΒΡΙΟΟ.8); δηα {μι ἢθ ἰγαηβὶαὐθα 10, “ΚΞ Οταΐα 
ΡΓῸ 60 αυἱὶϊ Βουῖρβιῦ ὐλβραγο οχ τορίοηθ Ηδησγαν δι." Μδγβῃ βῆον 8' 
ἔτοιῃ ἃ ϑυυγιδο [ἱλυγρῪ ἴῃ ἴΠ6 ΠΡ γάσυ οὗ (Π6 ΟΥρβδη- ἤοιυβα αὐ Η81]16, 
γε θη ὈΥ {818 Βα πλ6 ῬΘΥΒΟΠ, ΠΟΥ Β6 ͵8 8π4 ψΏοτα μα ᾿ἰνοᾶ, ΤῊΘ 
Τ,αὔληῃ {{0|}6 βαγβ {παὺ {Ππ6 ὈΟΟΪ ττσᾶϑ οορ!ϑα ὉΥ ὐββρασγ, δῃ [πάϊδη οὗ 
ΔΜ Δ]|ΔΡασ, δ Βόοιμθ, ἰη 1680.2 Τόσα 18 αἶδο 4 Μϑ8. δἱ ΕἸόσγϑηοο, ἰῃ [ἢ 6 
ΠΡ ΥΑΓΥ οὗ {μἈ6 1)οτπηϊπίοδη Μοπαδβίοσυ οὗ δι. Μαγκ, οοπίαϊπϊηρ {Ππ6 
ΒΆΙῚΘ ὙΘΙΒΙΟΩ ΟὗἩὨ [η6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ ἱπ ϑΥσῖδο, α͵8ὸ ὑγαηβου θα ΒΥ {}]8 
ΒΆ1ὴ6 ΟΟΒρδΓ ἴῃ {86 γοδγ 1582. 

Τὸ ΨΒοῖη 18 {Π18 σϑυβίοπ ἴο Ὀ6 βου ροὰ Ὁ Αββϑοιηβῃὶ Βιιρροββδ {πδΐ 
10 γ͵188 Τη8646 1η [86 Β'χίῃ σϑηΐασυ ὈΥ Μαῦ ΑΌΡα, {μ6 ραίσιδσοι οὗ {π6 

1 Νοῖοβ ἴο Μὶοδδ6]18, ἰϊ. Ρ. 560. 
5 ““Ογάο δαριϊζδηαὶ ᾿αχὶδ τίταπι ΟἾΔ] ἀδξθοσαπι ᾿ἰηρτια ΟἾΔ] ἀδίοα, ᾿π85 Π]ἠ5’, οὐ ενηι 

Ὦ. ΨΦυ} τ Απίοηϊι βϑποίοσίὶ ε1}} 83. Βασι Βο]οπμρί ἱπ ἰηβυΐα 8. Β.. Ε. Ῥτγοβογίοτγὶ Οαγὰν ἀθβογίρ- 
[8 ΡΟΡ Οἰαδρᾶγ ἀθ Μαϊανασ πάη, βογνιπι Οἰΐπὶ ἀοίηθ ΒΤ] σθαι οἱ ἀϊδοοησπὶ ον" 
Ὁ, Ηδδιηδη [ρηϑιὶὶ, οἰϊπι Ῥβίσίαγοο Φδοο ίτΑστπι, ἀπ πὶ οΧ Ῥγρθοθριου θ08 ̓ ΐπσθου ΟΒ ΑΙ] ἀδοδδ 
οἱ Αταδίοδ ἰῃ ΟΟἸ]οσίο ΝΟοργίογαπι. οπια, πη6η86 {8}1}, ΜΡ Χχχ," 



Ῥεγδίοπβ 97 Ρογέϊοπα αὐαει ἐο ἐδς Ρεδλέϊο. 28) 

ραβδί. Βαῦ (818 ορί πίοι Βθ6π8 ἴο 6 ἃ Τ6Υ6 δΟΠ]ΘΟΙ ΤΟ ; 8ηα Βυο ἢ 8 
γΘΥΘΊΟῺῚ 18 ποῦ σίνϑηῃ ἴῃ (ἢ6 ἰδὲ οΥ̓͂ Βὶ8 ψοΥΚα. 

ΟἸδ6γϑ βῦρροβα {δμαὺ {818 18 ραγύ οὗ [6 Ἡδγοίθδη τγοοθηβίοη οὗ [(}6 
ῬΙΠ]οχθηΐδη σούϑοη, Ὦγ. αν  ἀβοὴ βαΥΒ, ““ 118 Σῃίοσηαὶ ομδυδοῖοσ 
δστθαβ ψ ἢ [86 ῬὨΙ]ΟΧΘΠΙΔῊ 88 γονιβοα Όγ Τοϊηδβ. . . . . ἴῃ ταὐπυΐθ 
ΡΘΟυ] ΙΑΥΙ 1168 10 ΘΟἸ ΠοΙ468 1 {86 ῬὨΠ]οΟχΧοπῖαθη. ὙΤἬμΒ 10 γα θη ΠΥ 
Δ πλ}18 ασθοῖκ σόοσάβ, ᾿Ἰταϊαίθϑ [μ6 ἀτϑοῖς ἰοχῦ ἴῃ [86 τοργθβαηίδίοη οὗ 
186 ΔΙ(Ι616 1186], οοοβθβ [86 βᾶτηθ ϑυσῖδὸ ὙγΟΣᾺΒ 88 1η Οἴου Ῥασίβ [ὉΓ 
1μ6 βαθ ἀσθοκ ψοσάβ... .. Τδοτα 8Γ6, Ὁ 18 {χ6, ΒΟΠ16 ΘΧΟΘΡ(ΟΙΒ 
ἴο 186 τυ] {μαῦ {πΠ6 βᾶπθ ΟΤ8 δηαἃ ῬΏγΑΒΟΒ ΔΥῸ Βι μα] ΣῪ σοηδογοά 
1π ἴπ6 ῬΒΙΠ]οχϑηΐδῃ δα [18 οὗ [6 ΑΡόολίγρβα, θυ {δ6Υ ἀο ποΐ :η- 
νϑἀδίθ ἴπ6 ρσθηογαὶ ρυιποῖρ 6. 

ΑΑ]ΟΥ ΠΟΎΘΨΕΙ 88 Υ8, “Α ρσοηϊο ῬΒΠ]οχθηΐδηθο νουβιοπΐθ ἰδη ἄθτα 
αἀἰθδογί, απδηΐαχα ἃ βαρ] ϊο6. ΑἈοουδβαίάνυμη αὐϊάδτη, αὖ ῬΆΠ]ΟΧΘΠιΒ, 

Ῥοὺ Ἃ ρυῆχυχη ὀχρυμῖς, βοα ἰοὺ (τα οἷβ σουθὶβ οἰν ἰαΐθια γοὶ Ρούϊυ8 
Ρογοστιηϊδίθιῃ ποι ἀ6α 10, γοσθ8 νϑ] ρῇγαβαϑ οσὐἱρῖπο Οὺὐυτίδοαβ Θυσίδσα 
γοααιαϊῦ, 0114 βυροσῆυα ἀχρ!οαῦομο δαάιία: υἱ 6. '. 8. σομξ, νϑγβ. 
ῬΒηοχ. Μαι, χχνῖ!, 460., Μάγοι ν, 41]., χὶν. 36. 4]. νσοσθα οοτηροκὶία 

ΠΟΙ Θχργθβϑὶΐ, αὖ συγκοινωνος Ο. 1. ϑ. Ἰαζα., οοπῖ, ῬΗΐοχ. συλλυπου- 

μενος, Μαγοὶ 111. ὅ. ἐκῴφοβοι ἸΧ. 6. οὗ αἰϊα πιυ]ΐα ; ποηπιΐπα ργοργία πιοτὲ 
ϑυγογίπι, ποπ αὐ Οσταοογίπι ργοπιποϊαξοπόηι δογίρεϊέ; νοτῦο, [1 6 Υ18 
ΠΟῚ ἴδηι δηχὶθ ἱῃῃεοϑιὺ αὐλπὶ ῬΒΙΪΟχθηιδι δίαΓαϊμχιβ, ἤδπὸ Δρο- 
ΘΑ ΥΡ808 νΘυΒΟμθΩ ΔὉ 8110 αὐ] 46πι|, ἀπδτὴ Ὑουϑῖὶο υγίδοα συϊραίδ 
Ἐν προ] ογαπι, [δοΐδηι 6886, δε Μλιϊοσοπαπι αμοίογοπι ποη ἀφποδβοοῦο." 3 
ὟΥ 6 αἴ, ἱπαάθϑά, ᾿ῃηἴοσιηθα {παὖ [Π6 ΕἸογοποα ΜΆ, [88 ἃ βυ δβοσιρύϊοι 

Δ σιαηρ {πα΄ 10 τγᾶδ οορ!οα Π Ότὰ ἴΠ6 δι ορτδρῇ οὗἩ ΤΒοιηδ8 οὗ Ηασίκοὶ, 
τ} [86 ἀαία οὗ Α.Ὁ. 622. ὙΥ6 ἀο ποῖ, Πογονοσ, Κῆον ταὶ διιίπο- 
ΤΥ {86 οορυ δύ πβδα ἔου {π6 δβϑβουίίου ; δά δνϑὴ 1 10 ἬΈΓα 8]}] ἴῃ σοοάᾶ 
[αιτῃ, ᾿ῦ γαϑῦ θ6 δαρροδβϑα ὕο αν θθθὴ οορέεα ἴτομι ΒΟΙῚΘ Ο]6 Γ᾽ ἰγαῃ- 
Βοτιρῖ, δηα {ππ8 0 αᾶνα Ὀ66η τη ἰδία ΚΟΗΪΥ ἰγαηβέογτοα ἴο {Π6 ΘΟΡΥ͂ τηϑδάθ 
Ὀγ κβρασ. Βυῦ δον [1016 βιιοῆ ἃ βυ Βου! ΡΕοη ἴα κθη αἴοπο π1}} τοὶ ἢ 
ΤΩΔΥ 6 866η ἴτομῃ {π6 ἰδού (μαΐ {86 το] βυ δβοτιρίίοη οὗ ΤΒοιηδβ ἴο (δ 
(ἀοβρο18 τονϊβοα ὈΥ͂ πη ἢδ8 θ6θη βυ)]οϊπθα ἴο ὑπ Ῥδβῃϊῦο 'π Βοιηθ 
Μ58. ΤΠἼΠο ἠαΐα Α. ἢ. 622 18, Πουγανοσ, οσίῃ οὗ ποίϊοθ, ἔογ (818 18 
Ἰάἀεηοῖοαὶ πιεῖ Παὶ ρίνοη ἴῃ ἈΠΑ]οΥ ΒΒ ΜΆ. ἴο [86 ὑγαμπβίδίοη οὗ “ομη 
γ}}}. 1---11. (366 Ὀοϊον.) " 
ΤΠ ρῥγοβθηΐ τσ ΒΟΟΟΓ8Β ἢ σὍΠΘΓΙΑΆΙ 1 [Π6 ἀμρ ἀπρῖεν ΟΧΡΓΘΒδοα 

ὈΥ ΛαΙογ 89 ὕἤο {Π18 γψϑυβίοῃ : 11 Β6ΘΙῺΒ 88 1 {86 ὑγβηβίδίου δδα Κπόυση 
{Π6 τοσϑηῃβίομ οὗ Τποηδθ δπὰ μα {τ|6 ἴο 1τπιαΐα ἰΐ, θαὰΐ {παῖ 1 
ἀπἶἴοτβ 'π Ἕμαγδοίουῖβιῖο ἐδαΐαγοθ. [0 18 ῬΟΒΒΙ ΟΪΥ ποῦ ΥΟΑΙΪῪ Δη δποϊθηΐ 
ΜΚ ; Γπουρῇ οὗὨ δουγβα 118 ἀρ 18 ὙΏΟΙΥ ἀποογίδιῃ ; δηὰ 108 ᾿πίογηδὶ 

ὦ ΑΡοσδΙγρβὶπι Φοδηηΐβ.. ... ΟἴἝδραγ [ηάτπ|8 Νεβίουαηβ οΧχ Ὑογβίομθ ΜΆΓΆΡρα, οἴ 
Υἱάρέυτ, ἀοϑοσγί ρίδτη ποῦἷβ οοηβογνυαυῖ.." ΒιΌΙοιι. Οτίθπῖ, νο]. 111. μὲ. 2. Ρ. οοχχχνὶἿ. 4.8- 
ΒοϊηδΔηὶ ΒΘΟΙΙΒ 0 6 ῦ Κηονῃ ὑπαὶ 11{||60Ὺ οὗἩἨὨ ΟἌΒΡΑΙ, ΟΥ 6 οουἱὰ ποῖ πάνθ οδι] θὰ Ὠΐμπη ἃ 
ΤΝεείοσγίαπ. 

2. ΒΟ] ΑΙ Οὐοΐβι), ἰδ. 194. 
ΒΝ, Τ᾿ Ὑογβίομοϑ βιγσγίβοςξο, ὅζο. 78, 79. 
4 8ὃ66 Αὐΐοτ, Ρ. 77. ΒΊΑΙΟΥ 5478 οὗ 1π18 ΕἸοσοιεῖπο ΜΆ. οὗἩἨ 186 ΑΡΟΟΘΘΙΥΡΘΟ, “ Οοάοχ 

ΔΠΠῸ 1582 Βοιηφ ἀεδβοτίρίι8 ΔΌ δυϊοσταρθο ρεσνυοίπιδίο δὺ ἰρδϑο, πὲ ροσιἱρείασ, ΤΒοσια 
Πογαοϊθομδὶ Ἄχδγαῖο, δῆὴο 622." (γ᾽ δδογίδιϊο, ὃ χἰΐ,) 



282 Τοχίιαϊ (ΟΥιἐἑοίδηι. 

Θμασδοῖοσ δηά ἴδ παΐυσο οὗ 18 ἰοχί, 835 ψ6}} δ ἴμ6 ψδηϊ οὗ 4]] 
δχίοσηδὶ οὐθἀ θη 1418, ρ]δοο 1 ἸΠ ΔΘ ΘΙΥ ἸΟῪ 848 ἴο οὐἹ 4] νϑ]αθ. 
1 [818 γϑυβίοῃ σϑϑ νυ ργοσθοαοθα ἔγομα ὙΒοιηδ8, 1Ὁ τηυβύ ΒΠ0νῪ (Πα 

6 δά ΟὨΪΥ δἷβ οὐ ΔΌΙΠΥ ἴο σαϊά6 Ὠΐτα ἴῃ τπδκῖηρ [8.8 ΥδηβἸδοὴ ; 
δηα (8 παν Βυβῆςα ἴο δοσοιηῦ [ῸΓ 41 τ1π6 ἀἸδγαποθθ θύσῃ (δὶ8 
ψΟΥΒου δηα ᾿ἷ8 σουϊϑίοη οὔ (86 ῬΒΙοχθηΐδη ἰοχύ. Τμ6 μοϊηΐβ 1ἢ 
ψ 08 1118 ναυῖθβ ἔγσοη ἴΠ6 Κπόοσσῃ ποσκ οὗ ΤΠΟΠΊΔΒ ΤΊΔΥ μανα ὈΘΘΗ 
σματγδοιοσι βίο οὗ [π6 τηοάρ οὗ ἰγϑῃβιδαηρ δἀορίοα Ὀν ῬΟΪγΘατΡ. 

Τὸ ἀρρϑδτβ ἔτοτω ἢ Πΐθυ ὑπαὶ Αὐ δ ιθῃορ [ὐβιοῦ βϑηΐ μἷπὶ ἃ ΟΥΤΙΔΟ 
ΜΆ. σοοπίαϊηϊηρ; αἷΐ [μαὖ 18 ἀοἢοσϊοηῦ ἴῃ 1[Π6 Ῥαβῃϊίο : 18 ὑπδὺ σορν οου]Ἱά 
Β6 πὸ ουπά, 118 ναΐϊθ σου Ὧ6 ΘΟΠΒΙΘΥ8Ό0]6, ἔοῦ Ὁ ψου]α Βῃονν 
ιοδαὲ ἰοχὶ οὗ [86 ΑΡΟσΆΪγρθ6 τγ88 ρ]δοθα ὈΥ͂ ΟὙτῖδηθ ὙΠῸ (86 ΟἰΒΟΓ 
ὈοΟΪκΕ. 

Ετοτὰ {πὸ οἀϊίίοη οὗ 6 θὴ1ου, {818 ϑγεῖδο σοσβίοῃ οὗ {π6 Αρο- 
ΟΑΙγΡ86 νγ88, ἴκ6 τπ6 ΕἸΡΊ 8168 οἵ Ῥοοοοῖτβ, ἰγϑηβέεστθα ἴο [86 ῬΑΓΙΒ 
Ῥοϊγρ!οξξ, απά ἴβθποα ἴο [6 βυ δϑθᾳιθηΐῦ ϑυσῖδο θα  ἸΟΠΒ. 

11. ΤῊΕΒ ΚΎΒΙΑΟ ΨΕΕΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΝΑΒΒΑΤΙΥΕ ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ 
ΟῊΗΝ ΥὙἹΠ]. 1---]1].--ἰη 1681 [)6 Πῖδα ρυ] 18η6α Π18 ΑἸ Δα ν οβΙ ἢ 68 
πη αυδίθον Ενδηρ 18, ἴῃ ΠΟ 6 Ἰηβοχίρα ἃ ϑυγίαο νϑυβίοη οὗ 1ῃ6 
Ηἰϊϑίοτυ οὗ {86 ποπλδῃ ἔθη ἴῃ Δα] οΥΥ, ἡ ΠΙΟἢ 18 ποῦ ἔουπα ἴῃ [Π6 
Ῥαϑῃϊίο, δπα ψΒΙΟὮ ἀοοθβ ποὺ Ὀαϊομηρ ὈΓΟΡΟΥΥ͂ ἴο {86 ῬΒΠοΧΘηΐδῃ 
ψουβίοη ΟΥὁ Ηδγοίθδῃ τϑοθηβίοη. [1)6 θα δὺ8 ᾿πίτοάυσοβ {ΠπΠ6 Πδγ- 
ταῖϊνο, βαυϊηρ; Οὗ 186 5υτῖδο νουβῖοπ ὈΓΘΥ ΘΒ ν ῥγιηίθά, “ἦς Ὁ ΟΠ Πφθ6 
ἰδηΐαμι Ὠἰβίογία, 864 δὲ βοοιπαδ Εὑριδίοϊα Ῥοίσὶ, βοουπάδ δὸ ἰδσγίϊα 
Φο δηπ18, ΕἸ ρ᾿ϑίοϊα  υἀφ5, οὐ ΑΡΟΟΔΙΥ 5818 ἀθβαηῦ. Θδ οπιπία ὁχ ἰὺ- 
ου]οηΐα δὰ οὖ οΥθηΐα θυ ΠΙὈΓ18. ᾿πβιγ οὐ βϑισηα Ὁ] οὕμιοοα 8ῃ1ρ]18- 
Β᾽ 1118. ῬΓΩΘΒ}}} “8 οοῦυ8 [Πββογῖβ ΑΥΟΠΙΘΡΊΒΟΟΡιΒ Αὐτηδοθδπυβ ΠΌΡΟΥ 
ϑατηοάυτη 84 πΠ08 τηϊδὶί. ΓΟΐ ἤτς Πἰϑίοτια βίο δαθοῖ." ὙΠθη {Π6 ϑυτῖδο 
Ῥαβθαρθ 8 σίνοῃ Μ]ἢ ἃ ϑυγίδο ποίθ αὖ {π6 Ὀθρὶηηηρ, “Κ ΤῺ ᾿6ββο 
ΘΟΠΟΟΣηρ {Π6 51: πη] τυγοσηδῃ τ ΒΙΟἢ 18 ποῦ ἰῃ ἴπ Ῥοβῃϊο,ἢ 

ΕἼοῖη δε θα {86 ν᾿ 6 Ὅ͵β ἰηβοσίθα ἴπ Ὑδ᾽οπμΒ Ῥοϊγυσ]οίί, 
ψ ἢ ἃ γτοΐοσθησα ἰο {78} 6 γΒ Μᾶς δα ἴδθη66, βοιηδίϊηθβ τι δηάᾶ 
βοπιοίζηθϑ ψιΐδουΐ ἃ ταῦ κ οὗ ἀιϑυποιίϊοι, ᾿ὁ ἢ85 ὈΘ6ΘῚ ἰγδηβίουσοα ἴὸ 
οἶον δα! οη8.} 

πη ΒΙ4Ιογ Β Οοἄοχ Βδυβα!θωὶ, {Π6 βοούϊοη τγὯ8 ἔουπᾶ; ἀπά ουὲ οὔ 
{18 ΜΏ. 16. 18. ρυπίοα ἴῃ ὙΥ̓ ΒΘ Β οαϊοη, δὲ {π6 ομὰ οὗ δι. 08 
Οοδρεϊ, 488 ποῖ θοϊῃρ 8 ραγὺ οὗ π6 ῬΒΠ]ΟΧοπίδη οὐ Ηδσοθδη ἰοχί, 
Ιη {18 ΜΗ, 10 18 ποϊβα 88 ποῖ Ὀαϊησ ρματῦ οὗἩἨ {π6 ῬΒΣ]οχοπίδη νϑυβίοῃ, 
δηά αὐὐγιδιίοα ἰο Μαγαϑβ, ὙὮΟ 18 8414 ἰο ἤδνα ἰγδηβίαιοα 1 Αα. Ὁ. 622.3 

Ιῃ 4 ΜΚ. οὗ 86 Ηδγοίθαη ἰοχῦ αὖ Ῥάασγὶϑ, [818 βδῖὴθ ρᾶβϑασθ 88 
ἔουμα ὃγ Ααον, νι 116 δηποίβεοη δ δ] οἱ ποά, “ ΤῊ 5 οὐ οο λαοΟ 

(ὦ 4. συνταξι9) ἀο68 ποῦ ΟΟΟῸΡ ἰῃ 81 ΘΟρΊ68: Αὐδὰβ Μαγ Ῥϑὺ] ἰουηῃά“ 

. ΜΑΙΒΉ βρεᾶκβ οὐ [18 ῬΡΆΒΒΔρ6 88 ἱβουσῃ ἰδ δδὰ ἥγδέ δρροδαγοὰ ἴῃ ὟΡ αἰτοη᾿β Ῥοϊυρίοιξ : ---- 
δηὰ 0}}8 Β66ΠῚ8 [0 ὯΘ ΓΑΙΠΘΓ ἃ σαϊτοηῖ ορίῃϊοη, ον ] οοἰπρ [86 οἀϊίίοη οὗἩ 6 Ὠΐθα. 8.66 
ποῖο8 ἴ0 Μ|ςΟ ἢ Δ6118, 1ΐ, 544, δ45. 

 “Τλγοδηλ βεααϊϊις Φομδπηθβ [βο. ἱπ οοάΐοθ Βασεδ] !θε81] πὶ πο Ἰερίταν Ηἰδίοσία δα] το τε 
8 ἤϊαγᾶ σοηναῖδα δἀπηο Πομχϊπὶ Ὀχχιιθ." Εἰάϊον, ὃ ΧΙΙ, ἢ ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΥ͂ 88 γ8, “τὴ 
ἰγαποϊδείοη Ὀοΐπρ δϑοσίρεὰ ἴῃ ΙΔ] 5 Οοάεχ Βαγβα δαὶ ἰο Μὰν Αὔρα᾽" (ἷ. δ4δ.); ἀπά 
{Π|8 βία οηθηϊ 888 θοΘη τοροδίοα ἴγοσῃ ἢἰηι. 
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Ἐξ δηᾷ ᾿ἱπέογργείϑα τ ᾿πίο ϑυσῖδο 88 1Ὁ 8 πσιθίθη μ6ΓῸ 1 {86 (ἴοΒρ6] οὗ 
“08π.""} 

ΤΠ 686 {Ὦγεθ ΘΟρΡῚ68 ἈρΊΤΘ6 ἰῃ {πον σθηογαὶ ἰοχί, Β0Ὸ 88 [0 Β80ΟῪ {πδὲ 
186 ἐγαηβ᾽αίϊου 18 {Π6 ΒΔΠ16, ΒΟΘΥΘΥ ΤΑΥ͂ πᾶνο Ὀ66ῃ {86 ἰγαῃβδίοσ. 

Α ϑγτῖδο υϑύβιοῃ οὐ [818 βαββϑαρα 18 τη θη οηθα ὈῪ ΒΑσβα θεειι8, 
Δ ὈΥ πὶ οἰοα ου οὗ Μαγαβ, Ὀ13ΠοῸρ οὗ Απάβ, ἑλτοισὰ [ἢ6 

ΘΟὨΣΟΙΙΟΪΘ οὗ Ζδοδμαγὶδβ οὗ πο τ πντι, Μαε]οῦπα. ΤῊ ἰοχί, δ οἱοὰ 

Όγ Βαυβα θυβ, Βθοη8 ἴο αἰ αἰ οροίμοσ ἔστοπι (μαὺ ΡῈ] 186 ὉγῪ 
1)6 Τόῖδιυ, ὙΒΙΐ6, ἀπ Αἀϊοσ. ὙΠ ἐγαρτηοπί ρίνθῃ ἐν ̓Αββοιηδῃὶ 
ΒΏΟΥΒ {118, δὰ (ῃαὶ 10 γγαϑ ᾿ἱπ το υοθα 88 8 ϑεραγαΐε παττδϊίοη. 

Ἰκῶου σιλ ασιό ἀα «αὐτό ὁ «οἷοῦ; «ἰδ »ὐλο Ἰόσιό 

μᾶς «ὦ δὲ Διλϑδαῇρ Ἰρν Ὑ2δὴ Ἰλπρρό 
ἘΠ ἐδοϊάπη οδϑὲ αυδάδῃι ἀϊ6, αυστ «6808 ἀοοσογοῖ, οὈιυϊογιηΐ οἱ 

ϑοσιθ οὐ ῬΒΑΔΥΪΒθῚ τα] ἸΘγθ αυδηπάδιῃ αὐδϑὸ ΣΧ ΔαΌΪ ΓΟΥΪΟ ΘΟΠΟΘΡἑΒ86 
ἀδργθθθηβα ἔπογαί, ὅτο.3 

ἼΠο σοπίγδαϊοίοσυ δοοοιηϑ 88 ἴ0 {Π6 Ῥ ΥΒοι ΟΥ̓ Ὑ ΒΟΙᾺ {Π18 ραβϑβαρα 
Ὑγ88 ὑγδῃδ]αίθα πο ΟΎΤΣΙΔΟ ΤΑΥ͂ ἴῃ ραγύ ἅγῖβ6 ἔγομι ὕπο πανίηρ ὈΘ6η 
ἀϊεγοπὲ νθυβι οὴΒ ἴῃ οἰτουϊαίίοη, [μου ρ ἢ [ῸΓ ὭΔΠΥ ὙΘΑΓΘ Πποηο οἵ {θὰ 
γΥΔ8Β δἰδομοα (ο 8 ΘΟΡΥ οὗ {86 (ἀοβρεῖϊβ ΤὉΠ6 ϑβίαϊθιγοπῦ οὗ ΒΙΑ]ΟΥ Β 
Μ5. ιλαὺ Μαγὰβ τγαβ {Π6 ὑγδῃϑίαίου οὔ {86 ἰαχὺ ἐλόγο ρίνϑῃ 18 οοηΐγα- 
ἠϊοίοα, 18, ὈΥ {Π6 ἀαξε, ᾿ Ὠϊοΐ 18 ἃ ΟΘΏΌΣΤΥ αἰΐοσ 186 (τὴ6 οὗἁ ὑπδΐ 
ὈΊΒΠΟΡ οὗἩἨ Απιάβ, δμα, 204, ὈΥ {86 ἰοχῦ οὗ {86 ἵταρταθηῦ τ᾿ 1οἢ Πα8 
δε ρῥχγϊηϊθα οὗ 88 γϑβίοῃ. ὅϑδοιὴθ ΘΟ: ΒΟ ὈΓΟΌΔΌΪΥ ΔΓΌΒ6 ἴτομὶ 
Μῆλγαβ μανίπσ θ6θη {86 ΓΑ 5]δίου οὗὨἩ {πΠ6 οὐἦόγ ἰεχὺ οὐ 1818 ραββαρϑ. 
Βοῖὰ 6 δπᾶ Ζβοβασγίβ, ἐῤλγομσὴὰ σ Ἀοτα Βαδγβα! θθιβ οἰϊδα 10, Ἰνθα ἴῃ 
[Π6 ἔογυτηοσ μαζί οὗ {6 ργβοθαϊηρ οδηΐυσγ᾽, ἀπά ἴο {86 δοοουηΐ οὗ 
ΖΔΟΒΆΣΙαΒ ΠΟ ΣΘΘΒΟΏΔΌ]6 Θχοθρύοη οδῃ, 1Ὁ Β66ΙΏ8Β, Β6 τη846. ΤῊ]8 ταῖρἢΐ 
αν θθθὴ θχϑουΐοα ὈγῪ Μαγαβ ἴῃ ογάου ἴο οοπιρίείε [6 ῬΒΙΠοχοθηΐδη 
ΨΘΙΒΙΟΙ ἴΠ6η τοοθηῦ; ὙἘ116 {μαΐ οὗἩ [86 γϑᾶγ 622 τηϊρῃῦ δυο ὈΟΓΠΘ 
[86 βᾶπλα γοϊδίϊίοη ἴο 186 Ηδγοίθδῃ ἰαχὺ, [ὑ 18 αὖ ἰθαδῦ ὙΟΥΤΆΥ οδ᾽ 
ΤΟΙΏΔΙΚ ὑμαῦ (18 ἀαθ 18 [86 βαιηθ 48 ὑπαΐ ρσίνθῃ ἴἢ {86 Β ϑογ ρύϊοη 
ἴο ἴΠ6 ΕἸοΓΘΗ 6 ΘΟΡΥ οὗ 186 γγίδο ΑΡροοδίυρβθ. 

ΤἼο Ῥδὺ] βροόΐϑῃ οἵ ἰπ [86 Ῥαγὶβ ΜΆ. δ 86 ὑγδῃβίδίογ, βθθῖὴβ ἴο 
Ὀ6 {86 βδιὴβ 88 80] οὗ Τα τηθηθοποα ὈΥ̓͂ Βᾶν Ηδθτγαυβ: 1818 
αἶδο ἄρρθδγβ ἰο 6 [86 Ῥαὺ] ψ8ο ἰγαμπβίαίθα 6 ΟἹα Ταβίαμχοπῦ ἰηΐο 
ϑυσγίδο ἔγοιῃ (86 ΗἩδχαρίαγ ἰοχί οὐ (86 ΤΠ ΧΧ,, 828 βίδϊβα ἴπ 8 βυῦ- 
ΒοΣΊ ρου ἴῃ ἃ οοὗδχ οὗ ἐμα ἰδαὺ θοοΚ οὗ Κιησδ δἱ ῬΆΣΙΒ; σ ῃοβα ἀδίθ 
18 ὕπο ρίνϑῃ 928, ἑ. ε. Α. ἢ. 617. 

. Αἀ]ατ, Ρ. 57. 
2. Αββϑιηδηὶ ΒΙ ὉΠ] θοα Οτ θη 4}18, 1, δὅ8, ΗΘ βαυβ οὔ [86 ἡ 016 νογβίοῃ οὔ [6 ρϑββᾶρθ, 

“Οὐ αυϊάεπι Μαγε νογβῖο ἀϊβογερδῦ δΌ 68, αυϑπὶ δἀϊάϊς ΥΥ αἰϊοητβ οχ Οοάϊοθ Βι Ὁ] οὐ μοοαβ5 
Τύϑοσιϊ ἰη ῬοΙγρ]οῖτίβ, οὲ Ε'. Ναίτοπιυβ ἴῃ Τοδιδιηθηΐο ΝΟΥΟ ἱπῦργοββο Βοτηρὸ ΤΥΡΙΒ ὅδ ουϑθ 
Οοηρτεῤβαύίοηϊβ ἀ6 Ῥτοραραπάδ ΕἾΔ46 διηο 1708; αἱ σοπίεγοπιη αἰγαιιαιθ ἸἸαιεῖ." [ΙΕ ἰδ [0 
Ὅα τερτεῖτοά [Πδὶ Α5δειηδιὶ ἀἰὰ ηοΐ οἶτο τλοσὸ οὗ 86 νογβίοῃ 1186 1 [πδῃ δ δὶ 15 σίνϑῃ ΔΌΟΥΘ. 
Τηο ΜΆ. [τοπὺ ὙΠ ἢ ἰὰ ἴν ἰΑΚοη ἰ8 Οοάοχ ΟἹοπιοητηο-Υ δέϊοδπυβ ὅζ.γ. 16. [0]. 286. 

5. 866 ΒΙΒΙοΙΒ, Οτὐἱθηῖ. ἰἱ. δ4. 
4 Β:δ]οιἢ. Οτίθης, ᾿1, 48. Ῥαα]υ8 ΟΔ] 1 ηἰσθη 518 τγ88 ὕοο ΘΑΙΪΥ ΟΥ̓ 8 ὙἼΟ]6 ΟΘὨΙΌΓΥ. 
5. 806 ΜιάΔΕΙΔοΥΡΙ 8. “ Οὐάοχ ϑγγίδςο- Ηθχδρίαγὶβ," ἂς, Βτοδῖδα, 1885, Ρ. 6ὅ.; ἀπὰ ἴῸὸζ 

886 ἱσαηδἰδιίοῃ οὔ (δὲ9 βυ Ὀϑοτὶ ριΐοη, Ρ. 466. 
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1{ 186 ΜΚ. υΒῖοῖ 1)6 Ὀίῖθαυ τϑοοϊνοα ἔγομη Ασομ ῖδμορ ΤΠ8Πον οου]Ἱὰ 
θα ἰγτδοϑᾶ δηά ἀϊβοογοσοά, ἢ σοι] Ὀ6 οὗ οΘομβι ἄογαὈ]α να] ὰθ ̓ ῃ το αίοη 
ἴο 86 αποϑίΐοη οὗ [μ6 δυῦμοσβῃρ οὗὨ {Ππ6 ΒΡΡΙ] ΘΑ ΥῪ ρᾶγίβ οὗ [86 
γσῖδο γθγβίοη ; 88 1Ὁ Βαθη8 ἴο Ὀ6 [ἢ6 οπίψ ΘΟΡΥ οὗ ν 0 ἢ γγα ἢανθ 
ΔΩ Κηον]θᾶρα  ΒΙΟὮ οοπίαϊπβ ἐυοῦψ ρατί οὗ ἰμ6 Ναὸν ᾿Γαβίδπιθηῦ ἴῃ 
ϑγτῖδο. ὙΠ6 οἤασδοίου οὗὨ 18 σ'ϑηθγαὶ οοπίθηΐβ ΒΘ 8 ἰ0ὼ πᾶνα δὖ- 
ἰγδοίβα Ὀαυΐύ 11{{16 οΥΙ [1684] ποῦϊδα; (που ρσ ἢ ΒοπΘ ἸΠΑΟΙΤΎ 88 Ὀ6θὴ τηδᾶθ 
ἴον 10, ἴῃ σοϊαίίοη ἴο ἐλὲβ ραβϑϑαφθ ΟὔΪγ. Μαγβα βρϑδᾷκβ οὗ Ὁ δ8 ποΐύ ἴο 
θὲ ουπά «διιομρδί βμογ 8 ΜΆ." ; Ὀυΐ Π6 ἀο68 ποῦ βθϑῆλ (0 ᾶνθ 
Κηοσῃ, δηα οἰογβ Βανα ποῦ ροϊηϊοα ουὖ ἴῃ οοττοοίζομ, {παῦ ἴΠ6 ΜΆ. 
1186] Βαδά θδθῃ βϑηΐ 88 ἃ ργθβοηῦ [ἰὺὸ 1... 40 του. Υ̓́Βοσο 1Ὁ γα 
αἀοροβιίθα αἴνου 1π6 ἀθαὺῃ οὐὗὁἨ {μδὺ βοίοϊδασ ἴῃ 1642 15 σου ὮΥ οὗ 
ἸΠΑΌΪΝΥ : ἕο ΜΘ. ἴῃ (μδὺ ἀρ 616 1 ΠΟ ΠΆ}}Ὺ ἀθδίγογαα. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΧΥΙΙ. 

ΤῊΒ σΕΒΌΒΑΙΕΜ ΒΥΕΙΑΟ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

Α .ΕΟΤΙΟΝΑΒῪΥ ἱπ 86 γ᾽ ίίοδη ΠΙΌγαΥῪ αὖ Βοῖηθ οομίδὶηβ 4 ΥΤΙΔΟ 
ψογβϑίου αἰ οσηρ ἔοι 81} [Π086 τ ΠΙΟἢ ἤανθ ὈΘΘἢ ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ ΤΠ Π]οΠΘΩ, 
Ὗγ 8 δζὸ ἱπάβρίβα ἴο Αα]δγ Ὁ αἰνμοβῦ 411 {μαὶ γγχα Κῆον γοβρθοίϊηρ τ; 
ἴου [βουρᾷ 1Ὁ νγᾶβ ρσγϑυ [ΠΥ ἀδβουι θα ἴῃ {Ππ6 οαἰαϊοραο οἵ (μ6 ΜΘ. 
ἴῃ {Π6 γαίϊοαμ σοιμπηθποθα ὈῪ ϑίαρῃ. Ενοάϊιϑ Αββθιηδηὶ ἴπὰ 1760, 
(18 νχαϑ οὗ θυΐ [0116 τι86; [ῸΓ 80 ἴδ 7 ΘΟρ 68 οὗ {μ6 ραγὺ οὗ {μαῦ τοῦ 
ΜΒ] Οἢ γ88 ρεϊπίθα δβοδροιὶ ἀδβίγαοοη ὈΥ γα, ἱμαῦ 1π6 οαἰδ!οραθ νγ88 
Υἱγύυλ}} Υ, δη4 [ῸΓ 411 ργϑδοῦϊοδὶ ρΌγροβθδ, ΡΟ 1Βῃ6α, 

Οπα οὗ [Π6 οορίθβ οὔ {π6 γίοδῃ οδίδίοριβ 18 'ῃ 186 ΠΌΓΆΓΥ οὗ (86 
Πουδὶ ΕΠ νουβ τυ οὗ Οορθηβάρθη, δᾶ {μ18 ψγὰ8 ψ6}} δίυαϊθα ὈΥ 
Αἀΐον Ὀεοΐοσθ 6 βοΐ ουὺ οἢ {Π6 ἸΟΌΓΠΟΥ ἴοὺσ [86 ρυγροβα οὗ οο]δοίηρ 
ἸΔΙΟΓ1418 ἔῸΣ βασγοα οὐ ἐοῖβηχ, ο τ ΒΙΟἢ ἣθ γγἃ8 βοηΐ, δὺ [Π6 βᾶπηθ ὑπ 6 
88 ΒίγοΙ δῃὰ Μο]άἀθηδδιοσγ, αὐ 186 Ὄοχρθῆβο οὔ Ομ υιβίδη Υ11]. Κιὴρ 
οὗ Τοηηασκ. Ου [ιῖ8 τοΐασῃ, Δα ογ ἄγον ρεδίΐς αὐὐθαϊοι ἴο {Π|8 
ΜΈ. τὴ 818 ΒΙ] οο-ΟὐἸῦοαὶ Ττανο]8, 1788, Μϑην οὗ 118 γθδαϊῃρϑ γθΓῸ 
σοστηπηϊοδίοα ἰο Βίγος, ἡ ΒΙΟἢ ρροαγρά ἴῃ 1788 1ῃ Β18 βαϊίοη οἵ {Ππ6 
(οπρϑὶα. ἴἷἶὰ 1789, Δα ον Β οσῃ ἱπίογοβιπρ δηα υβοι] οχδιηϊηδύϊοῃ 
οὗ [π6 ὥὄσιῖδο νϑυβί οη8 γγχ88 ρ 1864 ; ἴῃ ψ ΠΟΙ {86 δοοουπῦ οὗὨ {18 
ἰγδηβίδίιοι 18 {ἢ 6 ταοβὺ ἱπιρογίαηῦ Ῥασί. 

ΑΑαΪογ, Ἐπογθέοσα, 18 [86 δυο ἴο ποῖ [86 τον ὙΠῸ τ 1868 
ταϊηυΐθ ραγΟΌΪγθ γοεροοῦηρ {818 ἰοχὺ οὗ {π6 (ἀοθρ6]8 18 γοΐοσσοϑά, 

1 ο δῖποο {πδὶ το [1Π0 Ρυ δ] αίίοη οὗ Ὗ αἰίοπ᾿ Β Ῥοϊγροί!), πο οὔδ δ δυὐϑὺ ποσὰ οὗ 
τ-}9 ΜΆ. οἵ Αὐρ. Τὕβιοσ, ποὺ 18 ἰδ θϑηυτηοζαίθα ἴῃ ὑμὸ Οδίδίοσιο οὗ Τβμ τ δ Μ55. ῥτγηἰθὰ ἴῃ 
(6 Οδιδιοσὶ Μϑιίοσυτ ΑὩρ θ οἱ ΗΙθογηΐδο ἴῃ πηαπὶ ΠΟἸ]οοϊ, Τότ. 11, Ρ. 11. ἢ. 16---48." 
(Δ ανβἢ 8 Μίςμ ΘΙ 8, ̓ϊ. δ45.) 

8 Τὴ 1684 0 ἷεα ἀφραϊοδιοα ἢ͵8 “πὐπασυογείοπος ἐπ “οία «ροείοϊογιμπ ἴῷ ΑΌΡ. ὕειον. 
Ηϑ τηθηϊίοηβ [δδὺ 3ῖυε γϑδῦβ ὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ (1629) [758|6Γ αὰ βθηϊ Ὠΐτῃ ἃ ΘΟΡΥῪ οὗ ἴπ6 διαιηδγιίδη 
Ῥοηίδίοθος ; δπὰ ἔμθη δα δ “ Ουοὰᾶ ᾳυϊάρῃ, ᾿π τ τὰ ἰδηΐατα ἴπ80 ογαΐ θοηθβορηϊδο, δια 8 
86 πη Ροδβίθγισωη αἰ δβαγο : ὈΪΘη πο θηΐτα ἔδσγο ροβί (ἐ. 6. 1681), οοάϊςοπι ὀργορῖο σπμασϑοίοσο 
δὅγτο δχδγδίασα, αἱ οπιπία Ν. Τὶ. ϑυγίδςί, ααθ ἴῃ ῥυοσγίδυ8 ἀθογδηὶ δἰ οηΐθι.8, 80 ᾿τείοσοθ 
ῥσοϊχαμι ΕΡΒγοηι ἀθ δλοσγο ϑαριθηϊίο ἱγλοίίατα σοπογαῦ ταὶ {18,᾿᾽ δὺς, 
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ΤΏο Ο]ονίηρ ὈυΊοΥ δοοουῃῦ 18 ἔοττη θα ἔγοση ἃ σου ρα ῖβοη οὐ Αββϑιηδῃὶ Ἐ 
ἀοβοτρίίοι ἴῃ [86 Ν᾽ αὐίοδπ οδίδίοραθ, ἀπά ὑμπαὺ οὗ Αἀΐοσ, τιδάθ ὮὈῪ 
[86 ργϑβϑηΐ τυῖοῦ πὴ τπ6 ΜΌΏ. 1561 1 ὑπὸ ᾽ δίϊσδῃ ΠΌΓΑΣΥ. 

ΤῊο ΜΆ. 185 πυμηδογοᾶ ΧΙΧ. δπιοηρσδί (86 ϑγτίδο οοάϊοθβ οὐ 1ῃ6 
αϊίοδη ΠΙγασγ. [Ὁ 18 οἡ ὑμι10 8} ν]] τὴ, οοπδβίβίϊηρ οὗ 196 ᾿ϑαν68 
οΟΥἩἨ υατίο ἔοστα ; {86 τε πρ 18 ἴῃ {00 ΠΟΙ ΠΊη8, ἴμ6 Ἰοιίο γα ἀγα ἴη- 
ΘἰΘΡΆΠΟΥ ἔογμηθα, δηα τυϑηγ οὗὨ [Π6 ἀἰδου 1. Ροϊηΐ8, ὅζο. ἀγα ἰδίδγ 
δά ϊομθ. Τῆθ βυ βου ρίίοη βίδίοθ ὑπαῦ 16 Μῶ. νὰ τυϊζΐθη αἱ 
Απθοοῖ ἴῃ {Π6 γοαῦ οὗ [86 ασροκϑ 184], ἡ, ὁ. Α. Ὁ. 1081. 

ΑΒΒΘΠΊΔΩΙ ΜΠΉ {παῦ ὑπὸ Ηγϑὺ ϑῖχ ἰθανθϑ,  ΒΙΟἢ Βμον ἔγαοοβ οὗ 
ατοοκ υυϊτπηρ Ὀυγὶοα θομοδίῃ [μ6 ϑυστίας, ργοοθοάρα ἔγοπι βποίμοῦ 
Βαπᾶ; {π186, πονονοσ, Ἀαϊοσ ἀθηϊθᾶ: “1ἡ οἵμπῖθυθ δΐπὶ ἰάθιῃ 
οΒαγδοίοσ, οδάθηια!θ ἰουτηδπάδγυσα [1 γησαπη ταῦο οὈεϊποί. ΘΆᾺΑ 
οἴοβθ Ἵχδγαϊπδίζου οὗ [Π6 Μ. οδυβοϑ πὶ ἴο σοηῆσγμῃν (Π6 }ιἀστηθοηί οὗ 
ΑΒββθβδῃὶ: (Π6 τὶ πηρ 18 σοΥγία!Υ ΟΠ δγθηῦ ἰὼ (μ6866 ἰδανθθ ἔγομα 
ὙὙδὺ 18 Τουπά ἴῃ {Π6 τοδί οὗ [π6 νοϊαιηθ. 

Αἀ]ον ρῖνϑβ ἃ 8 681π}}}16 οὗ ὁπα ρᾶρδ, δοπίδιπι!ρ Μαί, χχνυῖϊ. 12 -- 
22. ((0]. 131. ἴῃ {6 Μ5.). Ηδ οταῖθ ἴῃ {818 1Π6 αἰδοΥ 6 ππϑγϑ, 
τοραγάϊηρ ὉΠ 6π|, ἔγοτῃ (8ο αἰ εγθηΐ οοίοιγ οὐὗὁἨ 1ῃ6 ἴῃ]ς, 8ἃ8. πὸ μαζύ οὗ 
τ Παὺ [Π6 οοργἱδὺ ἱπίοηαοα ἴο ρίνθ. [{ τῇδ, πονανοῖ, θ6 τϑηδγκοά 
ἐπα [86 ϑΥσδὴ ΒΟΥθ6 8 ποῦ ἈΠ γοα ΠΟΥ δα αἀοα 411] {π6 ραποίυδίϊοι 
αἴεν ἴἰμ6 Ἰοιΐοσβ οὗ 4 Μ5. μα Ὀθϑθὴ δηϊεῃθα; 80 ἰῃδὺ [686 ροϊπίβ 
ΤΩΔΥ͂ ΡΓΟΌΔΌΪΥ 6 ἃ ραγί οὗ τ ῇαΐ νδ8 ποοάθα οὐὔἹρίῃ}]}γ [ῸΣ [88 δοτὰ- 
Ρἰοίθμθβδβ οὗ (86 οοργ. Τὴ [Ἀοβ᾽ πλ1}]6 σῖνοθ ἃ [Ο]ογΆ 0] 6 ρθηογαὶ 
ποίϊοη οὗἩ (Π6 ψυϊπρ οὗ [86 ΜΆ. ; Βυῦ 1Ὁ 18. ποῦ ΠΘΑΣΪΥ 80 ροοά 88 
ταοϑῦ οὗἉἨ [ποβαὲ δῃρτανϑα ἴῸγ Αα]ου. 
ΤῊ Ῥογίϊοηβ οὗ [86 (ὐοβρϑὶβ [Ὁ] [Π6 ογᾶθν οὗἁἨ {86 ἔδϑίϊναϊβ ου 

ΒΊΟΝ ΠΟΥ 6, τοδά, Ααΐοὺ ρῖναβ ἃ ᾿ϊϑὺ οὗ ψμδαῖ 86 ΜΆ. σοπίαϊ δ 
δα τιδί ρατγίβ οὐὁἩ ϑδοὴ (ἀοβρϑὶ τὸ νγδηξηρ, τ ΟΊ ΒΠΟΓ 88 ποῦ ἱποϊυάοά 
1η ἴπ6 6οοἸοβ᾽ αβί αὶ ογάοσ οὗ τϑδαϊηρ',, ΟΥἩ 88 ΠΟῪ ἀοίοοξινο ἴῃ {π6 ΜΆ. 
ΘΟ ὕΟΏ8 ΟΟΟῸΓ ΟΥ ΟΟΌΓΕΘ τρογο ἴμβη ΟΠ06, δύ 88 18 [ἢ6 ο886 ἴῃ {Π6 
ατοοκ 1,θοὐ ομαυῖθ8, ΒΘ [86 ΒΆΙΩΘ ραγίβ 6,6 Γαδ ΟἹ ΤΠΟΓ6 {888 
οΠ6 ΘΌΠΑΔΥ ΟΥἉ ἔαβῦϊναὶ. 
Τα ἀϊαϊοοῦ οὗἉ {818 σϑύβιοιι 18 Ῥθοῦ ΑΓ; 10 ΔὈοΙΠ48 ἴῃ δῦ ΤηΔΥ Ὀ6 

ἀοοπιθα ὈΑΥΡΑΓΊΒΠῚ8 ; ἔογεῖση πογὰβ τσὶ τὕθη πὰ ϑγτίῖδς ἰοιθτβ, δῃά 
ψΟΓΒ. ΠΟ ἀγὰ δ οροίμου οὔβουσθ. [Ὁ νγὰ81Ὲ ΤΔῊΥ Γοβρϑοίβ Βουρῃς 
ἴο τ βϑιι 6 [μ6 αἰα]οςῖ οὗἩἉ {Π6 «΄ογαβαίοσα Τάγριιπι, ἀμα μσποα ὈΥ {Π6 
υπϊ οα βυταρο οἵ Αα]οῦ πα ΜΊΟΠΔ86]18, 16 μα8 θθθῃ σδ]] θα ἴῃς Κεγβίο 
ϑ'υγο- Ηἰογοβοϊγηιϊξαπα, ΟΥ̓, Δἃ8 Ὅ6 ἴδττῃ 10, {Π6 “ΘΓ Βα] τὰ ϑυγῖδο ΤῊΘ 
Ῥτορσι θυ οὗἁ {Π18 παπθ 88 Ὀθθη αἀϊβρυΐαα ; Ὀαΐ 1Ὁ 18 ργόθΆ ]}Υ δύ 88 
οοττοοῦ [ῸΓ {Π18 ΤΠ ΘΟΙΪΠΟΠΑΓΥ 88 1Ὁ 18 [Ὁ {πα Ταγρυτη 18 πὶ ςοἢ ἢ 
48 θθθη σομηραγοα (ϊοἢ ὈθΙοηρδ ἤο {Π6 βοβοοὶ οὗ ΤΊ Ρουθ). δά 
1. θ66ῃ ἀοδισπαίοα ἔτουη Απθοοῦ Πογὰ 1ὖ τγβ πὶ 6, ΟΥὨ ἔγοιη “4αἰετ 
ὈΥ ὙΒοτὰ 1Ὁ τγᾶ8 ΟΥ̓ ΓΠΙΟΔΙΥ ἀθβοσῦὶ 64, πο αἀἰβοιιβδίοη πϑοὰ δᾶνθ ἈΥΊΒθη, 

Τὴ στασωσηδίϊοαὶ ροϊπΐβ {86 ὥυσῖδο οὐὗὨἨ {18 γουβίοῃ 88 βοῖὴβ ρθοὺ- 
᾿αυιο8. ὙΤμυβ, (86 ΔΒχ οὐὗἩ [86 {π|γὰ Ῥδύβοῃ [ὉΣ Ὀ]υγᾺ] Ποιη8 18 
ΘΟΙΔΟΏΪΥ τὶ 6 ἢ ἴπ 186 ΟἸΠΑΙ 66 ΤΩΔΠΏΘΣ, «οΟ---- ᾿ηδἰοδα οὗ «σιῖο ----. 

ΤῊ σέαέμε ἐπιρ]ιαξίοιι οἵ ῬΙαταὶ ποὺπ οπᾶβ ἰπ [..---- (αἑα), ἱπβιοδᾶ οὗ 

᾿ γοεγδίομοδ βιγγίδορ, Ὁ. 187. 
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{86 σοοπίγαοίοα ἔοττα ἢ, (6). Τμθ ρτγϑαίθβθὺ ῥοῦ υΥ ΒοθτὴΒ ἴο Ὧθ 

(μαὺ [86 {υἰγά μούβοι βίηρσυϊαν οὐἩ {π6 βαΐατα ἴα κο8 [86 ῥγωϊοττηδενθ 
μά Ἰπβίοδᾷ οὗ Δίμπ: {μ18 18 80 ΠΘδΥΪΥ {86 ζυγπΐησ ρΡοϊπῦ Ὀούσθθῃ 
ϑγγίῖλο δηα ΟἸδ)]άθθ, 88 δἰπχοδί [0 δοπιροὶ ὰ8 ἴο ρσῖνγθ {86 Ἰαὐθυ πΆπλ6 
ἴο {818 ἀϊα] οί, τ 

Ομδ Ῥβθου ΑΓ ΕΥ̓ ΙΔΟΤΘ ΙΩΔῪ Ὀ6 ΠΟΙΟΘα ΒΕΓΘ; --- {6 γο δύο αιβποι 

Οδαγδοίθσβ βοα ἴοσ Ε' δαπὰ Ῥ: ἴῃ6 ϑ'υίδο 2 18 διιρ ογϑα ἔογ ἐδ 
ἔογιλθῦ ; 116 {μ6 Ἰαὐΐου 15 ἀθποίθα ὈΥ {86 βᾶπιθ ομαγϑοίθσ τσιςθῃ 
[6 ΟΠΟΥ ψΑΥ. ὶ 

Τ1,.1818 οὗ (86 Οαϊἄθ σψοσγάβ ἤουπᾶ ἴῃ (818 1 ΟἸΪΟΏΔΓΥ, δηα ΟἿΟΣ 
ῬΑτ συ] Αγ οὐ [86 βαπιθ Κἰπᾶ, δ ρίνθῃ ΜΠ ρτοαῦ ταὶ ὕθ Π 688 ὈΥ͂ 
Αἀ]ου. ΑἹ] βυοι ροϊπίδ Ῥοϊηρ ΘΟΠΒΙΔοΓΘά, 1Ὁ ἈΡΡΘδαγΒ ὑμαῦ [Π6 ἀϊαϊοοῖ 
18 ὑογῳ οογγαμρῦ, 8Δηα τῃαῦὺ τ βαύθνον Ὀ6 [Π6 οΥἹρΊη, ὨΙΒύογυ, ΟΥὁ 186 οὗὨ {16 
1 ΘΟ ΟΠΔΓΥ ἴῃ αυοδβίϊοη, Ὁ πόνον οου]ὰ παν θη δι ρ]ογθα ὈΥ͂ ΔΗΥ 
εὐμεαίεα ρμοτίϊοῃ οὗὨ {μ6 ΘΥτγίδη8Β, ΟΥ̓ ὈΥ̓͂ ΒΩΥ 1η 16] Πρσοηῦ ΘΟΙΤΩΠ ΠΠΣΥ͂ 
ϑιηοηρδβῦ ἴθθπη, 1Π ΔΗΥ͂ ἃσθ. 

ΕῸΓ ογίξοαϊ ρΌΓροβθβ, βουνοῦ, [Π6 γα] ΟΥ̓ ἃ ψΘυβῖοῃ τατδύ ποῦ δ6 
ΤΩΘΑΒΓΘΩ ὈΥ ΘῺΥ τη6Γ6 ᾿ἸηρῈ 8[10 ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΑΙΙΟΏΒ; 118 γδῖὰθ 18 δο- 
οογϊηρ ἰο τ μαΐ ονϊάδποο 1 ρΊν68 88 [0 {π6 ογίφίπαϊ ἰαχὺ ἔγομι τ ΒΙ ἢ 
10 18 ἰαίζθῃ. Απά Βϑῦδ ἃ (ἈΣ ΒΊρΠΟΥ τϑηκ τηυβὺ Ὀ6 ἀβϑισπθα ἰο ἴΠ6 “6γὺ- 
ΒΔ] 6 πὶ ΟΥΤΙΔΟ ; [ὉΓ 118 ΓΟΔΪΏΡΒ ΓΘ ἴῃ ΥΘΓΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ Ὁ 68, Δ ΒΟΠῚ6 
οὗἩ τοὶ ρίδοθβ οὔ αἰ" ΟΌ]Υ, ἴῃ δοοοτάδποθ νυ {μ6 οἰἀοβὲ δᾶ Ὀοβὶ 
Δ ΠΟΥ 165 Οὗ οἵδοσ Κἰηβ. ὙΥΏΘΏ, μονγονοσ, [Π6 βϑῖὴθ ἰθββο ΟΟΟΌΓΒ 
ΤΌΤ ἔμδη ΟὨΟςΘ, ἰδ ἀο068 ποῦ δἰγγαυβ [Ὁ]]ὁὸνν {πᾶ 1Ὁ 18 ΓΘ δα ἀρϑίη ἴῃ [Π6 
ΒΔΙΩ6 ὙΟΓΙΩ͂Β: ἴῃ [Π18 10 ἀστϑοβ ψι} {86 ατοοκ ΘΟ ΠΟ ΠΔΥ168, Μ᾿ ΒΙΘἢ ΔΓΘ 
ΘΑ Δ ΠΥ ἱποοπβίβίθηξ. (366 δρονς, Ρ. 221.) 
18 186 ὀχοορθοη οὗὨ ἃ ἔθ Βρθοίτῃθηβ, [86 ἰαχύ οὗἁὨ {18 γϑυύβϑι οι 

[88 ποῦ ὕθϑη ργϊηΐβα ; δηᾶ ῃ8 γα ἅγὰ ἀδθροηάθηῦ οἡ Αἀ]ογ ΒΒ Ὄχίγδοιβ 
ἔον {π6 οΥἸ 1641 86 τ ΒΙΟἢ γ͵ὸ σ8ῃ τᾶκο οὗ 118 τοδαΐηρβ, Απά νψ 
Τησδῦ Ὀθδγ ἴῃ τϊη (πα΄ ΠῸ Δγρυπηοηΐ τηυϑῦ ουοσ Ὁ6᾽ ὈθαΒοα οὐ Αἀ]ο ΓΒ 
ϑίίοποο; ἴον μΒ6 ἀϊὰ ποῖ ργοΐδϑβ [0 τπᾶκ ἃ δοτηρὶοῖθ οὐ ]δίϊοη ; δηά 
Θσθῃ 17 Βα Πδα ᾿ηὐοηαδὰ ἰο ἀο 1818, 1 που] Ὀ6 ἴοο ταυομ ἴο ΒΌΡΡροβθ 
{μα ποίμτηρ τγ88 ραββϑα Ὀγ. 

ΤΠ6 ΤοΔά!ηρΒ σΊνθηῃ ΔΓ6 ΘΠΟῸΡΉ ἴο 6Πη80]6 τ18 ἰο }υᾶσα οΥ̓ {μ6 68ι4- 
ΤΑΟίΟΥ Οὗ {Π6 ἰοχῦ; (Π6 ἐγεαθηῦ δοοοσάβδησα οὐ ψ Οἢ Ἡ1Γ} βοπιο οὗ 
186 Ὀαδϑῦ δι ΒΟΥ [168 ἢ88 Ὀ6 6 ρΡΓΘΥ ΟΊ ΒΙΥ βίαίθα, (ὐὐπιραταέϊυο οτίβοῖδηι 
γγου ]α ρ]δοα {118 ἑαχὺ ΒιρὮ τὰ ἴπ6 118 ΟΥἨ δυῦμου168 ; δηᾶ {Π18 τηυβί 
Ὀ6 Ὀοτηα ἴῃ τηϊηα ἴῃ 18 ΔΡΡΙΠοΑ Οἢ 88 ἃ ὙΥΪΏ688 ; [ὉΓ ΒΟΠΙΘΕΣη68 1 
βίδη δ αἰπιοεέ αἰοῃμθ, θυ τιῖῃ ΟΠ6 ΟΥ̓ ὕνχο Ὄχο ]θηΐ τ 68868 ΤῸΣ ΒΟΙῺΘ 
Ραγίουϊαγ Ἰθοίίοη. [1 που]ά ὃὈ6 8 στοαῖ δανδῃίαρε ἴο Νὸ " Τβίδιηθηϊ 
ΟΥΙΠΙΟἾδη 1. 1 ῬΟδΒΟΒΒΘα ἃ ρυγιηΐοα δαἀϊίίοι οὗ ἐπ6 ἰαχὺ 1186], ᾿ῃϑίοδα 
οὗ θεϊῃρ ἀδροπάθῃϊν οῃ {Π6 τσ δχίγδοίβ ᾿π846 ὈγῪ Αἀϊογ. 

ΤΠ6 ΟὨΪΥ͂ ραγίβ ρεδίϊβηθαά αὐτὸ Μαῖί. χχυἹ! 83---32. (πο! ΑΑ]ον 
ῦϑγ6 88 ἃ Βρθοι 6 οὗ {86 γ6ΓΒ10Π), δπά «ὁδη νἱ!. δ8---- 11. 1]., νι ἢ 
{818 {γϑδῃβ]οη ἀἄο65 οοηΐδῖη, Ὀαΐ 1 ἃ ἔοττῃ αἰ δυο ἔγοσω [86 Θοτωσηοῃ 
Οατοοκ ἰαχί, δηα τοβοια Ὀ] ηρ; {μαὺ οὗ [86 Οοάοχ Βθζῷ. 

Ιῃ δχδηλὶηῖηρ {πΠ|8 ΜΑ., σι βθα ἴῃ 186 γαὔοσδη ᾿ἸΡσαγυ, (86 ρῥχοβοηὶ 
ὙΥΙΟΣ ψϑ δα ἴο οιῦρασο ΒΟΠῚ6 ρϑδβᾶσοϑθ οὗ Στρογίϑῃοθ, βιιο ἢ κ8 
Μαῖίί, χὶχ, 17., τ τοραγά ἴο τ μῖοἢ ΑΑ]ο τ Β ποῖθ γγ188 ποῖ βυ βηοῖ ομαν 
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Ε]1, ΟΣ 843 ἴο ψβ]οἢ Πα Βα οταῖοα το τρϑτῖς {Π6 τοδάϊηρ. Οπ Μαίί. 
χῖχ. 17., τ Βογα [86 δοΙητηο ἰαχὺ 88 τί με λόγεις ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγαθός, 
εἰ μὴ εἶς ὁ θεός ; ἀιιὰ [86 Ο]Δ6ΓΥ Δ Ποσ 168 μανο τί με ἐρωτᾶς περὶ τοῦ 
ὠγαθοῦ ; εἶς ἐστιν ὁ ἀγαθός, 6 Β4ΥΒ, "“ [ἢ ΡγΙΟΥθυ.8 ν Υθ18 ναγϊοίαίθμι 
ποη αὐποίαυὲ ; ̓" δῃα ὑΠ6ῃ ἢ ΘΧΡΓΘΒΒ6Β ἃ ΒρΡροβιοη τ μδὺ {μ6 ΜΆ. πιαν 
χΧολα, [10 ταβ {μοσοίοσο οὗ βοὴθ ᾿τπηρογίδμοθ [Ὁ {π6 τυϊίοσ [0 δδοοῦ- 
ἴαῖ (48 μα ἀ14) (μαῦ ἴῃ Ῥοΐῃ [Π6 ἴΌΥΤΩΘΥ δπα {86 Ἰαίοσ ψόοσγὰβ {86 
ὁ) ογβαϊοα δυσῖδο ἀρτθοθ τ ΒΒ. Τὴ. δῃὰ οἱβοὺ δυίδπουι 8 ΒΊΟΝ 
ἔ0]]ον {Π6 τοδαϊηρ {μα΄ νγγα8 δίοῃθ Κπόνῃ [0 Οτροα, δηα τ ΒΙΟὮ οἢ 4]] 
ΧΘΟΆΠ]Ὺ ογίξοαΐ στουπαβ σοΟπητη6 48 1186] 88 δοπθ (86 ἔστ οπα ἴῃ δ, 
Μαιμον. 

Ἠδ α18βο ρσοουγϑά 4 ὑγδηβοσιρί οὗ ἃ 8128}} ροσγίϊοῃ οὗ (86 Μ,,, ---- ἃ 
ἴον οὗ [86 Θαυΐ ον ᾿θανθβ. 
ΤῈ ἀαῖα οὗ {Π18 υδγδίοπ 88 ΒΙρΡΡΟΒΟα Ὀγ ΑαΪον ἰο Ἀα ἔγτοτῃ ἰδ6 

ἔουγτῇῃ ἴο ἐπ Βιχίῃ δοηίαγν : ἴῃ {818 Ορ᾿ πόα π6 νγ88 ᾿μΠπυθησϑα ρῥγ]η- 
ΟΙΡΑΙΥ ὈΥ {π6 Ἄομηγδοίου οὗ {π6 ἐσσέ, ΒΟ βθθιηβ οἷον μ8η [86 
Βαυ θη ΘΟ ΣΎ, ΟΥ δὖ Ἰοαβδὺ δῃςοσοσ ἴὸ {πδΐ οὗ {πΠ6ὸ ΜΚ. 1ῃ σθῃθγαὶ 
οὗ ἰμαῦ ἀρ δῃὰ ουνασγα [0 πιοσο γοοοπὺ πιθϑ.Ό Βιυῦ {Π18 ἀγρυτησδηύ 
ἄοο8 ποῦ ὕθασ οὐ ἴΠ6 σὰ οὗ [Π6 υδγϑίοπ, Ὀὰΐ ἀροη ἐπαῦ οὗὨ {π6 ἀοουπιοηΐ 
ἔτοτα ψ ῃ]οἢ 10 γγχὰ8 (Δ Κοὴ : [ῃ6 Ῥαγθαγϑη οὗ [Π6 ϑΥτῖδο 866 Πὶ8 ΠΑΡᾺ ΪΥ 
σομπβίβίθην τι ἃ ἀδῖθ 80 Θαυ]Ὺ 88 μαῦ δϑβισῃεαὰ Ὁν Αα]οσ. [0 18 αἷ8ὸ 
ὙΟΓΙΏΥ Οὗ ἸΠαΌΓΥ ΒΘΙΠΟΥ {818 γ88 ἃ ἰγαπδίδιίοη Ἰηΐο ὥγσῖδο οὐ [86 
ἴουγ (ἀοδραϑὶβ δχϊβέϊηρ προ θη νυ οὗ {π18 ἸωῳΘΟἴ ΟΠΑΣῪ ΟἸτηθα ἔγομ 
Το; ΟΥ̓ ΒΟΙΒΟΡ 1Ὁ ψγ͵δὰ8 ὑγαπβίαϊθα ἔγοιῃ {πὸ σθοὶς ἴῃ 118 ργαβοηῦ 

. ἔοστα δῃηᾶ ογάθσ. [1 ἴδνουγ οὗ (86 ζαξέογ' ΟΡΊ ΠΙΟῈ 1ῦ ΤΏΔΥ 6 βδιὰ, {παῖ 
1Π6 βᾶπιθ ᾿θββο, ΒΘΩ 1Ὁ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ αἴ γθηῦ ραγίθ, 18 ἔου πα τ] ναγῖα- 
ὉἸΟΩΒ ἴῃ τοϑάϊηρ, ψ Οἢ ΒΑγάΪγ οουἹὰ Ὀ6 (Π6 οα86 ἅη]688 [Π6 Ὑϑυβῖοη 
ἴγα8 056 ἴῃ ἴγοαυσηΐ 86, 80 {μαΐ βυο ἢ}! Ἰθοζοηβ παρ ἤᾶνθ Βργαηρ 
ὉΡ ; δηα 1818 γΑγΙ ΟΕ 18 ἔουηα, γα Κηον, ἴὰ {π6 (ἀτοοῖκ ΘΟ. ΟΠ ΔΓΙ68. 
Οἱ {πὸ οἴμον Βαῃά, 10 ταδὺ 6 ἱπουρὰῖ ἀου δύ] ΒΟ Ὸ Γ᾽ δὴν ασθοκ 
Τ,ΘοἸ ομαγῖθβ οχϊβίθα σοπίδϊηϊηρ' ἃ ἰοχὺ οὗ βυοῦ δηθ!] αυϊγ, ΤΠ ργθθοηῦ 
ὙΥΣΙΟΥ ΒΙΓΟΠΡΊΥ 1Π0]1η68 10 186 Ορ᾿Πΐοι ὑμαὺ [818 18 (ῃ6 σνϑυβίοῃ οὗ δῃ 
Εὐγδηρ ] ἰαγία τ, απὰ (μα΄ {66 188 ΔῸ ΟΥΤΙΔΟ ὙΘυβῖο Ομ δ᾽ ἱηρ' [818 
ἰαχί ᾿μαθροηἀθῃί]γ. 

Αἀ]ον ἄγανβ αἰζοπίϊοι ἰὸ {86 ΟΥσΌσΒ οὗ {π6 σοργιδῦ, Π6 τω ἰϑίμκοβ 
Ὀοϊηρ᾽ οὗἉ Βυ ἢ ἃ Κιπᾷ 88 βου ἰδμδῦ {118 σαπποῦ Ὀ6 [86 οΥρῖπμαὶ ΜΆ. οὗ 
186 ὑγαπβίαἴοσ. 
ΤΠ ἤσβὲ οὐ οὶ Νονν Τοβίδπηθπῦ ἴῃ π ιοῖ (6 « ΘΥυβα! 6 πὶ ϑ'γυῖδο 

ψοσβίοη ἰοοὶς 118 ρ]δο6 διηοηρσδβί [86 Δ που 168 τγᾶ8 ὑπ6 ββοοπά βαἀϊοῃ 
οὗ σοβθβοι, 1796, ἴα ἰοῦ ἢ υδοα [Π6 οχίχϑοίβ πηδάθ δῃηὰ ΡῈ} 18Πῃ6α 
Ὀγ Ααϊεσ. Εγσοτα {πᾶ ἔπια {Π6 βαῃλα οἰ οηβ ἢν Ὀ6Θῃ ρατὺ οὗὨ [ἢ 
ΘΟΙΏΙΏΟῺ βίοοκ οὗὨ τηδύβιγι8}8 (Ὁ 0Π6 ΟΥἹ 104] ΘαΙίΟΓ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥ͂ΠΙ. 
ΤῊΕ ΜΕΜΡΗΙΤῚΟ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

850 Ἰοπρ' 88 βοβοίδγβ οὔ ἘΌσΟρΡΘ νγϑτὸ δοαυδί θα πῖ θυ οπὲ Εργρίϊδη 
γΟΥΒΊΟἢ {Π6 πδπι6 ΟΥ̓ Ορέϊε νχὰ8 [μαὶ τ ΒΙ ἢ 1 τοοολνοϑα, δπὰ (818 ἐλέη 
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αἰ ποῦ Δρρϑδῦ δἱ 411 ᾿Ἰποοπρτγιιοῦβ ΟΥΎ ἈΠΒ.Ϊ416: ἀπα τ οη [Ὁ νγλδ 
ἔουπά ἐμαὶ {ποτ γὰβ δηοίμοῦ ΕἸρυρίάδπ νϑυβίοῃ ἴῃ δῃοίμογ ἀϊαϊθοῖ, 
1Π6 ΠΘΟΎ]Υ αἰβοονογθα σνϑυβίοῃ γϑοοιυθα δῃοῦμοῦ ΠδπῚ6 ΤῸΓ {π6 886 
οὗ ἀϊδποοη. Βυΐῦ 88 1ὁ ἰβ Κποῦγη (μαῦ {86 ὕνγο νϑυβίομβ δϑὶοηρ 
ΓΟΒΡΘΟγΘΙΥ (0 Ἰμονοῦ απὰ ὕρρον Ἐρυρΐ, (86 παπλθ Οὐρέϊος, Ὀοϊπρ, 
σΘηοσῖο ἴῃ 118 Ομαγαοίθυ, 15 ποῦ Β1{80]6 88 ὑπ6 Δρργορτγιαἰβα δρρϑι]δίζοῃ 
οὗἩ {Π6 γουβίοῃ οὗ οὔ ἀϊδβίγιοϊ ἢ δα ΟΙΙ]Υ͂ 18 1Ὁ ᾿ΠΟΟΠΡΤΊΙΟΙΒ 848 [86 
ΠΆΠῚ6 ἴογ {παὖ υϑοα ἴῃ Ποῖον Εἰσγρῖ, οομλπηρ᾽ 88 1Ὁ ἀο68 ἔτοπὶ ΟὈρέος, 
1Π6 πϑτη6 οὗ δὴ δῃαϊθηΐ οἱ ἴθ ζρρεν Εργρῦ. [πδίθϑα ἰμθη οὗ Ορρέϊςο 

, 8 ϑαλίαϊε ', 1ῃ6 ΤἸώότχος Εσγρίάμδη ἀϊαϊθοῦ πδὺ Ὧ6 πιοτὸ ΠΕΥ ολ]]6α 
Οορίο- Μορμτς, δὰ {μ6 ἴὔρρον Εσγρθδη (ὐορίο- ΤΆΘΡΑΙΟ, ἔγοπι 
1π6 ταβρθοῦγα σδρ ΐ4]8 οὗ ὑπ6 ὕνγο αἰ νιβιίοηβ οὗ Εἰργρῦ, Μειρη!8 δπά 
ΤΠΘΌ68: ΟΥ, τόσα ὑτιθῆν, {ῃ6 αἰαϊοοίβ δηα {π6 ΨΘΓΒΙΟΏΒ ΙΏΔῪ ὈΘ 
Τογη]6α ΜΡ. απα ὙΠοῦαῖο. ΒοΙμ οὗ ἴποβο αἱ] θοῖβ τηαυ, 10 
ΔΡΡΘΆΓΒ, Ὀ6 ΟΘΟμΒΙἀογθα 88 [ΌΥΩΒ ἴθ ὙΔ1ΟΒ π6 δηοιθηῦ Εργυρίδη 
Ἰδησυδρα Θοπ 66 ἴο Οχιβί. 

Ὗν»ε δανθ 80 διἰβίοσιοαὶ δοοοιηΐ οὗἉ [86 οτἱρίη οὗ ρυρίδῃ νϑῚΒΊ0}8 ; 
6 Δ ΥΘ ΟΠΙΥ͂ ΒΟΠῚ6 ΘΑΥΥ Ὠούΐοο68Β ὙὮΙΟΝ Βθθὰ ἴο ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΘ {6 ὶ Ὁ 
ΘχΊβίθῃοθ. 

[τ ρΡρϑᾶσβ ἰδαὺ αὖ {π6 δουηο!] οὗ (Βαϊ οθάοῃ, Α. ἢ. 4Ὁ1, οὔθ 
Ἐργυρθδη ὈΙΒΒΟΡ δὖ ἰθαβί, (ὑδοβιίσιοβ, οου]Ἱὰ ποῦ δ Ὀβοσῖ6 Ὦ1Β Πδπι6 ἴῃ 
ατοοκ πιβουῦ 0(Π6 αἱὰ οὗὨ δὴ ἱπίογργοίον.32 ΤὨ8 δἱοηθ βῆονγβ (πδὲ 
{ποτ όσα Ερυρύδῃ Ομ υστοθοΒ ἴὰ {86 Βοσνῖθθβ οὗ το στοαῖς τγ88 
ποὺ υδ6α. | 

ἙΑγίδον, θοίοτα {{18 ἀαΐθ {86 συ ]68 ἄγασση Ρ ὈΥ ῬΔοδουαῖαβ (Βεἴογο 
Α. Ὁ. 348) ἴον {Π6 τμορζκβ, ἴπ ἃ ρατύ οὗ Εσγρί, χοῦ 'ἰπ Εργρίϊδῃ 
ΟΥΡΊΠΑΠΥ, ἀπ γοσο δίνει σαγὰβ ὑγαηβὶαἰθα πο ασϑοῖς, δηὰ ἰμθη ὈῪ 
δ) Ἔγοιηθ ἴηἴοὸ [δη. Ὁῃ6 ἔδοῦ οὗ {π6 ἰδηριδσα ἴῃ ὙΙΟΒ (ΠΟΥ ἡ 6ΓΘ 
ἤγϑὺ ργαραγθά δανίηρ θθθῃ Εἰρυρίϊδῃ 18 ἃ βυῇιοϊοηῦ ῥγοοῦ οὐ {πεῖ 
ἰδηρααρο Βανιηρ ὈΘΘΠ 1Π σΘΏΘΓΆΙ 086 διηοηρδῦ 8 ρογύϊοῃ οὗ {π6 ΟΠ τὶ 8- 
ὉἸΔῃ8 οὗ πδΐ οουηίσγ. ὍΤῆδ πυτθοσ οὗὨ [Π686 ΤΟ ΚΒ νγα8 γϑοϊζοηθα 88 
δβευεπ ἐλοιβαπά, ---- ἃ ῬΥΟΟΙ͂ ΒΟΥ ὑΠΟΓΟΟΡὮΙΪΥ ἃ ἔοστα οὐ Οὐορίϊς νγγὰβ γϑὺ- 
ΠΔΟΌΪΑΓ ᾿πϑίθδα οὗ ἀσθοῖ. ΑἾβοὸ δυθσΎ οὔδ οὗ ἴπθ86 ΟΠ ΚΒ νγ88 τθ- 
αυϊτοὰ ἰο ἰφαγπ ἐο γοπά, μῦθον Β6 νγαϑ ψ1]Π]Π1ὴρ᾽ οΥ ποῦ, δηα {Π6 τι ]68 
ΒΡΘΟΙ͂Υ ἰΠαῦ Π6 νγᾶϑ ἴο ἀο 18, αὖ ἰϑαϑὺ 80 88 (0 σϑδά {πὸ Νὰ 7Τ68- 
ἰδιηθηῦ δηᾶ Ῥβδίηβ. ΤῊ1Β [8 |κ68 (ὉΣ σγδηΐθα {μδὺ (6 Νὸνν Τ᾽ δδίδιηθης 
Ἔχιϑίθα διηοησβὺ ὑβότὴ ἴῃ Βοπιθ 1η{6]]1010]6 ἰοηριιθ; δα μον [1{{1Ὸ 
ατοοῖκς [Π6Ὺ Κῆον 18 βΒῃοσγῃ ὈΥ̓ [86 δοοοιιπί (Π8ὲ θη ομθ ΤΠΘΟάοΓΘ 
οἵ ΑἸοχδηάγια δοοοτηρβηϊθα Ῥδοποπιῖ8 ἴο 18 τϑγοιηθηξ, 6 σᾶνθ 
Ηΐτη ῸΓ ἃ σοιμρδηΐοη 8} οἷἀ τηδῃ ψῆηῸ Κηον Οτθοῖ, ὑπαὶ μα τρί 
Βαγα βολα οὔδ ἡ 1 ἢ Εῖτα τοΐέΐ τολοηι ἐδ σομία συπύεῦ86. 

Τηυδ 1 {86 ἔουτβ ΘΘμΓΟΣΥ ὑμογο 88 ΘυἹ 6 ΠΠ]Ὺ ἃ νογβίου οὗ {Π8 
Νεν Τοβίδιμθηῦ ἴῃ 86 ἴῃ (ρει Ερυρῦ. Ηον Ἰοηρ τὖ μα Ὀδθη 
ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ ουγγοηΐῦ 6 ἢν ποῦ ΔηΥ ῥσζοοί. 

ΑΙβο ἴῃ Τώοτοσ Εργρί ἴθ γα ἀσὸ ἔσϑοθβ οὗ 8 νυ ϑοῦ ὙΘΥΒΙΟΙ. 1} 
{Π6 δᾶηθ σθηΐυτυ. δ]]δάϊυδβ, θη ἰγαυθὶ ]ηρ ΓὨσουρἢ Εργρ δπά 
Υἱδιηρ, [Π6 τηοδῦ ἔβπιοῖιϑ τιοπαϑίθγιθβ, ἰουπά δὖ Νιΐγια ἐπ6 δοθοί ΦοΒη 

1 Οη ἴδο οτἰσίη οὗὨ [ἢϊ8 ἴοστη, δηὰ 18 ἀοαὈιὉ] ΡΓΟΡΥΪΘΙΥ͂ 88 ἃ ἀοδὶ ζηδείοη οὗἩ [6 γογείον 
ἦ) φαοδιίοη, δοαὲ ἴδ6 [οἸ] νην οἸδρίοσ. 

3 Καλοσίριος ἐπίσκοπος ᾿Αρσινοῖτον, ἑρμηνεύοντος αὐτὸν ᾿Ιουλίου διακόνου αὑτοῖ, 



7Τλε Μορερλέξίο ον βίοη. 289 

οὗ Τωγοορο]ἱα, τὰ βοτὰ (τόσα 18 ἱσπόσϑηοο οὐ ΟἼὝ οκ) μα σου] οἡ] 
ΘΟΏΥΘΟΙΒΟ {Πγουρἢ δὴ ἱπίογργοΐοσ. Ηδ ἰουπᾶ Πΐπι, μονονοσ, τὸ 
δοαυδιηΐοα νι (86 Νονν Τϑβίδιηθηξ, 0, ἴοο, [6 ἔδιηοὰβ Απίοῃϊυβ, 
ὙΠῸ [88 οὔὔβθηῃ θθθὴ σϑρδγαθα 88 {π6 ἔδίμον οὔ Εἰρυρίίδῃ τηοηδβϊοΐβι, 
δῦ Δ ΘΑ ροσοᾶ οὗ {πὸ ἔουτίβ οοηΐυσΥ (δπα ὄνθῃ ἴῃ {86 {μϊγά), 
ΒΘ6η8 ἴο δᾶγο χθροὶ γα δηᾶ σίνϑηῃ ᾿ηβίγυ 0 ἔγομι βου ρίυσο δ σοδὰ 
ἴῃ 186 ΟΒυγοῖ, τμβουρ πιΐμουῦ δὴ Κποπ]οᾶρθ οὗ σθοῖκ οα ΐβ 

εὑ" 

Τὺ 18 Ργορ8]6 {παΐ, Ἔἐχοορί αὖ ΑἸθχδηάσία δηᾷ οὐδοῦ ρίδοθβ ἐπο- 
ΤΟΌΡὮΙΥ Η6]]6η1Ζοά, [86 ψουϑῃῖρ οὗ 186 Εργράδη ΟΒγιβέϊδηβ ἔγομπι ἃ 
ΨΟΙΥΥῪ ΘΆΓΪΥ ΡΘΙΟα νγ88 ΟΔΙΤΙΘα οἢ ἴῃ [611 γΟΓΏΒΟΌΪΑΓ αἰ] Θοβ ; δηά {86 
5181] ἀιηχοαηὺ οὗ »γοοῦ ὑἱμαῦ [818 γγῶϑ [86 οα86 γϑβ 8 ἔγοσα [86 ἰγϑῃβ- 
ΤΑΪΒΒΙΟΙ. [0 ΟἿἿΓ ἀἋΔΥ8 οὗ 80 τηυοἷ ΤλΟΓΘ οὗὨἨ [86 ΠΣ ΓΘΥΑΓῪ Γοιηδῖηθ οὗ ασθοκ 
ὙΓΙΟΓΒ 'ῃ Εσγρί. Ὑμαῦ γογηδου αν αἸα]θοίθ που] [8 Ὀ6 ἐπιρ]ογοά 
ἴῃ ΟἸγιβθδη ΜΟΥΒΠΙΡ 18 ὈΣΟΌΔΌ]6 α ρ»γίοτὶ, ἴγοτη (86 ἕδος {παὶ (86 
ΒΕΓΥΊΟΘ ΟὗὨ [86 ἰθλρ168 οὗ 186 Εἰργρίδῃ 140]8 γγα8 δαυτ θα οῃ 6 χο  αβῖνϑὶν 
ἴη Εσγρδῃ. ; 

ΟΜ υιβδῃ ὑ σβῃρ ΠΑΡΙΌΔΙΙΥ ἴπ (86 ΕΥΡθδη ἰοηριιθ ΒΌΡΡΟΒΕΘΒ 
αἰπηοβὺ {Π6 οχ ϑίθηοα οὗ ἃ νογβίοῃ οὗ {Π6 Νὸην Τοβίδιηθηΐξ. 
ὙΒοη (86 Μοιρμῖῖο Ἰἰαηριαρο Ὀαρδη ἰὸ αὐἰγαδοὶ αὐθηΐοη οὗ 

Εγόρθδη βοβοΐασβ, [Ὁ νγ88 ἔοαπα ὑμπαΐ [6 παῦε ΟΠ σιβδηβ οὗ Εργρὺ 
5011} ΘΙΏΡΙΟΥ 1 ἴῃ [86 ΡΌΡ]16 τοϑαϊηρ' οὗ (86 ϑουιρίαγοθ, δ Βουρἢ (Π 6 γ 
Πᾶνα Ἰοηρ' οραβθα (0 πάογβίδηα 10, Δηα ΟὨ]Υ 80 Ασαθὶο σου πδ οι] Υ]Υ. 
Αῇος Μ55, οὗ [μ6 νϑγβίοῃ 811} (818 διαρίογ θα Βα ἐουπᾶ {μοῖγ ταν 
ἰηΐο ψοβίρσῃ. ΠΌΤΑΣΙΘΘ, οὔθ οὗ (δ6 τηοβὺ Ζϑαίοιβ ουἱδναΐογβ οὗ {818 
Ταρίοη οἵ ΒΙΌ]1οΑ] δίυαῦ γγϑθ ΟἿΣ ᾿ΘΑΓΠΘα ΘΟΙ ΠΤ λη ὙΠΟΙΊ88 
ΜϑγΒἢ411, γγ8ο ρσγοραγϑᾶ δὴ δαϊοῃ οὗ [86 ἔουν (ὐ08ρ618 ἴοσ {88 Ῥγϑβδ; 
[86 ρυθ] ]οαοη οὗἨ Ὑβιοὴ ττὰ8 ργονοηΐθα ὈΥ ἢΐ8 ἀθαῖῃθ. ΜδγβῃΑ)}} δά 
ποίοα {π6 τοδάϊηρσβ οὗ οογίδίῃ ΜΘ. οὗὨ 1816 νογβίοῃ, δῃα ἔγομῃ (86 
ΤΟΙΏΔΓΚΒ τ Β1οῖ Β6 μδα ᾿Ἰοδ ὈοΒ πα εἶτ, Μ|Π1] ννδθ δηδθ]οα ἰὸ ἱπβοσγὶ 
ΤΘΔΏρΡΒ οὗἁὨ {818 Ὑϑγβίοῃ ἴῃ 8 οὐ τοδὶ δρρασαίαβ. Ετοτὰ Μ|] {80 
οἱἰαίϊοηβ οὗ Μδγβ8}}] μανα ἔουπα {ΠΘῚΡ ΨΑΥ 1πἴο ΟΥ̓ ΒΟΥ οὐ] 164] οἀἸ ἰοη8; 
-- μὰ {818 88 θθϑη ἄοπθ ουϑὴ ἤθη {πο Υ ΑἸ Σ ἔγοση 186 ΜοιαρΒεῖο 
ἰεχὺ δηᾷ 7 αξίπ τἸατουργοίδοη ρα] 1886 α Ὀγ ὙΠ Κῖηβ. ΤῊΪΒ μα8 θθθῃ 
8 Υἱρσμῦ ργοοοάυγο; ἴογ (86 τοδαϊηρβ οὗ Μδγβμα]] σοῦ ἄσανγη ἔγουῃ 
ΜΡΩ5., δα ὙΥ1Κῖηβ δοῖθα ὈΥ ΠΟ πλθϑ 8 ΟΥΑΙ ἴῃ {π6 ἀχθουξίοι οὗ 
ἢ18 δα! οη. 

θανιὰ ὙΠ Κῖμβ, 6 γθὲ το Ῥυ] 8 ηοα ἴῃ ῥσϊηῦ ἴπ6 ΜοιαρμΙο 
ΝΟΥ Τοδίδιηοηΐ, γγἃ8 ὈΥ͂ Ὀἰτἢ 8 εἰ κιιβοίδη, 0 Ὀοολπιθ ἃ οἰοΥρΎ τη ἢ 
οὔ [80 ΟΒυτοῦ οὗἩ Επρ]απα, Ηἱ8 οαἀλίου δρροαγοά δἱ Οχίογά ἴῃ 1716: 
10 γγαϑ (48 βἰδίβα ἴῃ πο 1116) Ῥαβοα οὐ ΜΆ. ἴῃ [86 Βοά]οΐδῃ, οομη- 
Ρατοᾶ ὑἢ βοῖια ἴῃ {86 νασδῃ δηα βοπια αὖ Ῥασὶβι Τμο δαἀϊίοι 
ΒΘΘΙῺΒ 0 Πᾶν ὈΕΘῺ ΥΘΙῪ ᾿ἰπη] 64; δἃπᾶ γοῦ ἃ 6 ὙΘΆΓΒ ΔρΡῸ (πὰ 
ῬΟΓΒΔΡΒ [Π18 ΤΩΔΥ͂ 8}}}} 6 {π6 6886) ὑΠ6 ρτιϑδίδσ ραγύ Ὀγ {Ἀγ οὗ [ὴ6 
ΘΟΡ 68 ὑγΧ6 6 ΓΙ ΔΙ ΠΙ Πρ 1ῃ Βῃθοίβ ἴῃ {86 ψάγθβοιβα οὗὨ {π6 ἴΠπ᾿γοσβιν 
Ρσιπηρ οὔθ δὲ Οχίογσα ; βὸ 1016 αὐὐοηῦου μα 186 ΜοιιρἨ ϊο 
ἰδαισθαρο τοοοῖνοά, αὖ ἰθαβὲ ἴῃ σοηπϑοίουῃ ὙΠ ΒΙΌ]164] ᾿Σὐογαίαγα. 

δ βοθ δῷ ἰὸ ἴδϑβο Ῥασιίί συ ]ασβ, δηὰ τογα οὔ {πὸ βαῦ) κὶπὰ, Ηυ χ᾽ Εἰπ]εἰϊπης, 8 ΟἹ 
Ο. 357. δβοᾳ. δὰ. 1847), αηὰ Μαγομβ Νοῖϑϑ ἴὸ Μιςπδοῖίδ, ἰϊ, Ὁ. 587. 

ΥΟΙ, ΤΥ͂ υ 
᾿ 
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Τμοῖθ ΓΘ βοὴ ὍΠ0 οαδίϊραίοά ὙΠ ΓΙ ΒΒ ΘΙ Π]ΟῺ ΒΟνΟΓΟΪν, 
διηοηρδί οἴμοσβ [1.8 σοζο δηᾶ «4 Ὀ]οθθκυ, Ὀοίμ οὗ σι βοπὶ τϑηκρᾶ 
διαοηρϑὺ ἰδ6 τποϑὺ Ἰθρασηοά ρυρίδῃ βοβοΐαγβ οὗ {86} ἀδΥ; δηΐ 
οἰ ἴΠ ΣῪ οὗ ἔθ πὶ γγ88 ΔρΡραγθῃθ οοτμηροίθπί ἴο αν δχθουϊθα εοεἶΐ τυ μδΐ 
Πιδα Ὀδθὴ ἄοῃθ ἴῃ 80 4 6ΒΕ 0806 ἃ ΤΠΆΠΠΟΡ ὈΥ ΥΥ ἈΚΊΏΒ. 

ΤΒ6 ροϊηΐβ 'ἴπ ψ μοῦ ὙΠ ΚίηΒ δϑϑῃβ ἴο μανθ ἔδι]θα 1 {86 Θχθουοι 
οὗ 818 δἀϊομ ποτ, (86 ΠΟΙ -ΟΥ̓ [108] ΤΩΔΏΠΟΙ 15 ὙΏΙΟΣ 6 υϑοᾶ ἢϊ8 
ΜΆ. δυϊμουῖ0165, ---- οοπιδίπέπσ οἴλοη τϑδαϊηρδ ἔγοσῃ αἰ οσθηὺ σΟά 668 1 
ΒΌΘΟΝ ἃ ὙΑΥ 88 [0 ρἴνα 8 ἰοχύ ψῃ]οἢ τηυϑὺ Ὀ6 ἱποογγϑοῦ (686 Ὀ]δοθα 
ὙΟΙΘ ἰπ ἔλοῦ εοηδαΐε τοδαϊηρδ, βούθ 68 ἴἢ ὙΓΠΔΟΝ ἴῃ ὁη6 ρᾶτί ὁμο ΜΆ. 
Βα Ῥδθϑη [0] ον εἀ, απᾶ ἴῃ [Π6 οΟΥΠ6Ι ραγί δποίβου, 80 {παὖ Π6 χοτα θ 6 Γ8 
ἀϊὰ ποῖ βαηρ' ἰοροίμθ:):; {86 οπιϊβϑίοη οὗ 41}] δοοοιηΐ οὗ {Π6 νυ 0} 8 
οὗ οορῖδθβ, σι οὶ 1 ρίνθη ποῦ πᾶν θθθὴ οὗ ρτγϑαὺ να]αθ; {μ6 ἀ6- 
[βοὔνθημθββ οὗ [6 1, νϑσϑίοη ψΒῖο ἢ6 Ρ]δορα ὉΥ {Π6 δι46 οὗ ἰδ 
Ἐρσυρῦδῃ ἰοχύ, ΒΟ σου] οὔθη τα!ϑ]οδα {μο86 ψμὸ (116 Β]Ὀ]1οΑ] 
ΟΥ̓ 168 ἴῃ σΌΠΘΓΑΙ]) ἃΓ6 ποῦ παρυθα τ 1} Εσυρίϊδη ᾿θαγηΐπρ. ΒΒ βι468 
{π686 ἀοίοοίθ {Π6 76 ἼΟΓΟ, [Ὁ ΔΡΌΘΔΓΙΒ, ταϊβίδκοβ ἢοῦ 8 6 88 ἴ0 ροϊπίβ 
οὗἨ στγαιητηδῦϊοδὶ Ρσορτι θυ. 

Βαΐ ΔΙΠουρσῇ {Π18 οἀϊίοη οὗἁὨἨ ὙΥΙΚΙΏΒ τγὰϑ 1 ΘΨΘΙΥῪ Ροϊηΐ οὗ νἱον 
Ὁηδα ϑἴλοίοσυ, 186 νϑ]υθ οὗἨ [8:6 νϑυβίοῃ 88 8. ουἱῦ]ο8] τυ 688 88 ἴοο 
στοαῦ ἴο 6 σοῃμοθα]θα ονθη ὈΥ βιιοἢ Ργοσθεβοβ : 1[8 ΓοδἸρ8 Ψ6͵6 Τουπᾶ 
ἴο σοϊποϊάθ 80 σθῆθσα! ]ν τὴ βοπια οὗ {Π6 δηοϊθηῦ ἀσθοκ Δ οΥ 168, 
{δῇ 411 οτἰ 1ο8 σσῇο να] ὑμ6 πὶ ἡ γα πϑοοθββιίαίθα α]βὸ ἴο σψαϊὰθ {Π6 
ΜοιρΒΙο νογβίοθ. Α]80 10 βθϑοῖὴβ {ὑπαῦ Εἰρυρίϊδῃ βοθοϊαγθ ΠΙΡὮΪΥ 
οϑίβοιηθα {π6 ἰαχὺ ργθϑοηςοα ὈΥ {86 Βοα!οίδη Μ 59. υβοα Ὦγ ὙΥΠΚΊηΒ, 
1ῃ Βρῖί6 οὗἉ {π6 ἀοἔδοξ ν8 ἤδη πη Υ 1ῃ Ἡ ΒΙΟὮ Β6 Θηρ οΥ α {Π 61}. 

10 ναϑ {ποσοΐοσο ψ] ἢ ρτοαῦ ᾿ηὐογαδί τμαὐ Β10]104] βομοὶαγὰ γοοοϊνϑα 
{Ππ6 δῃηπουποοιηθηῦ ὑμαΐ ϑο γνγαγίΖζα λα ἀπάἀογίακθη δὴ θαϊοη θαβοα 
ΟἹ ἃ ΘΑΓΘΙαΪ οχδιηϊπαύϊοη οὗ ΜΏ. δυςποῦοβ. ὙὍμ6 ἤγϑι μογοη οὗ 
15, οοηίδιπῖηρ [86 (ἀο8ρ618 οὗ Μδιπον δηα Μαυς, ἀρρθαγθὰ ἴῃ 1846 ; 
[86 οἴμον ὕπνο (ἀοβραὶβ ἴῃ {π6 ΤῸ] Οἱπρ γ6ΆΓ. 

1018 ἴο Ὀ6 τορτούοα {Π80 {818 ΒοΒΟΪΑΡ Πδα πού ΠΊΟΥῸ δχύθηβιν ον 
᾿1864 {π6 Μ55. ψΒΙΟΙ οχίϑὺ ἴῃ αἰ ἴθυθηΐ ΠΙΡΥασ 68 ἃ9 ἃ θα519 [ῸΣ [18 
ΘαἸοη : Π6 τγαϑ ΟὨΪΥ 80 ]6 ἴο διρὶου ἰμοβδ6 Ὑ1οὶ ἀγὸ ἴῃ {π6 Βογδὶ 
ΤΛΌΓΑΤΥ δὖ Βου η. Τα ἐξ] νη 18 {Π6 11δῦ, α8 ποία ὃν δο ιναγίζα. 

Ῥ, 1. Α Μδϑ. οοπίαϊπϊησ ΟὨΪΥ ἴπΠ6 ΟοΒροὶ οὗ 8ι. Μαιμονν, δπά 
οογίδίη βου βϑι βίοι ᾿ἰθβθοηβ. [Ὁ 18 ἃ ἐγαπδβογίρέ τηδλᾶθ Ὀγ Ῥαοίσχωιβ 
ἴῃ 1662. 

Ρ, 11. Α ΜΆ, οὗ [86 ϑυπάδγ 16βϑβοῦϑ ἔγομι {π6 ἕο ἀἀυβρε]8, ἢ 
{Π086 οὗἁἨ ΘοοΙθϑιαβδῦιοαὶ [δϑῦϊνα β; 4180 ἃ ὑγαμβοῦρύ τηδάθ ὈὉγῪ Ῥείΐγθι. 

Ρ. Π1. Α ΜΕ. οὗ δι. Μαῖκ; οοριεὰ ὃν {Π6 βᾶπιθ ρϑύβοῃ. 
ῬΟΙΝ. Α β᾽ηαγ ἰγβηβοσὶρὲ οὗ δέ, Γ0Καο. 
ΡΟ ΡΥ. Α Μ5. οὗ Ρείχϑυθ, οοπίαἰπίηρ εἷ8 ποΐθϑ ου ραββᾶσϑδ ἴῃ {Π6 

ΜορμΙο (ὐοβροῖβ. 
2. Α ΜΆ. οὗ [8ὲ ἔουν (ἀοϑρο]5, ἔουπιουϊγ ἴῃ {Π6 ροββϑϑββίοῃ οἵ 

ἤῖοζ, δα ψ Ὠϊοἢ ΤΥ Ὀοϊοπρ (0 ἴπ6 Τουγίθθη ἢ οοηΐυγγ. 
Τὸ Μ11] τπυβ Ὀ6 Βθθη {μα ἀτπ ἀειζο ἴῃ αϑῖηρ 186 δ᾽΄485 τ ψ ΒΙΟἢ 

ΒΥ] ΒυρρΡ 16 α Βΐτη, μδα τηδίθγιαὶβ Ὀείογθ ᾿ἰπὶ σοῦ 6 γα ποῖ ῖΠο Γ 
στοδῦ ἴῃ αὐΔΠΥ ΠΟΥ ψΘΠΘΓΔΡ]8 ἔοὸσ ὑπεὶγ δηθδαυϊγ. ΗΠ8 οπα οΟἶ6Γ 
θουγορ τγῶϑ {Π6 ῥγϊηβοᾷ φαϊοη οὗὨ ὙΠ ΚΒ; πβῖοι, ἀοδρίία οὗ 4}} 119 
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ΔῈ}}5, Ῥγοβοηΐδ τοϑϊηρΒ ἰουμπᾶ ἴῃ βοὴ οὗ 86 ΜΌΘ. ψ πο [6 
υι866, 

ΤῸ 15 Ῥγόῦθδθ]6 τπαῦ ἴΠΟΓ 18 ΠΟ Γθοοσα ἃ8 ἴο Ὑμαὺ {ῃΠ6 ΜΘ, Το Υο 
ἔγοιη ΜΒ Ῥοίχεθυϑ ΘΟρΙΘα; αἱ 411 ουθηΐβ, 88 ὑπ ησΒ ὩΟῪ 806, 18 
ΟΥΔΏΒΟΥΙΡΙΒ ταυδί Ὀ6 ἵδκθὴ 88 δβοϊἀϊηρ {86 ρἷδοθ οὗ [86 ὑἀηκποόνῃ 
ΔΡΟΒΟΙΎΡΘΟΒ: Δηα, 5118}} δ8 18 (πΠ6 δηθαυ τυ οὗ οχιβίϊηρ ΜοιΩρΒΙΟ 
ΜΗ5., τὸ τυυδῦ ὑλκα {Πθτ 88 Π6Ὺ Δ͵Θ; δηα ἤθη, 1 {Π6 ἡπΘΒΈΙΟΙ 18 
Ταϊβοα δὲ ἰὸ {π6 ἐεχέὲ ποῦ ΤΠοῪ σοπίαϊη, τν6 τηυϑί τοῖο ἴο [Π6 ἔδοὶ οὗ 
1.5 σοηθ ΓᾺ} ἀρτγοοπχθηῦ τ] νηαῦὺ ψ ἄποιο ἴο αν ὈΘΘὴ οἰγγοηῦ ἴῃ 
Ἐργρὺ ἴπ Π6 τὨϊγα ΘΟ ὔΓΥ, 88 ἃ Ῥσοοῦ ὑμαὺ [Ὁ 18 Β Ὀϑίβ}}]Ὺ νοϊά οὔ 
οοὐτυρίοη. ΟΥ̓ οουγβα χὰ σου]ὰ πᾶγνα τοϊδλφα ὕο γυόββθββ {818 ἀποϊθηῖ 
γουβίου ἴἢ δποϊοπὶ ἀοουχηθηΐβθ; δυΐ τὸ τησβί 6 ἐπα κῆιϊ ἔου δὲ τὰ 
δανα ; τϑι}θηι ονΐηρ ὑμαῦ γγ6 ῬΟΒ8688 Ὡ0 δποϊθηὺ ΜΗ. οὐ βοῖηο ἀποϊθῃῦ 
ὙΓΟΓΚΒ : ΒοΙῈ6 οὗ ΟἸΘΟΓΟΒ τ Ἰηβίδμοθ) βᾶύθ ΟὨΪ]Υ͂ θ6θὴ ργοβογνϑᾶ (ὸ 
18 1 8 δίπσίε ΜΆ. οὗ [μ6 ἰουγίσοη ἢ σΘΉΓΌΓΥ. 

ΒΥ τηθδηβ οὗἩ [ῃ686 οορῖθ8, δῃαᾶ τι [86 αἱὰ οὗ ὙΠ ΚΙ 58 ρυϊηϊοᾷ 
οἀϊοι, δομυγασίζε ἔοστηθα ἢ18 ἰαχί. Ηθ νγὰβ 80]6 ἴο δυοϊ ἃ ̓ϑηΥ͂ 
ΟΥΤΟΥΒ ἱπίο ὙΈΙῸᾺ 8 ῬΥΘάθοθβθοῦ δα [8116 ῃ, ΟΥ̓ πηλκῖπρ 8. ΠΟΥ 
7αδιοίουϑ 86 οὗὁἨ 8 τρδίθγία δ, ἀπ ΟΥ̓ ροββθβϑβϑίῃρ ὑπαὶ ρταηηπιβίϊοδὶ 
Κηον]οάρσε, νοῦ που]ὰ παν Ὠιηάοτγοα ὙΠ Κῖπβ, 1 μ6 πδα μα 1, 
ἔτγοσα δου ηἷηρ Γαδ σΒ ἔγοια ἀἰβογοης ΜΆ. ἴῃ βοῇ ἃ ὙΑΥ 88 ἰο 
Ρτοάμποο ἐπιροσϑιδῖο οοπδίγυοιοπθδ. ϑομνγασίζθ 4180 γᾶνθ {Π6 ψαγῖοιιβ 
ΤαΔΙηρθ ἔουπᾷ ἴῃ {π6 ΜΩΘ. τ θῖοἢ ἰα ΟΟ]]αῖοα : [Π686, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, 
Βανθ, ἴῃ ρθη οΓαΙ, τογα ἰη ογοϑὺ (Ὸσ ὑπ Εργρύϊδη βοθο]αῦ ὑμδῃ ον [86 
ΒΡ] 1οΑ] οὐς ; θδόδαβα {Π6Υ τρογα οἴὔθῃ ταΪδίθ ἴο {Π6 ἔοστῃ δηᾶ εἰγιιο- 
ἴυγα οὗὨ βοηΐθῃςθθ, ὑμδὴ 0 το ΠρΒ ΜὙὨΙΟΝ ΤῊΔῪ ἢανα οχὶδίοα ἴῃ (86 
ΟΥ̓ΡΊΠ4] τρεῖς. 

ὑ ψ1}} θ6 βδϑῃ ΠΟΥ͂ ΤᾺΣ ΘΟ γ ΖΟ 8 ΤΟΥΚ 18 ΑΥ 1] 8016 ΓῸΓ οὐ 168 ΟΥ 
βίυἀοηΐβ γὙὴ0 δα υπβοαυδίηΐοα ψ|0ἢ} {πΠ6 Εἰργυράδη ἰὰ σα, Ώθη 
ἈΪ8Β ρῥίδπ οὗ Ὄοχαβιδιηρ [86 τϑβυ]θ οὐ 18 ἸδΟῸΣ ῸΓ {Π61 Ὀθηδῆΐξ 18 
ἔαυυ πον ἀθϑογροα : τ ΠΘΙΠΟΡ υμαὺ 6 ἀϊα 18 βυοϊοηΐ, δηὰ τ ΒΊΟΣ Δηγ 
Βούΐοσ τηοᾶθβ οου]ά 6 δἀορίβα, ἃγθ αυθβίουβ ἔοὸσ αἀἰβίϊπος οοπβιάθγα- 
οη. 

ΘΟΒυνασίζα τγὰϑ ὉΓΙΟΥΪΥ αἸθθα 1 88ΗΕ64 τι ΥΥ ΚΙπ ΘΒ Τδη σου βΊο : 
ΤΩΔΠΥ͂ Οὗ 118 ΘΥΤΟΙΒ ὝΘΙΘ ΡοΪηΐοα οαὖ Ἰη [}18 Ργθίϑοο: 6 α]4 ποῖ, μον - 
ΟΥΘΓ, ὙὙ180 ἴο ΤΆ ΚΘ 8 ὩΘ ΟΠ6; ὈΑΓΌΥ Ὀδοδι86 {Π6 σΘΠΘΓΙΑΙ ἰαχίαγο οὐ 
[μα οὗ ὙΛΚΙηΒ 88 βυ ΠΟΙ ΘΕ οοττοοῖ, δηα ῬΑΓΩΥ Ὀδοδιβα ἢθ 
τπουρπῦ μα [18 του] θ6 ᾿πβυβηοϊοηῦ ἴοὸσ 7Π6 ΡΌγροβο ψ ΒΟἢ ἢ6 μαδὰ 
1} ὙΙΘῊ : Βα {ΠΟΓΘΙΌΓΘ σᾶνα ἃ ΘΟ] ]δίϊοη οὗ {πΠ6 Οὐρέϊς υογείοπβ ΤΊ [ἢ 6 
Οτοοῖ ἰοχί. Ἠδ βδανιβθα]ν ἰδῖκοϑ ὉΡ [86 Οορῇο υογδίοηδ; Ὀδοδιβα ἴῃ 
{818 ραγὺ ἢ6 ἀοδθβ ποῖ χαϑίγιοὐ ῃἰπιβο ἴο {π6 Μοιαρμο, θαῦ Πα 4180 
γοίοσβ ἰοὸ {πὸ ΤΟ δαῖο ἔγαστηθηΐθ ργθραγθα ἴοσ ρα]! οαύοη ὈΥ ὙΥ οἱάα, 
δηά οαϊ ρα ΑΥ̓ΟΣ 18 ἀοϑίι ὃὉγ Εογά. (66 δ ἴο {8686 ὅπ ποχὶ Οπαρ- 
161.) ΤῈ γϑβαϊηρβ οὐ ἴπ686 ἢ πιβῃθα ἴο Θχμδι1ῦ ΤΠ ΤΟΥ δοουγδοῦ 
ὑπδη μαὰ θη ἄοπα ὈγῪ 7 οΪ46 δηᾶ Εοσά, ψῆὸ σσοσα (1π μ18 ορἰ θη) 
ποῦ Δ] οροίμοῦ οοτηραίοπςῦ ἴογ {Π6ὶγν ἰδ δῖς, 

ΤΠΘ ἸΔΠΠΟΥ ἴῃ ΜΓ ΠΙΟΒ Θομγαγίζο Π6η Ἰπίσγυοίβ 8 τοϑοσ ἰπ [Π6 
ΟΥΙΟΑ] τϑ6 οΟὗὙὨἮ 106 ΜοιαρὨ το νουβϑίοη 18 {}]18 : ---- Αὐ {π6 ἔοοὐ οὗὨ 6860} 
μὰ ἢ6 δα ]οῖπε ἃ "0]Δοη ΟΥἁὨ 118 Ταχὺ (ἰοροῖμοσ πὴ (πα οὐ {Π6 

ΘὈΔΙΘ 88 ΓᾺΓ 88 τ' μπε Ὀθθῃ ρυ 8864 ὈΥ Εοτα) πῆ {π6 αὐτθοκ 
υ 3 
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Τοβίαπλθηίβ οὗ ΓΤ, δο ταδηη (1842), δα {86 ,,γεὲ οἀὐϊοη οὗἨὨ ΤΙΒοΒβοηδοσῆ 
(1841) ὙΠοτΘ 18 αἷ8ϑὸ ἃ οοϊαίΐοη οὗ {86 ἰαχίβ σι 186 Οὐάοχ 
Ἰργδθσηὶ (48 ρυ] Π]Βη6α ὈΥ ΤΙΒΟΠομἀοσῆ), ποτα Ὁ 18 οχίδη, [Ι}ὴ 
{818 ραγί ὕπο γα ἃγΓ6, 4180, ἔγεαιθηΐ 4]] 8108 ἰὸ ὟΝ ΠΚΊηΒ᾽Β [μα γ σϑῖ οι ; 
1π4 664 οι ναγίΖα βθθιηϑ ἴὸ ἢν δβϑυσηθα {μπαὺ 18 τϑϑάοσβ ου]α ἤανθ 
0πδὲ νογβίου Ὀθίοσο ἔπθῖὰ πυ }116 πιδῖπρ 18 δα !οη ; δπα ἰῇ ῥγδοῦϊοαὶ] 
ΘΧΡοτΊΘη66 1Ὁ 18 ὨΘΘα [Ὁ] οΟΥἴἴδη ἴο χοΐον ἴο ὙΥΠΚΙπΒ ἴη οΥοσ ἴο τὑῃάογ- 
βίαπα {86 τοΐδγοποο οὔ δοινγαγίζε, δπα (ππ8 0 ΚΗΟΥ ΡὈΓΘΟΙΒΘΙΥ νῆα 
Πα βίδίθβ (Π6 Μρϑιρμιῖο γοϑαϊηρβ ἴο ὃ6. 

ῬΡΟΥΒΡΙ ΟΣ σου ἤανα ὈΘΘἢ τΟγ6 βίυαϊθα 1πη {818 ρατὶ οὗ [86 νόοσκ 
1’ Βομναγίζθ μδὰ ρίνθη 1Ὁ δῇ ἑπάδρενάεπέ οὨΑυδοΐου, --- ὅ 6 Βδα 80 
αἰαλοα 186 σοΟΠιραγβο οὗ {Π6 τοδάϊηρ Ὑὴ ἢ (86 σοοκ 88 ἴο ᾶνθ 
Ιηδὰς 10 πρράϊθ88 ἴο σϑίοσ. σοῃ Δ] Υ ἴο ΟἿΠΟΓ ὈοΟΚΒ.Ό ΑἾδβο, {16 
ΘΙΟΓ ΒΘΘΙῺΒ ἔγοπι {1π|6 [0 {ϊτὴθ ἴο δανα ἰογρούίθῃ ὑμαῦ 10 νγδϑ ὈΥ 0 
τΘ 888 ΠΠΚογ δαὺ [ἢο86 ψῆο δχϑγϊηθα ἢ18 δα! θη [ῸΥ ΟΥ̓ 168] ρυγΡΟΒΘΒ 
ψγου]α ρόββθδ8 80 δοσυσγαία δοαυδϊπίδποα τ ἢ 1Π6 ΜΘΙΩΡΒΙΠΟ ἰοηριο, 
Θύθη ἱξ (ΠΟΥ Βῃου]ὰ Κηον [86 ]Ἰοίουβ: αὖ Ἰθαϑδί γα 4ο ποῖ Κποῦ οὗ 
ΔΩΥ͂ ΟΥ 641] οατοῦ οὗ 1Π6 ατθὸκ Νειν Τοβίδιημθηῦ πὸ 88 Ὀθοη 
8.16 1η (ἢ18 Ὀγδηοῆ οὗ Ἰθασηηρ. Απά {808 ὑμογθ οὔὔβϑηῃ σϑιδὶῃβ ἃ 
ἀουδὺ τ βοίμοσ {818 να] 8016 νϑσβίοη οαὴ ὃ6 Οἰϊ6α 88 δὴ δυϊμοῦν οἡ 
ΟΙΠΟΓ 8146 1Π δα868 σϑἰαθηρ' ἰο ἴδηβθ, σοῃβίγιοοι, ογάον οὗ βυρϑίδη- 
ἔἶνο8, δηα οὐδοῦ ροϊπίβϑ, 88 ἴο ψ ]οἢ {Π6 ἀηοϊοηῦ [01 ΟΟΡῚ6Β ΤῊΔῪ ὈΘ 
ἔγϑοὶυ δηἀ ὀοῃβα θη} γ υβρ6α. 

Βυΐ Ἰοίπρ {8686 σομβι ἀοσδίομβ μαννα {μοὶ 41} ποῖρῃΐ, 80}}} 
ΟΜ γί Ζο᾿ Β δα! οη οὗ {π6 Μοιιρῃῖς (ἀοΒρ6 18 ροββεββθδ ζῸΣ οὐ 8] 
ΟὈ] οἵδ ἃ νδῖτιθ ἱτωσ  ΒΌΓΔΌΪΥ ΒΡ του [0 {μαΐ οὗ ΥΥ̓ ΠἸΚΙΏ ΒΒ : 10 ΘΔ 0168 
18 ἴο οοΥϑοῖ ΦΌΥΤΊΘΥ πηϊβίακοθ, ἴο βρθαὶς τι σοηβάθησθ οα Ροϊηΐβ 
ΡΓΘΥΙΟΙΒΙΥ͂ ἀουθύ], ἀπ ἴο τπϑκο βυοῖ ἃ 86 οὗὨ [818 νΘΥΒΙΟἢ 88. 18 
ΤΏΟΓΘ ΜΟΓΙΌΥ οὗὨἨ 118 ΔΗ ΠΑ ΌΣΥ δα ΘΓ] Ομδγδούου. 

ΑΥὐ 116 6πά οἵ 18 Ῥτοΐδοθ ἴο (Ὡ6 (ἀὐοΒραΪβ οὗ [6 δηά “ὁδη, ρυὉ- 
118 Π64 ἴῃ 1847, Θ'ΟΒ ναγίΖα βρθακβ οὗ 818 ἱηὐθηοη οὗἉ ρσοϊπρ δῇ ὁποθ, 
πον 1Π0 δυβρίοθθ οὗ {πΠ6 Κιηρ οὗ Ῥγιυβδβία, ἴο Ερ]απα δηὰ ΕὟδμοΘ 
ἴο οΟ0]]αία 186 Εργρύδη ΜΡ. ρῥγοβογνϑα τῇ {πὸ ᾿ἰΠυγαγίθϑ οὗ [8086 
οοηΐσῖρθ, Ηδηοθ τὖ 88 Ποροα τμαΐ μΒ6 σπου ργθραγο {86 ἰοχὺ οὗ 
[Π6 τϑηχϑὶηἱηρ ρατίὶ οὗ [6 Ν, ΘὙ Τοβίδμπηθηῦ τι 8111} στοδίοσ Ἔσο - 
(χάθ, ἔγοτα Ὀοληρ {Π8 δἰἀοἃ θγ Μ55. οὗἉ στοαίδυ δηθ  αυὙ ἀπ ναἰὰθ 
(δὴ 186 ΒοΥ]η ὑγδηβοσρίβ. ΤΉ 6βο ΒΟρθβ, βονγθνοσ, γογο ἔγαβίγαιθα, 
Αἴϑοσ 8 σρίυση ἔγοσὰ ὯῚΒ ΟΥΙΓ108] ᾿ΟΌΣΠΘΥ, ἢ6 Βθθπὶ8 ἰο ἢᾶνα (0η6 
βοιηθίμιηρ ἰοννατὰβ {Π6 ἀγσδηροιηθηΐ οὗ 818 ΘΟ] 0] 008 ἀμ (ἢ 6. ὁοτα- 
ἰοίίοη οἵ 18 Οορίϊο ΟὙδιαμλΑΓ ἴῸΣ [86 ργθδβ (ρυ 18 θα 51π06): Ὀυΐ 
ἰδ Ὑ͵Δ8 Βιηδοτοά ᾿γ ἀδθδίμ ἔτγοτα ρινιηρ [0 ἴΠ6 ῬΡ]16 ΔῺΥ πιοτὸ οὗ {Π6 
ΓΘ} {6 οὗ Πἰ8 ἸδθουγΒ. 

Ιη {88 ΘΑ ]Ὺ ρατί οὗ 1862 10 νγγὰβ δῃηοιιπορα {παὺ {86 ννοσκ που]ά 
θ6 οοηθπυρά ὃν Ὠγ, Ῥαὺὶϊ Βορίθομος οὗ Η41}16. [0 νγαβϑ (θη βὺρ- 
Ροβϑὰ {παὲ Ὀγ {86 δἷά οὗ ὥὀδηνγασίζθ᾽ Β ρᾶροσβ [896 τϑυμδι ἰπρ' ροσίοι οὗ 
[260 Νὸνν Τοβίδιμθηῦ τσ Ὀ6 οαϊοα οἢ ἃ μῥΐδῃ Ὑγιοἢ που]Ἱὰ θα αἱ 
Ἰϑαβῦ 88 οοῃνθηϊθηῦ ἴο ΒΙ:Ρ]1041 βοθοἶΔγΒ 88 ἐμ ἔο ]ονοα Ὀγ Θομ τ δγίζο. 

ΤῊϊ8 ΒΟΡΘ, ΒΟΤΘΥΟΣ, ψγ͵Ὧ8 ἔγυδίχαιϑα ; [Ὁ ποθ Βοοίομοσ᾿Β Θα  Π0Ὲ 
οὗ 186 Αοίδ οὗ {π6 ΑΡοβίϊίθβ δρροδαγϑά, 1 γα Τουπα ἰο οοπίβϊη 8 
ΜερΒο ἰοχῖ, βῃα ποίμίηρ' εἶβθ, οσοθρῦ ἃ ἔθ νϑυῖουβ γοϑάϊηρβ δἵ 
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{86 ἴοοί οὗὨ βοτμθ οὗ {86 ραρϑβ. [|ἢ ἃ τηοβὺ Ὀυιθῖ πα τηθᾶρταὰ ῥγοΐδοθ 
(ποοπέψ-οπθ ἰἶποβ ΟἹ) Βορϑίθομον {6118 μἷβ σϑδάθσβ (μδ΄ βομναγίζο 
Ιον πούμῖπρ ὈΘὨΪπα αὖ μἷὶβ ἀθαῖ ὮΙΟἢ ττᾶ8 ναι] ]9 ῸΣ [86 οοη- 
τἰηυδίοη οὗ μῖ8 Μεορμιο Νοὸνν Τοβίδιηοπῦ, οχοορύ 8 Ἷο]δίοη οὗ 
ἵνσο ΜΏΩΜΘ. ἴῃ {18 σΟΥΠΕΓΥ, οη6 οὗἨ ψὨΙΟ. Β6 08118 (μγείοπέίαπις, [ἢ 6 
οἴμον Ταΐξίαπιΐαπις (Ὀαὺ νυ πουῦ τη ΠΟ ηρ ΒΘ (ΠΟΥ ἀγὸ ἀδροδιίοά, 
υΓ ρνηρ ἃ ἀθβουι ρθη ὈΥ ΜΟΙ {μον οουἹα Ὀ6 ἰἀομ 864). Βοοῦ- 
ὈΟΠΟΣ ΓΘ Β4Υ8 παῦ ἢ6 ὑδοα [Π18 οΟ]]ὕϊοη, δπα οπα ψοἢ μδα ὈΘΘῊ 
τηδ66 (ΕΥ̓͂ ΕἰΠΑΒ6] ἢ ΟΥ̓ Δ ΠΟΙΠΟΣ γ)16 ἃ πού ἱπέοστηϑαλ) οὗὁὨ ὕνγο Ῥαγίβίδη 
Μ55., τ Βιοῦ, 88 ἦο ρἶδοα οὗ ἀδροβιῦ, τρασῖὶζ, ΟΥ ΡΟΣ, ΔΥῸ ΘΑΌΔΙΪΥ 
ὉΠ ΘΒοσῖθοα, Σ 

Βοοίθομον {πῃ βίαίθβ ἢ18Β γθᾶβοῃ ἴῸΓ ποῦ ρ᾽νὶηρ' ἃ οΟἸ]αοη οὗἉ (86 
ΜορΒΙο πῆ ([Π6 ατοοὶς Τοχί. “41 δανθ ἴῃ {18 ρΪδοθ δρδίβδι πο 
ἔγοσῃ ἃ νϑυῦθα] δου ραυῖβοι πῖτ [16 αὙΘαῖκ, ϑποθ 1 δὴ βοοῃ ροὶπρ' [0 
Ρυ] ἸΒῃ ΤΩΥ οὐ ὈοΟΐ, δα θα οα {Π6 δυϊδουῖυ οΥἩὨ 186 οΥΘηΐΑ] γοῦ- 
Β10η8.᾽ ΕῸΓ (818, {μ6η, ταυδὲ ογἰ(ἰοα] βία ἀθηΐβ τναῖῦ θοΐοσο {ΠΟΥ σδῃ 
ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΒοοΙ Ομ οΥ Β ἸΔθΟῦΓΒ τ ἢ ὄνθη {Π6 βαιμθ ἄσρτοα οὗ δχδοίυἀθ 
δα (Δο}}ὺ 1 τ ῖοῖ ἸΘῪ σδπ ἀνα}]} ὑμβουαβοϊνοθ οὗ [π0 σσοῦῖκ ΟΥ̓ 18 
Ῥγθάθοθββοσ, Τμὸ ΕΡΊ81165 οὗ {86 Νὸν Τοδίδιηθηῦ μᾶνθ Βῖπο6 ὈΘΘη 
ΡΌ ΙΒ π6α ὈΥ 186 βάτο δαϊΐου. 

Τῆυβ {Π6Γ6 18 τυ ἢ ἩἘΙΟΝ 8111} ΣΟ πλδῖηδ ἕο Ὀ6 ἄοῃμθ, ουθῇ δέξδοσ 4]] 
{μαῦ νγγᾶβ δοοοπιρ ]8Βῃ6αἃ ΕΥ̓͂ Βομινγαγίζο, θοέογα [818 νϑύβίοῃ γ7}}} Ὀ6 ἀνδ}]- 
Δ0]6 ἴῃ ἃ τολοῖϊψ Βαϊ λϑίδοίοσυ βίαίθ. 76 νψϑηῖ--- 

188, Απ δοουγβία ᾿ιδὺ δηά ἀθβοσιρίίου οὗ (ἢ6 Μοιρδῖο ΜΆ8., 8ὸ 
88 ἴο ΚΠΟῪ ΜΈΙΟΣ οὗὨ [μθτὰ ἀγα συγ, οὐ {86 στουπηάβ οὗἁἩ δηθαυϊ 
ΟΥ πύου] ομαγδοίθυ, οὐ ἃ οο]δίϊομ 88 δοιηρ]οία 88 {πὶ οὗ [86 Βουη 
ΜΗ. τοδάβ Ὁγ ϑομιναγίζο. 

2η4. Απ δαϊίοῃ, οοηΐδιηῖηρ [86 γΑγΙοὰΒ τϑϑϊηρβ οὗ ἴπ686 ΜϑΚ. 
ΒΌΡ)]ΟΙ ΠΟΘ ἴο ἃ σδγο]ν οαϊίοα ἰοχί, ἱοροίθοσ πιὰ τϑίουθηοθθ ἴο 
ατοοκ Μ55., 88 βυρρογθηρ ἴ[Π6 τοδαϊηρΒ οὗ {πὸ ΜοΩρὮ ΠΟ ψϑυβΊ η. 
ὉὍπε]} {8686 ροϊπΐβ αν θθθῃ αὐἰίδϊηθα, οΥ108 071} ποὺ Ὀ6 8016 ἴο 
ΤΩΆΚΟ γεἰ μδὸ οὗ (818 νϑυύβίοῃ ἰῇ βϑυοἢ ἃ ΤΩΔΏΠΟΙ 88 18 ᾿ΡΟΥΔΏΟΘ 
ἄδββθγνυββ, 88 θοϊπρ' ἃ Ὑϊύηθ88 οὗ [Π6 ΒΙρθοϑέ ογάδθσ ἴο {π6 ἰοχὺ οὗ (δ 
Νοὸν Ταοθίδιηθηϊ 88 ἔουῃά ἴῃ [86 τηοϑί ἀποϊθηΐ ἀοουχμηοπίβ. 

0 τη 6 ᾿παυϊτοὰ ψΒΟΙΒΟΥ ἴμογ '8β ΔῃΥ ,γορ ῦ οὗ [86 Ιἀθπίν οὗ 
1818 ΜορΒΙ. νουϑίου ἢ ΔΩ (μαὺ τγαϑ ἴῃ ὑ88 ἱπ {86 [δῖγτα ΟΥ̓ 
ἔουσίῃ σοηΐασγ. Οἱ (Π18 ροϊπῦ 1 6{16 σα 6 βαϊὰ Ὀθγομα ροϊηθηρ ἴο 
[πὸ σθῆθγαὶ ἴλοῦ ἐμαὺ {η6 Ἄσμαγδαοίοσ οἵ 86 νϑυβίοῃ 186] οοπηθοίβ 1 
στ ὑμ6 ἰαχὺ ουγτοηΐ 1 {Πα ἀρ: δηᾶ {μαὺ 10 18 ΠΟΙῪ ρταϊυϊίουϑ 
ἴο Αββτλα ὑπαὺ τυ βαῦ 76 ΠΟΥ βᾶνα 88 Ὀ66ῃ βιι δ υὐοα ἴον [86 νϑυβίοῃ 
οὗ {π6 ἀΔΥ8 οὗἩ Απίοπτυβ δπᾶ Ῥα)]δάϊυ8. 

ἼΔΟΙΤΟ Βῃου]α α͵8οὸ θ6 πιθηθοηθα τη {818 ρἶδοθ ἃ πιαρπιῆσθηῦ ΘΠ] ὴ 
οὗ 186 Μεμιρμιο Νὸν Τοβίδιαθηΐ ρα] θη 6α ὈΥ (86 ΘοοΙΘΙΥ ἔοὸσ ῥσοὸ- 
ταούηρ ΟΠ χιβίίδη Κπον]οᾶρα ἔοσ 186 ὑ80 οὗ {86 (ὐορίϊο ΘΒ ΡοὮ ΘΒ. 
ΤΠ18 Θα! οι γ88 βυροσιηδηἀοα ὃγ {π6 ον. ΒΕ. Τ. 11οάον οὗ Οὐαἶτο, 
γγ80 αΙα ποὺ [ὉΠ {86 ἰοχὶ οὗ ὙΠ ΚΊηΒ, θὰ ομρογοα ΜΆ. δαυϊδο- 
ΓΙ168 ἴῸΣ 861, ΤΏ (ο8ρ6]}5 οὗ {πΠ18 δα! 0 ἢ Ἣν ΔΙοα τῇ 1848, τπὰ 
[86 ταϑὺ οἱ {Π6 νοίυτηθ βυ θββαιθηῦγ. Βγ {86 βιάθ οὗ ἰῃ6 Μοιαρῃηῖο 
ἰοχί, [6 τ 18. ἃ σοϊυτηη ἴἰῃ ΑΥαδῖο, ἴῃ ογάοσ δα τολαΐ 18 τϑϑδα 60016- 
ΒΒ. ΟΠ} ΤΙΔῪ ποῖ θ6 ΠΟΙ ππἰπί6}]1σΊ0]6 ἴο {ποθ ψμὸ τοϑδᾶ. ἐπ 
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δοοουπύ οὗ [6 ΜΆ55. υροὰ Ὀγ Μτ. 1,16ἀ6Γ νου]ὰ 6 ἃ να ]6 οομίτ!- 
θυϊίοι ἴο ουξ Κποπ]θᾶρα οἵ {Π6 δι ]θο. 

Τὸ μὲ δἰγοδαν Ὀδθϑὴ τηϑηθϊοποα ἰμαΐ τοδαϊηρβ ἴσοι {πΠ6 Μορῃ16 
6ΓΟ ρσίνοῃ ὈΥ ΝΜ] ὁπ ἴπ6 δι πουῖν οὗ Μάγβμα}}, δυρβοαιποῃί θα ἴογ8 
Πᾶνα ϑιρὶουϑα {Π686, ἰοροίῖμον τι (16 ΓᾺΓ ρστοαῦοσ βύοοκ οἵ τηδίθυα]β 
οδίειποα ἔγοα ὙΠ Κῖη8. Βϑηροὶ ᾿ηβογίθα οὔμουβ ἴῃ ἢ18 ΑΡρρδγαῖιιϑ 
Οὐθοιιβ, ψ Βῖοἢ 6 μα σϑοοῖνθα οἡ {Π6 ὙΘΥῪ σοπιροΐοπῦ δυ που οὗ 
1 ΟτοζθΌ Τὴ ἰαθουγβ οὐὗἨ οιμτυασίζο αν Ὀθθὴ 88 γοῦ δυΐ 11{{16 
δη!μοΥ α ὈΥ οαϊΐοτβ, δηὰ ποβα οὗ Βορίμοδον ποὺ αὖ 8|]. 

ῬδυμαρΒ δ βοὴ ἔαΐαγα {πὴ6 Ἧ7ἷοαο ΠΥ ΡΟΒδ688 [1}} τηδύθ 418 [ῸΓ 
᾿Ἰηνοϑυρδίηρ, [Π6 οΥἸσ ἸΏ ΟΥ̓ [Π18 γ ΥΒΊΟ ἢ ἴῃ 8}] 118 ρασίϑ ; [Ὁ τ} τοραγα 
ἴο 1686 δῃοιοηΐ ὑγϑ 8] ]ΟῺ8Β 1Ὼ ΠΘΏΘΓΑΙ, 1Ὁ 18 8η 1 οΓοβθηρ᾽ ἸΠΑΌΪΓΥ, 
ΜΠΘΙΠΟΣ αἷΐ ννὰβ Ἔχϑουϊοά αὖ {π6 βδᾶηθ {1π|6, ΟΥὁΘ μοίθοσ {ῃ6 γΟσΒΊ ἢ 
νγγ88 ἃ στα 8] δοογοίϊοη οὗ ραγίβ. 448 ἴο {86 Μοιηρδο ἴῃ ραγΟυ]ΑΓ, 
νν 6 Βῃομ]α Ὀ6 ρ]δά τῇ να Βαά (}}} ἀαία ἴον ἀγανσίηρ ἃ. οοσίδι ἢ δΘομο]- 
βίου μοί γ 1η6 ΑΡροσαίγρβθ Ὀθ]οησβ ἴο [86 Βαῖη6 δρὲ 88 {86 ταβϑὺ οὗ 
{Π6 σϑυβιοῃ : {Π18 ΤΩΔῪ ρουθαρδ θ6 ἀουδίοα ο {86 ᾿πίθγηα] στουμά οὗ 
Βουη6 οὗ 18 τοδα!ηρδ (αἱ Ἰδαβῦ 88 ἴΠ6Υ Πᾶνα Ὀθθη δα ρα δα ἰγϑηβ]αΐθα 
Ἰηΐο 1,δλϊη ὈΥ ΥΥ Χἰκ1η8), δηα 4180 θδθοϑυβο 10 18 ἀρυ Ἢ} τ βοίθμο Ὁ 1ἢ}8 
ἱπῆυσποο οὗἩ Πιοπυϑὶυβ οὐὗἨ ΑἸ]Ἰοχδηάγια γ88 ηού βυβηοϊοηΐ ἰο, ὁχοϊθ 
ἴλ6 ΑΡοοδῖγρβα ἔγομῃ δου βιαϑί]6 81 86 ἐπ ἄσυρέ αἴ [86 ὥπηθ ψ βθη [86 
Μοιρμς νϑύβίοη 48 δχϑουίοα, 
Μηϊον, Ηρ, δπὰ οἴποῦβ πᾶνθ θϑῃηδδανουσθα ἴο δῆδῖγβθ [86 ἰοχί οὗ 

{86 νογβϑίοη, 80 88 ἴο αἰβοσιτηϊηδία Ὀθύνθοη 18 αἰβδγοπὶ ραγίβ, ἀπά (ὸ 
ΒΟΥ {Π6 1. γϑ οι 8 ΔΠ 1168 ἢ} ραγ ου αν ατροὶς ὁοάϊοθϑ. [Ι͂ἢ {818 
ΠΟΥ μᾶγα ποῖ Ὀθθῆ ὙΘΥΥ͂ ΒυΘΟΘΒΒ[Ὼ]; ΡΑΓΕΥ ἔγοιη ὉΠ6ῚΓ Βανὶπρ Ὀ66 ἢ 
ἴοο τηποὴ ᾿πῆπδηοοά Ὀγ {μοονῖοβ οὗὨ οἰββι βοδύίοῃ, ὕο τ διοἢ (Β6Υ ὑγιοα 
ἰο Τϑάήϊιοθ 841} ἀοσυπηθηίβ. []}ἢ ἃ ἴδ ψοσαβ, 1Ὁ τῇδὺ ὯὈ6 Βαϊ] ἰμδΐ (86 
Μειρ ο ἰοχὺ οὗὁὨἨ {16 (ἀοβρβὶβ ργθβϑηΐβ 8 βἝΠΘΓΑΙ δρτθοιηθηΐ Ὑ]74ι 
{Π6 ΑἸοχαπάγιδῃ ατοοῖς ΜΏ58,, -- (δδὺ 10 18 ὙΟΥῪ ἔγϑα ἔγοτα [86 βοοσθ- 
τρηβ ὙΠΊΟΝ 6.6 ᾿πίγοΔισθα ἴῃ ΘΑΥΪΥ ὕπμθ8 ὈΥ ΟΟΡΥ Βίβ, δηα [6 
ΔΙᾺΡ ἢ} ΒοΘ "8 ἔχου ρΆγΓα116] ραββαρθϑ, [Ι͂ἢ ἴπ6 ΕΡΊ81168 (Ὡ ΜοΙΡὮΙΟ 
ἰδ χὶ ΘΟΙΙΩΟΠΪΥ ἈρΤΘ68 Σ ἢ βοιια οὗ {πὸ δποϊρηῦ ΜΆ 5.; δυῦ 10 ΔΡῥΘδΓΒ 
ἀου 0} τ ΒΟ ΙΠ ΟΣ 1 σὴ {πογα Ὀ6 σομβιἀογθα 80 ΑἸοχδηαυδη 88. ἈΓῸ 
(16 ἀοαροῖ8β. ἄνθη ἴῃ {π6 βίαίθ ἴῃ σοῦ τ ἤανα {πΠ6 ἰοχὺ αἱ 
Ρτοβοηΐ γγ76 Ο8Π τι86 Ὁ 1 848 το ἢ ΘΟΥΙΔΙΩΥ 88 (86 Ἰμαέϊῃ Ὑυϊραῖθ 
τος, δ6 δπιρίογοα Ὀοΐοσο ἴΠογο μΒβαα Ὀθθθη Δ}Υ οὔ 104] Ἔχϑηλδίίοη οὗ 

Ετοπὶ 118 βθῃογαὶ ἀστϑοιηθηῦ Ὑ1} (86 ΟἴΠ6Υ δποϊθηῦ δυ μου 168, (818 
ψ υβι ἢ )Ὑ͵ώὴΣΔΘδ οδαγρεα τη 1, ΕΠ ηἸΖίηρ δ {π6 τἰπιθ Ἡ Θἢ 411 (Π6 40- 
ουμηθηΐβ οὗὨ ὑμ6 οΟἰδὺ ομαγβοίοσ ὑοῦ οοηβιάθγϑα ορηοχίουβ ἰὸ {Π|]18 
ϑοουβαίίοη, Ηδα 10 Ὀ6Θἢ ΤΌΘ ΟΔΥΘΓΠΥ Θχδηλη6α ἀνθ {Π6ῃ, 10 πιῖρ 
ἤάγο δ᾽ α6α ἴῃ ἔγϑοὶπρ οὐμοὺ ἀοσυχαηθηΐβ 88 Μ06}} 48. 1861} ἔγοπὰ {118 
ΒΌΘΘΡΙῺρ ΟΒΆΥρΡΟ ; [Ὁ 1 του] ἢδᾶνα βυρροδίοα {παὶ {ποτα 18. ἃ οἶδβα 
οὗ τοδάϊηρβ ἱπγουρσμουῦ [π6 Νὸν Τοβίδιαθηῦ σοὶ ΑἸΒΟΥ 411} ἔσγοιῃ 
[86 σοιησαοῃ (ἀτϑεῖς ἰαχὺ δηᾶ ἔγοσα ἴμ6 1,80}1η. 

1 ϑοῖδ Μοπηρμ τὶς ΜΩΘ. ψἸ Οἢ σοηταίῃ [6 τοδὶ οὐὗἉ [86 Ν, Ταϑὶ. ἄο οὔηἶξ ἴπ6 ΑΡροοῶ- 
ἶγρβθ. 8.66 ϑιῃηοῃ, “ Ηἰδίοῖγο Οὐχ ἀθ8 Ὑ ογβίοπβ ἀὰ Νουνοδὰ Ταβίδιηιθηι." οἷ. χυὶ 
Ὁ. 191. [δ λΥ, ΠΟΎΘΥΟΙΓ, ὉθΘ δαϊά ἰδδὲ [Π18 16 Δ1δοὸ [1:6 οα86 1 τεχζασζὰ το ατοοῖκ Μ58. 



Τῆε Τλοδαῖὶς εγδϑίοι. 4296 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ, 

ΤῊΒ ΤΗΕΒΑΙΟ ΨΕΒΒΊΟΝ. 

ΑΒΑΒΙΟ πεϊθοσβ μανθ ἀϊνιἀθα (μ6 Ἰδῃ 6 ΒΡΟΚΘῚ ὈῪ ἴδ6 ΔΌΟΤΙΡΊΠΑΙ 
ῬΘΟΡΙΟ οὗ Εἰργρύ πο ἔἤγθο αἰ] οί ; {π6 ὕρρον Εἰσγρῦδῃ, τι ἢ {Π6Ὺ 
ὕοττα «λυτο ϑαλίάϊ, ἔγοτα Δαςς δα-λϊα, [6 1}} πιδπιθ ἴου δα σορίου ; 186 
ἴονσον Ερυρυϊδῃ οὐ ς ρα αλινὶ, ἰδηστδρο οὗ {86 οοδβῦ; δῃηὰ {Ππ|δὲ 
ΜΓΒΙΟΒ. ΒΒ Ὀδθῃ ἔδυ ς ϑΑδ Βαε)ιπιμγῖ, ἴἰ8.6 ργϑοῖβο Ἰοοδίζου οὗ 

ΜΉΙΟΝ ἢα8 ὈΘΘῺ ἃ βυδ]θοῖ ἔοσς ἀϊβουββίοη. Τῃα Βαλίτί, Ἰπάθ64, Ὀο- 
ἰοηρβ ἰῇ ἔδλοῦ Ὀαΐ {116 το {π6 δεα-σοαδέ; Διϑα 118 ῬΤΟΥΙΏΟ6 γγχ88 ὑγο- 
ὈδΌΪν {86 ᾿πίογιοῦ οὗ {ῃ8 δου ΕῪ τουπα (δ6 δῃηοϊοπῦ Μοιρ 8. 

ὝΒθη 10 88 ἰουπά {πὶ ποτ γα δὴ σγρίδη ἰγδηβ δου οὗὨἩ {86 
Νεν Ταβίαπιθηῦ ἴῃ δηοίοΓ ἀἸδ]οοΐ 6814 68 ἰι οὔ μόνον Εἰργρί, [86 
Αὐδθῖδῃ ἴοστη ϑαλίαἑς 88 δαορίθα ἰο ἀδποίθ ἴὖ; δίπουσῇ (88. Πα8 
Ῥ6θῃ δἰγοδαγ ᾿πὑϊτηδίθα) Οορίο- Το αϊο οὐ ΤΟ αῖο 88 ἃ ΤᾺΣ ΤΏΟΓΘ 
Β1 (Δ Ὁ16 ἢᾶτηθ. ΝὼΟ ΔΡΟΪΟΡΎ 18 ὨοΘαρα ἴογ ποῖσ οαϑίϊηρ δ5146 ἃ (ϑύτα 
88 ἸΠΟΟΏΡΤΊΙΟΙΒ 88 1 του] Ὀ6 ἴο ΔΡΡΙΥῪ ἴθ παπηθ οὗ ἤγεποὴ ἴο [86 
ΒΡΘΟΘΟΝ οὗὨ [88 δποϊθηῦ (ἀδ]8, ἀπα ἔῸγ σονογίπρ  ἴο (86 ὈΓΟΡΟΣ δηᾶ 
Β180]6 ἀοδισηδίοη οὗ Τποραῖο, ὙΠοβα πο τηἰγοάποοα {Π6 Πδϑηηθ6 
ΘΒ οὐρῃῦ 1π ΘΟΠΒΙΒίΘΠΟΥ ἴο πᾶν οδ]δα {μ6 Οορίο- ΜοΙΡΒΙο 
Βαλίτγιο. 

ΤΠῈο ἔσθ το ῥδια τπυυοῖ αὐΐθηύοη ἰὸ {μ6 ΤΠΟθδΙο ὙΟΥΒΊΟ τ 88 
Ὑγοϊάθ, ψἼὸ Θοτωτουπιοαίθα σγϑϑάϊηρσβ τ Β]οἢ μ6 μαα οοἸ]]οοίοἃ ἴτγοιῃ 
ΜΝ. ἴο Ογδίηοσ, ΌῪ βοτὰ {Π6Υ ποτα ΡΟ] ἸΒη64 ἰῃ 1779. Το ἤγϑὶ 
ὙΠῸ οἀϊοα Δ ρατύ οὗἁ (Π6 ἰεχὺ οὗὨ {Π18 νϑυβῖου τγαϑ ΜΊΠσΆΓΘΙΙΙ ἴῃ ἈΪ8 
δοοουηῦ οὗ [6 σγρώξδη ΜΌΝ, ἴῃ [86 Ναρπίδη Π1ΌΓΑΣΥ 3, ἴπ τ ΒΊΟΝ ἢ)6 
ποῦ ΟὨΪΥ ἀεδογίδεά [6 ΜΩΝ., θαὺ δα 64 {Ποὶνγ ἰοχί ἢ δηποίβοῃβ. 
ΤὮΘ ρμογοῃβ οὗ 6 Νοὺν Τοδβίδιηθηξ οοπίαϊποα ἴῃ ἰμῖ8 σψοΥΚ 8Γ6 
Μαιί. συνῇ. 27----Χχὶ, 1δ, δηα “ἢ ἰχ. 17---χ 1]. 1.2 ΤΏ τηλύοσὶδὶ οα 
ὙΓΒΙΟἢ {π686 ῬΟΥΟΩΒ ὙΓΟΓΘ ὙὙΓΙΓΘ Πα 18. γ6]] τὰ ; 8ηα ΟἹ ῬΑΙΣΟρΡΤΑΡὮΪΟ 
᾿ἀμεῦμῃ 1ῦ ΤΩΔῪ Ὑ76}1 Ὀ6 Βιρροβοᾶ {παὶ ΠΟΥ Ῥδϊοηρ ἴο ἃ ροσιοᾶ τοῦ 

(6Υ ἴδῃ {16 βιχίῃ σδθηίαγυ. 
1ῃ 1789, (ὐἴοτρὶ ρυ] 18Π64 αἱ οτηθ {μ6 ατϑοκ δᾶ Τμθρθαῖο ἔγαρ- 

τηδηὗ οὗ δῖ, Φοβη ἀδβοσι θα ἀθονα διμοηρσβὲ ἴΠ6 Ὁποῖ8] ασϑοῖκ σοα!ο68. 
(Ρ. 180.) [ἃ {818 [86 ὙΒοθαῖο δχὶ οοηίδιηβ υἱ. 21---ὅ8., γοσ, 68---- 
γ1}}. 28, Τμο ῥσόῦθδ0]6 ἀαΐα οὗ 1818 Μ. 18 1π6 ΒΡ ὀοαίαγυ, ἱπουρὰ 
{π6 οαϊίος οἰαϊτηθα ἔῸγ 1 ἃ ΕἰρθοΥ δηθ]αυϊέν ὈΥ 4 8016 ἀρ8. 

ΜμπίοΥ, νι Βὸ ἴῃ 1787 πα μι] 18Π64 ἃ ἔχαρτηθηὺ οὗ 1816] τὰ {818 

λ (ορῖο- ΤΒοθαδίο ἰβ [86 πατὴθ δρρίοἀ ὈΥ ΑἸοΓρΡῚ ἴο 186 ρΡοτίίοῃ οὗἵἹἨἉἁ (18 γογβίοπ ρῃ ] 8ῃ6α 
ΒΥ Ηἰπὰ ἰπ 1789. 

2. αγνδοτγατμῃ Οοαΐσαπι το] χυΐς, Ὑ ὁπ. 18 ἰπ ΒΒ] οἴἤθοα Ν᾽ απίδπδ δββοσνυαῖλ'. Βοποηΐρο, 
1785. (δϑοίου δ 1, Ελβοίσα]ιϑ αἰτοσ, ὙΠ6 λίγα Ῥατὶ γγχὰβ σοτῃτηθηοοά Νγθ γιδτγδ δῆ - 
γδγάβ; δΐ ἰζ ὙὙ28 ΠΘΥΘΥ σοΙηρ]οῖοα.) 

5 ὝΠο56 ῬοΟΓΙΪΟΩ8 παν ὈΘΟΠ 8οπιοίπη68 Τηϊδβίδίθα: ὃὰϊς {818 8 [86 οογτθοῖ ποίιδιίοη, 
860 Μίηραγο, υἱ].---- 

4 Ἑταρτηθηίπη ΕὙΆΙΡῸΪ: 83. Φομδπηΐβ αγροο- ορίο- Τποθδίουπι θοῦ] τὺ. οἷς. οχ 
οἰ ἴοσμο Μπβοο Βουρίδηο ππῆς ῥγοάθαηξ. . .. Οροῖὰ οὲ διυαϊο Ἐ. Αὐραβιϊηὶ αδογεὶϊ, 
οὐ τ  Απριιϑηϊδηΐ, Βοχης, 1789. 

Ὁ 4 
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γϑυβίοη αἱ Βοπιο, οαιοα ἴῃ 1789 βοπιθ ρογίοηθ οὗ ἐπ ἔνγο ΕἸ 8168 ἰο 
ΤΙ οΙὮΥ, ἰοροῦμοῦ τι τοδϊηρβ τι ἢ ἢ6 ΠΒαά ραίποσοα ἔγομη οὔθ οσ 
Ρατίβ οἵ {6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ, οοὐ οὗ Μ5Κ. ἴῃ ΑΝ Βογρίδῃ 1 γα, 
1Ποη αἱ δ σι}: ἴῃ [86 ᾿πἰτοἀυσοίοη 6 ρῖνθϑ το γ6 ἱπέοττηδίοι ἰΠ8Ὲ 
ὁου]α μανα Ὀ66η ΤΠ6Ὼ ΘΑ5}Υ ορίδι θα 6ἰβούσμοτο οἢ [86 βυῤ)]θοῦ οὗὨ 1Π6 
γοσβίοῃ 1861}, 

ἹΜΙΏρΑτΓΟΙΙΣ, ἴη 1790, οομμπηθ ποθ 8 ἐῤέγα ρατύ οὗὨ ἢ18 δοοουπὶ οὗ [86 
Ναηΐδη Μ558., [86 οσποῦ οὗ παν 110 πανῖης ῥγοουτοᾶ δα Ἰοη8 
ἔγοια Εσυρθ [π{Π18 ΠῈ ῥγιηὐθα {π6 ΤΟ] οτιηρ ρογίοη οὗ [86 ΝοῪ 
Ταοδίαπιοηί, Μαυκ χὶ. 29---χν. 22., ἔγοτη ἃ Ὑ ΥῪ δηοϊθηΐ νϑ] πὶ ΜΆ., 
ἴῃ τ ΠΙΟΝ ΒΟΥΤΕΥΘΥ ἃ ΤΌΤ Τοοθηΐ Βαπα Β84 ἰηἰτοἀιιορα οἴμοσ τοϑάϊησβ, 
ΒΌΘΝ ΒΡΡΑΓΘΏΓΥ 848 ἼἼΟΓΘ Ουὐττϑηΐ αὖ 8 ἰδίου αρο.3 

Ὑγοϊάδθ, πηθϑηνν 116, τγᾶ8 Ὀ5.}γ Θπἀθανουτιηρ ἴο ΡγοσΌΓΟ ἔγαρτηθηΐϑ 
Οὗ 86 Τποδαῖο νογβίοι ἴῸὸυ 086 ρυγροβο οὗ δαϊηρ (π6 ᾿Βο0]6 οὐἩ (Π6 
Νεον Τοβίαιηθπί ; 4 ῥτοδβρϑοίυβ οἵ τ ΠΟ τνᾶ8 ἰβϑυιθὰ ἴῃ 1778. ΤΏ 
ΔΟΟΟΙ ἢ Ιβπιθηῦ οὐὗὨἨ {818 ορ͵ϑοὶ νγαὰϑ γυβίσαϊ θα Ὁγ Βὶθ ἀθδαίῃ. Απά 
[Πθῃ, δέου βοῖλθ ἀοίαυ, Εὐγα ὑπάοσίοοκ [Π6 ομδγρα οὗ {π6 του ΠἱἈτϊουβ 
οοπΐοηίβ οὗ [86 4ρεπαϊ ἐο ἐΐε Οράες Αἰοχαπήτγίπμα, τ μϊο ἀρροαγοά 
δὲ Οχίοσαά ἴὴ 1799. [ἡ {Π18 41}1] Ὑ͵ οἱ θ᾽ Β ἔγαρτωθηΐίβ οὗ {πὸ ΓΤ θθαῖο 
ΨΟΥΒΙΟ. ΔΡροαγοα σι ἃ ΓΔ. ὑγδηβίαίίου ; Ὀὰΐ ἐπουρῃ ͵οἱά6 μαά 
Ἰηβουίϑα [86 ροσγίϊομβ οὗ δι. Μαίμον δπα δῦ.  ομη ἔγοτα ΜΊΠρΑγα ἢ Β 
ἢγεῦ Εδϑοϊουΐυβ, Εὐγὰ Θη ΤΟΙ ραβϑθα ὈΥ 411 {παὺ μαά Ὀδθθη ρίνθη 
ΌὈγ ΟἸογοῖ, ΡΥ Μαπίοσν, δπα δένεγγαγαβ ΌῪ ΜΊΏΡΑΓΟΙ:. [ἐ 18 ἀξίου! 
ἴο ΒΌρΡΡροβο {μαΐ 6 τἹΡΒ ΠΥ ἀρργομβοπαθα νγμδὲ {8686 βοβοϊασθ μαά 
οοτητηηϊοδίθα ἰο (6 ΠἸΠΘΤΑΣΥ͂ ΘΟΙΏΤΠΟΏ ΘΑ (Ν ; αἶϑοὸ μΒ6 τϊρηῦ Παγτο 
ΘΠΪΑγρεᾶ [18 οοἸ]δοὔϊοη οἵ ἔγαρτηθηῦβ ὈΥ ποι σιηρ τ μβαὺ  σο θη ποπϑᾶ 
ὈΥ Μάπίον, 88 οοπίδιποὰ ἴῃ ἰῃ6 Βογρίδῃ οο]θοῦοῃ, οὗ νϑῖο Βα δὰ 
Ἰη86 ἰΥΔηΒΟΥΙΡίΒ. 

ΤῊΐΒ εὐϊάοη οἵ Εοταδ 18 {Π6 ΟὨΪΥ͂ ὁπ6 ᾿ΒΙΘΝ 88 δυο δρροδιοᾶ 
οὗ ἔγαρτηοηίβ {πτουρμουΐ ὑπ6 Νοῦν Τοβίαμθηι; [86 στοδίοσ ραζγί οὗ 
νοῦ 18 ἔοι πά ἱπ βοπὶθ ἔοστω οὐ οἴμβου. ΗΟ τωυοῖ ἰδ ταῖσμς Β6 

.Μ. Ἑτοάογίοὶ Μυηϊοτί . . .. Οοτμτηθηϊδεῖο ἀθ ἰηάο]θ νογβίοηϊβ Νοντὶ Τοξίδιηοηὶ 
Βεαμίάϊοθ. Αἀοσεάπηλ Εταριηθηῖα ΕΡρίδιοϊδγυιη ῬΔῈ}}1 δὰ Τιοιβουη οχ Μοταδτδηΐδ 
Βληαἰςῖβ Μυδβοὶ Βογρίδπὶ Υ' εἰ ἐγ. Ἡδίηϊθ, 1789. 

3 ΤῊς ἐλίγα μαζὶ οὔ Μίηραγο δ ΟΥΚ Βοοῖβ ἴο δύο Ὀδοη {1116 εἰτου]αῖοα : ἢα ἀϊοά 
Ἰοανίῃς ἰδ απ Ππδμοά, δὰ της σορίε8 νΒὶοἢ ΜΌτο 8014 νογὸ ἰβϑαθα 88 ΓᾺΓ 88 1ἢ νγὰ8 ῥγϊηϊοὰ 
ἴῃ 118. [ἐδ ----α ν που ΔΩΥ ἰοττηϊπδιίοη Ὀσΐηρς μίνθη ἴο 186 ἰαδῖ δοηΐθησθ. Α Ἰοδῦ ἰβ δάἀοά, 
μοδάρα ἤεοίοτὶ Μοπιξεπι, σἱνῖηρ ἴ[Π6 ᾿πίογπιδιίοια ὑπαὶ αἴοσ τπ6 ἀθαίῃ οἵ Μίηρασο!! πὸ 
ΡΆΡΘΓΒ οὗἩἨ ἢἰ8 τ γο ἰοιηά τοϊδιίηρ ἴο ἴπ6 ψοτκ: δηὰ ψΠδὺ 18 τηοτο ἴο θῸ ἀορίοτγοὰ, [ῃ6 
Ἐμγριίδη ἔγαστηθηῖδ ψὨϊσἢ τ[ῃ6 Οδναιίογο Ναηὶ μδά βοηΐ ἢΐπὶ ἔγοτῃ Ὑ ϑηΐδο ἴο ὈῸ οἀϊιοὰ δπὰ 
αἰ βογθε, τ γὰ ποῖ ἴο Ὀ6 ἔουπά, ἀπα οου]Ἱὰ ποὶ Ὀ6 τοοονογαα, 
ΤῊ ἐλισά μαγὶ οὐἨ Μ|ΊΉρΑΓο ἢ ΤΟΥ, ΒΟΘΓΟΘ 88 ἰΐ Β66Π18 ἴ0 Ὀ6, 18 ἱτῃ ροσίδηνδ 88 οοῃιδί πὶ ηρ᾽ 

1ἢϊ8 ρνογιίοη οἵ δὲ. αγᾷ ; [0 οἵἴογ ΤΉ θαϊο ἔΓαΩΤηΘὨ8, 80 [ΔΤ 88 ΠΟῪ Ὦδνο ὈσΘὴ ἀσϑογὶ θα 
πὰ οἀϊτοὰ, οί; ὙΟΙΥ͂ ἀείεοξδνο ἰη ᾿ΓΠὺ ἀὐοθροὶ: δῃηὰ 88 ἴῃ ἔγαρτηθπιβ γοσο ποῖ σοίυγηθὰ 
ἴο Ναϑηὶ ((Βοὶς νϑ᾽ πὸ ποῖ ἢδυΐπρ ὈθΘ ΚΠΟΝ ΤΉ ΒΡΡΑΓΘΏΓΥ ὉΥ ἴ[Πο86 πο ψἢοδο δηὰδ Μίη- 
Θ Αγ ἢ 8 οὔδθοιῖβ [6]1}), ἐλὲδ ἀπ βηιδῃοα τὨϊγὰ μαζὶ 8 ῬγΟΌΔΟΪΥ (ἢ 6 οπΐψ ρἷδοο ἰπ Ὡς τι ὶδ 
Ῥοτγίίοῃ οὗὨ ἰεχὶ οδὴ "6 ἰοῃπὰ. [0 ϑθηδ ἴο δῦ Ὀ6ΘῺ 80 ἰἰπ||6 Κηονη ἴμαὶς ἰδὲ Ὧ88 Ὀδθη 
ὨΈΟΥΙΥ πορ]εοοιοα ΠΙΠογΟ ὈΥ οὐ ἶσα] οἀϊίοτγβ οὗ [6 Οτοοκ Ν, Τοδ. [πη “ Ιηἰτοάποῖίοῃ8 ᾿" 
1Π|8 ΡοΥΓΟΣ, 8068 ἴ0 06 Ἔα ΌΔ|1Υ υπηοιϊορὰ, ουθὴ Ἡ ΏΘΩ ἰδές οὗ 180 ΤΠοΡαΐς γασταθηῖβ δσὰ 
ἵνϑῃ. 

ὃς Ηον Ἰοηρ ἰξ νγα8 Ὀοίοσα ΒΒ] Ϊς αὶ] βομοΐδγβ ἰη (ογεῖστι σοαπΕΠ168 τηϑὰθ ΔΩΥ π66 οὗἩ Ὗ οἰ 
δηὰ Εογὰ Β οὐἀϊίοημ ΤΠΔΥ Ὅ6 βοθὴ ἤἴοσα ([Π6 ἔυ] ον ίης βἰαίθιαηθης οὗ ΕΪΟΒΒοση τοϊαῖῖνο ἴο 
νοὶ 68 εἀϊείοη, πιδάθ ἰῃ 1827 :--- “ Μδῃ ογναγίοίο θΐς Ὑ᾽ οομυης του Ὁ. Εογὰ; εἷἊ ἐσί 
αδον πἰολί εγσολίοπθν." Ἐλπ]οιπηρ, ν. 18. 7υοἱ-ποίε. 
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Δ} 0118. 4 ἴτοτλ ἀπρῸ ] ]Βη6α Βουγοοβ 18 βῆονγῃ Ὀγ Ζοθρη (δίδ!ορσιθ 
οὗἩ {π6ὸ Βογρίδῃ Ερυρῦδη ΜΗ. ρα] 18Π64 ἴῃ 1810, ὍΘ πηδίθγια ]8 
βανα Ὀθθῃ ἰοηρ ρΡοϊηἰθα ουΐ, Ὀὰϊ ΠΟ ὁπ6 ἢδ8 οοῖηθ ἔγγα ἴῸ 186 
1πθ πὰ ἕο {Π6 Τοοηβί 0 ΟΥ̓ {818 βἰιδίίογθα τηομυμγχθηῦ ΟΥὗὨ ΘΔΥΥ͂ 
Ἐρσγρίϊδη ΟἸγιδδηϊυ. ϑομνγαγίζθ βου οὶ οὐ Ποϑεα δούδ Υ οἷά θ 
δὰ ιβοχά, Ὁ Ὑμδῖ 6 σοπϑιάοσοα ἴο 6 σψδηΐ οὗ βαϊύοσαὶ οοτ- 

ὕΘΠΟΥ͂. 
ΤῊς ἢτοι ΜὯῸ τηδθ ἃ ΟΥ̓ 168] υδ6 οὗὨ {8 νϑυβίουῃ νγχὰβ ΟἿ ΘΔ ῖ, 

ὙΠῸ ΟΥΘῪ τ θά, 1 ποὺ Θπγ ΙΥ, ἔγοτη {π6 τ ϑάϊηρδ ἡ ϊοἢ ΟΥΔΙΩΟΣ 
δα τοοοϊνοά ἔγοιη οἱ, δηᾶ ἔγοτῃη {ποδ6 μῃ }]8η6α ὈγΥῚ Μίπηίοτ, 
δηα ΟἿΟΥΡΙ Β ἔγαρτηθοηί. δ δρρθδῖβ ποὺ ἴο ἤδυύθ δυὐϑὴ δβ66ῃ [{6 
Αρρομάϊχ ἴο [86 (οάοχ ΑἸδχαηαγιπιβὶ [ἢ {86 86 οὗὨἨ [818 νογβϑίοῃ, 
Οσιθβῦδο ἢ Β Σου 68 αν πλ ΒΈ]Υ Ὀ66η ἔὉ]] ον θα ὈΥ οἴ6 ΓΒ; δἰ μουρ 
ΤΑΌΟἾΝ τροΓο ταϊσῦ μάν θ6θη ἀοη6 του ρἢ ΕὈΤαΒ οαἀϊοη. Θομνασίζο, 
1ῃ 818 ΘΠ οη οὗ {πὸ ΜοιρηΣο ἀὐοδβροὶβ, μδ8 δοιηρασγοα ἴμ6 ΤΉ θδῖο 
ἰοχὺ αἰδο στ {ῃ6 ατθακ, ἩΒΘΥΘΥΟΓ ἴἴ 18 σίγοη ὉῪ ἤ οΙ46 ἀπα Εοτγά, 
Ὀυῦ Βα ἴοο α8 ραϑβοα ὈΥ ππποί!οϑα {86 ρογίίοη οὗ ί. Μδγκ οὐϊίοα 
ὈΥ ΜίΏΡΑΓΟΙΙΙ. 

ΤΙ18 νθυβίοῃ 18 Ὑ ΒΟΥ ᾿πἀθροπάοηῦ οὗ {π6 Μοιρῖο ; 118 τοραϊηρΒ 
ὈοἸοηρ' τῶοσα ἴο {86 οΪ488 (οσ δβιιῦ- 1488) τ μος Οὐ οβῦδο του] Βανθ 
οΔ]]οα ισοϑέεγη ; ἴ. 6. ᾽ῦ ΔΌΟυΠἀβ 1 τ δάϊηρβ ἴῃ νν ΒΙΟἢ [Π6Γ6 18 ΒΟΠ16 
Δ} Πολοη οὐ οἴμου ἔδαίυσο σϑβοιθ] ηρ (Π6 ο]α 1,αὐπ 1Π ΤΩΔΗΥ͂ 
τοϑροοΐβ. [ἢ βυοἢ ροϊηΐβ 8676 18 ποῦ ἘΠΓΘΑ ΘΏΟΙΥ ἃ ΣΤ βου Ὀ]δηοα ἴο 
Το ηρΒ ἔουπά ἴῃ Οτῖρθη. [Ι͂ἢ τϑην ραγίβ [818 σθυβίοῃ υγου]α σαί μοῦ 
οὐτηειῆς ὙΠ} Οὐ θα ΒΒ ΑἸΟχδθασιϑῃ ΤἈΤ]γ. 

᾿ μᾶνθ Ὀδθθὴ ροϊηίρά ουὖῦ ἴπ ΜΔ ΟΝ (πΠ6 Μορβις δηά 
ὙΠΘΌδΙο αρτθθ, 88 ἱπουρῃ δὴ δϑΙ ΠΣ Υ Ὀοΐνγθο (ἤθτὶ οομ]α 6 {πῸ8 
Θδί δ] 8η6α: Ὀυΐὺ οχασηϊπδίΐοη βθονδ {μαῦ βυο οοϊποϊάθηοθδ οὗ 
ΤΟδαϊηρ ταῖποῦ Ὀοϊοηρ ἴο ψῆαὶ Ὀοΐὰ ἤανα ἴῃ ΟΟΙλσηΟη 10} ΟΥΠΟΣ 
διῃοιδηῦ ΔΌ ΠΟΥ 168, [Π8η ὕο ΔΠΥ ῬΘΟΙ ΑΓ οὗἁὨ [8686 γΘΓΒΙΟΉΒ. 
1 18 αἰ ἶδου (ο βῖνθ ἃ υάρτηρηῦ ἢ ΤΘ ἴο ἴμοβα ἔννο γϑυβὶ ΟἢΒ 

ὙΓΒΙΟΙ 18 Π6 τόσο πηρογίδηϊ ; 16 16 ΜορὨΙ 16 Ἔχ! 1078 [Π6 Τοδα ΡΒ 
οὗ ἃ Ρυγοῦ ἰοχύ ουττοηΐ αὖ ΑἸδοχδηάσια, δπὰ 1 10 18 ὭΘΑΓΟΥ [0 {86 
σοηυΐπα ΘΟρΡΙ6Β οὗ {86 ατροκ, 81}}} 86 ὙΠοθαῖς οοπίαϊπβ τ ῃδΐ 18 [ᾺΤ 
ἔγϑεσ ἔγοιη 4}1] βυβρίοἴοῃ οὗ μανὶπρ γϑοοι να Δ}Υ οὐ 681 διηθηἀαίϊοῃ 
ΟΥ ΤΘΟΘΏΒΙΟΩ ; Δηα {ππ8 108 ὑδΒΕ Δ ΟΩΥ 18 ΜΟΥ ἢ πὰοἢ ἴῃ {86 018 608 
ΒΘΓΘ 10 ἀο68 δοοογα ρῥγθοίβοὶν στὰ οΟἵπον σοοᾶ δας οΥθ8. Απά ἴῃ 
ΤΑΌΟΝ ΟΥἨ {818 Ὑγβίοῃ 7ὙῪὰὸ ΤΔΥ 6 αυἱΐο οογίδιη ὑπαῦ γγ76 ῬΟΒ8688 10 [ἢ 
118 ἀποιοηΐῦ ἔοστη ; ἴον ἴπ6 Μ5 5. οἀϊνοα Ὀγ ΟἸοτρὶ δηα ΜΊΏρΆΓΟΙΙΙ, δηὰ 
ΒΟΙΉ6 οὗἉἨ {Πὸ ἔγαρπιοηΐβ υϑοα ὈΥ Ἦ᾽ οἷάθ, ἃγὰ οὗ ἃ νϑυῪ Πιρἢ δη(ααυϊ. 

ΤΠ6 ἀρὸ οὗ [6 Ερυρθῦδῃ νϑυβίοῃβ ἴῃ σγϑἰδίϊοη ἴο ϑδοῖὶ οἴ μοὺ ἢὰ8 
ὈΘΘΩ ἀἸβουββοά, 48 ν76}} 88 {π6 ῥθοι τ 165 οὐὗὁἨ [86 ἀϊα]οίβ ἴῃ πῃ οἢ 
{Π6Υ δγὸ ἔουμά, Ὀγ {μβοβα βοββοΐδγθ σῇο παν θθθη δοαυδιπηίοα ν 1} {ἢ 6 
ἀἸαἰοθοὶβ ὑπϑηβοῖνοθ. Μιαηϊον δηα ΥΥ οἷα οοπβιἀογοά {παῦ [Π6 ΤΘθαϊο 
Ὀε]οπροά ἰο {6 Βοοοπά οοπέασυ. ΤὮ18 ορ᾽ πο ΒΘ θτῺΒ ἴῃ ρασί ἰο ἀδροπά 
οἢ ὕνο {δίηρβ, (1.) {π6 ἀπέϊφωϊψ οὗ ἃ. ῬΟΟΚ ἴῃ (π6 ΤΠ θαῖο ἀἸα] θοῦ οοη- 
(δἰ πῖηρ [86 ἀοοίγπαὶ βίαίθμηθηΐβ οὗ βοτλθ οὗ (Π6 θαυ]ν Βογθίῖο8Β; δᾶ 
(.) τυ ποῖμον ἐλὲθ γογβῖομ 18 φαοίοα ἴῃ 10 ΟΥ̓ ποί. 

" Ἧς οουἹὰ μᾶγοὸ ανδιϊοᾶ ᾿ἰπδοὶ οὗ εδἷδ ἱῃ ἰδ δεροιν νοϊατηο; (86 βὅτοὶ δὰ Ὀθδη τ» 
τίου Ρα δ) οποὰ, 
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ΤΊ ΠΙΔΥ Βθϑῖα ῬγθθυσωρίμιουΒ [ῸΓ ΔῺΥ 0Π6 ἀ6γοϊα οὗ Εργρίδῃ Ἰοαγηΐπρ' 
ἴο ρῖνβ 4 ἡυαάρτηοηῦ οα βυοι ροϊηίβ; Ὀυῦ 1 τρδὺ Ὀ6 Δ]]οὐγθα ἴο ΒΑΥ͂ 
{παῖ, 88 ΤᾺΓ 48 δχίθγῃαὶ ἔβοίβ δπᾶ {86 ᾿ῃἰοστηδίίοη οὗ ἴῃοβθ ὙΠῸ ἀρῥθᾶγ 
οοτηρούθηὐ ὍΔ ΘΠ80]6 τὴ6 ἴο ἔΌΤΤΩ 8ῃ Ορὶπῖομ, ἴῃ6 ΤΉ ΘΌΔΙΟ νϑυβίοη ροδ- 
Β68868 ΟΪ41Π)8 ἴο 8. ὨΙσΠΘΥ δηΠΙαυΥ [ὩΔη ἴπ6 Μοιαρ το. ΤῊΪΒ ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἴο αν δύ 86} ἔγοτα ἃ ψϑυβίοῃ ἴῃ [Π6 Βραθοὶ οὗ {ΠὈρρὲῦ Εργρὺ Βανϊηρ; 
Ὀδθὴ πρᾶξαι] δ δῇ θδυοῦ ρογὶοα {πῃ γὰϑ ἴΠ6 οα86 1ῃ ἰδ6 ΤΘΡΊΟΙ 
{Παὐ νγα8 τόσο Η 6] 6 η:Ζθα. [10 μα8 Ὀδθὴ σοιιαγκοα {μαῦ {πΠ6 Ὑμοθαὶο 
δοουπᾶβ ἴῃ ΟὙθοῖκ πογὰβ ἔὯΓ τότ [ἢδη ἀοθ8 {Π6 Μοιρμο; δηά 
1818 18 υδθα 88 8η ἃγρυτηθηΐ ἰῃαῦ ἴπ6 ἰα ον νγαβ ποὺ ἔοσιη δα τὑη}}] {Π6 
ἘρΥρυληΒ μα Ὀαρὰμ ἰο Ῥυγ Ὺ ὑποὶγ ἰδηστιαρο ἔγομι ἃ Ἰαγρο ΡΟΣ ΠΟ 
οὗ 1ῃ68 ξοτοῖρῃ δἀπιίχιαγο [10 παρῃΐ αἰβοὸ βαΐα θθθῃ δἀάορα ἐμαὶ ἐμ 
ατϑοῖ ψογαβ ἴῃ {86 Το δὶς ἄγ οἴγθη ομδηρσοά ᾿ἱηΐο ἃ βοιρθν δι θδγ- 
Ῥδγοιβ ἔοστα ; απα {παὺ (86 Βαδιΐα] τπἰτοαποίίοη οὗ δῃ αδρίγαξε ὈΘίΌΓΘ 
8} 1η1014] γΟΥ6] ρῖνοβ 1 8η δβροοῦ οἵ 1]]}Πογαΐθηθβϑ 1 θ6]ιονα Ὁπαὺ 1Π6 
ὙΠΟ ΑΙΟ νγ88 8} ὉΠ ΡΟ] Βῃ64 αι] οὐ, --- ([Πα΄ [Π6 ψΘΥΒΙΟ τη8 6 ̓πΐο ἐπα 
ΒΡΘθοῦ νγαβ βαϊ θα (ο {πΠ6 π6ρα οὗἉ [π6 δοτησηοῃ ρθορ]ο οὗ ρρεοῦ Εργρί 
πη [Π6 ΘΑΥΥ ρα οὗὁἩ {μ6 {μϊγὰ οοηίατΥ, -- (μΒαῦ [86 ΜΆ. οὐ ψΒΙΟΣ 1ἢ 
γγ͵88 δα86α γγ6γ6 Βι. 0 ἢ, 88 Το γ6 ουγγοηῦ τη αἰβίγιοἵβ γοιηουϑα ἔγοτα Α]6χ- 
ΔΠ6ΤΊα, ----ἀηα {παῦ ὙΒΘη 8 γογϑῖοη ἴῃ {πΠ6 Τότ ΕἸρυρ δ νγ88 
ποορααά, [Ὁ νγγᾶβ Ἔχθουίθα ᾿πἀθροη θην ἀπὰ 1 ἃ συθδίοσ αἰϊοιηρύ 
δ ΠἸησ 5010 ὈΓΟΡΓΙΘΙΥ ; --- (δαὺ ἔπ8 06 ΤΒΘραῖο 1611] ἱπΐο ἀἴδιι8θ, 
διηοηρϑύ 8]} (Π6 οἀπιοαῖοα Ρ600]6 αὖ Ἰ6ιδύ, --- ὐά ἐπαῦ ἴππ8 [86 Μοπι- 
ΡὮΣΟ ΒαΡογβοάθα 1{, δηα 8] οη6 βυγνϊνοα [ῸΓ ΘΟ ο] 6: β0108] υ856. ΤΊ]ι686 
ΟΡ᾿ΠΙΟΏ8 Μ{01}} οἵὗὁἨ ὁσουγϑα 6 τηοα!]ἔρα ὈΥ̓͂ ΔΠΥ ἀϑοογίαι πα ἔδλοίβ ὙΠΟ 
Μ11 θθδγ οὐ {π6 αποϑίϊοη ; δηα {π6 1}} ἀϊβουβδιοη οὗ [86 βυδ)]οοὺ σλῃ 
ΟἾΪΥ Ὀ6 ὑπάογίδκοῃ ὈΥ (μο86 ΠΟ ἃγο οοπνασβαηΐ 1 {Π6 ἰαπφμαφο 
Ἰηϑύοδα οὗἁὨ υδίηρ {Π6 γΟγΒΊΟἢ8 [ῸΓ ῬΌΓΡΟΒΟΒ ΡΌΓΟΙΥ ογξίσαϊ, ἀθὰ {πα 
ἐλγοισὴ [6 Ἰπνθβι ρθη, ὅζο. οὗ οἴ 618. 

ΑΝΌΤΗΕΕΒ ΕΟΥΡΤΙΑΝ ΨΈΒΒΙΟΝ. --- ΜΟΥ δηα (ΟἹΟΥΡῚ Βοίἢ οὗ 
{ποπὶ ποίϊοοα διηοηρϑὺ {π6 Βογρίαῃ ΜΆ. βοιλθ ἔγαρτηθηΐβ οὐἁὨἨ {Π6 
Νον Τοβίδπιθηῦ μι οἢ αἰ ἤογοα δ8 ἴο ἀἸα] θοῦ 4Π1Π|ὸ ἔγοτη 86 ΤΠ θα] 
δὰ Μοιρῃῖῖο ; ἀπα Ὀοίῃ {Π 686 Βο οἰ αγ8 ρα] 15Πη6 4 ποτὶ ᾿μάΘΡ6ῃ- 
ἀδμτΥ ἱπ {Π6 βᾶτηθ γοᾶσ (1789). Τὸ πμαῦ αἸδίσιοι οὐ Εργρῦ Βῃου]ά 
{Π18 νϑυβίοῃ μ6 δϑϑισηῃβρά, δηὰ μοι 1ἢ Βῃου]α 6 ἀρβισηαίθα, Ὀθοβηλο [ἢ 6 
Ροϊπίβ οὗ ἀἰἰβουββϑίοῃ. Κ448 (86 {ῃϊγὰ ρσγρίδη αἸΑ] θοῦ νγαβ βαϊα ὑο 6 

[86 .,.4}3 Βαε)ιηιιγὶ, [Ὰ6 παπλθ 1 βμπλαγιο νγ88 ΒοΟη ΔΡΡ]1οα ἴο {18 

νοσβίοη, ὙὙΠΙΟΝ ὙὙδϑ δβϑυμηθα ἰο Ὀαϊοησ (ο 1, [π᾿ {818 παγιθ {6 Γ6 
5 ῬΓΟΌΔΌΪΥ 0 βιοῦ ργααὺ ἹΠΟΟΏΡΎΙΙΥ 8ἃ8 ψγχ8 ἱπνοϊνοα 1π (ϑα: 
λΐάϊε; ἴου 1ῦ Β6θηβ 88 16 {ῃ6 Ασδῦϊο ἴθσιω μιδα δὴ Ερυρίϊδη οΥἹρτῃ, 

ΠΠοΔΑκΟΎΡ τοφίο οἱπεία." 
ΟἿΟΣ ρογζοηβ ἴῃ {86 β8π|6 ἀἸα]θοὺ 616 απ υγαγβ ρα] 1864 ἔγοτα 

1Π6 Ββαῖηβθ 1ΙΌΥΑΓΥ͂ (4180 ᾿Ἰπάἀθρθηάθη } γ7}.} Ὁ Ζοορα δηὰ ΕΏροΙ γθία. 
ΤΠ αὔθ ΟΥἹ [0817 Ἔχϑιηϊηθα [6 ράββαρθθ, ἀπ μ]δοθά {86 ἰδχῦ οἵ 
{π6 οἶμον Εργρίϊδῃι Ὑϑυβίουβ οἡ {86 βϑὴ6 ρᾷρθ8 ἰογ [86 ρυγροβθο οὗ 
ΘΟΙΏΡΑΙΊΒΟΙ. 

. ἘΏροΙ σοί, μ᾿. χὶΐ. 
5 Ἐτδριηθηῖδ Βαβιηυτοο- (Ορυοδ Ὑ οἰογίβ οἱ ΝΝονυΐ Τοδίδιηθηιὶ απὸ θὰ Μαβοο Βογρίδης 
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Οἱοτγρὶ οοπδίἀθσοα ὑπαῦ (πΠ6 Απιηπιοπίαῃ Οαβ18 'γχ8κ8 [86 ἀϊδέσιοι ἴο 
ὙΠ Οἢ [818 νοσβῖοι ΒΒοι] ἃ Ὀ6 αββ σπϑᾶ; δπά ἰο {818 Μ.ϊπαΣ δββαπίοα, 
Θ41ΠΠ1ὴρ; {86 ἔγαρτηθηίβ “πιπιοπίαπ. ()υδίτοιηογο απμα Ζοορα δου σασαὰβ 
ΠΥ βῃονοα ὑπαὺ δαδλπιμγ γὰ8 ἴΠ6 αἰβίγιοι οὗ Τόσον Εἰσγρί ἴῃ [Π6 
Ποῖα ἴο {πὸ θαδϑ. Τη αἰ Που]ν οὗ αϑεϊσηῖηρ ἐλ γσογβίοη ἰὸ ἐμαὶ 
ταρίοι 18, [πδὲ 10 Π48 ἃ τηυοἢ ΒίΓΟΏΡΟΥ ΔΗ ΠΥ, 48 ἴο ἰδησύαρσο, ἴο {ἢ 6 
ΤΒοΌδῖο ἰπδη ἴο 186 ΜροιρὨιο. Βαΐ [Ὁ 18 αυθβπομοα ν᾽ οί ΠΟΥ 16 
Πᾶν βυ ηοϊοηῦ σγοῦ 48 ἔογ σα! Πρ {Π18 νουβίοη Βαςξληιιγὶς αὖ ἃ}]; ἀπά 
1 ποῖ, γα ποῦν ποίησ οὗ {π6 Ἰοσα! Υ ἴῃ ΠΙΟΝ 1Ὁ νν88 υδρ64 : 4180, 
Εκπυρύϊδη βομοΐασβ 40 ποὺ βθθῖὰ ἴο Ὀ6 Ἀφγϑϑα ψΒθίμου {Π}18 18 ΟΥὁΎ ποῦ 
ἃ αἸδιιποῦ αἸα]οοῦ, ἀπα τ μοῖμοῦ 10 Οὐρῃῦ οα δυο ρτουπαᾶβ ἰο Ὀ6 56- 
Ῥαγδαίβα ἴτοτῃ {Π|| ΤΠ Θδῖο : [ἢ6 ρυϊποῖραὶ αἱ ἤδυθηθοβ βθθῃ ἴο μ6 {Πο860 
οὗ οὐ δβορταρν, βυο ἢ 88 ταὶρ αὐ 6 βυ ΠΠΟΙ ΘΠ(]Υ δοοουπίορα ἴοσς ὈΥ Ρβϑου- 
ΠΑ [168 οὗ Ἰοο4] ργοπυποίϊδεοι δανῖπρ' θθοη [Ὁ] οντοα. 

Α' ποῦ ἱπιρογίδης ἀυθβοη ἄθγα 18 {6 οὐἹδῖοα] γα]ὰθ οὗὨἨ {8686 
ἔταρτηθηΐβ: 1118 ἴὩΔῪ 6 Βοοὴ βοί{1|.4ἅ, ΤΉΘΥ [ο]]ο 86 ὙΒΟθαῖο 
ΨΘΥΒΊΟΙ 80 ὈΓΘΟΊΒΟΙν, Βίδρ ΟΥ̓ βίθρ, {πὶ {Πθγα σδῃ δαγαὰϊν 6 4 ἀουδί 
{πᾶὲ {118 ὑγαπϑίδιοη τγᾶ8 του]αθα ἔτοπὶ 1Ὁ: θη τ βαὺ γα ἤανο ἴῃ 
[6 Μ55. ἀδραγίβ ἔτοτῃ 086 βᾶπλ6 8Β6η86 8ηα πιοαηΐϊηρ α8 {π6 ΤῊ ΘὈαΐο, 
10 18 ΟὨ]ν ΕΥ̓͂ ΟὈΙΟΙΙΒ ΕΥΓΟΣ. Τἢυ8 10 ροϑδθθ868 πὸ ἑπαρεπάσηξ να] : 
10 ἀο68, Βοσθϑοῦ, ΒΌΡΡΙΥ οὔ θα] θυ άθποθ πῃ ἃ 8π18}} ρμογθοπ, ψἈΙοἢ 
ἴη 16 ΤἬΘὈαΑΙο 18 ποΐ δχίβδηϊ. ; 

ΤΠ6 πῆδπη6}" μὰ ὙΒΙοΝ [118 ψϑγβοη [Ὁ] 8 [86 ὙΘΌαϊο 18 δὴ 8ά- 
ἀμπομαὶ δγρυχμηθηΐ τῸΓ 6 δηαυνΥ δηα ΘΑΥΪΥ τὑ86 οὗ {Π6 Ἰαἰίεσ. 
Ῥοσπᾶρβ8 δ αν 16 Μροιαρμιῦο πϑ οχθουϊθα 838 ἃ το γα ρο]βδα 
ψουβίοη ἔτοιῃ Π6 ατϑοκ, [818 σγαὰβ ἔογσιχθὰ ἔσομαι (86 ὙΒοραῖο ὈῪ 
του] άϊηρ τὖ ᾿πΐο {86 οοἰοφμίαϊ τλοάθ οὗ Βρϑϑοῖ οὗ βοτηθ σϑρίοη. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧ, 

ΤῊΒ ΟΟΤΗΙ͂Ο ΥΕΈΒΙΟΝ. 

ΑΒΟΥΤ (δ6 δα οὗ [86 τοῖρτι οὗ Μαγοὺβ Αὑγα]ταθ [86 (ὐοἴμ8, τ ΠῸ μὰ 
ῬΓΟνΙου ΒΥ Ὀ6Θ ἃ ΒΟΥΓΒΟΓΏ ΡΘ6ΟΡΪ6, μηϊρταῖθα 1ῃ ἰαῦρα ὈΟα168 ἰονναγβ 
ὑπ6 πογίμογη οοδϑί οὗ {86 ΒΙδοκ δὅθα. ΑἸἿΘΡ ἃ {1π|80 {πϑν οὐοοιυριοά 
Πδοῖα ἀπά τυοἢ οὗ 1πΠ6 ποὶρῃθουτσίηρ δου ηΐσγ. ΒΎΟΙΩ {ΠΕ 1Γ ΑἸ τιηρ 
Ἰοσα 168 ΠΟῪ δοαυϊγοα {π86 πδῖλθϑ οἵ Ὑ181- δηά. Οβίτο- οἵ, ΟΥΓ 
ὙΥ εβίϑσῃ δηά Ειδίθσῃ. [Ὁ πα θθθη 814 (δαὺ ὕπ6 Ἰηγσοδαβ οἵ {π6ὸ Η 8 
οδιβοα {86 Ὑ181- οὐ 8 ἴο 866 1 {πὸ ργοίθοϊοι οὗ {π6 Βουηδ ΘΙΏΡΟΙΟΓ 
δΐθπβ, δῦουῖ (μ8 γϑᾶγ α. Ὁ. 377, ἀπὰ {παῖ π6 δον θα [Π6πὶ [0 ΟΟΟΌΡΥ 
{86 ρτονίηοα οὔ Μαβία. [Ὁ 18 οογίδιη, βουνοῦ, {πᾶ τϑηΥ οὗὨ {Π6πὶ 
Πα ογοθθοα {6 δηαθα ἴῃ {86 της οὗ (ὐοπδίδηςιιβ, Α. Ὁ. 3ὅὅ56. Απὰ 
ἴπυ8 [16 ἰγαῃβδοῖίομβ ἴῃ {86 (ἰπη6 οὗ Δ] 68 Ἴ6Γ6 ΟἸΪΥ 8 τορει οι οὗ 
186 Κιπα οΥ̓ ᾿πητϊσταιϊου {μαὺ Βαα γενοῦν ἰάθη ρἷδοθ πο [Π6 

ο τ δαδοσυδηΐαγ, συτῃ γοϊααἷ8 γοσγαϊοαϊ8  ΥΡΙ}18 οοπία], 1ϑεὶπὸ τνουῖϊῖ, ὩθῸ ΠΟΣᾺ 
οσϊςἷβ οἵ ΡὨ]ο]οσίςβΒ δἀποιδιϊοηῖδηβ 1Πυδιίγανῖ Ὗ. Ε, ἘΠ ΟΙγοῖθ, Ηδνηΐδ 1811. 
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αἀἰβιγῖοῦ οὗ Μαβῖα, ἤθησα {Π6Ὺ δοαυϊτοά {Π6 παπῖιθ οὗ Μαϑο- ἀοἰβρ, 
δηὰ {ποὶρ ἰοηρθα πα8 Ὀθθη ἰοσιηοὰ Μαβο-οἴμῖο, 88 ἱμβουρῇ 10 τγοτΘ 
ΒΟΙῚΘ ῬΑΥΟΌΪΑΓ ἀϊα]οοῦ Οὗ 1π6 τοῆρπθ, τ μοὶ ἀο068 πού ἈρΡρθδγ [0 Ὁ68 
[8:6 ο886. 
ΤῊ αἰ βιιδῖοη οὗὁὨ {π6 ργοξαδβϑίοη οὗ Ὁ υβδηιϊτν ᾿π [86 ἰουγίῃ σα πθισΥ 

ὰ8 πού οοῃῆποα ἰο {πῶ {068 οὗ (Π6 Βοιηδῃ ΕΥΡΙΓΘ ῬΓΟΡΟΥΙΥ͂ 
Βρθδκίηρ ; δηά {Π8 δ ὑμαΐ ὑπ {ποῦ ΟΓῈ οοηνογίβ ἔτοση δηιοηρδῦ 
(6 αοἴμε. Ὑδοὶν ἢγθὺ ὈΙβθορ ψα8 πδηηιοα ὙΒΘΟΡὮΙ] 8, 0 τ ΑΒ 
Ργαβοηΐ δὖ {86 οοιῃο1] οὗ ΝΊοοθ, δῃὰ βι βου 64 {π6 ογθϑα ὕποσγα ἀγανσῃ 
ὉΡ᾿; 6 νγ88 ϑυοσοροαάρα ὈΥ͂ ἃ ΤΟΙΊΑΓΚΔΌΪ6 τη, {Π]Ρ}1148, [86 (ὐοίμῖο 
ἰσϑηβ] ἴον οὗ [π6 Θοσιρίυγοβ. 

ΌΠΡ11845 τσαθ θοση Α.Ὁ. 318: Β6 18 βαϊα ἰο βανθ θη ἃ (δρρϑᾶο- 
οἴδῃ ΟΥ̓ ΙΓ δηα δποθδίσυ ; θαΐ διηοηρβί {π6 Οοἰμβ πα Ἰ᾿ἰνεὰ δπά 
Ἰαρουγεα, Ηδ βυοοοθοάρα 'ΓΒΘΟΡὮΣ]υΒ 848 Ὀίβμορ οὗ 86 Οοίῃβ, α. Ὁ. 
348. ΑὐἹδηΐβυα νγγ88 αὖ {πα΄ τπχθ ἀοϊηϊηδηΐ ἴῃ [Π6 σουσί οὗ [6 ΘΙΏΡΘΙΟΓ 
Οὐοπίδηςζιβ, δπα ἰο [86 Ατδη οοηίθββιο {Π]Ρ}}}188 βυ βου θοά, σὸ- 
)6οιϊπρ' (π6 οτίμβοάοχ ογθοὰ οὗ Νίοθ'ι Τὴ (ἀοίῃβ ἴῃ ρθῆεγαὶ δἀορίρα 
Αὐἱδηῖβιη ; δηα {}18 γγχαβ ἰοῃρ ἴῃ (6 Ῥ εβί {86 ἔοστω οὗ θ6]16 πο ἢ 
ΠΟΥ ῥγοΐβϑεβοά. Τὸ ΓΠ]ΡὮ1]5 {πμ6 οἵδ σόσο ᾿πἀοοίθα ἔῸΓ [18 νοτ- 
βίοῃ οὗ {Π6 ϑοσιρύυγο; δηᾶ ὑμπουρῇ, ἴῃ σθηογαὶ, ἴΠ6γ6 τγδθ Ὀαυΐ 11{016 
οΡροσγίυμττν ἕο [86 ἀοοίσμθ9 οὗ Αὐϊδηΐβιη ἰὸ Δρρθᾶγ (88 [ΠΘΥ Ὑ6ΓΘ 
ΤΊΟΣΘ Ὀαβϑα οἢ {86 βΒαρροβαϑα ἱηἰογργοίδίοῃ ἰμ8ῃ οἡ [186 τηθγα ἔοστῃ οὔ 
ΡΆ884668), γοῦ 056 ρΐδοθ 88 Ὀθθῃ ροϊηίθα οὐ ὙΒ6ΓΟ ὑπ6 Ὀῖα8 οὗἨ (86. 
ἸΣΔΏΒΙ αἴοΣ Β ΤΠ ΤΑ 6 ποί!ορα.3 

Ιῃ [86 γοαῦ 388 {Π|ρ}}}148 νἱβι δα (Οὐοπβίδη πορ]θ ἴο ἀοίθηα [86 
616 ψ ΒΙΟἢ Βα Πδα δαορίθα ; απὰ ψ Ὠ18ὺ [Π6Γ6 Β6 οἰοβϑά ἢ18 δδγθογ. ὃ 

ΤᾺ18 18 ποὺ {π6 Ρ]δοθ ἴο θηΐθσ οὰ {π6 ἢ]βίοσυ οὗ {π6 (ἀοί8, Αγ μοῦ" 
ἴπδη ο ποίϊοθ, ἰδαῦ (6 Εδβίοσῃ (οί μβ ἴῃ πὸ ὉΠ] οσσιηρ σΘπΌΓΥ, 
τον Ἱηρ᾽ ἴο {πΠ6 βου! -γοϑῖ, ὕοοῖ [Π6 Κιηράομι οὗἨ Τία]γ ἔγοσῃη Οὐ όδοοσ, 
[Π6 Βα νου οὗ [Π6 "ΡΟ ΓΔ] {1116 τη {Π6 ΥΥ̓ οδῇ ; απα με΄ {πΠ6 ὟΥ δβίθγῃ 
(ἀοῦπβ οοουργίηρ ϑραϊῃ ὈΟΓΘ τὰϊα 1 ἰπαῦ ΘΟ ΣῪ {1} [86 ΜοοΣΞἢ 
ἱπνδ 51:00 ἴῃ 186 οἸρσβίῃ οομίυσγ. Αὐποηρδὶ 8]1] οὗὨ {686 ρθορ] 68 δπᾶ 
ΘΟΙΠ Υ168 {Β6γΘ ἀγα ἰγᾶοοβ (μδὺ [Π6 νϑγβίοῃ οὗ {Π]}081118 σχ88 υδϑᾶ δηᾶ 
Κπονη. [Ὁ ν)ὰβ [ἢ 8 [ὉΓ ἃ σοηβ᾽ ἀΘγα Ὁ] 6 {1πλ6 186 ὑγδηβίαιοη οἰγου]αιοά 
δηα υδοὰ ἴῃ {86 νου μϑοῦ αν ἀἸα]οοὺ οὗ ἃ ν ΣῪ ἰασρα ρογίϊοῃ οὗ ἘατΟΡα. 

71 18 »γ08}} Κπό ον ἴἢ6 (ἀοίμβ αὖ (ὐσηβίδμ!πορ]δ ἴῃ (86 ΒΟΥ ]οο 
οὗἩ {6 ΘΙΡΟΓΟΥ Ατοβδαϊιβ 86 {Π6 1 οὐ ΟΒυΓΟΝ, ἴῃ τ ΠΙΟἢ {Π6 1 οὐα 
Ἰδηρσυαρθ τγ88 τι : {Π18 ν᾽ 88 αν ἃ ρογίϊοῃ οὐ {86πὶ δα στοῃουπορα 
1861: Αὐἴδῃ ΠΟΓΕΒΥ͂ ; 80 ἰῃαῦ ἸΠ6Υ στο ρῥτγοίθοίθα απα δησουγαροα Ὀγ 
Φοἢη ΟΒγυβοβίοι : ἱηάθοα δὶ8 δῃμἀθανοῦγβ ῸΣ [Π6 Ὀοποδῦ οὗ {86 (σο{}}5 

᾿ Ὴϊδ8 βυθβοτὶριίοη βίδηὰβ ΤἼλεορλιϊμα Οοίλογιμη πιείγοροῖϊα, Δα ἃ Τλεορλίϊια Βοβρλονιίαπι. 
5. ὡς ΤὍπηι85 ᾿δηϊατητηοάο Ἰοςα8 οδ, ἃ ΟᾺ ΒΕ Π])]}ΟΠεδ0 74πὶ ἰπάϊσαῖαΒ, 6χ αυο ἱπίογργοιὶϑ ποβιτὶ 

Ατ᾽δηἰβαιαθ Ῥογερίουθ σορποβοίαγ; ῬὮΙΠΡΡ. δπΐτη ἰΐ, 6. Ἰερσίτυσ, ἔπ σγίβίαμ ἴεβμ, βδαεὶ ἵπ 
ἐιρασλαμπεὶπ υἱδαμάς πὶ υπίσα ταῤπίάα υἱϑαπ ΟΛΙΕΙΚΟ συρα. .. . . ΟΔΒΠἸοπαοιι8 ἴῃ 
ορὶπιοῖγο δορί βίο δὰ ῬἈΠρΡρόηΒ68 δά ἴο Ῥ. 68. 544. ργεβοίδασο ἀθ 6ὺ ἀΐβϑογι δ ουϊηᾳυο 
ΧὨ ΡΟΥΘ δγραπιοπίατῃ, ἰηογργείοση οι ίσυτη αὶ 5:1 ἀϊποπὶ ῬΤῸ βοαυδὶιῖαῖο ροϑιιοῦ 
ΑὙἱδηίβτηὶ ῥἰδοίζασῃ ἴῃ ᾿αχίθσῃ ἰπδ} 886 ἀοου." ΟΔὈΘΙΘη2 δπά ΤἸοροἶΒ Ὁ]}8}1Δ8, Ῥτο- 
Ἰεζοπιθπᾶ ΧΥ. 

3 γγαὶιζ, “ ΤΟΥ ἀδ8 1βῦθη ππὰ ἀΐοὸ 1,εὗγο ἀ68 ὉΠΡ}114," Ηδηπονοσ, 1840. Ὑ αἱῦλ 
Ῥτγοιρἢῦ ΤΊΔΗΥ ῬΑΓΓΙΟΌΪΑΓΒ ἴο ᾿ἰχἢϊ τοδρεοπν ὈΠ]ΡὮ1148, ἤγοτα δῃ δοοοπης οὗἉ ἶπη νυ ἢ οἢ τ δ 
ἐουπὰ τυτῖθῃ ὑπ [80 παγσῆια οὗ α ΜΆ. δἱ Ῥαγίβι (Βι )οιπὲφυο Ιπηρότία!ο, ϑερρίεπιδη! 
ζΣαιΐι Νο. 594.) 
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ἔογπιὶ 8η 1η θυ βίϊηρ ΘΡΊΒοᾶ6 ἴῃ {16 ΒίΟΥΤΑΥ ΔΠΠ8]8 ΟΥ̓ Ὧ18 ΟΟΟΌΡΔΠΟΥ οἶ 
[Π6 ρΡαίχισοῦαὶ ομαν οὗ (ὐοπδίβη ηορ]6. ΒΥ {μ686 (ἀοίῃβ, πο ἀουδίέ, 
88 Ὑ6]1] 48 ΤΠ6ῚΥ Ὀγοίσθη οὐ {86 ϑηαῦα οὐὁἩ Ἰὼ (πα Ὑγαοδβί, γα {818 
ΒΆΠῚ6 ὙΘΓΒΙΟΩ 864. (866 ΤὨοδοἀοτγοῖ, Ηϊδβύ. Εἰοο. ν. 80.) 
ΤΠ γΟΥΒΙΟΏ ἈΡΡΘΔΥΒ ἴο πᾶν ὈδοῺ ἢγβὺ πο 1π ΤΩ 6 ἢ {1Π|68 

ἔτοτα π6 τηθηθοη τηδαθ ὈΥ Απίομυ Μου]οη, βοογοίασυ ἰο Απίοηνυ 
Ῥογγθηοὺ (Ὀούΐοσ πον 88 (ὐδγάϊμαὶ ἀθ ὐδηνυ}]]6), οὗ α ΜΆ. σῇ ῖοΒ 
ἢς οὈβεγνϑα 1 {Π6 ᾿ΣΟΥΆΤΎ οὗὨ [86 τηοπαβίοσυ οὗ ΥΥ οσάθῃ οὐ {μ6 ΕΌΝΡ 
ἴῃ Υ δβίρμα! ἃ. Ηδ οορὶϑα ἔγοσα 1 {Π6 1,ογ Β ὈΓΑΥΘΥ δη6α Βοπχθ ΟἾΠΟΥ 
Ραγίβ, σι οἢ ογα δἰοσνγασαβ ρα] 16. ὅϑδοου δήϊον {π186 Αὐπο]ὰ 
Μογοδίοσ ἰγηβουι θα ἃ ἔδν ΟἴμοΣ σ ῦβοβ ἔγοτα [86 βᾶηιθ Μϑ. [{ νγαβ' 
{808 {μαῦ {Π6 αχιβύθηοα οὗ βυιοβ ἃ Ὑθυβίου γ͵7ἷαϑ Κηονγ ἴῃ ἰδ6 Ἰα ο 
Ρασὺ οὗ [Π6 βιχίθοη!ῃ οϑηίυγυ. 

Ιη {π6 γοᾶγ 1648, ἰοναγαβ (6 οἷοβα οὗ ὑπ6 {ΙΓΓΥ͂ γθαγβ᾽ ταν, [86 
ϑινσοαθβ οοκ Ῥγαρσιιθ, απ διποηρϑῦ {86 Βρ0118 (ουπὶ Κα δπιρβιημδτκ βοηῦ 
ἴο Θιοσκποα ἴμ6 Οὐάοι Αἰγφοπίειϑβ, ἃ (ἀοῖῃ!ο ΘΟΡΥ οὗἉ ἴπ6 (ἀὐοΒρεΪ8, οπ 
[8π. ψ ]] πὶ, δηα πχι θη ἴῃ Ἰοὐΐουβ οὗὨ β]γου, ὑπουρἢ πον ἀἸδβοο- 
ουγοα ὈΥ͂ ἅρθ. 
Τι Βα8 θβθπ βιιρροβϑᾶ {παΐ {Π18 18 [ῃ6 βαπθ Μῶ. {μαὺ Μου ΠΟΙ βανν 

αἱ Υοαετάξη: δπὰ 1Ὁ [88 οἵϊοῃη Ὀθϑῃ βεϊα ἰῃδύ 1 νγ88 βοπῦ ἔγοπι (δὲ 
ΡΪΐδοθ ἰο Ῥγαᾶριιθ [ὉΓ βαίδίυ ἀυσίηρ (μ6 (Ίγν γθαυθ᾽ γὰσ. ὙΤδαὺ 1Π6 
ΜΆ. ἴακϑὴ ὈΥ 1Π6 ϑ'νσυυϑάδ8 μδα θθθὴ ἴῃ Ῥγάριιδ ΠΑ] ἃ σοπίυσΥ Ὀοίογα 
ΒΘΘΙΏΒ, ΒΟΜΘΥ͂ΟΙ, ἴ0 Ὀ6 Ργοίν οἷθασ. ΕὟΓ ΒΙΟΒαγα ϑίχοὶπῖυβ, 80 
ἀϊοα πῃ 1601, πιθηφομβ 1.1}. [Ὁ πα8 Ὀθϑῃ ἀδθηϊθα (μαὺ (818 18 {86 ΘΟΡΥῪ 
ἔγοτη ἢ ΜοΣ ΟΣ τθδᾶθ ἢΐ8 οχίγαοίβ, οα {πΠ6 στουπά {μα΄ Π6 υδοὰ 
ΘΟΠ ΓΔΟΊΟΩΒ ὙΠΊΟΝ ἀο ποὺ ΟσοΌΓ ἰπ {86 ὐοαοχ Αγρϑηΐθαβ; οἰἤοῦβ, 
ΒοΟΥΘΥΘΙ, ΘΟμβι οΥ 86 ΙΔἀδηθν οὗ {86 Ὑ Θγάθῃ ΘΟΡῪ δῃά ὑπαὶ ἰβθη 
ἴο δίοοκμομα ἕο μ6 δρβοϊυαἰθὶυ οογίαϊη.5 Απα 1 [ΠΟΥ ἅγα 1ἀ θη οαὶ, 
116 Ὠἰδίοτγ οὗ (86 ΜΆ. οαπηοῦ Ὀδ6 οαγίδι ΠΥ ἰγβοθα δὴν Αγ Βου ; που ρἢ 
ΒΟΙΏΘ μᾶΥ6 Βιρροβϑά ἐμαῦ 10 88 ἃ ΘΟρῪ ει 6 ἔῸΓ ἃ (ὐοίμ!ο Κιηρ ἴῃ 
1Π6 β'χίῃ οοηΐαγυ. Βυΐ 4}1] ϑυοἢ σοπ)]θούασθϑ ἀγὸ ἀποογίαϊῃ ; που ρἢ 
10 σδἢ ΒΑγαΪΥ Ὅ6 ἀουδίοα {παΐ 10 ὈΘΙοηρΒ ἴο ἐμαΐ ἀρ6.ὃ 

Αἴνοσν {86 αράϊοείίοι οὗὨ Φαθοη ΟΒσιβίηδ οὗὨἩ ϑὅσοάσδῃ, {π18 ΜΆ. α18- 
ΔΡΡροδσϑα ἔγοτα (86 τουδὶ 1 ΌΤΑΥΥ αὖ ΘιοοΠο]τὴ ; δηὰ 1Ὁ τγα8 ἔουπα [0 
θ6 ἴῃ {πΠ6 ΝοίΒου ]π48 1ῃ {86 ροββοδϑβίοῃ οὗ μ6γ ΠΡσαγίδη [βαδὸ Ὗ ΟΒΒ1 8. 
10 Βαβ θθθὴ βυρρεβίρα {πα μ6 ἴοοῖκ 1Ὁ ΑΥΑΥ ΟἸΒ ΟΠ ΒΟΥ, τ ὨΙΟἢ 18 ποῖ 
ἸΚοΙν ; οὐ 16 δα8 θ6θὴ ἐδβουρμύ {παῦ ΟΠ τίμα σαν 10 ἴο Πῖπὶ, ψ ΒΙΟἢ 
18 ΙΩΟΥΘ ΡΓΟΌΔΌ]6: 1Ὁ ΤΩΔΥ, ΒούγΘνΟΥ, δ6 δΔδκθα σι βϑῖμοσ 10 δα Ὀθθη 
Ρτοβοηΐθα ἴο {μ6 ἀυθθῃ οὐ ἴο δῦ ᾿ἰργασῖδη. Αὖ 4]1} ουθηΐβ ἴῃ 16δδ 
οδδβίυβ μα (86 ὈΟΟΚ, δηᾶ ψ 116 1ἃ νν88 ἴῃ 818 Πδη48 ἃ ἰγδηβοσιρύ οὗ 
10 γγχὰβ τηδθ ὈΥ ἃ ρϑύβοῃ Ἷδ᾽]ϑὰ Ποῖτοσ. [Ι}Ὲἢὴ 1662 Ρυβπαοτῇ ἔουπά 
{π6 οοοχ ἴῃ [6 ροββδϑβίοῃ οὗ Ὑ᾽ βδίαβ, δῃα ἐβγουρῃ (86 ᾿πέοσγαδιοῃ 
[πὰ8 ρίνθη ἰο Οουπὶ Μαρηυθ Οαρυῖοὶ ἀ6 ἴα (ἀδγαΐϊθ, 10 γγα8 γϑρυσ- 
ομαδοα ἴον ὥδιυγοάδθη ὈῪ ἐμαὺ ποθ]οπηδη δὖ {π6 ῥσῖοθ οὗ 400 (βοπλδ Β8Υ͂ 

1 866 ΟΔΡο] θη δηὰ 1,.οθὉ6᾽ 8 οὐϊιίοη, ῬγΟ]ος. Ρ. χχχ. χχχὶ. 7οοίποίο. 
2. (80. ἀπὰ 1,060 6. Ρ. χὶϊ, 7οοίποίε. 
8 ΤΏΕΓΟ ΒΟΟΙῺΒ (0 ὍΘ ΒΟΙΏΘ ὑγθ ἸΠἸΟΏΘΙΤΥ δοοοιηῖ οὗ ἃ ΜΒ8. ἴῃ αοιδίο Ἰοιΐοτβ οἢ ῬΌΓΡΙΘ 

τ ] ]ατὰ μανίηρ δθθη δοδιγδοιθὰ ἔγοη ΝΆΡΙε8 ὈΥ βοηθ ΕἸ Ἰβησαδη; δηὰ ἴς δ88 θ6 θη ποιρδὶ 
1πδι ἴπ μα τεΐαστι ποπιονγαγὰ τγουρἢ ΟΕΥΠΙΔΉΥ Πα ΤΩΔῪ μαγο ἀϊρὰ αἱ [μ6 ΑΡΡΟΥ͂ οὗ ογάθῃ 
δηὰ τπδὲ {Π18 ἴῃ. ΜΆ, τοπιδί ποὰ ἴπογὸ [ῸΓ σοπειΓ168. 
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600) τἷχ-0114τβ.} 10 88 ὑμθῃ ρ]δοθα πὶ {πὸ ΠΙΌΓΑΓΥ οὗἨ (Π6 {Ππινουβιῖν 
οὗ ὕρβα], ψιβοσα 10 8.}}} γϑιημδῖηβ 1ὰ [86 βρ]6ηα:α Ὀιπάϊηρ ἴῃ ψ ]οἢ 6 
]α ὐαγαϊβ οσδυβοα 10 (ο Ὀ6 ρυΐ. 

οββίυιβ ῃδά ῥγανϊοιιβὶυ ρ]δοοα (86 ΜΆ. ἴῃ {δ|ὸ μδηαϑ οὗ ἐπιηΐυ8 Ὠ19 
ὍΠ6]6 ἴογ μυθ] δου ; δπὰ ἰπ 1666 {μ6 ἰοχὺ οὗ [πὸ (ἀοίμῖο (ἀοΒροεῖ, 
80 ἴδγ 845 οοηίβϊηθα ἴῃ (18 ΜΏ., ναὰϑ οαϊἱοα εὖ Τοῦ ὑπάοῦ ἢ18 σᾶτο: 
10 νγα8 δοοοιωρβηϊθά ὈΥ͂ π6 Απρὶο- ϑάχοι νϑυϑίοῃ δα δὰ ὈΥ ὙΠοΙΔ8 
ΜάατγβΠ4]1.32 ΤὨὶθ οἀϊάοι γγὰβ ἴῃ (ἀοίμϊο ομαγδοΐίογβ οαϑὺ ἴοσ {86 μὰτγ- 
ΡΟΒ6, δηα [Ὸγ 1  ὰπ᾿ὰ8 Θμρ] γα {Π6 ὑγαηβοσιρῦ τααᾶο ΕΥ̓͂ Ποττου. 

1η 1671, αἴϊογ 86 οοάδχ δα σγοϊυσποα ἰο ϑδινθάθῃ, δ] οἰ ιὴ 
Ῥυθ] ΙΒ οα δα ϑαϊτοῃ ἐπ οιηδῃ Ομασγδοίθυβ; {Π18 νγ)88 δοοοιηρϑηϊθα ὈΥ͂ 
Ἰοοϊαπάιϊς, ϑ'νθάϊθη, (οθεηδῃ, δηα [μα νουβιοῦθΌ. 10 {6 ἰαδῦ σθη- 
ζΟΥῪ Β6ηΖΟΙ πη ργΓΘρΡΑΥΔΙΊΟΏΒ ΤῸΓΣ ἃ Π6Ὺ οἀϊοη, τ οἷ. νγᾶ8 αχοου θα 
Δίου 818 ἀθα γῪ αἀπαγὰ γε ἴῃ 1760. 

Τῆυβ ἔν 86 οἰμῖὶς (ἀοδρθ]8β δἰοπθ ψοτθ πόση, δηᾶ {πα οπἰν 
ἔγοτα ἴη6 Οὐοάοχ Ατρεηΐθαβ. Τλ8 ΜΆ. ψ μθη ἔουπα οοηδιβίοα οὗ 188 
Ιθανθβ, 1 αὐδγίο 81Ζ6 : ποῖ ΟΠ]Υ γγἷὰβ (π6 ἰοχύ 1ῃ Βιῖνοσ ἰοἰΐοσθ, θα 
186 Βορὶπηίηρβ οὗ [6 Βθοίϊοῃβ 616 1ὴ ροϊά. [ἢ Τηϑην ρϑγίβ ὕπ6 ὈΟΟΚ 
Ὑ88 ἀοἴδοῦνγα : 1Ὁ Βαθιη8 (δύ ΘΠ Θηθγα τὖ ου]Ἱὰ μανο οοπδιβίρα οὗ 
320 Ἰοδνοβ. 
Τα Ἰούύουθ ἃΓ6 ΤΘΙΔΔΓΚΔΌΪΥ ΓΟΡΌΪΑΡ ; 8η4 1π6 ὉΠ ΟΥΠΏΣΥ οὗὁὨ ΠῚ 

ΒΏΔΡΟΘ 8668 ἰπηοδὶ ο ΡῈ Ὀαγομὰ τ δῦ οου]ὰ 6 ργοάυοθα ὃν {π6 
Βαπά οὗ ἃ οοργιβδῦ. Εδοὶ Ἰϑῦοσ ἈρΡΡθδσβ ἴο θ6 ἀθδρὶυ ἰγδοϑα ἱπίο {86 
γ  ] πὶ, ἴῃ ΙΟῺ (Π6γ6 15 αὐ α ἄπστο. Ηδηοθ 1ὑ νγἃ8 αἰδουββοά 
ὙΒΟΙΒΟΥ {Π6 οοάδχ νγα8 σα] ]ν γι δη ὈΥ ἴΠ6 απ, δπα ν᾿ βοῖμου (88 
5014 πη Βῖ]γοσ δα ποὺ Ὀδθῃ ἰδ! οἡ ὙΠῚ Ποῦ ᾿ΓΟῺ8. ϑδοὶ οἵ {θη οὗ 
1ὴ6 5ῃαρα οὗ {μ6 γοβρϑοίϊνθ ᾿θίοσβ, πη] ἢ ἴῃ (Π6 ΒΆΤ.6 ὙΑΥ͂ 88 ἃ Ὀ00Κ- 
ὈΙΠΔΘΙ ΠΟΥ͂ ἐείξογ8 ἃ Ὁ0ΟΚ. Τμ18 ου]α μάνα Ὀ6Θῃ δὴ δηϊοὶραίίοι οὗ 
{Π6 Ἰηγοπίϊοῃ οὗ ρῥυϊπμπσ. Βυΐ 10 οδῃ μαγάϊν Ὀ6 ἀουβίορα {μα 6δοῖὶ 
Ἰουίασ τγχαβϑ ἔουστηϑα Ὀγ [86 παπᾶ; ᾿ιοαϊθα ἱσοηβ νου ]Ἱα αν οαυπβοα [ἢ6 
τὰϊη νοὶ τη ἴο βῃσιηϊ, δηα σου] δανα ᾿πηραϊγοα {π6 ἢδίηοβϑ οὗ [Π6 
Ἰεανθα. Απᾷ {που {μ6 Ἰοϊύαυβ ἀγα ἀθορὶῪ {Ὀγγονγοά, 10 18 [ἢ 6 ΒΆΙΏΘ 
ἴῃ οἴμον Μ55., ἴῃ ψ ῃ]οἢ (18. 18 ΚΠΟΎΤΩ ἴο ἈσΊ86 ἔσγοπι {π6 βῃδΥΡἢ 688 
οὗ {Π6 βίυϊθ. Ῥουμδρθ ἰῃ 0818 οοάδχ δϑομ Ἰοίο ττὰϑ ΒΓΙΆΪΥ ἰγαορα 
ἢ (6 ϑὕγ]6, σαγγγῖπο Μ 1 1ὖ Βοῦλθ Δ μοδῖνο βυ ϑίδῃςοθ, δηα (θη 
[Π6 5] ν 6 γγ͵χἃ3 ραϊηἰθα οὐ ἰδ οἡ {Π6 ργοονβ 8βὸ ργδρδγδά. 

ΤΊια [Ὁ] ᾿ησ στάνη σ ΘΧΒ 18 ἃ [8681 116 Οὗ [6 οΠαγαοίογβ οὗ (86 
Οοάοχ Αγροηίουβ. ΤῊΪΒ Βρθοιταθη νΥ 88 ἀγάνγη ἔγοπι {16 ΜΆ. 1867 ῸΓ 
Ὧν. Ἑαιναγὰ Τζ4η161 ΟἸαγκ, ἔσπλουν οὗ (δ γάμο : 1Ὁ 18 ποῦ βίσιςιν 
ἃ 7αοεῖπιξίο, 48 ουθὰ [86 ἀϊνίβίοπ οὗὨἨ [1 11π68 18 ποὺ οὔρϑουνθά, Τδ6 
Ραββᾶρο 18 [0Κ6 χνυῖ!, 17., δΔηα 1 18 ἰῃ8 σίνοη ἴῃ {86 (ἀοίμιο 6χ- 

᾿ 8ὅθ6 ὅδῦ06]. δπὰ 0606, Ῥ. χχχὶ. 7οοέποίε, ὙὮογο ὈΟΪῚ [ἢ 686 δἰδίθι)θπίβ δῖὸ μίνθη, δηὰ 
8 ΘΗ ΔΟΔΥΟΌΓ ἰ8 τη δ ἰ0 τροοποῖ!ο ἴπο πὶ ΟΥ̓ ΒαΡροδίῃρ τῃδὲὶ ἴῃ ἴἢ0 οπθ οδϑὸ 600 ϑν δ ἰδῇ 
προτὶ] ἀ 0114 ΓΒ δ τηοϑδηῖ, δηὰ ἰπ ἴῃ6 Οἵποῦ 400 ϑδινοά δῇ ἱπιροτῖαὶ Ὀαηκ; Ὀοιἢ οὗὨ ψ Ὡς ἢ 
(ἷξ 18 βίδίθὰ) δἀιιουηὲδ ἴο πὸ ββπιθ δπ), 200 Ῥχιιββίδῃ ἱπΆ]ογβ, ἑ, 6. δδοιιϊς ἐλίχέν μουν 
οὗ ΟἿΣ ΠΙΟΠΟΥ͂: 8 δ0Π) 80 αἰβργορου οηδίθυ 1{||6, {παῖ ἰξ βυρροβίδ βοὴ τ ϊδῖϑκο ἰπ 
1ῃ6 βίἰδίθπιθηι οἵ ἴπὸ δπιοαηῖ, {Πρρβίγόπι, ΠΟΎΘΥΟΥ, βαγ8 (γε, ὑ. 111.) “400 {Πα] ογῖη 
ἐπι ΡΟ Δ θὰ 8 ἀγροηιοὶβ ϑαθοὶς!θ," δα άϊηρ᾽ ἴῃ 6 ἰοοϊποῖο, “φως βιυπσηα πο, υἱ ΔἸ γτηδηῖ 
Οαδθοϊοηὶζ οὐ 1.966, ρᾶς. χχχί, ἀποοηΐοβ, δοὰ μοί βοχοθηΐοβ ἔοσο ἰβδίοσοθ Οοσιμδηϊοὶ 
δοτὶ8. ἐσ αα ῬΑ ΓΑΙ." 

5 ΘΟΙΏΘ ΘΟΡί68 ὕοδΥ ἐΠ60 ἀδίο 108 4. 



7ε Οοἰλίο Ἰδογείοη. ᾿ 803 

μὐβ γὼ ἦι. Ἐογαδη ἰοἰίοσβ', δηᾶ αἰνιἀθα 88 {π6 11π68 βἰαπᾶ ἴῃ ἐδ ΜΗ. 
1861} 

ε Απιθῃ ψβὰ ἴΖυ 18. 8861 
ὯΙ 8Π6Π1Ὼ1} ῥ᾽ πάληραγα)α ραΡ8 
ΒΥΘ ὈΔΓΠ. ΠῚ 41Π}1} 1 1Ζαὶ : ἢ 

(ΤῈ ἔσβι οὔ 8688 11π68 18 ει ὑΐθη ἴῃ ρ0]4 ]Ἰοἰΐοτβ.) 

ΝΜΘΝ ὠϊὰ ἰζΖν 8. ΘλΘὶ Νῖὶ 

ἈΝνὰᾶνιμιψ Ψψιημδλνγλξκᾶρὰ 
Γεν8 ὃν 6 δλΙΚΝ. ΝῚ ἀμῖῖν 

ι 

ΙΝ ἰΖλι: 
ΤῊδ Ῥγοθ80 16 ἀρα οὗ {818 ΜΆ. μα8 Ῥθθῃ αἰγοδάν Ἰπεϊτηδίθα : βοζὴὸ 

δανα βυρσαβίοα {πδΐ 1 νγαϑ 1π6 οτἱρῖπαὶ οἵ {Π]Ρ}}}148 Ηϊπλβ  ; Ὀαΐ 1 18 
ΘΥΙἀΘΗΓΥ ταῖμοσ {μ6 σσοῦῖκ οὗ 8η αγίϊδὲ ὕπᾶπ οὗἮὨ Οῃ6 τρβϊκίηρ' ἃ ὑγδῃβ- 
Ἰαίίοη ἔῸΓ ργαοίϊοαὶ ργροβοϑΌ Βυῦ ῃμαὺῦ 10 σομία ποὺ Ὀ6 1π6 οΥρίπαὶ 
ΜΆ. 18 ῥγονθᾶ ὈΥ͂ (μ6 οχἰβίθῃοθ οἵ βοπθ ψδυϊουβ γσϑϑαϊηρβ ἴῃ {86 
ΤΩΔΤΡΊΠ ; 8πα {Π686 σου] ποὺ πᾶγα ὑ6θὴ ἐοστηθα πῸ}] [πΠ6 νϑυβίοῃ μδὰ 
ὈΘΘη ἔῸΣ βοίμδ {ϊπι6 'π οἰγουϊαίομ. [ΓίαΪν τγᾶβ ργοῦδὈ]ν {Π6 σουπίσΥ 
ἴῃ ὙὙΠΙΘὮ 1Ὁ ττὰβ οχοοαίθα : [Π6 πηοάα οὗ ογπηιηθηῦ, δα ἴῃ 6 δυγδηρο- 
τηθηΐ οὗὁἨ 1[π6 ΕἸ ΒΟ ΙΔ Π ΟΔΠΟῺΒ ἰπ ἃ Κἰπα οὗ δγομιῖθοίυχαὶ ἀθϑιρση 1 
Ποπιαποβηιο Ρ1]]ᾺΥ8 Δα ἀγοῆθ8, 8.6 δῖ {86 Β4Π16 ὃἃ8. γ͵ἕῪαὰ Ηπά ἴῃ {86 
απ Οοἄοχ Βυϊχίαμυβ (866 ἄρονο, Ρ. 238.): ὈοΐΒ ργοῦΔὈΙΥ Ὀαϊοην 
ἴο ὕρροεγ []γ ἀυτίηρ (86 Οοἴἢο βονογθιρηῦΥ. 

Τη {Π6 ἰαβῦ θα ΣΓΥ Δ} ΟΡΙΠΙΟΏ νγὰ8 δαναποθα ὈΥ 1.4 ὕτοζο, ΥΥ͂ οὖ- 
βίθὶ, 8π4 οἴδδσβ, δῃᾶ 1Ὁ νγαϑ δὖ ὁη6 {ἴπλ6 ἀοίδηαοα Ὀγ Μ|ΊΟἢ 8618, {μα 
{Π6 Ἰαηρπαρσα οὗἩ ἴμ6 Οοάοχ Ασροηίθυβ 18 πο (ὐοίμιο θὰ: ΕὙΘΉΚΙΒΉ, 
ΤῊ18 ΤΠΘΟΥΥ νγα8 σοπιδαϊθα οἡ ᾿Ιπριι!ϑύϊο πα οΟὐμοΓ στοῦ: δηα [ἢ 6 
αἸβοονοσυ οἵ Οβίγο-ἀοίμῖο ἀοουτηθηῖθ ἴῃ 1Α]γ ἢδ88 βοῦ {Π6 αποϑῦοῃ 
ΘΩΔΓΟΙΥ αὖ τοϑῦ: γγ[ὰ ΙΏΔΥ 6 Βα(Ι8Ηῆ6α {πα΄ {18 18 {η6 (ἀοίῃ!ο νϑυβί οι, 
ἴῃ. {Π6 ἰοηρπδ {Πα τγχα8 σοιηπιοη [0 8ἃ}1 {6 (ἀοίμ!ο ρθορῖίο. Ομδ οἔἵ 
{1π1686 οἴπιο ἀοσαπγχοπίβ ἔοππα ἴῃ ΓΑΙ 18 {π6 1016-ἀ6οα οἵ ρῥτοροσί 
οὗ δρουΐ {π6 γοᾶν ὅδ], β'ρῃρα ὈΥ 411 {Π6 οἸογρῪ οὗ [πὸ (ἀοίὶο τε τει 
οὗ 8ι. Απαβίβδα (αοἰδίε Οἰοἐΐοο δαποίο Απαβίαἰϊο). ΤΆΘτα 6ΓῸ ͵8Ὸ 
ΒΟΠῚΘ Σ]ΟΒΏΙΩΘΩΐΒ 10. ραὶη ὙΒ]οἢ ΔογἊθα οοΟἸ]αΐοσγαὶ θυ άθῃοθ. 

ἩΠΒοσίο τηθηίϊοι 88 ΟὨΪΥ ὈΘΘὴ τηδάο οὗ (86 Οοϑρεῖθ οἵ {π18 γοὺ- 
βίου ; δαΐ ἴῃ 1762 Κπἰἐ6] ρα] ]ΒηΠ6 ἃ αἱ Βυυηβ  οΪς 8 τῇ οὗ 186 
ἘΣρι8116 ἰο {πη6 Βοταδηβ ἴῃ (ἀοΐῃϊο ἔγοτῃ ἃ ρα]τηρβαδί αὖ ΥΥ οἱ δη ἐλ {{6]. 

1 ΤΟ οσοττοδροηάδηςα οὗἩὨ βοὴ οἵ [6 Οοιίς ψογὰβ στὰ ἘΠρ  5}} 18. αὐ οποα υἱβὶ ὉΪ6 
“ οί, “ Ὀδγπ," δηὰ “ ΘΟΙΊΘΙᾺ ἢ σαί ἢ ΘΥΟΤΥ ΟΠΘ᾽Β ΟγΥο. ΤὨδ τηοάθ οἵ ὀχργεβϑίης [10 
αοιδῖς ἴῃ Ἐοχηδη ἰεϊίογβ ἰ8 ὑπαὶ οὗὁἩ τΠ6 οαἀϊίοη οὐὗὁἩ (ἰδοοϊοη!2 δηὰ Τοῦ ο, αηὰ 4180 οὐ {18 
τοςσοηΐ ομ6 οὗ Πρρϑβιγόπη. [Ι{ ἰ8 {ππ8 σίνοη Ὁγ Μίαββιηδη ἰῇ ἢΪ5. οἀϊοη ΠΟῪ ἴῃ [Π6 ΘΟΌΓΒΘ 
ΟΥ̓ Ρυθ] οβ οι : ---  Ατήοη, Κνῖδα ἴΖνυίδ: (οὶ ηἰ δηἀπίγα ἢ Γἰπἀδηραγὰα σα ῃ8 νὰ Ὀάστι, 
πὶ Κυϊπλἶ ἴπ 174]. ἢ 



3904 ᾿ Τοχέιαϊ (γὶξοΥβη)). 

Τῆς ΜΆ. ἴῃ υΒ]οἢ (Π686 ἔγαρστηθηῖβ 6ΓΘ. ἀἸβοονογοα 15 πυϊἰἔθο ἴῃ 
ὑνσο σο]ατηπ8 ; {μ6 (οἰμὶο οσσοαρ!68 (ἢ6 Εγϑί, ἀπ {{|| ΟΒΘΓ 18 ἴῃ 1 αἴη ; 
186 Ἰαϊίον Ὀοϊησ 1ἢ ἃ γοσβίοη ἀθσιηρ ἔγοτα {παΐ οὗ “  γοπ θ᾽ Β σουϊβίοη, 
Δηα ὙΏ1ΟἷΝ ἈρΊΘ 68 τυ Ραΐ αν Ἔχ θρίομβ τὰ γβαῦ 76 ΚΠΟῪΣ ἔτοιῃ 
ΟΥΠΟΣ Βουγοθβ ἴο αν δ. ἴπ6 ἰοχὺ οὗ {μ6 ππγονιβοα ο]α 1,μαἰΐη. 
ΤῊηῖθ ΜΆ. 18 ρϑυθδαρβ δηΐοσϊοσ ἴὸ {π6 {τὴ6 ψθη ὑπ Η]ΘΓΟΏγπΐλη 
ἰαχί νγὰβ Ἰηἰγοαποοα ᾿ηΐο φοπεγαῖ α86.} ΤῊθ νγἃ8 {86 ἤγϑί 1 ϊπγαίίοη 
οὗ {π6 οχἰβίθηοα οὗ 4 νοσβίοῃ οὗ [86 Ε}ρ:βϑῖ1.6β. [ἢγϑ, σῆο νγ88 41}}- 
ΘΩΓῪ ΤοσυρΙΘα πιὰ [86 σοιαρδσίβοῃ οὐ ἐμ ρῥυϊηίθα βαἀϊοηϑ οὗ {86 
οϑραὶβ ψι (6 ΜΆ. 1861 (4 σοτκ οὗ ταποῖ ἸαθΟΌΓ ἔγοστα (π6 οοᾶοχ 

Ὀοϊηρ; οἴξοη ἀΙου] ἴο τοδά, δῃα ἔγτοσα 118 παυπρ' 66 ἢ υ σῪ ἀοίοοί νον 
[Πονγοα Ὀγ {86 ΘΑΥ] ΘΓ ἐδέθη ΒΟΟΏ Γαργιηὐοα {δὶ8 ρογίοπ οὗ {Π6. 
ἘομλΔἢ 8: {}]18 γγὰϑ 4180 ἱποϊυἀθα ἴθ 186 οΟἸ]δοίϊομ οὗ 18 γϑιμαγκϑ ἢ 
{86 νογβίοῃ οὗ [Π]ρΡ}}}148 οἀϊεα Ὀγ Βυδοβίηρ ἴῃ 1778. 

Ζαμη πὰ 1805 ρ] 1864 {16 τηοϑὲ οομπιρ]οία δαϊομυ οὗ ΠΡ] κ8 
1 οἢ Βα θθθη δχϑουΐδα ὑρ ἴο {παῦ {ἰπι6; ἢ6 υϑοᾶ [ΓΘ Β δου οὐ Υ 
δχθουΐϊοᾷ ὑσδηβοσιρί, 815 1,μαὔϊπ νουβίοη, δπα οὐ ὺ Δα ]ΟΏΒ. 

Ιη 1817 {π6 Ἰαΐο (ὐαγάϊημαὶ ἀηροῖο Μαὶ, ἤθη ἃ ᾿Ἰσαυδη ἴῃ (6 
Βι:Ρ]:οἴμθοα Αταθτγοβίδηβ αὐ Μ|η]δη, 116 οηρσασοά 1ῃ {Παὺ Βθαγοῖ ΤῸΓ 
ῬΑ ἰπιρβοϑί υσιηρ το τγ8 80 βυσοθββία! ἴθ (πα ταϑίοσαθίοη οὗ 
ΒΘΥΘΓΆΙ δηοϊθπΐ ἡΟΥΚΒ, πο οοα βοπλα Οἰοέδις τὶ πο ἈΠάΟΣ ομ6 οὗ [86 
οοάϊοοβ, ΤᾺ (Ὁ 18 βίαια) νγγχὰ8 Τουπα το Ὀ6 ραγίβ οὗ {π6 ὈοοΪκ8 οὗ 
ΕΖγα δῃᾶ Νοο ιθηλδῃ.3 Α ἔδυ μοῦ δχδι)ϊπδύϊοη 164 ἴο ΠΟῪ αἰ Βοον συ ϑ ; 
ρων ΟΥΒΟΥ ῥα] ϊπυρθθϑίβ σγογο ἕο πα οοπίαἰπῖηρ ρογΟη8 οὐ 116 (οἰ Βὶο 
ὙΘΙΒΊΟΙ. 

Ιῃ ογᾶοσ }}Υ δῃᾶ Ῥσορ υ ἴο ᾿Ἰηνοϑθραία {8686 (ἀοίδιο ἀοοσππχοηΐβ. 
Μαὶ οδίαϊποά 848 δὴ δϑϑοοϊδίθ Οουμπί (ὐασΐο Οἰΐανιο (βαρ) οπθ, ΒΟ 86 
αἰ ουών τὸ οὗ Τουϊοηΐο ἀϊαϊοοίβ γοηἀογοα μ18 δἱὰ 411 Π6 τρόσθ νδὶυ- 
8016. 

ΤἼ6 [Ὁ] ονηρ; 18 {Π6 δοοουηὺ οὗ ἴΠ686 ΜΆ. δρσεϊαροᾶ ὃγ (86 Βου. 
Τ. Ἡ. ογῃς ἔτγοιῃ {μδὺ δυγηβῃθα Ὁ Μαὶ δῃᾶ (ὑδδιρ)ομο ἰὴ 1819, 
ὙΠ 6 {86 ]γ ἀἰβοουθυῖθθ 6ΓΘ ἰπ ρᾶγΐ σοτητηπηϊοαίοα ἴο {πΠ6 ΡυὉ]10.5 
“ΤΠ ,γ8ὲ οὗ {με86 ἔνε αοίμιο Μ55. (τσ ἈΣοἢ 18 ποϊοα 5. 86.) οοπ- 

β'δίβ οἵ 204 αὐυδτγίο ρασδϑ οἡ υϑ]]υτὰ ; (86 Ἰαξύδσ τι πρ' Θοπίδιηβ [Π6 
Βουλ11168 οὗὁἨ ΕΟΥΘΡΌΣΥ {μ6 ατοαῦ οα {86 ῬΙΟΡΘΟΙοΒ οὗ ΕΖ κῖοὶ, τι οἢ 
ἔγοτα μι  ὶγ Ἄοπαγδούουϑ τηυϑὺ παν ὈθΘὴ δχθουίοα Ὀοίογα {86 οἰσῃίῃ 
σοηΐσΥ. Βοηθαίῃ [ἢ}18, ἰἢ 8 τῆογο δποϊθηῦ (οίῃϊο μΒαηά, ἀγα οοηίδιποα 
{π6 ΕΡΙ8|168 οὗ δι, Ῥδὺὶ ἰο {6 Βοιηδῃβ, 18ὺ δῃα 24. (ὐοσ  βλ8, 
ἘΡΒδβιδῃβ, ΡΒ ΡΡίαμβ, (ὐο]οββίδηβ, 180 δῃὰ 24 οἵ ἸΤπηοίδυ, ΤΊΐαΒ, 

᾿ ΤῊΪΒ 8 ἴπ6 βαῖὴθ ΜΆ. ἔγοση συ πο ΚῊΐ6] 4190 οαἀϊοὰ 186 ατοοῖκς Γγαρτηθηΐβ οὗ ἴἢ6 
Οοϑ8ρε]8 Ρ. δηὰ 9. ὅ.6 δῦονο, Ρ. 179 δηὰ [80 7δοίποίε ἴον 186 ὨἰδύοτΥ οὗ ἴ6 ΜΒ. 

3. ὦ Κίηρβ᾽ δ48 Ὀδοῃ ϑἀδα [πη ΒΟΙηΘ διδιίοιηθηΐβ, 88 ᾿πουρ ἢ (πὲ ρογίΐοη μαδὰ Ὀθϑη 
ἱποϊαὰοᾶ ἴῃ ἴ8686 γαραοηίδ: ἴΠπ6 ρατίϑ οὗ ΕΖγδ δηὰ Νοι θα δ πανα Ὀθοπ ῥγϊηνοὰ, Ὀαϊ ποῖ 
“Κίηρδ; ἢ 10 νογὰ β6θῃ}8 ὕπογοίοσα ἴο Ὀ6 ἃ τηϊβίακο. [τ ἷβ, Βούσαυον, ἃ συγίουβ Ῥοΐηὶ [ῸΓ 
ἸΠΔΟΪΥΥ, 88 ῬἢΣ οδιογχίυβ δα γ8 ὑπδὺ ὉὈΠΡὮ148 ἴῃ ἢΪ8 ἰταηϑ᾽διϊοη οτϊ το “ ΚΊηρΒ,᾽" 88 ποῖ 
ἀοδί της ἴο ἰπθδπης [ἢ 6 τηαγίαὶ βρὶ στὶς οἵ [86 ΘΟ 8. Βο [Πϑὲ 85 1ξ τΏδυ, ῬΒΙ]οδιο χἰ 8 18 ἴοο 
οοηξαδεοὰ ἴῃ 8 δοσουηῖ οἵ ΤΠΡὮ11Δ8 ἴο τρακο ἰζ πϑοάζῃ] ἴο Ὀοϊίονο (8 οἱ δὲ δι οΥ Υ 
ΤΏΟΓΟΙΥ; ΒΘ βίδῖε8 (Πδὶ {ΠΠΡ}1}48 ννδδ δὲ 1:6 Δίήοεϑπθ σους]; ἀπὰ ᾿ς αἰ οΥτα ἴῃ δ δοοουπὶ 
οὔ ψῆθη Β6 ᾿ἰνεὰ, οοπἤιβίηρ [86 Ετηροσοῦ Οοηβίδης 8 τυ ἢ Οοπδίδπιϊπο, ὥς. 

3 ΘΊΡὮΣΪ 9 ρασιΐαστα ἱποα ΑΥΌΓα, ἰῃ Ατα τοδί ϑηΐβ ῬΑ] τη ρβοβιὶβ δ Αὔχοῖο Μαῖο τοροσίδσιμι, 
ϑροσίπηοῃ, ΠΟΙ ΪπΠοὐὗ8 σασὶδ οὐυϑάοτῃ Μαεῖϊ εἴ δγο!! Οςίδν! Οδδε  ]Π]Ἰοηδοὲ οὐΐξατα. Ἡοά! οἸδηὶ, 
ΜΟΌΟΟΘΟΣΙΣ. 
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ρᾶγί οὗἩἨ [81Ά8 τπιδηυβορῦ: 
δηΐβ ΟὨἹ]Υ τουηδῖη. Τμ6 {1168 Άρτη 

ΟἴΟΣ σι ἃ ἔγα ἴορ; 
Το ΕἘΡ 58.165 ἰο 6 Βοπιδηβ, (ὐοτ] ΙΒ δη8, ΕἸ ΡΒ βΙδῃΒ, δηὰ ἴο ΤΊ οίδΥ, 

οὔ 186 οὔμοῦ ΕἸ! 80168 Θυπβί θυ} ]6 ἢ 
οὗ {πὸ ΕΡ βί]68 πλδὺ 6 ἐγδσϑὰ αὖ [π6 ᾿ιοδᾶβ οὗ [6 ρᾶσοϑ 6 το ἴδον 

ΔΥΘ ΨΘΙῪ ΠΟΑΙΪΥ͂ ΘΠΌΓΟ, δηα ἔΌγαὶ (Π6 οδιοῖ 

δια ῬὨΙ] ΘΠ ΟΏ, 

Χ νοὶ. ΙΥ. 



806 . Ἴ οχέκαϊ (γι οέθηι. 

σομλπιθποο. ΤῊ ΜΩ. ἀρρβϑαγβ ἰο αν θθοῃ γι τύθῃ ΟΥ̓ ὑνγο ἀβδγοπί 
ΘΟΡΥ ᾿βῖ8, οὴ6 οὗ ψἤοτα τοί προσ ὈΘδυ Δ] ΪΥ ἀπα οογγθοῦν πδπη {86 
ΟἰΠΟΓ ; δῃά γαγίουβϑ σϑδάϊηρβ τὰν Ὀ6 ἰταρρα ἴῃ Βοιμθ οὗ [ἢ 9 ΤηλΓρΡΊ 8 
τ θη 'ῃ ἃ 8Π18}16Γ μβαπᾶᾷ. ΕἸπΟγα ἰθανθδ πᾶν Ὀθ6ῃ ἰὐγποα τΡ8146 
ἄονῃ ὈΥ͂ [16 γοβογίδον οὗ {18 τηδῃιιβοῦῖρῦ. ΤῊ δΔηηΘΧΘΑ ἐἈΟβἸπ11]6 
οὗ 10 τοργαβοηΐβ {86 δοιηπηθησοιησηῦ οὗ δι} 8 ΕΡΙβ[168 ὑο {π6 Ερῃ6- 
ΒΙΔ 8, Δ τηὯῦ 6 {π8 Τοηάογρα: 76 ΤΕ) ιδέϊο ο.ῇ αμίὶ ἰο ἐἶι6 ῆλε- 
δίαπϑ δεσίπποίθ. Ραμῖ, απ αροβέϊο 9.6 Ολγῖδέ ὕέδβιι5 ἀσοοταϊπο ἐο ἐλ τοἱϊὶ 
97 αοά, ἰο ἐδε βαϊπίς ιοΐο ατὸ αὐ Ερλεοϑιι8. 

“Τῆς βεοοπά ΜΆ. 4180, ἴῃ αὐυδγίο, δπα ποίοα 5. 48., οοπίδιη8 166 
Ῥᾶρ65 οὗ {βπποῦ νϑ]]απ, (Π6 1μαὐϊπ τὶ πρ' οα νοι 18 οὗ {μ6 εἸρῇίἢ 
ΟΥ Πἰηἢ οαπίυγΥ, δά ΟΟΙΏΡΥΪΒ6Β «σοπιθ ̓ ΒΒ δχροβιίῖοη οὗ [βαϊδῇ. 
ὕὍπαοσ {π18 88 Ὀθθῃ αἰβοογογοᾶ (δουρὶ 1 βοῖὴθ αἰ βου] Υ, οα 
δοσουηΐ οὗὨ {π8 [Π]ΟἸκποθϑ οὐ {πμ6 1,αἰπ οπαγαοίογβ δηα {Π6 «Ὀ] Δ 688 
οὗ {16 1η1κ,} [86 (οιμὶς νογβίοῃ οὐ ϑαϊπί Ῥαὺ] ΒΒ ὕνγο ΕΡ 80168 ἴο (86 
ΟὐοΣἐίλη8, ἴπ6 (ἀα]αὔίδηβ, ΕἸΡῃδϑίδῃβ, ῬὮΠ]ΠΙρρίδη8, (ΟἹ υββίαῃβ, 1ῃ 6 
ὕπνο ΕἸρ 8.165 ἰο {πΠ6 Τ ΠΟ Ββ8] οπΔη8, απ ο ΤιίαΒ. ΥΥ̓ παῦ 18 ἀοβοϊοηΐ ἴῃ 
{Π6 ῬΥΘοΘαϊηρ τη πυϑουρὺ 18 ἔοι πα ἴῃ {Π18, 1] Οἢ ΔΒ ΒΟΠῚ6 ΥΔΙΙΟῸΒ 
ΓΟΔαΙηρΒ ῬΘΟΙ 18 ἴο 1861, ἀπ ἐμαγϑίοτγθ 18 ἂπ ἱπάδροηάθηΐ οοάθχ. 

“Τὴ (86 ἐλίγαά ταδιιβοσιρί, ποίοα Οα. 82., α αυαγίο μα γοϊυτηθ, 
οοπίμιπῖηρ {Π6 Ρ]αγΒ οὗ Ῥ]δυΐαβ, δμα ραγίὶ οὐ διδαηθοαβ Τταρθά!θδβ οὗ 
Μεάδα διὰ (ρυβ, Μαὶ ἀϊβοονοσθα ἐγαρταθηίβθ οἵ ὑπ Ὀοοΐζβ οὗ 
Κιηρδβὶ, Εἶτα, δἀπα Νϑιδθηδη. ΤῊ]8 ἀἸΒΟΟΥΘΓΥ 15 ΡΘΟΌ ΠΥ να] 80 ]6, 
88 ποῦ {Π6 Βι18168ῦ ρογοη οὗ 86 οἰπῖος νογϑίου οἵ {π6 Οἱ Ταϑία- 
Ιηθηΐ γγἃ8 ΚΟΥ [0 Ὀ6 ἴῃ οχϊδίθηοοθ ΤΠ6 ἀδία οἵ (πΠ6 1,1 ΥΙΙΠρ, 
οὔ {18 τηδηπδβουιρί, ψ ἰο Μδὶ ἀθοιρῃογθα τ] στοαΐ απ ου]Υ, 18 πού 
Βρϑοιβοα ; Ὀαΐ, οὨ σοιηραγῖηρ; Ὦ18 βρθοϊηθη οὗ 1 νὰ οὐΠ6. Θμστανϑα 
ΒΡΟΟΙΙΏΘΏΉ8, 76 ΔΓ6 ᾿πο] ]η64 [0 ΓΟ 1 ἴο {π6 οἰσ [ἢ ΟΥ̓ ΠΙπτὮ σδηζατΥ. 
“Τα ,οιγίΐ Βρϑοϊπηθῃ ἜΡΙΣ 1. 61.) οοπμβιβίβ οὗ ἃ βί πρὶ βῃθαΐ ἴῃ 

Β118}} αυατίο, σοπίδιηΐηρ, ἰΟΌΓ ρᾶραβ οὗἁὨ ρατύ οὗὨ βαϊηϊ ο πη (οβροὶ 
ἴῃ 1,μαἰϊη, ὑπᾶθν το ἀγα Ὀυπα ἐγαρτηθηΐίβ οὐ (Π6 ὑνθηίυ- ἢ Ὁ, 
(θη Υ -ϑιχίῃ, δηα ὑσθη νυ -ϑουθηῖῃ ομδρίοσβ οὐ Μαίζηον ΒΒ (ἀοβρεὶ, 
ΜΙΟΝ ἅτ τϑηϊηρ ἴῃ ἴπ6 σοἸογαίθα τηδπυβοσιρὶ οὗ (86 (χοίμ!ο 
(ἀοβρ6]8 ργββογνϑα δ ἴΠρ881, δἀπὰ ἀβυδ!]γ Κπονα ὈΥ {ΠπΠ6 ἀρρβ]]αύϊοη 
οὗ {π6 Ονράει: ᾿ἀγφθηΐίοιιϑ. 
“Το Δ] ἀπα Ἰαβῦ τααπυβοσρὺ (μοίρα Οα. 147.), ΜΒΊΟἢ Ὧ85. ῥγθ- 

ΒΟΥΥΘα βοῖῃθ σϑιηδιηβ οὗ ἀοίμϊο [Ἰογαΐασθ, 15. 4 νοϊυσαα οὗ {ῃ6 ργο- 
οοΘαϊηρβ οὗ {πΠ6 Οὐουπο}} οὗ ΟΠαϊοθάοῃ ; ὑπάρρ {ΠῸ ἰαΐθυ τι πρ ΠαΥΘ 
θδθη ἀἰδοονθγθα βοπηθ ἔγαριηθμίβ οὗ δῃηοϊθηῦ δαῦμοῦβ, ΠΟΘ ΠΆΠῚ6Β 
Μαὶ πᾶβ ποὺ βρθοιῆβθα; δπά δἷβο ἃ ἔγαρτηθηῦ οὗ 4 ἀοίῃμις Ἡομν 
ΤΊΟὮ ἴπ ὈΙΡ]10Α] ααοίδοηΒ, δηα {πΠ6 βέγ]6 οὗἁἨἩ χοῦ 6 {ΠῚΠΚ8 ΒΠΟΥ8 
{πῶ Ὁ νγὰ8 ὑγαπβίαίοα ἔσο βοῖὴθ οπθ οὗ {π6 ἔδίβουβ οἵ {86 ατϑοκ 
ΟΠυγοῖ. ΤῊ οπαγδοίουβ οὔ {Π18 τηδηυβοσιρύ ὈΘΆΓ 8. οἷο86 γοβοι  ὈΪΆ ΠΟΘ 
ἴο ἴΠοβ6 οὗ (6 οάοχ Ατρϑηΐθιυβ, αἱ ἴΠρ588], πο ννὰ8 δχθοιίοα 
[86 βΒιχίῃ σοπίυγγυ. 
“ΤῊ τϑηβουρίβ ἀῦογα ἀθβου θα ἀγο νυ σιίθη ἴῃ Ὀτγοδα δηα {Ὠϊοὶς 

Οπαγδούοσβ, σις ποὰΐ ΔΩΥ αἰνίβίοῃ οὗ ψογβ οὐ οὗ οπαρίθγβ, θαΐ υὙγ10ἢ 
σΟὨ γΔΟΟΩΒ ΟΥἮἨ ΡΓΟΡΟΙ ΠΆΓΩΘΒ, ΒΙΧ.1ΔΥ (0 ἰμοβα ἰουμα ἴῃ δποϊθηΐ 
ατοοκ Μ55. ϑοιηδ βϑοίϊοηϑ, βονανοσ, αν Ὀθθη ἀϊβοονοτοά, τ ΠΟ ἢ 

1. 60 88 ἴο 18 Ῥοΐηΐ ἃ ρὑγοσοάΐηρ, ποῖα, 
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ΔΓ ἱηἀϊυσύοα ΕΥ̓͂ ΠυΠΙΘΓΆΙ ΤΥ ΚΒ ΟΥ̓ ]ΔΓΡΘΥ θρ8668, Δηα βοπγοίϊμη68 ἈΥ͂ 
ἰατρε Ἰοτίοτθ. ὙὉὍμ6 (Δοίμ!ο τυιηρ 18 τοΐογγθα ὕο {86 ϑιχύν σοπίαγγ." 

με αἰβεγθηΐ ρουθοηβ ἰουπα ἴῃ {8686 ρδ]πιρϑοδίβ Το σα ρ ]18ῃμ6ά 
αὖ νΑΥΪΟῸΒ [ἸτΩ68; δὲ ἢγδὶ Μαὶ δηα (δδαριομθ 6 γ6 υπϊοα ἴῃ {ΠΟ ἷγν 
οαιίοσῖαὶ οοουραίοη, Ὀυΐ ΑἰοΣ {Π6 ΓΌΥΤΩΘΙ γγᾶϑ δρροϊηϊθα Οἰμδίοαε οὗ 
186 γαϊίοδῃ 1 ἸΌΓΑΓΥ, [μ6 πι80]6 οὗἁ 18 πσοσῖκ ἀθνοϊνϑα οἡ (ὐδβί σ] οπ6 
8016. 

ΤΠδ γοβϑ]ξ μα8 Ὀ6θὴ {μδὺ τῦβθδ 86 1ῃ Ῥοβϑβϑββίοῃ ἔγοταῃ δ ἀιβδγθηΐ 
Ραἰρβοβίϑ, οὗ ὈῪ [ᾺΡ ἴΠ6 ρτοαίδσ ρασί οὗ δ. Ῥδὺ]β ΕἸρίβι168β. ϑοιὴθ 
δ ΡΌτγ οὴ8 οὗ {μ6 (ὐοθροῖβ αἰϑὸ ψ οὶ ἀγὸ ἀοίδοϊδνα πὰ {Π6 (οὔοχ 
Αγρθηΐθυβ ΜΟΥ ΒΌΡΡΙ1Θα ἴτοπι {8686 ῥαϊτηρβοδῦ ἰγθαβθασοθ οὗ {ῃ6 
Αἰργοβίδῃ {ἸΌΧΑΓΥ. 
ΤῊ Οοάοχ Ατροϑηΐρυβ 16 ἀοίδοζνα δὖ (86 ὈΘρὶΠηϊηρ, 88 ΓᾺΓ α5 Μαΐί. 

γν. 1ὅ. ; ἔτοιῃ γΥἱ. 32----ν]}. 12., χ. 1----28., ΧΙ. 28ὅ---- χχν]. 70., ΧΧΥΙΪΪ. 
19---42., χχνυὶ!, 66. ἰο {π6 δῃὰ οὗἉ {86 (ἀοβρο] ; Μεγ νἱἹ. 80---ὅ8., χἸ!. 
38----ΧΙ}}, 16., ΧΙ. 29 --- χῖν, 4., χιν. 16--4]., χνὶ. 12. ἰο {Π6 απᾶ: 
Τα χ, 80--- ταῖν, 9., χΥὶ. 24---χΥ!. 3., χχ, 46. ἴο 86 οπά οὗ {16 
(ἀοθρο]; Φοδα 1.---ν. 4δ., χὶ. 47----ΧΊ1. 1., ΧΙ, 49----χ, 1]., χῖχ, 18. 
ἴο 1Π6 δπὰ οὗ ἴπ6 (ἀοβροὶ. 

ϑοπια οὗ ἴπ686 ἀοΐδοίβ ὑγογο δ ρΡ] 164 ὈγΥ Μαὶ ἔγομι {πὸ Αὐϑτοβίδῃ 
ῬΑ πρβοδβίβ, ραν οι αΥὶν Μαεῖι. χχν. 38---χχνὶ. 8., Δα χχνὶ. θὅ. ἀπά 
ΤΟ], υοσθαθ. ΑἾβὸ 8 ἔδυ Ὑθσβαβ, ἴθ {Π6 ΘΑΥΪΥ Οἰαρίουβ οἱ δι. 
“0:8 ἄσεροὶ Ὀγ Μαββηιδῃ ἔσομαι ἃ (ὐοίμϊο Ἔχροβἄοῃ ΑἸ] ῈΠ6 νϑυβθ8 
δἴνοσ [Κ6 χχ, 37., δῃὰ ἃ ἔϑυν οὔμασ ρ͵δοθβ ψῃϊοῖ ογο ἀθβοϊθηί 1ῃ 
[8Π6 φανὶν οαϊομβ οὗ [ΠΡΆ1]Δ8, σόγο δα θα ὈῪ Ιἤτρ, ἔγοτῃ 818. σαγοίαϊ 
"ΕΥ̓ ΙΒΕΘΩΝ οΥὗἨ (μοβθ ραγίβ οὗ (μ6 οοάθχ πμϊοῦ ὙΟΓΘ ΒΟΔΓΟΘΙΥ 
ἜΘ]. ! 
ἘΝ Ῥαυϊβ ΕΡΙβ|168 ἄγ ἀοξϑοίνο (αἴθε [Π6 ἔγαστησπίβ ἴσοτῃ ἀἸἔδγθηςξ 

ΒΟΌΓΟΘΒ ἢν ὕ6θη σαίμογοα τοροίμο.),----ομι. ἴο νἱ. 28., ν1}}. 10---84,, 
χῖν. 20---χν. 83., χν. 13--- συν]. 2].; 1 (ον. 1. 1---12., 1. 22----ἰν. 2., ἵν. 
12----ν. 3., Υἱ. 1--τν]. ὅ., ΥἹ1. 28----ν}11. 9., 1χ. 9---19., χ, 4---Ἰδ., 
ΧΙ, 31---χὶ!, 10., ΧΙ, 22----ΧἸ], 1., ΧΙ, 12- αν. 20., χῖν. 27----πν. 
1., χυ. 3ὅ---46.: (ἀ4]. 1. 7---20. ; ῬΆ]]. 1. 1--- 14.. 11. 8----22., ἴν. 17. ἴο 
106 6η4; (ἝοἹ. 1. 1---6.; 1. 29---ἰῖ. 1].: 1 ΤἸαΒβ. 1. 1---ξ}. 10.; 2 
ΤΏοβα. 1). 4---1δ.: 1 ΤΊη). ν. 16. ἰο ἐΠ6 οπᾶ; 2 Τα. ἰν. 16. ο [86 
Θὰ: Τιΐϊ. 1. 1. ἴἰο {86 6ηα : ῬΒΊ]οτη. ἰο νοῦ. 11. δηὰ ἔγομ υοσ, 223. 

ΟΥ̓ τ6 Ηφρτγονβ, (ὐδίμο]ο Εὐ μι5|168, Διοίβ οὐ ΑΡροοδῖίγρβα πὸ ρασί 
[28 Ὀθϑη Ὀγουρδῦ ἰο ᾿τρηῦ ἔγοτα [Π6 ρα] πρβοδίβ. [{ 18 ργοθϑῦ]α {μα 
(86 νοσβίοῃ οὗ {ΠΠ|Ρἢ118Δ8 γγαϑ ποὺ οοῃῆηθα ἰὸ ἰδ (ἀοβρϑὶβ δὰ δ. 
ῬδῸ]Β ἘΡΙβι168:; ἔοσ 1Ὁ ψγὰβ Ἰοηρ ὈΘἕΌΓΘ ΔΩΥ Ρουθ οηδ οἵ ἴπ6 Ἰαυῦοῦ 
ὍΘΙΘ ΚΠΟΥΗ ; 8δπα ᾿ἱηἀθοα νὰ ΠΟΥ͂ ΟὟΤΘ ΤΟΓ6 ἴδδη 8 ἰ{μιγὰ ρατί οὗ 
ὙΠῶ| 5 ῬΟβδϑϑβϑθ οἵ {Π18 ὑγβῃδί δου οὗ (89 Νὸν Τοβίδσηθης ἰὸ [86 
ἀϊδοονοσῖθβ οὗ δαὶ. 

ΤῊ6 ψΒΟΪ]6 οὗ [π686 ρογίζοῃβ οὗ (86 (ἀοίδπϊο νϑγβῖοι ἃγα σοι διπϑα 
1η {Π6 εἀϊοη οὗ (ἀαροϊθηΐζ δηᾶ 1 θθ6, τ οἢ ἀρροαγοα ἴῃ ἀἠογοαῦ 
Ῥαγίβ ἴσγοῃῃ 1886 τὸ 1846.: ΤὙδοβὸ οαϊίοτβ ἀϊα {ποῖ υαὐτηοδί, 1 

1 ΤΙδΪαα. Ὑοϊοτὶβ οἱ Νονὶ Τοδιδιηθηὶὶ υϑυξίοη δ οὐ ο δ ἔγαστηθπίδ αἴδ βιιρεγϑαπὶ δὰ 
Βάεπι Οο]ά. οκδιϊχαία 1δεϊηϊτδίο ἀοηδίβ δἀποίδιίοπο οτὶεἶοα ἱηδίτυοῖδ; οὰπὶ ρ]οββασίο οἱ 
Οταυιτιδῖίοα ἰησῦεο αοιίοδβ οοπ)πησῶδθ οὐτγὶο οὐϊδοσαπὶ Ἡ. Ο. ἀθ Οδθοϊοηῖ εἰ Ὧν. Τ' 
Τώορα, (2 νοΐδβ. 410.) Γὐρϑίρ, 1843 
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808 Τοχίμαϊ (Ογἱξίοίδηι. 

ΒΡΡΘΆΓΒ, [0 ΓΘΟΟΙΏΡΑΓΟ ὙΠ}ῈῺ [86 ΜΏΩΒ. εὐ ὕρβαὶ δαπὰ Μιδη 411 ἐμαὶ 
{Ποὺ το-ϑάιοα, ῬὍΤμο [μαἴϊπ νοσβίοῃ ρ]δοθᾶ θοὸν (Π6 ἰοχύ 18 τηδάθ ἰὸ 
ΘΧΒΙΙῦ, 88 [ᾺΓ 88 Ῥοββὶ]6, [86 Ῥϑου Αγ ἰ68 οὗ {πὸ (ὐοίμϊο ρἤγαβο- 
οἷοργ, δῃὰ [86 Ὀυιθῖ ποίδβ σοϊαΐθ ἴο ρβου λυ 68 ἰὴ {πὸ ΜΏΆ8., οὐ ἰὸ 
Ροϊηϑ οὗ (ἀοίμῖο ρτδασηαῦ δα ὑδαρα οὗἨὨ ΝΟΓΑ8, οὐ [0 {πΠ6 Ὀθαγίηρ οὗ 
1Π6 (ὐοίῃϊο τοϑδαϊηρϑ 88 ουἹἀθηοιηρ {πΠ6 ατοθκ ἰδχῦ θα ρ]ουθα. [10 18 
(Π8 ΦΑΒΥ͂ ΟΥΘῺ ἔῸὉΓ (ῃο86 γῆ 8.6 νΥῪ [1{{16 δοαυδιηϊοα πὰ} (ἢ 6 
(ἀοίμϊο Ἰάϊοτι ἴο 186 {118 Ὑϑυβίοῃ οὐ ΠΟ} γ. (ΟΡ θηΐΖ δπὰ 1.ο 608 
ᾶγα οι ρ]οΥ δα {μ6 Βουηδηῃ ομαγδούου ἴῃ {Π 6} ΘαΙ οη. 
Α 8118}} δἀϊίοη οὗὨ {18 γϑυύβίοῃ ὉγῪ (ἀδυρϑηρὶρὶ ἀρροαγοᾶ ἱπ 1848. 

ἘΘΟΘΕΌΥ {Ποῦ πᾶνα ἈΡΡρθασοα ἔνο (Οἀοίμίο δα] οη8; οηθ οὗ {Π6 
(ἀοΒρ6]}8 ὃγ Γρρείγοτα 3 γργθβοπηρ [86 Οοαοχ Ασρϑηΐθιϑ ὙΘΥΥ͂ ΘΧΔΟΌΥ 
116 ἔοσ 11π6 (ϑοοοαρδηϊθα Υ ἃ δεαιέιμὶ ἴαοβὶμ1]6) ; δπα οπα οὗ 84]]} 
{1π6 Οοίμῖο ἔγαστηθηΐβ ὈΥ ᾿ἐββρμδο 1 πο ἰδ6 Οοἴδο 18 δοοοιὼ- 
Ῥϑῃιρα ὈΥ Ββδαυϑγὰὶ οὐ Υ ΟΥ̓ 108] Δα Π]ΟΠΒ. 

118 ποὺ ἰο θ6 ᾳιοϑομποα (μαὺ (ἢ 18 ὑγηβιοη τγα8 τϑᾶθ ἀϊγθοῖ 
ἔγοτα ἴῃ τρεῖς ; [6 Θοπβίγι οἴ οηΒ {παῖ ἅΓα ἰπηϊ αἰθα ἀπα {Π|π ἔοστηβ ὈΥ 
ὙΥ ΠΙΟΝ ΘΟΙΠΡΟΙΠΑ ΜγΟΣ8 γα δ ὕὐπηθ8 στο πα ογθα, τακο {ἢ18 σογίδ!ῃ. 
Εγϑη {6 πλϊδίαϊκ 68 οὗ γι οσῖηρ βμον ὑπαὺ 10 νγα8 {86 Οτϑοὶς ἑαχύ {πὲ 
Ὑ48 δροίογα (Π6 ἰγδηβἰαῖου Β 6Υ6. 

Βαὶ [μΒουρῇ 186 ατοοκ Ὀ4518 οὗὁἨ {818 γνϑύβιοῃ 18 τηοβὺ οϑχίδιη, ρ88- 
ΒδσΘΒ ἴαῦα Ῥ6θὴ ροϊηϊθα ουύ ἴῃ ὙΔΙΟΝ βοὴθ 1, ἴῃ Ἰπἤμσθηοα Βθοτη8 
ΤΥΔΟΘΔΌΪ6. ὙΠοδα ρΘΟυ] 168 ἀγα τηοβί, 1 τοί 4]], οὗ Τῃθὰ ἴῃ (6 
ἔοστη οὐ ρ]οββθῃγχαῦιο8] Διη 0} Δ. 1008:; δηα ἴδ οὐὗἨἁ {ἢΠθὴὰ ἅτ αυϊίθ 
ΡΘΟΌ ΑΓ ἴο {π6 αοίπῖο δῇ {86 1. [1 (86 νοσβίοη οὐ {Π|0}1185 
τϑοοϊγοα (Ποῖ ἔγοσα {ῃ868 1,αἴἴη, ἴὖ τηυϑύ αν Ὀδ66η ἰῃ 411 ὑγο 1 
ἀυτηρ 86 πη οὗ {86 (ἀοίῃϊο σὰ] ἴῃ [{ἀ]γ, ὙΠ Θη Δι} 1ΠΟΔΙΙΟΏΒ 
Ταῦ ΘΒ ματα θθοα γι ἴῃ {116 ΤηΔΓρῚη οἵ ἃ (ἀοίῃ]ο οοαδΣ. 
Οπς Οοάοχ ΒΙηρυῖβ (μέ! δηα (αοίμ! 6) 88 ΔΙΓΟΔΟῪ οοπια (ο Ἰρὐ, 
ΠΆΤΩΘΪΥ, {παῦ ἔγοτῃ μοῦ  πλ06] ρα] ἸΒῃ6α [86 Ηγϑύ Κπόν ΤτΓαρτηθηῖϑ 
οὗ {86 ΕἸ ̓8|16 ἐο [ῃ6 ΒλοιηδΏ8Β ; δῃὰ βῃοιυ)]ᾶ οἴπουβ Ὀ6 ἔουπα, γγ76 ΤΉΔΥ͂ 
6 4016 ἴο ἔγϑοθ [86 σοπῃθοίοῃ ὨΟσῈ δχδοίϊγ. Βθϑιάθβ {π6ὸ Οοάοχ 

1 Θδαροηρῖ Β οαἰοη Βοθιηβ ἴο τηοσὶς Ὀὰΐ 1116 διιοηἄοη. Τὐρρβιγοπι βαγ8 οὗἉ 1 κ“ Ιῃ 
Βογασα [οἀϊλοταπι 56. πυπιόσαπι Ἰρηδιΐαστα Οδυροηρὶρ] σομβαϊο ποη τοΐοσιπιαβ, αὐπτὰ ἰδ 
οἵμηΐδ βπδ, 68 4116 πηᾶρπᾶ πιο πἀογιτ ΕΥ̓ΡΟρΥΔΡΒΙοΟΣΆΠπ οΟρΐδ Υἱτδίδ, ρυϑοβουίη οχ δαἀϊ θη 6 
Οὐδθε θη! 1,οοδοΐᾳαα μαυδβοσίϊ,᾽" 

52 (οάοχ Ατροπίουβ 8. ββογοτυση Εν ΔΏρΟ] οστ τ γΟΥΒΙ Οἢ 8 οἴ 685 ἰγαρτηθπίδ, ατ80 ᾿ζοΙπι πὶ 
τεσορσηὶϊδ δαποϊδιϊοη! δυξαι ἱπδίγιοία ΡΟ 11 Π 688 βπριδ8 δὰ βάοπι οοἄ. δαἀά 5 ἐγαρταθητβ 
ΘΥΔΗΡΘΙἰο8 σοἀὰ. ΑΥἸΩὈγοβίδπογαμι, οὐ ἴδ. ἰαρίἀθ Ἴεχργεββαβ. Εὰ. 7»γχ.. Απὰ. Ὀρρείσδηι. 
ὕ ρ54: 1, 1854. 

5 Ὁ]81|48. Ὁ) 16 με ] σοη βο γιῆθη αἰοη πὰ ποῦοη Βυηάα68 ἱπ ρου Ἔσο οΓ ργϑοῦο. Μὲ ρο- 
φοηὐδογβίδπ ον τὶς ἢ σοΠοΥ ἀπὰ ἸδιοἑΒΟΒ ΘΓ ογβίομ, Απππουκπηροη, ΥΥ ὄσίοσθαοῦ, ϑργδοῖ- 
Ἰοῆγο υπὰ ροβο δ ἢ ον ἘΠη]οἰαηρ ὕου Η. Ε. Μδβδβηιδηη. Ῥὺ. 1, ϑδιαιξίρατγι, 1855. ϑνο. 
ΤῊ 8 3γεί ρατί σου δ} Π8 811 τ[Π6 Αοἱδὶς ὑοχὺ 1Πδἱ 18 Κποντῃ το Ὀ6 ὀχῖδηϊ, ἀπ 1Π6 σομηταθηοθ- 
Βηδι οὗἨ [ὴ6 ποῖο8; 8}} ἴῃ 6 ἜΧρίδηδίουυ ροσγτίομ, ἢ δίοτ δὶ ἱηϊσοάιποιίοπ, ὅζα. 18 το (ΟἸ]ΟΥ ἴῃ 
ἴῃ βοσςοηὰ δηᾷ οοποϊυαΐπρ ρατ. Μαββιηδῃ [88 ρίνθῃ ΒΟΙῺ6 ἔγαρτηθηΐβ οὗ 186 ΟἹὰ Τεβί. 
Ὀεβίἀοβ μοϑο οἀϊοὰ Ὁγ Μαὶ δηὰ Ο(δβιὶ ρου, θα {Π686 δϑόπε 0 ἤδνο Ὀθθ ρα ογοᾶ ἤτοπι 
ηποίδιίοηθ. [π (μὲκ νοϊατλο [86 ΘΟ Πἶς ἴῃ Ἰαγρο ἴγρ6 οσσυρίοδ [86 Ἰο-Πδπα ρᾶρθ; ου ἴδ6 
ΟἾΒΟΥ 1 ἔτνο ΠΟΙ ΓΏ18 δγὸ [86 σΟΥΤΟΒροπΐηρ ατσϑοκ δηὰ 1, δίῃ ἰοχίβ. [π [Π6 δΌδβοιιοθ 88 γοῖ 
οὗ 8}} οχρ  δηδίίοῃ, ἱζ ΤΏΑΥ ὍΘ τοιηδγκοα ἴπᾶὴ ἴῃ6 αΥθοκ δεεπ ἴὸ 6 Β0ς ἢ! ἃ ἰοχῖ 88 16 
οἀϊον δυρροβθὰ ὕὈ]ρ11]45 το ανθ δὰ Ὀοΐοσε Ὠΐἷπι, δηὰ 180 1,δι]η 18. Δ ΠΟΡΥ οὗ ἴ86 Ψαυϊμαῖο, 
Ὡοὶ ἴδ ΟἸοτ ΘΠ η6, ΠΟΥ γοῖῦ ΟΧΘΟΙΪΥ ὑμδὲ οἀϊεὰ ἔγοτῃη ἴῃΠ6 Οὐἄοχ Ατηϊαιϊη5 ὈΥ͂ ΤΊΒοποηἀοτῇ, 
τηου ἢ ἴδ ΤΟΒΟΣ 168 [Π6 δοίτι] τοδάϊηρδ οὗ [πα ΜΒ, 895 οοστοοϊθα ὉΥ ΤΎΈρΟ]]65 ἔγοπι δἷ9 
ΦΟἸ]αιίοη δηὰ [ἢ6 ΓΕ -οομιρασίϑοη οὗὨἨ ϑδίζιον 46] ΕἸγῖδ. 
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Οὐδ την, δυο ΜΘ. ΤΑΥ͂ ἰὴ 411 ργοθαθ} ν μανὸ οχὶβίθαᾶ, δπα ἐμαί, 
ἴοο, Ὀοΐοτα [86 {1πὴ6 1 τ ΒΊΟΙΣ {ἢ 6 δοδοχ Αγρϑηΐθυβ νγ88 σι, [{ 
[48 Ὀ66ῃ ΔΙΓΟΔΑΥ. γοιηδικοα ἰμαΐ 1ῃ6 1, αὐ ἰδχῦ δοοοιηρδηυτηρ [ἢ 6 
Οοίδῖο ἐγαρταθηῖβ τὰ {μ6 Οὐοάοχ Οὐδγοϊηιιβ 18 Βυ 0 ἢ 88 γ788 1 186 ὈΘΙΌΓΘ 
186 τον βίου οὗ «ϑύοιηθ βαὰ Ὀθθὰ Ὀγουρμὺ ἱπίο δοσσλοῃ οἰσου]δίίοῃ.. 
Απᾶ 1 18 ουἱάθηΐ ὑπαὺ [1686 σο γα {π6 ὕνγο ἰοηριιθβ ἡθ6α ρα 1η 1{8]Υ ἴῃ 
{μαὺ ἀδγ Ὀγ (Π6 ὕνο ρασί!6β, 6 συ] ηρ οἴ δὰ (86 ΡΘορ]δ δὖ ἰαῦρϑ. 
ΤΟ ογάδν' οὗ 16 (ἀοίῃτο ἀο5ρΡ618, Μαύδον, ὁ η, 06, ΜΆΓΚ, βθϑιλβ 
Οἰθαυγ ἴο Ὀ6 ἰδκϑη ἔτοτῃ δα οἷα 1,δέϊη. 

Βαυὺ [π6 1,μδἴη οΟ]ουσίηρ ἴΒ θαΐ βρῦ ἴῃ [18 ὙΘΥΒΊΟΙ, 80 το 80 
ἐδαῦ 10 ταϊσμῦ Ὀ6 δἰτηοβί ραββθα ὈΥ 1π 8η δϑίϊηγαίθ οὗὨ 118 ζἝῃθσαὶ οδδ- 
Τδοίοσιβίοδ. ΑΔΚΒ ἃ τηοῃυτηθηὺ οἵ {86 ἔουσί ΘΟ ΣΎ Σΐ τηλῪ Ὀ6 6οη- 
Βιἀαγθά 885 σι 1 ρ ΡΘΟΌΠΔΥΪΥ [Πμ6 ἀἑπα ο ἐεσὲ [μδ΄ τρί ἤανα θθ θα 
Ἔχρθοίβα : 1 Δρου 68 1ῃ χοδαϊηρα ἡ 1οἢ ἀγα ἔοι πα ἴῃ {Π6 Τη888 οὗἉ {86 
Ἰλίου οορῖβθβ; 1Ὁ 4180 ὀοῃίδὶῃβ ἃ στθαῦ ΏΔΏΥ ΤΥ ΠΙΟἢ ΓΘ μεκὴ διαὶ οὔ 186 
τηοϑῦ δῃοϊθηὺ οἶδθβι, ἸὙΠουρΡῊ ὑΠθ γα 18. ΠῸ ῬΓΘΟΙΒ6 σοβοιιίδποθ ἴῃ [ῃ6 
ἰοχί οἵ (ῃ18 ΜΩ. {πτουρμουΐ, ὕο ἴπ6 ταν βθα [μα οὗ ἰῃῈ Οοάοχ 
Βυϊχίδηνβ, ΠΟῪ ῬόββθθΒ ἔθαίσοβ 1ῃ ΘΟΙΩΠΊΟΙ ; ἰδμαῖθ 18 8. Β᾽ ΠῚΪΪΔΓ 
τηϊχίυχα οὗ ο]4 τϑδάϊηρβ τι ὑπο86 ἰδαΐ Πμ8α Θοπλθ πο 86. [0 τηυϑὲ 
ἢᾶνα θθϑῃ ὉΥῪ πηθ8ῃ8 οὗ ατθοῖκ ΜϑΚ., βουιθ τ μαΐ ΤΟΒΟΙ ὈΠρ᾽ [Π6 Ὀ8818 
Οὗ 186 Οοἰβμίο, μαὺ {86 7ίαϊξο του βίοι οὗ {86 ἔουτίδ οοηΣΥ τγ88 
οΔΙΤΙΘα οη. 
ΤῊ ἴῃ 811 οαβ68 ἴῃ τυ 1 οἢ [818 νοσβίοι ἄο68 Βαρροτί {86 τϑδαϊηρβ οὗ 

ΤΊΟΓΘ ἃποϊθηῦ δα ΠΟΥ (168, 1Ὁ 18 ποῦ ΟὨ]Υ ΘΗ ]6α ἴο δ αὐἰθηίνα μθαγίησ, 
θυῖ 10 τηυϑὺ Ὀ6 Θοπβιἀογοᾶ ἐο οοπῆτστῃ ὑπ 6πὶ στοαῦγ. ΑἸ]οσσαποα ταυϑὺ 
ΔἰναγΒ δ6 τηΔ66 ἴῃ αδῖπρ' {818 ψΘΓΒΊΟῚ ΓῸΓ [86 ρΑΓ8] γοου]αϊηρ οὗ {Π6 
Οτϑοῖκ ἰοχί ἔγομι  ΒΙΟὮ 1Ὁ νγαβ ἰβίκθη, Δ πα 4180 ῸΣ ρΊοββθβ τ βιοἢ μᾶνα 
Ὀδοη ἱπίγοάισοα ὈΥ σοΟρΡΥ ϑίβ ἱπίο {86 γψοσγβίοῃ 1186]. Α,8 ἃ οὐἹῦϊοϑὶ 
ὙΠ} 0Π658 1Ὁ οαπποῦ [ΔΚ6 {π6 ΒΡ ρῥΙδοθ ὑμαῦ Ὀθ]οπρα ἴο {86 1μαὐϊπ ἀπά 
Ἐργρὕδῃ ψϑυβΊ 8. ; 
ΤΠ τοβάϊηρβ οὗ {86 οἴμῖο Βανο θθθὴ ἃ ρογσέοῃ οὗ [86 δρρατγαΐιιβ 

ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΥΥ οΥ 164] οφαϊίοσ ἔσοτα Μ|1 οπναχὰ ; 10 16, ΒΟΥΤΘΥΘΙ, ον {Π6 
ΤΏΟΥΘ τοοθηΐ ἐμαί μανθ ὈΘΘῺ ΘηΔὈ]6α ἰο ΘΙΑΡΙΟΥ 1 ἰὼ δὲ, Ῥϑὺ}Ἐ 
ἘΡΙΒΕ168. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ. 

ἸῊΞ ΑἩΜΕΝΙΑΝ ΨΕΒΒΙΟΝ. 

ΤῊΞΒ Δυτηθηΐδη ἐγδηβίδι θη Ὀοίοπρθ ἰοὸ {86 ΗΠ οοπίυσγ. Αἱ {πὸ 
Ῥεριηϊηρ οὗ {μα ἀρ6, Αττηθηΐδη ᾿τὐθγαίαγθ οοιησηθποοα 1} ΜΊΘΒΓΟΡ, 
{Π6 ἱπυθηίου οὗ [86 ΔΙ ρβαροῖ οὗ (μαῦ Ἰδησυδαρα ; Ὀοΐογα {μα ἐϊπιθ πον 
ΔΙῸ 8814 ἰο μανθ οιωρὶογϑᾶ {π6 ϑ'υσίδο ἰθἰίθεσβι ΤῈ ἔδοϊ βθϑιηβ ἰο Ὀ6, 
ἰμαὺ ΠΟΥ͂ ΕΓ 1Π ΒΟΙῺΘ ΙΩΘΑΒΌΓΘ ΘΟΠηΘΟΙΘα, 88 ἴ0 [86 ταοορίοῃ οὗ 
ΟΠ τ β δον, τ τ ΕΝάοδβα, ἀπ μθηοα [ὉΓ ἃ ἔἶἰπλ8 ἴΠ6γ Βα πο ΟἸ γι βέϊδῃ 
[Πτοταΐυσο οὗ {μεὶῦ οσῃ. [Ὁ νψγαϑ πὸ ἀουδί 8 σψυσκ οὗὁὨ σομῃβιογαὉ ]8 
ΑἸ ΠΟΟΪΟΥ ἰο δάαρὶ δὴ δἱρβαροῦ ὅο 186 ρϑου ας δοηίοστηδίίοι οὗ ἰμδὶ 
ἰδηρίαρα. 

ΣΧ 8 
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Μ|θδγΟῦ βοὴ ἴο αν σοραγαθα δὶ8 ἱηνοηθίοη οὗὨ {πῃ Αὐμλθηδη 
ΔΙρΡμαδοῦ 89 ρίνθῃη ᾿ΐτὴ ὈΥ ἃ ΠΘΑΥΘΗΪΥ νἱδίοῃ. [δᾶᾶὸ {Π6 Αττηθηΐαπ 
αὐσγίδγο Ὀθοδτη6 ἃ ϑστη ρϑίσοη οὗ {Π18 πον ᾿ῃνθηΐοη, ἀπὲ ἢο τ 1} 

Μίοθτοῦ ἰαρουγοά ἰο ᾿πβίγιιοὺ [Π6 Αὐτηθηῖαηβ. ΑΕΟΥ ἃ λπὴ6 ΔΙΊοΒγΟῦ 
. ουπα [βᾶ86 οσουρὶοα ἴῃ ὑγϑηβηρ ἔσομαι (86 γτίδο Ἰπΐο Αὐτηοπΐδῃ ; 

1Π18 νγᾶβ ἄοηθ, θθοδαῦβθα ηἢο ατϑοὶς Ὀοοκδ οουἹὰ Ὀ6 μι84, 16 Ῥογϑίδῃ 
ΘΟ] Μογαζϑῃ μανϊηρ Ὀυγηθα ἔθμοῖα ; ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ Ὀοσδυδβα οὗ {πα 
Ῥε πόνο βμονίηρ ἃ ΘΟ! ΠΘΟο. ὙΠ ἢ {86 ΘΙΏΡΙΓθ. ΤΠΘΓΟ Β66Π)Β ἴο ὉΘ 
Βοῖαβ ἀουδί τολαΐ Ικλδο νγα8 ὑγαηβ απρ', δηα 10 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ ΤΠ68 8 ΟἾΘΆΓ 
{μπδῦ 10 νγᾶϑ (86 Βδοτιρίαγοβ. [10 ταὶρσῇῃΐ ονθὴ βθθπὶ ἃ8 " Μ|ιβθδγοῦ Πΐτη- 
861} μα΄, τιῖ “ οβαρὴ μα ΕΖΏ δὶς ἢ18 ΘΟ ρΑΠΙΟΠ8, ΡΥΘΥΙΟΌΒΙΥ Ὀαρι ἃ 
ἰγδηβ] αἰϊοη ἔγοσῃ [86 ϑγγῖίδο, Ὀθριπηϊηρ τὴ (Π6 Ῥτονογῦθ, δη ἃ οοϊὰ- 
Ρ]οἰΐηρ 411, Ἰποϊαάίησ [η6 Νοῖν ΤῬδβίδτηθηῦ, 

1π 431 Φοβορὶι δῃα ΕΖῃαῖ σγούυγπϑα ἔγοσα (86 οουποὶ οὗ ΕἸΡΒΘβιιβ, 
Ὀσϊησιησ πὶ {Βοτὰ ἃ ΘΟΡΥ οὗ {Π| ΒΙΡ]6 1η ατοοῖ : οα {Π18 [8886 δηά 
ΜΠ ΘΕῸ ΤΒΓΘῪ 8146 ψμδὺ ὑΠ6Ὺ Βα ᾿γθνι ου δ Υ ἀοπ6, ἀηα σοτηπηθηοοᾶ 
{Π6 ψτοΥκΚ ἀπο. Βαΐ Ποῦ ἃ ἔγοϑῇ αἰ ΠΟ] ΓΥ ἀγοβθ, ΠΟῪ ὙΓ6ΓΟ ᾿πδυΕἔΕ[!- 
ΟἸθΘηΟγ ΒΚ1|6α ἴῃ {86 τοῖς ἰοηρσαθ; ἱπογοΐοια ΕὐΖηδῖς πα “ βορῇ, 
τοροίμοσ σὰ Μοβοβ ΟἸΠΒΟυθΘΠΒ18, Ὠϊπι86}} (ῃς Πασταίοσ οὐὗὁὨἨ {8688 
ΡΑΓΟΌΪΑΓΒ, τυ 6 δοηῦ 0 ΑἸοχδαμασία ἴο ρογίοοι ὑποιμβοῖνοθ ἰπ {παξ 
ἰδησυᾶρσο. ὙΠοτο ΠΟῪ τηδὴ6 ψμαΐ ΠΟῪ ἴσσια (Π6 ἐλὲγα ἰτϑηβ᾽δίϊοη 
Ἰηΐο Ατιηθηΐϊδη: ἴΠ6 ,γϑὲ Ὀθϊηρ {Π6 αἰξοιρί ἴο ἀο {π6 νοτὶκ ἔγοτμη [86 
ϑυσίας, 8η4 {6 δεοοπα μα ΠΟ. τπγᾶϑ ἔτιιδίταϊθα τσοὺ πναηΐ οὗ 
Κηον]οᾶσε οὗ ατϑοὶσ ὙΠογο οδη ὍΘ [1016 ἀουδὺ {μπδῦ τη {86 ἰαϑ 
{Π6Γ6 ὑγογθ ποὺ ἃ δ Ὁ ῬΟΥ ΟῺΒ τ.ι866, τ Π1Οἢ. ΠΔα αὖ ἔγβί θθθῃ ἰοστηθα 
ἔγοση {μ6 βϑυσῖίδο, δῃὰ {παὺ {ΠῸῪ “ΜΟΙ δἰίοσνγαγαβ γουϊβοα πὰ σο- 
του] 6 80 88 ἴο βυϊῦ {6 ατοοκ. 

Βεΐογα ἱπαυϊτιηρ ἰηΐο {86 ομαγδοίον οὗ ἰοχὺ ἔουπα ἴῃ {818 γουβίοῃ, 
ΟΥ 1ῃἴο {Π6 κἱπὰ οὗ ῬΓδβοσυδίοη 18 τ Β1ΟΣ Σ ἢ48 οοταθ ἀονγῃ 0 8, 
10 Ψ11 Β6 νγ8}} ουῃ βοῖηθ δοοουηίβ ἴο τη ο ἢγϑὺ οὗ 411 [πμ6 ργίπέεα 
Θα 1018. 

πη {π6 τἀ ]6 οὐὗἩ {π6 βανθηϊθοηίῃ οθηΐυσγ, ΜΆ. ΟΟΡΙ68 οὗὨ 186 
Αὐτηθπῖλῃ Β101]6 μανῖηρ ὈΘοοηθ ὙΘΙῪ ΒΟδΙῸΘ δηά δχρθῆβῖνο, (}6 
Αὐπιθηΐδῃ ὈΙΒΠΟΡΒ, 1π 8 βυποᾶ με] ἴῃ 1662, ἀοίοττηϊπθα ἰὸ σοὶ 1 
ΠΡΌ; 1 ρῬοββι]θ, ἴὰ πιγσορθ. ΕῸΓ {Π18 ρύγροβα δῇ Αὐπιθηϊδῃ οὗ 

ΤΊνΔΏ, ΘΟΙΩΙΩΟΏΪΥ ΚΟνῈ ὈΥ͂ {πΠ6 πδιμα οὗ Οβοδῃ οὐ []15οδῃ (ΟΥ̓ 1 ἢ 
ἢ6 18 βαϊἃ ἴο αν Ὀθθῃ οδ]]ϑα ἔγοιῃ 818 δθοάβ ἴῃ {π6 τῃηοῃδβίοτσυ οὗ 
ὕδκι1), πὰ βεηῦ ἴο Εασορα ἔοσ [06 ΡῬυχροββ. 

"ὁ Ἐγ ἢδῖ βοΐηθῃ 8112 ἰπὶ Ἐ]οδίου [Π8ἷκὶ, σοῦ ΟΣ ἴῃ ΕὙΔΩ τοῖος ὕὕδοαπμδ κοηδηηὶ τυγὰθ.᾽" 
αν ΕἸηϊ]εϊταπηρ, ὃ 89. Ρ. 355. οἂ. 1847. 10 ΒΘ6ΠΊΒ, [Π6ῃ, 88 ἴἢ τὸ δὰ πὸ παηιὲ ἴῸΓ [ἢ}}8 
τῆλη. ΗἬδ ἀρ ΘΔΓΒ ἴο 68]}} ὨἰτΒ61} “ Οίδμορ ἢ οἡ ἴπ6 {Π|6- Ῥᾶρθ οὗ [86 Β10]6 πὶ δ6 οἀϊιοά, 
δη δοῖῃθ ἔθη ἢἰτη ΒΙδῃοΡ οὗὨ Ετίνδη, δηὰ γοῖ οἴμοσγβ θην ἴΠδὲ ἮΘ τνῶδ ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ 8 Οδδορ 
δἰ 411. (Βιβειοῦ {9066 8πῃ4 να τηδη ἴδ ρον] ἢ ποηηῖ, ΟὟ 6Γ χ οῖο ποῦς ΒΒ βομοΥ νυ. 
ἘΠΟΒΒοση, ΕἸ] οἰ, ν. 87.) Τῆαὰδ πιυςῇ 18 οογδίη, τπαὶ δα ἀϊὰ οοτηο ἔγουι ἴΠ6 Ἐαδί, 1Π δὲ 
Βα αἰά ρῥχὶπὶ ἴῃς Ατιποηΐδη ΒΙΌ]ο αἱ Απιδίοσάδμ, δηὰ ἴμδὲὶ Ῥὸζγο δίπηοῃ πον Ὠἷπὶ δὲ Ῥασχὶδ 
ἴη 1670, δηὰ τὺ Πα ἀϊοὰ αἱ Μαγβθὶ 168, σοῦ ὈΥ 1816 Ῥοττηϊββίοη οὗ ζ ουΐδ ΧΙΥ͂. [86 ργππίης 
οὗ θςο] 6β᾽ ϑϑίϊοι! ὈΟΟΚ8 [ῸΡ [86 ΑΥ̓ΠΊΘΠΐΔΠ 5 88 [ὉΓ ΒΟΙΏ6 (ϊπ|6 σαγτ θὰ οἡ; ΤΒΟΌρΡΕ Βἰηδογοὰ 
ὉΥ ἃ αυδδιίίοη ἩΠὶοἢ σαπιθ ὑπ ά6ν ἀϊδουδβίοη, ὙΠοῖπεσ ἴπ6 ΟΒατοῦ οὗ Βοτὴθ οὐρῆϊ ποῖ ἴο 
οοηϑιἀθν ἴπΠ6 Αὐπιοιιίαπ τηοάρ οὗ οοἰορταιίπρ τῃ6 Τγὰ Β ΒΌΡΡΟΓ 88 ἱπυοϊνίηρ ἰάοϊίσΥ, 
Ὀούδαδο ἴῃς ὑτγιδὰ 18 ἀἀοτρὰ »γίογ 0 σοῃμβθοσζαίίοι, ΤῊΪ8 ἀἰβουδβεοίοη μδὰ ποιμίπρ ἴο ἀο ψ "ἢ 
[6 ῥγϊητης οἵ τὰ9 Αὐτηθηίδη ΒΙΌ]6, (που ρἢ ̓ ϊ ἢΔ8 βοιηοιϊ πηο8 Ὀθ6 πη σοηΌπη ἀρ ΜῈ ἴδ, 88 
Ἰδού Τ9}56λη Πδὰ τεϊθὰ ἴο ῥγιηΐ 10 αὐ Μαγϑ611} 68 ἀπὰ ἀϊὰ ἠοῖ διισσοοά. 
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Τύβοδῃ, δἵνοσ μανὶηρ βίαγϑα Β δοι πχοητἢ8 αὐ Βοις ν᾿ Π]Ποὰ  δσδοβα 
πη {Ππ6 οὈ]οοῦ οὗὨ 18 πιϊββίοη το {Π|6 ΥΥ̓ αξϑῦ, ἄσνθὴ ὑΠποὰρὶν τὸ ΑὙΓπλ Δ ἢ5 
1η {86 1Γ αἸβίγαββ δα ὑπ θη δι δι 6 το Ράρα] δα βοῦν, αὖ Ἰδηρσίη ὈῪ 
ϑρμας ΟἸαΓαὰ ἰοὸ ἃ Ῥγοίαϑίδιιῦ σοιιηΥ, σοῦ ἴμΒ6 Αγὐτηθηΐϊδη Β10]6 
ῬΓϊηἰδα δὺ Ατηβίοσγάδιῃ ὑπάϑὺ {π6 ΠΟ] ηρ {106 :--- 
ΒΡ] 1ώ Αὐπιθπὰ }πχίδ νογβίοηθα ὨχΧ Χ,, τη ογργαίαπ, ᾿88ὰ «800 ] 

ΟΠασβδοίοὶ Ατιηθηοσυα Ῥγοίο- Ῥα τ υοῆφ δαἀογπαία οἱ οαἀϊία. βίυϊο 
Οβἰζδη αγίδθιθα (1ὰ οβϑι) Ερίβϑοορο Ὑυβομυδγαη 'ἴῃ Αὐτηθηΐα ἀθ 
Βοοταϊπαίϊομθ Ῥοσϑῖοα, ᾿υνδηῦθ ϑϑίοιηομα 46 Ιμθοὴ 6)}ὺ8 Ὠιδοοπο. Ατὰ- 
βί δ] οάδιηὶ βούᾷ Αὐτηθποόσμα 1115. (Ἰγϊβο 1666. 
Α βοραγαίθ δἀϊίοι οὗ 6 Νονν Τοβίατηθηςν [Ὁ] ονοα ἴῃ 1668, ἴῃ 

τ ΙΟἢ {πα ἰοχί οὗὨ [Π8ο8ῃ τν88 τι86α : 848 10 γΥ8ἃ8 α]80 ἴῃ {π6 ΒΙ0168 ψ ῃϊο ἢ 
ΔρΡροαγθα ἴῃ (86 ἴΟΥΤΊΘΥ ρᾶγῦ οὗ (Π6 ἰαβὲ οδηΐυσγ. [1ἢ 1789 Ὠγ. ΖοιγαΡ 
Ρυθ] Ἰ]Βῃ6α δη ᾿ταργονϑά διἰτοη οὗ [86 Νον Τοβίαηθηί δἱ Ὑ ϑηῖοα (1 
ὙΠΟ 1 Ψόλη ν. 7. νγαὰβ ἀθηοίθα 48 ποῖ Ὀδΐπσ ἐοππά ἴῃ ἐπ6 Αττηθπΐδη 
Μ55.), δῃά ἴῃ 1806 6 Ὀγουρὰξ ουὐ 818 οἀϊοη οὗὨ {Π6. μο]6 Ατὐτηο- 
πίδη ΒΙΌ]6, ἴὰΏ τ ΒΙΟΝ πα υδ6α (86 δυϊδοτιίγ οἵὐὁἨ ΜΆ. {βγουρποι. 
ΤΏ Ὀ4818 τγὰβ 8 ὁοάθχ υυιύΐθη ἴῃ ΟἸ]ΠἸοἷα ἴῃ (86 ἔουγίθθη!ἢ οαπίυτΥ: 
τ {818 Βαν ΘΓᾺ] οἶμον Μ585. γ γΓ6 ΘΟΙΩΡΑΓΘᾶ ; ἀπά (μ6 γθβϑυ]8 οὗ δ 
ΟΟἸ]αἴοτΒ ΓΘ βΒ 0] οἱ θα (τ Ἱἢ στοαῦ οᾶΓ6 ἈΡΡΑΓΘΗΙΥ) δὺ ἴμ6 ἴοοἱὐ οὗ 186 
Ρᾶσθ8. Τὸ πυπιροῦ οὗ ΜΒ. οιρ]ογοϑα Ὀγ ΖοἝγαῦ δηα μ18 Θοδα)υὔογβ 
18 Β814 ἰο μαγνθ Ὀ6θῃ οἱρῃΐ οὗ [π6 σι βοῖθ Β10]6, αῃᾶ ὑννοπὶγ οἵ (πῃ Νὸν 
Τοβίδιηοηῦ; Ὀὰῦ ρᾶγ ΟΪΑΓ ΡΟΓΌΟΠΒ, Βοἢ 88 [86 ῬΑ] 18, βθθῆι ἰο ἢδυθ 
Ὀδθη σοπίδἰ ρα ᾿ῃ βανογαὶ οἴποσβ. 

ΤΙβομοπάογῇ Ἰθασποα ἔτομι Αὐομον οὗ [πμ6 Μοπδδβίογυ οἵ δι. 1, Ζαγιβ, 
γεηϊςοα, {παᾶὺ 6 δῃὰ οἴβοῖβ οὗἁ 18 ἔδθι οὐ το 8 αὖ ὑπαῦ ρἶδοθ μιδὰ 
Ὁπἀογίβκϑη ἃ ΠΟῪ ΟΥ̓ [106] οαἀϊζοα, [10 18 ποῦ ᾿πργοθδῦ]α ἐπαῦ {μ6Υ 
ΤΩΔῪ ΠΟῪ ἢδνα Αγμθηῖδη Μ ΟΝ. οὗ να]ὰθ, νιοὶ (μ6 Υ αἀΙα ποῦ ροβββββ. 
ἴῃ. {π6 ὄπα οὗ Ζοἢγα. 

Α5 {818 νϑυύβίοῃ μὴ παῦϑῦ Ὀ66η ΡῈ] 18Π6α ἢ 4. Δἴ] ἰγδηβἰδίϊοῃ, 
ΟΥ̓ 104] οαϊύοτβ οὗ [6 αἀτοοῖκ Νὸν Ταοβίδιαθηῦ Ὦδνθ που Ὀθ6Ὼ 806 
ἴο 1186 10 ἐπΠγοῦρ [86 Βᾶπι6 τηϑαϊυτ 88 {8086 ΟἴΠΟΙ γΘβομ8 ὑγ ἢ (ἢ 6 
Ιδηρίδροβ οὗ ἘἾΔΟΝ {Π6 0 “6. ποῦ {Π6πηβοῖν 68 δοαυκϊηἰοα. ΤΉΘΥ Πανθ 
[Π8 ποῖ Ππαα {π6 Βᾶπι|6 Ορρογίαμιυ οὗ Ὀθίηρ ΠΙΡΒΟΥ ρσυϊαδα 88 ἰο [86 
θμοσγαὶ ἰοχ, οὐ οὗ Ὀθὶπρ πιξδίοα ἃ8 ἴο ροϊηΐβ μος τῇ6 1, Ἰηΐογ- 
Ργοίδθοη ταῖρῃῦ Ὀ6 ᾿Ἰπδάοαυαίθ. Ιχοὰ]8 ῬΙα68 σομμπηπηϊοαίθα Βοπιθ 
οἵ [86 γϑδαάϊηρθ ἰο Μ|1]Π; [8 Οτοόζθ δηδο]οα ΥΥ οἰδίοιῃ ἴο ρῖνε γοΐ 
ΤΏΟΤΘ οἰ ομβ; (ὐΥἸΘΒΌΔΟΝ. Θη]ασροᾶ [μ6 οὔ 104] πον ]οασα ροββοββθᾶ 
οὗἩ 1818 νϑγβίοῃ {πγουρἢ {μ6 αἱὰ οὗ Βγοάθηκαιρ οὗ Ηδιωρυτγρ, τ]ὸ 
σΟἸ]αὐοα, ἴῸΓ 18 βϑεοοῃμᾶ βαἀϊίοῃ οὗ (6 ἀτοοῖκ Νὸν Τοβίδιηθηϊ, [6 
Αὐιηθηΐδηῃ ἰαχύ οὐ Ζοιγαὺ θυ] Βη6α πῃ 1789. ὅ.ἢ01]Ζ βἰαΐθβ ἰπδΐ 
ΟἸγθιθά, Ασταθπίδη ργοξδεϑου αἱ Ῥαγὶβ, ἀπα α]80 {π6 ΜΘο Σἰαγιβύ τη Ὼ Κ5 
αἱ γιοηπδ, οΟἸ]αἰοα ἔὸσ ἢ18 θαπθῆς {ῃ6 οὐαὶ] οἀϊίοη οὗ Ζοῦγα, 
1806 : (818 πηυϑύ, ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΙ, ᾶνθ ὈΘΘῺ υϑοἃ ὙΘΙῪ ΡΥ Δ}]γ."} 

1 ΤῸ Β661Πη8 ϑο:ῃθ 68 8ἃ8 17 [Π6 ποίο5 οὗἩ ΟἸτυϊοα οΥ ἴ0 ΜΟΟ ΑΓ δῖ8. ΘΓ τηϊβα ηἀογβιοοιὶ 
ὉΥ ϑ.Πο]Ζ: [ἢπ8 πη ΟἹ]. 11. 2. γνόγο [Π6 σοΟΙΠΟΝ ἰοχὶ ἢ85 τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς καὶ χριστοῖ, 
Α. δηὰ Ὁ. οκιν [Ππὸ καὶ ἴον θεοῦ, απ ΒΒ. Πα8 ΒΙΠΡῚΥ τοῦ θεοῦ χριστοῦ, Βοτη6 οὗ 106 ΤΊΟΓΤΘ 
τοοοηΐ σΟρία8 οπιίί 8}} αἴτεῦ τοῦ θεοῦ; δῃά ἴῃ ἵλνοῦτγ οὗ ἐπ|8 τοδϊηρ 5. }0]2 δ. ἀ8 “ “γπι. Ῥεπεί." 
Βυϊῖ τἢο ἔδοι, Βογονορ, 18 (μα τὴς οηΐϊοο οαϊοη 88, “ 1ὴ6 ΕΥΠΘΙΥ͂ οὗ οὰ ἴῃ ΟἸισίβε 
οθιιδ: "ἴῃ [86 τηλτρὶπ ὑΠΟΓα ἰδ ἃ ΤΟίογοΠσα ἴο ἰβοδῃ 8 ἰοχῖ, δηὰ μὸ δὰ “186 ΤοΥΒίοΥΥ οἱ 
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412 , Τοχίμαὶ (Ογίξοίδηι. 

ἈΑ8 π6 Ασιμδηΐαδη νοσβῖοι μδα {Πππ|8 ὈΘΘἢ ΥὙΘΓΥ͂ ᾿ΡΟΓΙΘΟΙΪΥ ομιρὶ ογϑᾶ 
οσ οὐ ο84] ρυγροβοδ, δῃὰ δ (ἢ 6 οὐ]υ ἰαχὺ {παΐ γγ1ἷὰϑ σου οὗ γο] δπο6 
88 ΥἹΓΟΌΔΙΪΥ υποο]]δίοα, δΔηα 88 {Π6 τηοδύὺ σοη γϑα]οίοσυ βία θι ΘΗ 5 
ὝΘΓΘ ΟἸΓΟου]αὐθα γοϑρϑούϊηο {818 νϑυύβιίοῃ, [Π6 ομδγδοίοῦ οὗ 118 ὑϑαά!ηρ8, 
δηα 18 Ζαξηπχίπφ οὐ {86 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ---ἰῦ 88 ΟὈν]Ἱου ΒΥ ΒΓ 0]6 (Παΐ 
6828 ΒΒου ἃ Ὀ6 ἰαίκοη ΠΥ ἴο 86 {μ6 ἰοχί οαἸ6α Ὀγ ΖοὮγαδ, δηα {{|6 
ναγαίοηβ οὗ [86 Μ55. δ8 ποία Ὀγ τω, ΤὮϊ8 τγα8 8ῃ ομ]ϑοί ἔδ6]1 ἰο 
Ρ6 οὗ πηρογίδπορ ὃγ Ὦγ. Τσθρ6 1168, 1 τλλκῖηρ [Π6 ΡγΘραγα10η5 ῸΓΣ ἢ18 
ατεοὶς Τοβίδιημθηί. [ιϑιγυβίληρ 18 δΌΪΠΠΥ ἴο Δοαυ ΓΘ ἃ βυβηοϊθηΐ 
δοαιιδιηΐβηοθ τυ] ἢ ΑΥ̓ΤΩΘΠΙΔΏ ὕο ΘΟΘΟΠΊΡ ΙΒ {818 πσουῖς ὨΙτη86 1 (ἀπά 
δανηρ᾽ ῬΓΘνΙ ΟυΒΙγ θθοη ρῥγονθηϊθα Ὀγ (δ ἀθοθαβα οὗ ἢ15 ἔτἹθηα ϑαυ κῖ 8 
Πάν αβ οὐ ϑμίταζ, Μ. Π).., (Ὑ]αϑρον;, ἔγοτη οδίαϊ πὶπρ' μ18 ργοπιϊβεά αἰ 4), 
10 γγ8 ΒΟΙῺΘ τλθ Ὀθίοσο οοτηροίδῃϊ δϑβιβίαποα γ728κ8 ρσγοουγραᾶ, ΤῊ]8 
ΜΟΥ γγ͵88 δὖ 1αβὲ ἰἌκοη ἃρ ΌΥ ΟΗΑΕΙΕΒ ΒΙΕυ, ΡΒ. 1). οἵ 186 Βυιβῃ 
Μάαβαοῦπι, δπά 11 γα ὀχϑουΐθα ἴῃ βιιοἷ ἃ ἸΔΠΠΘΓ 88 ἴο ρῖνο ἃ Κἰπᾶ οἵ 
ψοῦδδ] σομηθροίίζοη θοΐνθθη 1Π6 ΑΥ̓ΠΊΘΠΙΔῃ ψοσβίοη δηα (ἢ6 Οτϑοὶς, [πῃ 
8 τοῖς Νὸνν Τοβίδμηθηΐ θδὸ ψογὰ νγὰ8 μπαάογϊ πε  ΘῚ ὑΠΘγΘ τγ 88 
ῃο ἀἰδγθηοο τ βαΐδυον ἔγοτα {μ6 ασϑοὶς; 411 ὑγαῃβροβ᾽ 1008 ἬἼ6ΓΟ ποίοα : 
811 βοηΐθῃσθβ ποῦ γμάογοα βίγ ]Υ ΠΙ ΘΓΑ ΠΥ ἡ Υ τηαγκοά. ὙΥ̓Βαΐθνον 
[86 Αὐτηθῃῖδῃ ΟΠ 18 Γοτηδὶ θα τ ποὰῦ Ὀοὶηρ Ἀπ οΥ]Ππ6α ; 116 4}} 
ΔἸ Π]ΟΏΒ, να Δ 1018, ὅτο., γ 6 ᾿ηαοαίθα ἴῃ [Π6 τηᾶγρὶπ. Αὐ {Π8 ἴοοί 
οὗἨ δαοῖ ραρα Ὦγ, Βιοὰ δαἀδα {μ6 ναγϊδαίοπβ οὗ {Π6 ΜΡ. οοἸ]αἰοα Ὀγ 
ΖοΟΙγΑΌ, οὐ ἴμ6 ἰοχὺ οὗ Τβοδῃ, σβθ 86 γ᾽ ηοίϊδη δαϊίον ἀορατγίοι 
ἔγοτα 1. [Ι͂ἡ (18 τῆδῆποῦ ΤΎΊΘρΡ61168 τγ88 8016 [ο ἔοστα ἃ Ἰπασιησηΐ 
τ βρθούϊηρ, {818 σϑυβίοῃ, ἱπάθρθη θην οἵ [86 βίδίθπιθηΐβ οὗ ργϑυΐουβ 
Ὑτΐοτβ, ἰο οοσγϑοῦ ΓΟ ΆΓ ΚΘ ὑμαῦ ἤανα ὈΘ6ΘῊ τη866, 84 ἴο ιι86 (6 τοδᾶ- 
ἴηρϑβ οὗ {πΠ6 ἰαχί δπά (πὸ Μ55. σι ἃ ἀσστθα οὗ δου ΠΥ ΒΙΟἢ ΒΘ 
οου]ά πού οὐμοῦυγ 86 Βανα αὐδιπαά. 

10 μα Ὀδθῃ ΘΑΥΪΥ͂ ποίοοα ἐπαὺ []8ολη 8 ἰοχῦ οοπίαϊηβ {Π6 γα }γ86 
1. Ψοδη γν. 7. ; δῃά [}}18 Ἰοὰ ἰο {86 ϑιμδρίοίοπ τῇ 6 δα ἢ} 786] ἴπ- 
Βογίβα 10 ΟΥ̓ ὑγαηβ᾽αὐϊοη ἔγοτα ὑπὸ 1, : Ἰπάθθα ἢ6 Βοϑιηβ ἴο μᾶνθ 
ϑαταϊ 6 ταῦ πα αϑοὰ 186 1,δπ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ψηδῦ μα ἔουπα ἀοἴδοίνο 
ἴπ 8 ΜΆ. Βυΐ 1 νὰϑ ἀουδίοα ψ]ιοίμον ἐλὲς δαάιτίοη νγα8 ἄπα [Ὸὸ 
[7}868ῃ, ἴον 1 νγδβ β814 {μα Ηδῖθο οὐ Ηδιίμπομι, [Π6 Κὶπρ οὗἩ Ανγηχθηΐα 
ἴη {Π6 {πγίδοηίἢ δοπίυτΥ (1224--70),, ΒΔά Ἰηἰγοἀπορα {ἢ γϑυβα; 1η ποῖ, 
{παῦ πα δα γον Β6α {Π6 Αὐτηθηϊδῃ Ὑ σϑῖοι ὈΥ {μ6 1,Δύη Ψυϊραίε, ἀπὰ 
1μαὶ 6 Ὠδα ἰγϑῃβ]αί θα ὄν 411 [ῃ6 ρ»γεοΐασοθβ πο θθαΣ (ῃ6 πᾶπλα οὗ 
“ 6γόπιθ, Το] δηὰ βρυτσίουβ, Ἰΐο Αὐτηθηΐδῃ : ἰδαὺ μα αἀἸα ἐπΠὶ8 ἰαβύ ποσὶς 
ΒΘΘΙΏΒ ΡΓΟΘΓΥ ΘΟΓίδ!}. 

ΑΒ 1 Δοδη ν. 7. ἰβΒ αυοίρα ὮΥ ἃ βυποᾶ Π6]4 αὖ 83:18 ἴῃ Αστηθηΐα 
{8 γύγ βου ὙΘΔΓΒ αἰγασ [Πῃ6 ἀραίῃ οὐ Ἠδιἴποπι, 1 γ88 ἀθοιηθα ῥγϑίυ 
οογίαι ἰμδὺ 10 Βδα Ῥδθὴ Ὀγουσαΐ ἰηΐο (Π6 ἰαχῦ ὈΥῪ {πα Κιηρσ, ὙΠΟΒ6 
ΔΠογοποθ ἰὼ {π6 Υγοδίοια ΟἸασοΒ τγ88 ὙΘΓῪ τηαγκοᾶ, δηαὰ ὙΠῸ δἱ 
Ιοησίῃ Ὀθοδῖλα 6 ΕὙΘΠοΙβοδῃ τηοηΚ, 
Τῆι ὑποτο τοϑίθα οἱ {818 νϑγβίοῃ ἃ Κἰπά οὐ διιδρίοίοπ, νἹ πιο οου]ὰ 

Οοὰά (6 ἘδέθοΥ ἰπ ΟἸγδὶ 9 6888 ;" δηὰ [818 νγ88 [Ὁ] ονγοὰ Ὁ τΓΠ6 Ψεηίος οὐἀϊιίίοη οὗ 1816. 
ΑΙΙ τῆδς [86 οΟἸἸδίοτβ οαρσῆς ὑο πατο ἰηἀϊοαιοα 88 ον θα ἴῃ 16 Ὑοηΐοο οἀϊπίοη οὗ 1805 ἰ5 
ἐ6 ποσὰ “ ΕΔΙΒΟΓ; " ΤῸ ἰῃ (Πδὲ ΔΙοῃθ ἀοαπ ἰὲ αἰ ον ἔγοπι ᾿ὔϑοδη. Οὐθβθας ἢ ἄοε5 ποὶ μὶνθ 
[6 τοδαϊηρ οὗ 6 Αὐιηδηΐδη ἴοχὶ 88 ἰΐ δίδηὰβ ἰῇ ὕύδδεδη ααϊθ ΘΟΙΤΟΟΙΪΥ, ἴοσ ἢ. οσαΐ 
"“ δοδὰ9 ἢ δὲ ἴ80 οηὰ οἵὨ [ἢΠ6 δοπίθηςοθ. 
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ΟὨΪΥ ὉΘ ΓΘΙΔΟΥΘΩ͂, ΟΥἩ 6186 οῃδηροά ᾿πίο ἃ σογίδιὐυ, Ὀγ 86 ἔλοΐβ οὐ {86 
6886, 8η4ἃ {π6 παίιγα οὗ [6 ναγϑίοῃ θδϊηρ δοι[αΓ πόση. 
ΤΏ οὔ βϑίοη οὗ 1 “όΠη ν. 7. ὈΥ Ζοῦγαν, Ὀθθοδαβα οὐ 118 ποί Ὀεϊηρ' 

[86 τοδαΐϊπρ οὗ μἰ8 Μ55., ἀϊά βοιιϑίϊηρ ὑονγαγ 8 στο μδὈ}] δ ὕλησ {818 
ΨΘΙΒΙΟῺ 88 ἃ ΟΥ108] ψτπ688. ὙΤΠ6 δοίβ οὗ 186 οα86 ἀγῸ {Π8 βιαἰθα ὈῪ 
τ. Εἴοα: “Οὐ οὗἉ εἰσλέεοη ΜΌΆ8. υβοα ὈΥ Ζοῆγαῦ, ΟὨΪΥ οπο, ψυϊτίθη 
Α4.Ὁ. 1666, [88 {}18 ραββαρδ 88 ἴῃ 186 δίορμλδηις ατϑοὶς ἑαχῖ, Αἢ δπϑποϊθηΐ 
ΜΆ. ῥγοβϑϑηΐβ 8 ΒΙΠΆ}]ΑῚ ΓΟ ϊηρ, Ὀυΐὺ 10 δα48 δου  ἀοπῦ] Υ Ὀθθ αἰΐογθᾶ ἴῃ 
1 ρἴδοθ ὈΥ ἃ γτϑοοπύ ἢ8η6." [Τ{ ββου]ὰ ἰδυίμοσ Ὀ6 δαἀϑα {μδαὺ Ὁγ. 
Βιοθαὰ ρῖγνο8 {Ππ6 τοογαϊπρ οἵ {Π18 ραββᾶρβ, 88 ἔουιπά ἴῃ {86 ΜΆ. οὗ 1666, 
αἀἰδεγεπεϊν ἴγοτα 118 ἴοσιῃ ἴῃ Τὐβοδῃβ ἰαχῦ. ΤὮυβ ἴμογο ψγ͵88 ἃ ἔγασε οὗ 
1815 τοδάϊηρ 'ῃὰ Αὐπλθηῖδῃ Ὀοΐογο (Π6 πη6 οἵ ἴὔβοδῃ, θὰῦ 16 δα ποῖ 
αἰἴοοίθα {Π6 Θορ]68 ἴῃ σοηθίαὶ, δηα 6 δ ἰϑοαδύ τῦᾶϑ ᾿παδροπάρηΐ οὗ 
δὲ νγὰ8 ἔοιιπα 6ἰβο ΠΌΤ ᾿ὼ Ατὐταθηΐδη. Βιιῦύ α1α ἰδ οδίδίη 1{ ἔγοτη 
16 δ 2 Τῇ »γοδαδὲϊψ οἵ {Π18 18 ΟοὈνίουβ ὕο ΘΥθσῪ οὔθ ὙΠῸ οδῇ 
ΒΡΡΓΙΟ Πα ἰῃ6 Ὀοατγῖηρ οὗ [Π6 Βυ]6οῖ, δηα [818 νν}}} Ὀθοοτη8 ἃ. τ γᾺ] 
οογίδιΐν 1 ψν6 ἢπα τὼ (ἢ6 σομπίοχὺ ῥγοοΐβ οὗ οοιῃρδγίδϑοῃ στῇ [ἢ 6 
γυϊσαῖο. Νον ἴῃ νοοῖ. 6. ἴοσ τὸ πγεῦμά ἐστιν ἡ ἀληθεία, Ἰ]Βολι Β 
Ατπιθηϊδη αἰ ἴδ γ8 ἔγοπὶ 411 [86 οἰμοὺ οοὐ]αίθα Αὐτηοπίδη Μϑ8. ἴῃ 
᾿ιανιπρ {π6 τοδάϊηρ οὗ (68 γυϊραίο ““ Ολγίδίμβ οϑὲ υογίξα8." (8ο ἴοο 
(ὐοά. Μομίζοτί. 6 ᾶδονο, Ρ. 216.) ἴῃ νοῦ. 20. ἔογ ἐσμεν, [Π8οδῃ 
Αὐπιθηΐϊδη δστθοδ ὙΠ [86 ἐππὰ 1ῃ. ΓΟΔαΙηρ [86 80]. ὦμεν, δέπιι8. 
(8ο ἴοο Οοά. Μομιίογί.) Τἢ 8 ΤΑΥ͂ δηλ ἃ. ὑγῆἔϊησ ροϊηΐ, Ὀυΐ {Π6 
οἴμοῦ Αγπγχϑηΐδη Μ 55. ΑἸ Γ ὄυθ μογο. ΟἾΔρ. 111. 1]., ἴογ ἀγαπῶμεν, 
1η6 υϊσαΐα Πα5 αἀἰδσαζί5; 580 ὕὔϑοδῃ δίοπθ. Βδν. 1. 11., Τβοδῃ σψῖῖῃ 
{π6  υἱσαῖα μ48 ταῖϑ ἐν ̓ Ασίᾳ οὔ Π6 δομπηπηοη ἰοχί. ΥἱἹ. 8. ἀῃᾶ ὅ., ΤΠ βολὴ Β 
δίοπα οὗ [86 Αὐτηθηῖδῃ ΘΟΡὶΘ8 Πα8 ἔρχου καὶ ἴδε: ἕο ἴοο {Π6 πιοάεγη 
γυϊραίθ. Φ6πι68 1. 1., γυϊραῖο 88 Ποιλϊηὶ ποϑέγὶ, πα 8οὸ ἴ]βοδη. 
ΤΉΏΘΒ6 ΤᾺ Υ 6 ἴδκθῃ 88 ὑγοοίβ {μαὺ εἰτμον []βοϑῃ ὨΙΠλ86], ΟΥ Βοῖῃηθ οῃ6 
ὙΠῸ νγοηΐ Ὀοδίογα Πΐτα, λαα ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΠΥ υϑοα {86 γυϊμαίο. Βιῖῦ 10 18 
1η 1Π6 δοιαὶ ηθα ουϊάθποο οὗ 1 “οἤη ν. ἴῃ ψϑῦβ68 6. απά 7. {παὶ (Π6 
τηοβί Θομοϊ αβῖγα ουϊάθηοα 18 σα πα ἀρδιηϑῦ []8Βοδπ Β Αυὐτηθῃΐδῃ, 180 88 
αραϊηβῦ 1πΠ6 οαοχ Μοπιξογ δπιι8. 

Βυΐ ανϑθῃ 1 [Π8βοδῃ  Ασὐτηθηΐϊδῃ ἰοχὺ δ΄οη6 ψογθ Κηόστηῃ, 1 σουϊὰ 
θ6 ᾿πηροββι 06 (0 βυδβίδπ δία ἃ μαῦρα οὗ φεπογαῖ ΟΥἩ δ υγϑίοπιαξῖο αἰϊοτα- 
Το. : [86 ΡΪδο68 ἴῃ ψ μῖοῖ {Π6 Αττηθηΐδη αἀὐεγ8 ἴτοτη [π6 ψυϊραῖθ ἴῃ 
ΤΙ Κα οὐ Ομαγαοίου βῦ!ο ΓοδαϊηρΒ, ΓΘ 80 την ὑπτουρμουῦ (Π6 ΝΟ 
᾿Τοβίδιμθηϊ, 88 ἴο ργοῦδ [Π18 ἴο Ὧ6 ᾿πη ροΒβ1 0]6 ; νγ}}116, οὰ {πὸ ΟἾ ΒΟΥ απᾶ, 
186 γεδεηιδίαποοϑ ἴῃ σΘΏΘΙΑΙ ΔΓ πού ρτϑαῖοσ ἔπδη οχιδῦ θοίννθθῃ [86 
Αὐταθηΐδῃ Δπα βοόσὰα οὗ [86 ΟΥΠΟΥ δποϊθηΐ σγϑυβίοηβ. (ὐοἰποϊάθηθο οὗ 
Τοϑάϊηρσ ἀο68 ποΐ ῥγονο ζΖαίζπίχίπο ἴο Ὀ6 ἃ ψ6}} ουπαοθα οἴδγρο. 

ΤῸ ΔρΡρϑδῦβ (πα ΜϑΚ. ἀγὸ ποὺ πονῇ ὑψοῖ ἰ8Κ6 ὰ8 Ὁδοκ Ὀαγομα 

1 ὙΒΕ βιριοτηθηϊ τηδὯο ὮΥ ΑἸΓΟΣ 88 ἴο [1Π6 ἱπίΟΣΤΉ δ Ϊ0 ν ΠΙΟἢ ΖΟΙΓΔΌ χανο ἢϊπὶ πη 1790 
(ϑε6 Μαγβιν» Νοῖθβ ἴο Μ|ὶςΐ6 115, ἰϊ. Ρ. 610.) ΤΘαῦγεδ ΤΠποτοίογο ἃ δέσλέ τηοά  βοβιίοη;; ΟΥ 
οδ ον 1π0 Μ55. σοπίδίπίηρ [Π6 ὙΘ6Υ86 ἰῃ ΔΩΥ͂ ΌΤΙ ΟΓΘ ἢοΐ Κηον ἴο ΖΟἢτΔΌ αἱ ἐλαί ἔπιε. 

6 [0] ον πε ᾶγὸ ΑἸ ΟΣ 8 ποτὰβ (88 εἰϊοὰ ὈΥ̓ Μαγεὴ ἴζοπι [86 ῥσχείνοθ ἴο δἷβ δαϊίοη οὐἁ {116 
Πίδά, Ρ. 568.). “ ΡΙυτγίγηυπι τουθγοη ἀπ ΒΒ: Ὁ]  Βοσασῖ8 ΜΟρΡἢ Αγ βίαπι, ἱπ ἰπΠ88}6 δ. 1μαζασὶ 
Ὑεηοι8, Ρ. Φοδηποθ Ζοβγαὺ Αστηθπιδ Ὑἰθηηδ ἢὰης (80}}, 1790) ποροιία ἀρθη8, ταὶ 
ΔΙ γπιδυϊς, δε ἐπ πωίΐο οοάϊοε ΜΖαπιθοτίρίο Αγπιεποὸ Νουὶ Τεείαπιοπέϊ, χμος ἐαπιέπ πιωΐίοςα εἰ 
υαγίοα ἵπ Οὐπυενέια διδ[,οἰλεοα δαδεπῖ, ᾿ «᾽οῖ. ν. 7. τερεγίδεε, ἐϊμπιφιια ἐπ πιο αὐὐπο οοαϊδοα 
ἍἌγηιέπο τρρετγίμηι {μἰδ8ε,ἢ 
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6 ἄαγϑ οὗ Ηαϊίδοηι; Ὀὰΐ σογία!]Υ πὸ ἰΟ]Θ  Ὀ]Υ οἱ οοάϊοοβ μαννα 
Ἰ)οοη Ὀτουρσῃῦ ἔογ γασζὰ τ ΒΙοἢ Θχ ἢ 1 ἂπν Ρτοοίβ ἰμαῦ {ΠΟΥ ἡ ογὸ δ] ογοα 
[0 516 (6 ΤἸωφῦϊη ἴῃ 8 ἀδνβ: 1Ὁ 15. ΟὐΥΌΟΥΪΥ ἀποογίαιῃ ἡ μοῖμου (86 
Βγηῃοά οὗἩ δ8᾽Ά8 οἰϊθα 1 Φοβη ν. 7. ἴγοτι ἀϊΐδ αυϊηρ ᾿ηἰστοἀπςρα 1, [Ὁ 
ἢ τ ΠΥ ἰγαηβαίθα (Π6 Ἡϊογοηυτηΐϊδῃ ργαΐδοββ, ᾿πο] ἀἸησ {{16 ΒΡ ΓΊουβ 
οὨ6 ρῥγοῆχοα ἰο {πὸ (ὐδίμο]ϊο Τρι8ι165, ἐμαὶ ἰαχύὺ σου ]α 6 {Πότ ἰοαπά, 
Θη4 {818 πιρῦ μανθ Ὀθθῃ 4}} (μαὺ Ηδιίμομλ δούμδ!ν ἀϊἃ τὼ Ὀγϊπσιην 
1ῦ Ιηἴο ποίϊοθ. 
ΤΏ ζ]] ον Πρ᾽ ΤΏΔΥ δα ἴα κοῃ 88 Δα 1018] ᾿μβίβῃοϑϑ οὐ (μ6 δοοοτγά- 

866 οὗ [7808 8 Γοδαϊηρβ ΜῈ ἴΠοδβα οὗ [86 γυϊραΐίο. Μαζί. νυἱ. 14., 
οι δα δὖ [86 οῃᾶ, ἀεἰϊοία υεδῖτα. νὶὶ. 29., ὈΟΪὮ ΒΙταλ] αΥΪΥ δαά, δέ 
ΤῬλαγαξαὶ. χὶν. 82., ἴον {μ6 ἀτϑοκ ἐμβάντων αὐτῶν [π6 Ὑυϊρσαία [85 
εἴτι αδοοπαϊ55οΐ, απ [Πβοϑῃ μᾶ8 [Π6 βδπφ. ΧΥΪ. 2. 3.» ἃ ἰᾶγσα ογαϊβϑίοῃ 
ἴῃ 1π6 ΑΥ̓ΤΩΘΠ]ΔῺ ΘΟΡΙ68 (Τὰ βοῖηθ Οἴποῦ δαϊμου 165), [Π6 ἡ Π0]6 οὗ 
ΜΓ ΠΙΟΝ. 15 ΒΌΡΡ]]64 1η [)8οδη ἰοχί; Πγ. Ἰοὺ βίδίθβ “ ἔγουαι {Π6 1,1. 
ΧΧΙΙΣ, 14., οὐαὶ δὲ ὑμῖν... . ὅτι κατεσθίετε. . . . περισσότερον 
κρίμα 18 δα ἀρα ὃν Τβοῦη ἢ {π6 Ὑ υ]ραῖο, Γπουρ ἢ τ “18 ψνδηςηρ᾽ ἴῃ 
411 16 Ληηοπδὴ Μ55.᾽" Με χιῖν. 62., θοΐῃ τοδᾶ “Ἅ υἱτία 68 2) εϊ.᾽ 
]οπ ὙἹ]], 1----1]. ΒΘΘ8 1η 7 8βοδῃ ἴο θ6 ᾿π γος 1 δοοογάδηοα Μ 1} 
{π6 υϊραῖθ. Αοἰβ χν. 18., σβοσο {π6 τοδί οἵ {π6 Ασπηεπίδῃ ΜΆ. 
ὙΠῸ οΟΥμῈΣ δυο οσ 168 οὔτῦ αἰΐ ἴον αἰῶνος, []βοδῃ δηα γ᾽ υϊσαύθ Πᾶνα, 
“ἐ ρφέ ])οπιῖπο ορι8 δμιπι." χν. 34,, Ὀοΐἢ 844, ͵μάαβ αἰέοπι δοἶμ8 αὖιϊ 
«Ἰογιμδαίεπι. χὶχ. 23., γ αἱσαΐα ΠαΒ “46 νἱα Ζ7Ζ)οπιϊπὲ; 7 8ο []βοδῃ. Χχὶὶ!. 
Ὀεούνθθη γΌσβ68 24. δμα 2ὅ. {86 γυϊσαία ᾿πίγοαιιοο5, Ζ πιμῖξ οηΐπι ἨΦ 
οτίο γταροτοπὲ ομπὶ “μακὶ οἰ οσοϊἀεγοπέ, οἐ ἴρ8ε ροδίεα σαἰμπιπίαπι 5ιι8{1- 
ποτοῖ, ἑαπφμαπι ἀσοορέμγμβ ρεοομηπίαηι; ἰὕβοδῃ 88 {Π|18 βᾶσὴθ δα 0 
((μβουρᾷ ᾿πίτοάπορα, ὈΥ ᾿πδανογίθποα ΔΡραγ ΘΟ Υ, δεΐογα πρὸς Φήλικα 
τὸν ἡγεμόνα), ““ ποὺ ἰο ὃ6 ἔουπά ἴῃ ΔΩΥ Αττηθηΐδῃ ΜΆ." χχνυ. 29. 
οὔθ Ὀγ ἴπ6 Αττηθηΐδῃ Δ 55. (στ ΟἴΒΟΓ δυΐμογι[168) Δα 464 1ῃ 
Τβοδπ δ8 ἴῃ (86 ν᾽ υϊραίο. 
Τ Πδ8 Βοιλθῦμτηθϑ θη Β814 ὑπαῷ {818 νϑυβίου γὙ48 Ἰη846 ἔγοπι {86 

Ῥφμο ϑυσῖδο, ἃπα ποὺ ἔγστοτα 86 Οὐσὑὔθοῖ : Ὁπ6 ΟἸΪΥῪ ρστοῦπαβ [ῸΓ {Π6 
ἈΒΒΟΓΌΟΙ 86 ἃ ἔοτν ραβϑβᾶρϑβ οοηπϑοίθα ψ}} ὁπό ρογίϊοπ οὗ [86 ΠΙΒΙΟΥΥ. 
Τί πϑϑᾶ πού 6 ἀουρίοα {μαῦ ἰῃ Βοιμθ ἔδυν ρίδοθβ γδάϊηρβ ἡ γ ἱπίχζο- 
ἀυσοά ἔτοτα {86 Ῥοβῇϊίο ; [86 πιοβῦ τρδυϊκοα οὗὨ {π686 18 ργόραθὶν {Π6 
᾿ηἰγοἀποίίοη ᾿πίο Μαϊί. χχνἹ!. 18. οὗ καὶ καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατὴρ 
μου, καγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς, δῇ διαρ]1Ποατίοη ἔγοτα 0 χχ. 21.; Ὀυΐ 
ΒΆΘΝ ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΘΘΒ ΔΓ ΟὨΪΥ δρογααῖο ; {Π6 γα 18 Π0 οπαγδοίοσι βίο γϑβϑϑι- 
Ὀ]αποα θούνϑοῃ [818 ψϑυϑιοῃ Δηα {π6 Ῥαβ ϊίο ϑυσίδο. 

Ιη {μΠ6 Αοἱβ δηᾶ βοπηθ οἴδοσ ραγίβ, βενϑσιὶ οὗἩ (Π6 αὐαϊέίοτιΒ ἅτ 
ἔουπα τὰ [π6 Αὐτηθηΐϊδη ψΒΙΟΝ ἀγα ὀοιημηοη ἰὼ Ὁ δπᾶ {μ6 ἢ» )7εβίογη 
ἀοσυτηθπηίβ ; {ΠΟ Ύ, δγο, ὨΟΘΥΟΓ, (ἌΓ ΒΠΟΥΤΘΥ ἀηα 1688 πυχηογοῦβ (μδῃ 
τη Ὁ. δπὰ 16 τηαυρὶῃ οὗ ἴμΠ6 Ηδγοίδθδη ϑυσῖδο, 
ΤΠ οοἸϊαύοη οὗ Μ5. Ὀγ Ζοῆγαῦ, δπᾶὰ {μ6 σϑβυ]β βίαια ὈΥ͂ Ὁ. 

ΒΘ, βϑοῖὰ ἴο Ῥγου {μαΐ βοιμα οὗ [86 Ατιμοηΐδη ΜΆ. τηυδῦ ΟἸΠΪΟΥ 
ΤΑῸΘἢ, 88 ἰο ἴῃ ομδγδοίοσ οὗ {πμοὶν ἰοχί, ἴσο {π6 τοϑί. ΤΏΘΓΟ βθοῖὰ 
ἴο 6 Σητηδῇ! ο.8Β οὗ ἃ τϑιμο δ] ]ηρ' οὗ [π6 νουβίοῃ ΣῈ ναυουβ ασθοκ 

. Ηρ τηρηϊίοῃϑ, ΒΟΎΤΟΥ͂ΟΓ, ἐμαὶ (0 Ῥαβδδρο ἰ8 ἰοππὰ ἰῃ ομ6 Απιωοπίδη ΜΒ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ Ομ 
616 τοοοηξ, 
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ΘΟΡΙ6Β, ΟΥ οἶβθ 1Ὁ 18 Ῥοββῖ]6 {μαὺ ἀιβθγοποθβ μαγα οχἰϑίθα ἴπ {ΠῸ 
ΘΧΘΙΉΡΪΔΥΙΒ δἰπιοδὺ ἔγοσα (π6 ἄγβί, (ἢγουμῆ 1Π6 ᾿Ἰπἤπσηος οὗ 6 Μϑ. 
ΜΓ ΠΟ ΟΒ6 ΡῈ δηά ΕὗΖηδὶς ὕὈγοιυρθς ἔτοτα ΕΡἤθβαβ, μβανίηρ Ὀθθη πποᾶ!- 
βεα ὈΥ ψμαὺ {Π6ῈΥ τολὰ δῃά υδοὰ ψοη δὖ ΑἸοχαπάτια. ΤᾺϊ8 τλΔῪ 
ϑοσοιυηῦ ΤῸΓ δΒοπλο οὗὁἨ {86 νϑγϊδύϊοηδ οΟὗὈὨ ΘΟρΡ]68 Οὴ6 ἴγοιη δῃοίμοῦ ; Ὀυΐ, 
Ἰῃ ἡ Βαύσυ ΟΣ ὙΔΥ 1ὖ ΔΓΟΒ6, ΘΟΙΏΡΑΓΊΒΟΙ ὙΠ σοαῖκ οοά!]οα8β οὗ ἀϊδγοηΐ 
ἰτ] η45 18 ἃ πηοδβὺ οοσίδὶπ Θοποϊ αϑοη, [}ἢ ΟἿΓ ργαβοηΐ βίαί οὗ ̓ ῃΠΟττηδ- 
[ἴοη, 811 {παῦ γγα οδῃ ἀο 18 ἴο τηβπίϊομ {86 νϑγιθῖ168 88 δῃὰ ἤθη {Π6Υ 
ΟΟσΌΓ ; ἴΠ6 σοπαϊου οὗἨ Θϑοὴ βαραγδίθ Αὐτηθηῖδη ΜΆ., δᾶ {μα Κὶπα 
οὗ τοχὺ ἔουμπά ἴπ ϑδοῖ, 18 τόσο ὑμδὴ οδὴ 6 Βρθοιβϑα 1η {Π6 ρῥγαβθηΐ 
βίαδίβ οἵ ουῦ Κπον]θαρο. 

10 δαθ Ὀδθῃ οὗ πωρογίδποθ ἴο δχϑιηῖπα ἃ]} (μδύ 18 ποὺ Κπόνψη οὗὨ 
818 γϑυβίοη : ἔῸΣ [Π6 ΣΩΔΏΠΟΡ ἴῃ ΜῈ]ΟὮ 10 Π88 θ66ῃ τοραγάθα, δνϑθῃ ὈΥ͂ 
ΒΟΙ6 ΨΘΙΎ Θοιηροίθηῦ βοβοΐασθ, π88 Ὀθθη }ι8ὺ Βυοἢ 88 1 10 ΤΕΓΘ ΟἾΪΥ 
8 Θοαἢο ἔτγοιι ἴΠπ6 1,4{1Πη, 0 ψὨΙΟΣ 1 τγαβ βαϊὰ ἱπαὶ Ηδιἰποσὰ οὐ [}8ο8 ἢ 
[δα οοπέοττηαοα τ. ΟΥ̓ (Π6 ᾿Ἰπῆμποποοθ οὗ [{π6 ἔὈΤΤΩΟΙ γὸ Βπα πὸ οογίδίη 
ἴγϑοας [16 δ] ασαίϊζοηβ τηδάθ ὈΥ (86 Ἰδαύίοσ ἤᾶνθ ΠΟΥ Ὀ66ὴ το]θοίρα 
{πγουρὰ ΖοΟ γα Β ΟΟ]]α 0.8 ; ἀπα μ6 τεβα δ, (βου δ8 γοῦ ἀπυβοᾶ 
ὈΥ ΔΗΥ͂ οὐ ἰΐοαὶ οαϊίον οὗ 86 τεθεὶς Νὸνν Τϑβίαιηθηΐ, αν Ὀθθη σθῃ- 
ἀογοᾶ ΔπῈρΡ]ν ἀνα] ]40]6 ἴον ὑμαὺ οὗ Ὑταρο]]68 Τβγουρὰ (μ6 δοουγαῖθ 
Ἵσδιηϊ δου οὗ ̓ γ, του, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΗΙ. 

ΤῊΒΕ ΦΤΗΙΟΡΙΟ ὙΕΒΗΙΟΝ. 

ΤῊΣ ἄαίο οὗὨ ἴ86 ἜἽχθουϊοη οὗὨ {μ18 Ὑϑύβίοι 18 ὙΘΥῪ ὑποσγίαϊη : ἈΥ͂ 
ΒΟΠ16 1ὑ 88 Ὀδθθη τοξοσσοα τὸ {π6 ὑπὴ6 οὗἩ [86 ἔγβί ἱπιγοάποίίοη οὗ 
ΟἸ ΣΙ δηλν ἱπίο ΖΕ ]ορία, δὴ ονϑηΐ ψμ]οῖ ἰοοὶς ρῥἴδοθ ἔῃ {1|6 ἐοαΓ 
σΘμΐαΓΥ. Μοχζορίιι8, ἃ ΡΒΙ]οβορμοῦ οἵ Ἴγτα, ἀθίθστηϊηθα ἴοὸ νἱδιῦ 1Π6 
ΓΟΡΊΟΣ βίο ἢ {86 6Οο] 651 β1608] ὮΙ ΟΥΔ 8 ἰθττηθα {π6 σου ΠΕΓΥ οὗ τῃ6 
Τηάϊαηθ, Οἡ ἢ]8 γούασῃι ᾽6 ἰουομοα δὖ αὶ ρογὺ  Ὀαΐ 88 86 ρεδδβ 
δούνοθῃ (Π6 Βοχηδηϑ δπὰ [86 “ [πα ]8η8᾽ δὰ Ὀδοη συρίυγοά «ἃ ΠΠΠ1]6 
Ὑ}116 Ῥγονυϊουβὶυ, (6 ὈΑΥθασΔη8 αἰίδοκθά {Ππ6 γόουάροτβ, 411 οὐ ψ βοῖὰ 
ὍΟΓΟ ΚΙΠ6α οχοορί ὑνγο γουηρ τον οὗ Μοσγοριαβ, παιμθα Ετι- 
ΤηΘη 8 δηὰ ΖΦ οβ᾽α8, ὙΠῸ ῸΓΘ βθηῦ 88 βίδυεβ [0 {πΠ6 Κῆρ. ΒΥ 
Πῖτὰ ὙΠ6Υ τ γο δηἰγυβίοα πὴ ΒΙΡ ἢ τα ρ] ογτηθηΐβ, απ οα 818 ἀσαίἢ 
Πα ρᾶνο (θη {ποὶντ ροσίγ. ὙΏΘΥ ϑδοίθα 88 τη! ηἰϑίθυϑ ἰοῦ (Π6 γουηρ᾽ 
Κιηρ γῆ βυσοροαοά ἀυτίηρ᾽ 18 ΤΙ ΠΟΥ. οι αἴτεον (Πϊ18 ὑπ 6 Ὺ Ὀορδη 
ἴο ἴθδοῦ (Π6 ῬΘΟΡΪΘ διποηρδῦ Ὑἤοσὰ ΠΟΥ 6ΓΘ ἰῃ6 ῬγΙΠΟΙΡ]68 οὗ {86 
το] ρίοπ τυ ῃϊοῖ (Π6Υ Ὁπϑιηβοῖνοβ ρὑγοίθεβοα, Α ρδοθ νγχὰβ βΒοοῃ βο 
δρατὶ ἕο Ὁ γΙ θυ δη Ὑγουβηρ ; δηα δέ ἃ 8116 θοίῃ {πΠ6 ΤΎΓΣΙ 8. 1οἱζ 
{π6 σουηΐσυ. «  ἄδϑιυβ γοϊασμθα ἴο Πὶβ ἔατΆ]Υ ἀπ ἔσο πὰβ αἱ ΤΎΤΟ, 
ΜΉ116 Εσυηϑηὔιι5 σοϊηρ ἴο ΑἸοχδηαγία [018 ΑἸΠαπαβῖαβ οὗ [86 βιιθοθϑδ 
ψΠοἢ μα θ6θη γουομεαίθα ἴο μἰτὰ πῃ Βργοδάϊηρ ΟἸΥΙΒΌΪΔΗΣΟΥ ἴῃ {Π6 
ἰαηὰ οὗὨ 18 οσαρνιιγ. ὙΤΘ σϑϑυϊῦ τγα8 (παῦ ἢ νγᾶϑ δρροϊπίοα ὈΥῪ 
ΑΥΒΠδηδβιι8 ἴ[Π6 Εγβῦ ὈΙΒΒΟΡ οὗ τμδ΄ τορίοη ; δα ἃ8 Αιχαπι Ὀθοαα [86 
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ῬΪαοα οὗἁὨ ΒΒ 866, 16 Κηον {μαῦ {86 7πάϊα ἴῃ ΒΊΟΝ πα ΙΑ ουγοᾶ τγα8 
Ρασῦ οὗ ΖΕ ΙΒΙΟΡΙα οὐ Αυββιμῖα Αὐμδηδβϑίὰβ τηθηθομπβ (818 ΕἼυ» 
ΤΩΘΏΓ118 1η 8 ΒΡΟΪΟΡῪ δααγοββοα ἴο {μ6 Επροτοῦ (Οοηδβίδη δ, σοτη- 
Ῥ]αἰππρ {μαῦ [86 Ορροβιίοῃ το ἴσα δπᾶ {86 Νιοθηθ (1 Πα Ὀδθη 
ΘΑΓΓΙΘΑ. β5ὸ ἔδυ, 88 ἱμπαύ Ἰοίζογβ δα Ῥθοὴ τὺυϊίΐθη ἴο {86 συ ]ογΒ οὗ 
ΖΒ ορία, ἰο σαυβα Εσυτηθηὐβ ἴο 6 Βυμπητηοηθά, ἴῃ ογάοσ ἰδὲ ἢθ 
ταὶσΐ Ὀ6 ᾿πἀοοίτ! παρα Ἰηἴο ΑὙἸΔ ἱβη; ἢ6 αὐοῦύθβ ἔγοχη Β ἢ ἃ οἱ δοη 
ἴῃ Μ ΠΠἢ ΕὙσοηυ8, Ὀοϊπρ' Βυβροοίοα οὗ Ὀθοϊηρ 8ὴ δα μογθηΐ οὗ Αἴδα- 
ΠΔ 5118, Μ)48 081164 ὁπ ἴο Ὀ6 ΘΧΔΙΩΪΠΘα 88 ἴο ἢ18 ογθθα ὈΥ ὑϑοσρδο, [86 
1ηὐσηρ' ὈΙΒΏΟΡ οὗ ΑἸοσχδπάσίδ. 
συ σὰ8 186 Ὀοριπηΐϊηρ οὗἨ {π6 ΟἸσιβῆδῃ ρῥγοΐδβδίου ἴῃ ἰμδΐί 

Τορίοη ; ἀπά ἴῃ {86 δηοϊθηῦ αἸα]οοῦ οὗἨ Αχυπὶ γγχα Ῥόβββββ 8. νϑυβίοῃ οὗ 
{π6 δοσιρίυγοβ. ἔουηθ ἢδᾶνα αδὐσι θυϊοα {818 ἴο ΕὙυτηθηθαβ; Ὀαΐ {818 
18 ὉΠΙΚοῖγ, (ογ [86 ὑγδηβί δου τνὰθ ποῦ ἴοο γ76}} 8|1]6 ἃ 1ῃ Οὐσθοκ, 88 
Ὑ}}} θ6 βΒῃονψῃ θοὸν ; δῃπά {86 Αγ βδιπΐϑηβ {μοιηβοῖνοϑ βου {ἘΠ 6] 
ΨΟΓΒΙΟῺ ἴο ἃ ἰαῦου ἀαΐδ : {Π61Ὁ δοοουηίβ οὗ 1Ὁ 8γ6, ΠΟΥΤΟΥΟΥ, νΟΥῪ Θ0η- 
ἰγδαϊούουυ, δῃα {Π6Ὺ ὄνθὴ βρϑαὶς οὗ 118 μανὶπρ ὈΘΘἢ τηδα6 ἔγοτῃ {Π6 
Ατὐδθὶο, δηᾷ {15 10 τηοϑῦ σου δι ]Υ νγ88 ποῦ, 
ΤῊ ἢγβι ρογίίοη οὗ π6 Φορος ϑουρίαγαβ ρα] ΒΘ τπαθ [ῃ6 

ῬΡβα οσ, ψ 16} ΔΡΡΘαΓοα ἂαὖ Βόπια ἴῃ 1613 : ἱμῈ ἰαησμασε 8 ἴβογθ, 
ὉΥ 8 βίγδῃρο ΠῊΙΒΑ ΡΥ Ώβῖοι, ἐογιηθα (λαίάρε. 

ΤῊΣ Νὸν Ταοβίαιηθηΐ ττᾶϑ ῥγιηΐοα 450 αὖ πιο, ἴῃ 1648 δηα 1649. 
Τὴ {6 ΤΌΓΠΙΘΙ γϑᾶγ δρροδγϑᾶ {ΠῸ ἢγβί νου] πὶ οοηἰδιπίηρ Π6 (ἀοΒρ618, 
186 Αροσαϊυρβο, [86 (ὐδίμο]ο 1 18.165, δπὰ {πῶ ἴο {Π6 ΗΘΌΓΘΒ ; ἴῃ 
1Π6 ποχῦ ὙὙΘΑᾺΣ Μῶ8 ΡῈ] 1Βη6α (Π6 Βαοομά νο]υμηὸ, οοπίδϊπῖηρ {6 
τϊγίθθη ΕΡΊδ0168 ἰο ψ Βοἢ δί, ῬΑ] 8 παπλα 18 ργοῆχοᾶ, ΤδῈ δ80- 
Βου ρου οὗ {Π6 οαἀϊΐοτβ᾽ ἰο [Π6 (ἀοβρεὶ οὗ δῖ, Μαιδμον 18 [ῃ8 ρσίνθῃ 
ἴηὴ [απ ὈΥ 1.60]: --ἰ “ἦς Μοιηογοβ οβίοίΐθ ποβίχγιαμῃ 1ἢ ΟΥΑΙ ΟΠ τ 
γΘΒΙΧΙΒ. ΒΔ ΠΟΙ18, ΒΟ Πσοῖ τγαϊγυση νϑϑίσοτυη, Το ϑ8- ΘΟ 18 ΜΔ ἢ βΙηϊ, 
Τοηβοα ΥΥ 8141, οἱ Ζ48] 811 ; Ῥϑι οὐ 20}: οὐ ΒΘΓΠΔΥΟΙΩΙ ; ΠΟ ϑ1ὴ 
ΟΠΊΠΘΒ 08 ΠΗ} βδυμηιβ ῬΑ ΓΒ ΠΟΘΙ ΤοοΪα Ηδποη" 1 Μομπαβίοσι 
Ἰλοπιδηὶ Μοηβ 1 ἰθδηὶ αἱου!." (ΤΠ6 ἴἄγαα Ἰδοῦ ἤδιηθ8 τὰ {86 1,αἰϊῃ 
ἀφϑ!ρπαίίοηβ οὗἩ (6 ἴὔγθα δαϊῦοσβ ΏΟΒΘ ῬΥΌΡΟΣ ΑΥΒβι πα η ΠΔΠῚ6Β 
Ργοοράβ) ὙὩῆδ βυ βου ρίϊου ἴο {π6 Αοίβ 18 (ἢπ8 ρσίνθη ὈΥ͂ 1060] .---- 
ςς Ἰ9ίᾳ Αοἰα Αροβίοϊοσιιμη ταχίστη ϑιἃ ραγίθ νϑσβα βιιηΐ Ἐοιηθ 6 
Ιηστα Βοιηδηᾷ οὐ ατοᾶ ἴῃ Δ ]οριοῦσα ρσορύοσ ἀθἔδοίαμι ἀγοβ6- 
Τγρὶ: Ἰὰ φυοα Δ4 6] πλ8 νοὶ ογαϊβίπλυθ σομἀομαΐθ ὩΟὈἷ8, γῸ8 δυΐοση 
οιηθηάδία }1υα,᾽3. 

ΤηϊΒ Βοπιδῃ οαϊοη 18 βἰδίθα ἰοὸ Ῥ6 ἔδγ ἔγομιλ δοουγαίθ. ΤῈ 
οαϊΐοσβ δοιρ]αϊποα οὗ (186 αἰβηου Υ ἴθ πο ΠΟΥ τ σα ρῥ]δοθα 
{ῃγουρἢ {πΠ6 ῬΥἹηΟΥΒ Ὀοῖηρ 80 Θηθ ΓΟ υπδοαυδίηΐοα τ {Π6 ἸΔη- 
δαδσα οἢ ΜΠΙΟΝ ΠΟΥ ΤΕ͵ οι ρ]ογοα.58 ΤΏΘΥΘ δθθηβ 0 Ὀ6 ΒΟΠῚΘ 
ονογϑίδιθιημθηῦ ΘῈ ΠΟΥ Βρθδκ οὗ ἰιανηρ 16 ὉΡ 8 ἰαγρα ραγὺ οὗ 

1 ὅδ Ἰδοοάογοῖ, Ηἰδι, Εςο. ἱ. ῶ838, Βοογαῦθβ, 1. 19. ϑοζΖοχῳβῃ, 1, 34, 
32. ΜΑΥΒἢ ΒΒ Νοῖοβ ἴο Μ|ιοἤ 6118, 1ἰ. 612. 
8 “00 ρεῖγεβ πηρὶ ἔγδίσοβαμο, ΠΟ] 6 5 ΠΒ[Τ6 ἱπογ ΡΥ δα τθηᾶδ 6708, ο[ ΟΡῸΒ ΤΠΔΠΠΌΣΩ 

ο᾽ι8. αυΐ 6πἰπὶ ἐπι ρσοϑβοστιπί, ΠΟ πούθσγαηϊ ἰθρογο, οὐ ΠΟΒ ΟῚ ΠΟΥΘΓΆΠΙΠΒ ΠΠΡΥΠΊΟΓΟ : 
βοὰ ἡπινδῦδης 1} ΠΟΒ, οὐ ἢο8 ἹΆναθδιυ8 11108, δ } σροῦβ δθοῦπὶ πνοαί. Ῥγορίογοδα ἱβ- 
πιοϑβοῖϊθ ὩοὉ]8 οἱ 1}118. ΟἸἩ γί βιλδη Βοποάϊει Μὶςἢ86115᾽8 ὑσαπαίδτίοη ἴῃ ἢἰ8 Ῥγεΐασε ἴο Βοὰθ'Β 
ΟοἸ]διίοη οὗ ὅ8ι. Μδδίμον Β αοβροὶ ἴῃ [869 Π Ὠϊορίς, 17ῖ9). ΤῊΐθ Γνοΐσε σῖνοθ α ζοοὰ 
δοσοι οὗἩἨ ἢ Εοτηδη οἀϊίοπ. 



7Τὴε “ΖΕ ιλιορὶς Ἰγογϑΐοπ. 817 

1:6 θοοΟΚ οὗ Αοἰδ ὉΥ 8 ἰγδῃβϊαίου ἔγοτῃ {πὸ 1,δέΐη δῃᾷ ασϑοῖ: [Ὁ σ8ῃ 
Βατάϊν μανθ ὈθΘὴ τοΥῸ {π8ῃ ΒΟρρΡΙ γἱπρ ἔγοτῃ [86 υϊραῖα ττιμαΐῦ παν 
{πουρΐ το Ὀ6 ἀοἤοϊοηῦ ἴῃ Π6]Γ ΘΟρῖΘ8. Ετοὰ ἐπ6 Ἐοχηδη ἰοχύ {Π6 
ΖΕ μιορῖο Νὸν Τοβίδπηθῦ σγὰϑ τοργϊηἰθα τη Ῥ δἰ ΐοῃ ΒΒ Ῥοϊγρίοίι ; 
θυΐ ([μ640}}} β4γ08)) 411 {Π6 ΌΤΤΩΘΙ ΟΥ̓ΤΟΥΒ ΤΟΥ͂Θ Το μα δηα ΠΟῪ ΟἿ 68 
ὝΟΤΣΟ ᾿πίσοαποοα. ΤῊΘ 1,801ὴ γουβίοῃ ἴῃ ΥΥ δἰΐοῃ 18 ᾺΓ [ΓΟτἡ δοουγαῖο, 
Ὀυΐ 10 γγᾶβ ΟὨΪΥῪ ἔγοπι {818 ἰαχὺ δῃα {Π18 1 ουρσγοίδ!οη Πα {Π|6 ΘΑΥ ΘΓ 
οὐ [168] οἀϊύογβ οουἹὰ ἄγαν {Π6}Ὶ τοϑαϊηρβ οὗὨ {Π18 νούβίοῃ ἰβϑίζθῃ 88 8 
Ὑ1|016. Οοα δβοσνῖοα ἴο βδογϑα οὐ] οιϑη τὐδ8 σϑηογοα Ὀγ Βοάο, 
ψ θη 6 ΡῈ] ΒΠ6α ἃ ΘΑΓΟ ΠΥ οχθουθα γα βίο ἴητο 1,ϑ[.η οὗὨ 186 
Ὑ1016 οὗ [86 ΖΕ οριο σογβιοη ἔγοτῃ {π6 ἰοχί οὗ ὙΥ αἰΐοῃ, θυὺ πῖ} 
ΔΙ]οσαποα ον [86 ΓΥΡορταμῇ 08} οστόσβ. 

Νο χονβθα οὐ οιηδπαθα ἰοχὺ οἵ {πὸ Φορος Νὸν Τοβίδσηθηξ 
ΔΡΡοαγοά ὑη0}} 1826, ν μϑη {Π6 ΠΟ ΩΝ ΨΘΓ͵ΓΘ ὈΓΙηἰΘα ἔτομῃ ἃ οΟἸ]αἰοπ 
οὗ ΜΝ. ὃγ Τμοιηδθ 161} Ρ]αίί, Μ. Α., ἐουπιουὶγ ΕΌ]Π]ον οὐὗὨἨ ΤΥϊΠΙΥ 
ΟΟ]]εσε, Οδπιθυιᾶρσο. ΤῊΘ (ὐοβρ6 18 σατο ἐὉ]ονγθα ἴῃ 1880 ὃγ {Π6 
οὔμοσ ὈοοΪἶκΒ, ἀκ β οτ 16 Νὸν Ταβίδιηθηῦ ὉΠ6ΟΓΡ {Π6 Βαῖη6 οαἀϊίοταὶ 
οαγθ. ΤῊ δαἀποη τγ88 ὀχθουίθα [ὉΓ {Π6 Βυιϑῃ δηὰ Εογοῖρη Β10]6 
ϑοοίοίγ, τ οβα οὐὈ͵]θοὺ νγα8 πού ογίξοαϊ, Ὀὰὺ ΒὲΩΡΙΥ ἴο σῖγα (Π6 ΑὈγβ- 
ΒΔ 8 [ῃ6 ϑουρίαγαΒ ἴῃ 88 σοοῦ ἃ ἔοστη οὗ {Π6 1} δῃηοϊθηῦ γθυβΊ ἢ 88 
οΟΙ] ἃ θ6 σομν ΘΠ ΜΕΥ ἄομθ. ὅσο ΜΌΜ. {ἱμογθίοσθ ὑγασο σοηβα θα 
Ὀγ Με. Ῥ]αΐϊζ κα σοῦ ΘαΒΙΪΥ δοοθββι 6; 8δηα βο ἢ γοδα!ηρθ ΜΈΓΘ 
Δαορίοα ἔγοηι {ποτὰ ἃ8 Δρρϑαγϑα βι 80 ]6 ἴο ἔπ οὈ]δοῦ 1ῃ νυ] ον. 

ϑόπηθ ἴδ ποΐββ ὕγϑσα πιδᾶθ Ὁ. Μτ, Ῥ]αί οὗ {μοβϑο σϑδᾶϊηρβ τ Ποῦ 
ῬΑΣΕΟΌΪΑΣΙΥ δίσαςκ 18 αὐϊοη !οη 8116 δηρσαροα τη [818 σου ; Ὀαυὺ ΒΘ 
ἀἸὰ ποῦ ργεβεσσθ δηυτῖηρ Κα ἃ οο]] ΟΠ, ΟΥ τηδίθσίαὶβ Ὸγ δῆοσαϊηρ 
8 ΟΥ̓ 64] δοαυδϊπίδηοα στ {πΠ6 Μ55.32 
ΤῊ 86 οὗ 1ῃ6 ΖΕΙΒΙορΙο νϑγβίοη ἴῃ ἰαχίυβὶ οὐ Ἰοἴβι ΘΟΙ τ 6 πορα 

(ΟΥ ΠΟΑΥΥ 850) ψ ἢ [86 Δρροάγϑῃσο οὗ ΥΥ̓ αἰΐομ᾿β Ῥοϊγρίοιῖ, τ οτα [86 
Τα Ἰηἰογργοίδιοη ΣΟ ΘΥΘα 1Ὁ ἴῃ ἃ ΤΔΠΠΟΧ ΘΥΔ1]Δ 016 ἰο ΒΙΌ]104] 
ΒΟΒΟΪΑΓΒ ὙΠῸ 616 ποῦ 5.116 ἴῃ 186 ΖΕ ορΙο ἰοασιιθ. ΤΠα (0]]α- 
ΠΟΩ δῃα ψογβίοη οὗ Βοάδ δῃδ]οα {μ18 ἰο Ὀ6 ἀομθ υἱτ [ἌΓ ρτοδίου 
δχδοίασε ; Ὀιιύ 88 πὸ οὔ ο8] 86 πα Ὀδθθὴ τηδ46 οὗ Μυ. Ε] δ βΒ 
Ἔχδιηϊηαίίοηβ, Ὀγ. ΤΎθρ6 1168 τπτᾶβ ἀθβίγουϑ οὐ ορίδιπϊησ 4}} {Π6 1ἴἢ- 
ἔουτηδίίοι {μαΐ μ6 σου]ὰ ἔσο (δῦ βοβοϊασ. Τῇδ δρρ !οιῦϊοι νγὰ8 τὸ- 
Βρομᾶβα ἰο ψῖ ἢ {[Π6 στοαΐοϑ Κιηάποββ. Μγ. Ρ]αιῦ βού Ὁ γ. ΤΊορ. 168 
ἴ1Π6 ταηϑιμοσαηἄλ Ώ1Οἢ ἢ6 δὰ τδᾶθ ψ 116 οσουριοα ἀροὰῦ [Π6 
(ἀοΒρθ 8. ἴδυῦ ἔοιν ποίθϑ ὕγογθ τηδθ οὐὁἨ Καρῦ; δῃὰ Μίγ. Ῥ]αίϊ, ᾿ῃ 
βίδπρ' {π|5 το τ. ΤΎορ61168 δ, (ῃπ8 σῖνοβ (Π6 ΣϑΆβοη : “" 4.8 {86 ὙΟΥΪ 
γγ88 ΡῈ] ἸΒῃμ6α ἴῸγ 1ῃ6 Βυιθβἢ πᾶ Εὐγοῖρῃ ΒΙ10]6 δοοϊοῖυ, ᾿ ΠΟ, ὈΥ̓͂ 
[86 ἰανν8 οὗ ὑπ6ὶγ οοηϑει οι, οου]ὰ ποῦ ρῥυϊμῦ ΔῺΥ ῥγοίιοθ οὐ ποίθβ, 

1 ΒΥΉΒΎΙΟΚ, 1753. 2 νοΐβ. 4ῖο. 
3 Ἠδ ράγῦο ΒΟΥΕΥΘΓ 8 ρσοοὰ ἀθι] οὗ ἱηίογπιδίίοη τοϑροοϊΐϊηρ “Ἐπ πορῖς ΜΆΒ, ἴῃ τῃ6 

[Ο]Ἱονίης; τοσκ: --- “" Α Οἰδιίδίοραο οἵ [Π6 ΕϊΠϊορὶς ΒΙὈ]ο4] ΜΘ8. ἴῃ 186 Εογαὶ ΓΑΌΓΑΓΥ οἵ 
Ρατὶβ δῃᾷὰ ἴῃ [86 ΤΑΌΓΑΥΥ οὗὨ 16 Βγ ἸΒἢ δηὰ Εοτγοίση ΒΙΌ]6 ϑοςίοιγ; δ'5δὸ βοπο δοοοπηὶ οἵ 
[Ποθ6 ἴῃ 180 δθσδη 1 ΌτΑΥΥ δὲ Βότηθ. ὙΤ ΤΟΙ ΥΚΚΒ ἀπὰ οχίγαοίβ. ΤῸ πῃ ὶο ἢ τὸ δα άοι 
ΞΡΘΟΪΣΩΘΏΒ ΟΥ̓ γογδίοη}8 οὔ ἴπ6 Νονν Τοβίδιηθηΐ ἱπίο ἴΐο τποάσοτη ἰδηρταροβ οὐἩἨ ΑὈγεβίηἷδ: 
Δηι 8 στδιηπιδεῖοδὶ δη ΔΙ Υβὶβ οὐἨ ἃ σμαρίοσῦ ἴῃ [Π6 Απιμασὶς ἀϊδιθοῦ: ἢ ἴδοδβὶ π}}168 οὗἁὨ δη 
Εἰδίορίῖο δῃὰ δὲ Ατηβαγίς Μ5. ΒΥ Ὑδοπιαβ ΡῈ}} Ρ] δε, Β, Α., Εβιϊονν οἵ ΤΥ ΟΟ]]ορ6, 
(παι δτ ἄρο. ΜΟΡΌΟΟΧΧΙΙ. 

5 Τῃ ἃ ρῥτίγαϊθ Ἰοίζοσ, Οοἵ. 18. 1849, 



918 ΖΤεκίμαϊ ΟΥἰδοΐδηι, 

γγΑ8 ΤΑΙ ΠΟΓ ΟΆΓΘΪ685 ἀθουῦ τὶ πρ' ΟΥ Κααρὶπρ ΔΏγ. [1}π ἴδοῦ, Βανίηρ ἃ 
δοοᾶ ἀδα] οὗ οαἀ!ογῖα! σοῦκ ΟἹ ΤΩΥ Πα ηΠ48β αὖ {π6 {ἴπ|6, 1 ῬγοῦδΌ ]}Ὺ 
Ἰω8 6 (86 αἰγοιμηδίδησα ὑπαῦ 1 Παγα το ]ο θα 8Π Ἔχο86 0 ΤΑΥ͂ ΟΠ 
ΤΩΪηα ἴογ σούζηρ᾽ τὰ οὗὨἨ δΔἀαϊοηαὶ Ἰαθουτγ.᾽" 
ΤΠ ποίοβ οὗ Μι. Ῥ]αι ἀο ποὺ ροὸ θευοπᾶ {86 Οὐο5ρε6]8: δὶβ ῥτοὸ- 

ΟΘάυγα 89 ὁ {π6 ἰοχί ἴῃ {6 Ἰλίου ραγί οὗ [86 Νὸνν Τοβίαταθηί τῇδϑ 
{πι15 ἀοβοσι θα ΟΥ̓ ὨΙΠηΒ6 1]: “ἘῸΣ (ῃ6 Αοίβ δῃὰ Εὔριβι]6Β 1 δὰ 
ποίμπίησ θυ οὔθ ΜΆ. (νοῦ πγᾶβ, ἀπά 1 βιρροβε 18 801}}}, ἴπ {Π6 
ΠΙ γασυ οὗ 86 Βυι 8 δηαὰ Εογαῖσαι Β10]6 δοοϊοίγ), δὰ ὙΥ δἰΐοπ 
ἰεχί. ὙΥ̓Βθηονοσ {πϑυθίοσο τὴν δαϊίοι αἰ ἴοσβ ἔγοιῃ ΥΥ̓ δἱΐοῃ, γου 
ΤΏΔΥ ΘΟποϊυᾶς (Πδὲ 1Ὁ Γεργοβθηΐβ {π6 ἰοχὺ οὗ ἰδαῖ Μῶ. ἘΕὸγ 1βοῦρῃ 
ΤΙ αν πού ΔΗΥ͂ ΟΟἸἸαύοη ΟΥ̓ τη6 ἴο τοίου ἴο, 1 {1ηΚ 1 ΤΥ ἐαΙΕΪν 
δβϑογύ ὑπαὺ 1 πόνοῦ νϑηϊυγϑα [ο Ἰηίγοάμοο θη αίίουβ οὗ τοῦ οὐ." 

Τὸ ἀ86 {π6 ἰοχὺ οὗ Μτ. Ρ]αιϊῦ {Π6 διὰ οὗ δὴ ΖΕ ΒΙορῖο βοῃο αν γα 8 
ΠΘΘΟα] ; {818 μ6]0}0 ψβ αοσγάδα ὈΥ 1,.. Α. Ῥσονοβί, Εβαᾳ., οὐὗὨ {6 
ΒΒ Μυβθῦτη, πο οΟἸ]αϊοα 10 ψΠᾺ [86 ἰοχί οὗ ΥΥ̓ αἰΐοῃ, ποίϊηρ 
[86 νϑγδίοηβ οὗ σϑϑαϊηρ, δηα ρίνιηρ {μ6 116 γ8} ἰγδηβ᾽αθίοη οὗ [86 
ΨΆΓΙΔΟΙΟΏΒ : (818, ἑοροίμποῦ νὴ} ΒοαοΒ Γ, αἰ ἱπίογρσοίδίίοη, αβογαϑα 
Βοοα πηδίθυιδὶβ [ὉΓ υδὶπρ ὑπ Φορος νϑυβῖοη, 1 ΘΥΘΙΥ ἔοστῃ ἴῃ 
Ὑ Ὠ1Οἢ) 10 ἢλ8 Ὀ66η ρα ]15Π66. 

[πῃ Ὅχδιϊηϊηρ {Π6 {ΓΔηΒ] [0 οη6 ΟΥὗἨὨ [86 ἢτβὺ ροϊπίβ [ἢδὺ 18 Οὔ υἹου 8 
ἤϑων ἱηἄαρά, {Πα 1ὖ νγ88 τηδᾶδ ἔγομι {μ6 ατοοῖ, θαὺ ἱπαὺ [86 ὑγδη8- 
Δίου οου]Ἱά ποῦ αν Ὀθθῃ 8 ασϑοῖκ Β᾽μηβο]: 10 18 υ861688 ἴο (1ὴΚ οὗ 

Δ Ἰη α Ἰοἰΐοτ ἰο τ. Ττορο] 168, ΝοΥ, 8. 1849. 
32 Τῇ [Ο]]ονσίηρ 8 [86 ποϊδοη οὗ ἴδο ΖΕ" Πἰορὶς ΜΆ, εἰϊοᾷ Ὀγ Μτ. ῬΙδῖε ἴῃ 16 ποίοϑ 

ἴο ἴ6 ΟΟ8Ρ618 τοίογεά ἴο ΔΌΟΥΘ. 
Τη δὲ. Μαίδεν α. ΜΙ. δῃὰ 1ἰ]., 8 ΜΒ. οοτητηθηοὶῃς 1 οὔδΔΡ. χὶ. 
Ιη ὅϑι. Μασκ α. ἢ. οπῖψ. 
Ιη ὃὲ. 10Κοὸ α. 18. 19. ὅ. 
Ιη 8ι. ϑοόοδη α. 1. 3. 8. (( ὅ. 

Το Μ8. “11. βϑαπηβ ἴο ὃθ0 (Πδὺ Βἰ τη ἸΑΥῪ ποίοα ὈΥ Μτ, Ῥίδιξ ἴῃ 8 11ϑὲ οὗ ἴ0 Β10]9 
ϑοοίειγ᾽ 5 ΜΒ5. ὑ. 9. (866 νυῇβαὶ ἢ βαγβ οὗ {πὶ8 Μϑ. γ. 11.) 

18. δηὰ 19. Δρροδγ ἴο ὃο ἴ6 ΜΆ8. δἰ] ΪῪ ποῖθα δπιοηρδὶ {Π᾿066 τοπιονοὰ ἔγοηι 186 
ΤἸΑΌΓΑΤΙΥ οἵ ὅ8ι. ἀδττηδὶη ἀ68 Ῥ͵οΖ ἴο ἴῃς Βιο] οἰ πβὰψαο ἀπ Βοὶ δὲ Ῥασίβιυ Βαϊ τοὴν ΓΠΟΥ ΔΓΘ 
οἰϊοὰ απο 80. 1 Κα ΟἾΪΥ, τ ΠΘῺ (ΠΟῪ ἅτ ἀοϑοτ θα 85 οοπίδἰπὶηρ [Π6 ΟΌΓ οδρο]8, ἀοε8 
ποῖ Δρροᾶὰσ. Ἡοννογ, Μυ. ΡΙ διῦ ἀἰβεὶ ΠΟΙῪ 58 γ8 μα ἴῃ Μαεῖξ. δ6 βαὰ ΟὨΪΥ͂ (860 αἱά οὗ α. 
Μ΄. πὰ 111. ; ἀπὰ ἴῃ 8ι. Μδτκ οἵ α. δηὰ “Μ΄. ΟἩ]Υ. 

Ο. ἌρΡΡϑδγβῖο Ὀ6 ἴ6 Μ5. οἵ δὲ, δοδη δἱ Οδιινδσγί σε, σουχῆς ἔγσοτα [πᾶ ϊ8 Ὁ τ. ΟἸδπάϊπδ 
Βυσμδηδη. 

α. ἷἰ8 οἰοαΥν α ΜΆ. οὗ {86 ἥομισ Οοϑροῖβ; θαῦ ἴ[Π6 ΟἿΪΥ ΟπῸ8 τηθηθϊοπαᾶ ἰῃ Ῥ] δι 8 
οδιδϊορτιοβ οοπίδιπίης ποτ 811 ἀγὸ 18. 19.; ἡ ὨΙ ἢ ἀγῸ οἰϊοα ἴῃ 80. 16 πηᾶον [Πο86 ἀε81ρ- 
πδϊΐοηβ. Μγ. Ρἰδίι (Ρ..11.}) Βρθδκβ υϑῦῦ ΒΙΡΏΪΥ οὗὨ 18.; Ὀυϊ (Ὡλι ΜΒ. σδπποῖ ὃ6 α., ὈΘοΔΌΒ0 
[086 ΜΙ55. τὸ οἰϊεὰ [ὉΓ ὁρροδβίῃρ γοβάϊηρβ: 19. 18 βί σα εν ρῥγοο]ιά θα ἔτοπὶ Ὀαΐπρ' α. 

Μ΄ ἀρρϑαῦβ ἴο Ὀ6 γΟΓΥ ΕἸ ΚΟΙῪ “ἐν. ἴὴ [Π0 ΒΙ0]6 ϑοοίοιγ᾽β 1ἰδὺ ; Ὀὰϊ ὑβα σα 8. ποις ἴὸ 
ἰἀδητν ὉΠοτὰ ῬΟΒΙΙΥΟΙΪΥ͂. 

1. 3. ἀπά 3. ἴῃ 8... Φοἢπ᾽Β Οοδροὶ τη Ὀ6 ΤΟΒροο νου, ν.,) Υἱ., δῃὰ Υἱἱ. ἴῃ 186 ΒΙΌ]0 
ϑοοί ον Ἐ ]18ῖ, 
μαι Μϑ. ἰΒ ἱπέοπἀοὰ Ὀγ “ 5." οὗἩ δὲ. Τθκο ἀπά δι. Φοδῃ 866 η)8 αὐἱΐο Ὁποογίαϊῃ: ἔγοτ 

ἮΪ8 ποία8 ἐξ γγ88 οἰ ΕΥ̓ οΠ6 ἴο0 νυνὶ πα ἀἰὰ ποὶ σοπίίηπθ 0 ᾶνο δοοθδ8. Με. Ρ]διΐί βαΥ8 
ἴῃ ἷ8 ποίθδ ἀἰβιϊ ΠΟΥ (πδΐ α. ἀπ ΜΙ. Το πιαπεδογίρίε, Δ ἃ ποὺ ΔΠΥ ΤΟἸ]οοοη οἵ ΓΕ ρῈ: 
“ῬΟΥ ππηᾶοπδ ῥυίογα σδρὶτα Ενδηροὶὶ 8. Μδιδοὶ ἄπο ἰδηΐαπι οοὐΐϊοο5 Μαπαδβοσριὶ δάοσαως 
α. εἱ ΜΙ. εαπὶ ἯΥ αἰϊοπὶ ἑαχία οοηίογοηαὶ.᾽" 

ΤῊ ΜΆ. ἴὸ νης Μτ. Ρ] αὶ τοίεστοα ἴῃ ἴ86 οί ον οἰϊοαὰ ἀθονθ, 858 [πδὲ σοῖς ἣ6 Θπρ] ογοᾶ 
ἴῃ [86 Ἰαξζοῦ ραγὶ οὗ ἴδ Ν, Τοβῦ. ρυ] δηθὰ ἴῃ 1880, 18 ποῖ τῃηοηιϊοπθὰ ἴῃ {π6 δὲ οὗ [086 
Ὀοϊουρίης ἴο τ1π6 ΒΙ0]0 ϑοςῖοίυ ἴῃ 1828; 1{ τηῦδὺ ΓΒΟΓΟΌΤΟ ἤανο ὈΘΘΠ 8 δα ὈΒοααθηΐ ΡΌΓΟΒΔΒΘ: 
ἦς 19 ἰῇ ροβαὶ]ο δαὶ α. δὰ ΜΙ. πετὸ ΜΆ8. δοασυϊγοὰ αὐεγ Μτ. Ῥ] ιν 8 οδίαϊοσιια γῦ88 
ῥγίπιοὰ. 15 [Ώ6ΓῸ ΔΗΥ͂ ΒεΪοηρίηρ ἴο [Π6 Αβίδιῖο ϑβοοίθίυ, ἀπ οὔδ ἰὸ {86 Βγίεἰδῃῃ Μαθθαπι, 
Μ} ἢ σοῦ ἃ δΏδνοΣ [656 ἀΘΒοΓ ρυΟη8 ἢ [Π6 1η1118] ἃ δ οη8 σου] βαϊξ, 
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118 Βανΐηρ Ῥθθὴ ἴΠ6 στοτκ οὗ Εὐυμπηοπίϊιθ.' ὙὍὙὨ6 [Ὁ] Οἱ Ὡρ ἐπβίβημοοβ 
ΜΨ11 Ῥσόνθ {Π18: --- ὅρια 18 δοῃΐουπαθα ψ ἢ ὄρεα (οΥ ὄρη); {δπ8 
Μαῖῦ. ἵν. 18. “ἴῃ πιοπίο ΖΑΌΏΪ]ΟΣ ; ἢ) χὶχ. 1. “1 πιοπέοα «πα αρϑ ΓΔ 5 
Ζοτάδηθη." Ασοίβ 11). 8. ἁλλόμενοϑ “" ρίϑε68 σαρΐίοπ8, 48. ἁλιεύων γε] 
ἁλιευόμενος : ̓ 5ο (ὐ. Β. ΜιΙςοδδοῖθ; Βοαα Ποιυνονοῦ ΤΘΉΘ6Γ8 “ἦς ΠΟ] ΟΥΓΟΥ 
᾿ησ6 688." 111. 20, προκεχειρισμένον οΘομίουπαρα τ} προκεχρισμένον, 
““αοῖὰ ργΌΧιὶ.᾽" 11. 87. κατενύγησαν ἰαΊζοη 48 κατηνοίγησαν, ““ αμογζὶ 
Βαηΐ 4 ΟΔα ΟΟΥ ΘοΙΠ). χΥὶ. 2ὅ. ἐπηκροῶντο αὐτῶν οἱ δέσμιοι τΑἸκοῃ ἃ8 
1 ἐπεκρούοντο αὐτῶν οἱ δεσμοί; ““ ῬΡεγοιιδδα Βηῦ νἹη οι] ΘΟΥΌΙ,." ΧΧ, 
1ὅ. ἀντικρὺ Χίου, τοπαετοά Απέϊεγαα Οἠίμ. Μαῖϊ. ν. 2δ. εὐνοῶν τοῃ- 
ἀοτοά ἐπέοϊσεης, Δ8 Ηἴ ἐννοῶν. Τωαἶκο νυ}. 29. καὶ πέδαι φυλασσόμενος 
8 (Δ κθῃ 88 1 {86 γ6 οσο παιδίοις, ““ ἃ ρατυκἐ8δ ουδίοαϊτι8." 2. ΟὐοΥ. 
ψΊ!. 2. χωρήσατε 18 Το πἀογοα “ Βοραγαΐθ," δβ 1 χωρίσατες. Ἔομι. ΥἹ!. 
11. ἐξηπάτησε 18 ἰἈΚΘῺ 48 1 ἐξεπάτησε, ““Θοπου]οαν." Εν. ἴν. 8. 
ἶρις ἰΒ Υοπάθγρα “ ββοθσάοίεβ," δ8 17 1Ὁ γετα ἱερεῖς. ΓΒ ἃζὸ οοῃ- 
Τουπάκα τὴ {ποεῖν πισραπῖπσ, τ ΠΙοἢ ΠΑΡΡΘη ἴο Ὀ6 ΒρΡ61164 1} {Π|6 βατηθ 
Ἰοίίοτϑ : τἢπ8 1 1 ΟὐΟΥ. χι!. 28. ““ Ῥοβυϊ Ποχηΐηῖιβ ἀμγεπι Θοο 6512, 
ἔγοσα οοῃξουπαϊπρ {Π6 πιδδηΐηρβ οὗ ΟΥ̓Σ. Τὸ {μ6 δῦονβ τδῪ ὈὉθ 
ταἀαδα ρ]ιοα8 1ἢ πΒΙΟὮ ἃ ΟΣ τνα8 ὙΓΤΟΙΏΡΊΥ Βαρροβοα ἴο 6 σοῃηθδοίρα 
Υ Ὦ Δηοίθο ον οὗ 86 αἰ δγθηῦ τηϑϑπῖηρ, διὸ δ Μαίί. νυ. 22., “" Οἱ 
δυΐση) ἀΙχοῖ γαΐγοσα δυτη ραπποϑιπι,᾽ ἃ. ταϊβίαϊζο Ἀγ βιηρ ἔγομ ῥακὰ 
ποῦ μανὶπηρσ ὈΘ6Ὼ υπαογβίοοα, ἃμα ἃ τηϑδηϊησ ΒΑΥ]Πρ' "τὰ βουρσῃῦ 
{πγουρ ἢ ῥάκος. 
ῬΣΠαΡ8 ἰμο56 Ρχοοῖβ οὗ ἀτσϑοὶς οὐἹσῖη γα τηοϑῦ ἔγοαποηΐ ἴῃ {6 

ὈΟΟΚ οὗ Αοίδ: {818 οὗ 186} σοῦ]ὰ ἐϊπιὶϊξ [ῃ6 Δρρ]οαθοι οὗὨ [6 βίαι 6- 
τησηῦ οΟὗὨἨἁ 186 Βοτϊηδὴ δαϊίοτβ 88 (0 ψΠδὺ {Π6Ὺ ΒΕ ΡΡ0]164. ΑἸαο Μτυ. 
Ρ]αὐῦβ ἰοχὲ ᾿Ἰπυϊπλαῦθβ {παὶ ὑΠογ6 γγχ88 πῸ ρτοαὺ αἰ βδγοποα Ὀθύνθθη {Π6 
Ἰλοπιλῃ ἰοχύ οὗ {88 ΜΆ. πῇϊοἢ Πα υϑβοα ; οχοορύὺ {παὶ [86 ΤΌΓΠΊΟΥ 
αὐἀάεά βοταθ ᾿πῖηρ8 ψ ΠΙοἢ (86 ΜΩ, ἢ ΟΥΠΟΓ δα ΠΟΥ 0168 οτηλ θα. 

[0 σδῃ Ὀ6 ΠΟ ὁδ1186 [ὉΓ ΒΓΡΥΪΒ6 (παι {818 νϑυβίοῃ, τηϑδᾶδ ὈΥ͂ βυοἢ δῃ 
᾿ποοιηροίθην ἰγδηβίαίοσ, βῃουἹα οὔἴθη Ὀ6 ὙΘΥΥ͂ ῬΟΟΥ πᾶ ἱἹποογγϑοῖ, 
ἼΠ6 (ἀο8ρ6]8 ἀγθ {Π6 θεβὺ ὀχϑοαίθα ρογίοη ; δ᾽, δα] 8 ΕΡΙ5|168 8.6 
οἴζθη ἃ ἀγθατυ ραγρῆγαβα, τ ]οἢ, 1} 411 Δ] οσαμοθθ ΤΣ ἰγϑηβηλ 8- 
ΒΙΟΠΔΪ ΠλΒίΔ Κ68, ΘΟ] ἃ θοῦ μανς Ὀ6Θἢ 8 ροοά {γΓδηβ]ἰοη. 

Με. ῬΙδιῦ βαυβ οὗ βοπιθ οὗ {πὸ Μ585. ψβῖοἢ Π6 Θχδιηϊηθα: “ ΤῊΘ 
Μ5. οὗἨ δι. (ὐδττωδῖηβ, Νο. 18., ββδοῖὴβ ἴο δγθβεηὺ {6 δοϑδὶ σγδάϊηρβ ; 
Δη4, ἔγοσα οἵμοὺ οἰτουμηϑίϑησαβ μουθαεν ἴο Ὀ6 πιο η]οηθη, ἈρΡΡΘαΥΒ (0 
Ὀ6 8ῃ δυῦηθηίϊο ΘΟΡῪ οὗἉ ἴππ6 τεοοϊνοᾶ ἰοχί. ΕΎοτ {818 οορΥ, Νο. 19., 
ὙΓΒΙΟΝ 18 8180 δῃοίθης δηά Ὀθαγβ τοαγκβ οὗ δι ῃοη οἰγ, ΙΒ σβ, θβρο- 
ΟἸΔΠΥ 1π ραββαροθ ὙΒΙΟΝ ργεβοηΐ ΔηΥ 11{{1|6 αἰ βου γ, δπα ἀγα ποῖ 
ΤΏΘΓΟΙΥ [ιιδύουϊοα]. . ... ΤΏ βίδίθ οὗ 186 ἰοχὲ ἴῃ ΜΆ. Νο. 1. οὗ 
186 Βογαὶ ΤΠ ΡΓΆΓΥ, βαθῖη8ϑ ἰὼ ἢανα ἰθπάθα τηοβὲ ἰο ἀθοϊάβ 1μι40]}8 
ΟΡ πίοῃ τϑβρϑοίπρ' (Π6 οχἰβίθπο οὗ ἔισο γϑγβίοῃβ. Εἴθ βαγβ8 ((ὐοπιμ). 
Ρ. 299.): “Ενδῃρο]α Μαιμοὶ οὐ Μαγοὶ ἴῃ ΒΒ] οἴμοθοα Βδρὶβ (141116 
οσίδηςα Ρ] ασίμγυτη αἰ δσιιπῦ 80 ἱπηργθββὶβ, υὖ Υἱχ ὙΘΥΒᾺΒ. ὉΠῸΒ ΟΠ 
Αἰΐασο οοηνθηϊδῦ ; δ πὶ ρΑΓΑΡἢΓΑΒΙΒ τηδρῚ8 δδὺ αυϑη γογβῖο.᾽ . ... 1 
ἄοεβ ποὺ βονϑυοῦ αἰ τηογο, 80 ΕΓ 88 [Π6 Β6ῆὴ86 ὙΠΟ 108 ΤΟΔα ηρ8 

᾿ ὅες Ο. Β. ΜΙςοβδεἰβ ἰπῃ ἷβ ῥγοΐδςο ἴο Βοδο᾿β οοἰ]διίοῃ οἵ 8ι, Μαιίμον, νν Βο χῖνθ5 τηοδὲ 
οἵ {ἢ ε586 ᾿πβίδῃοςβ. 



Φ4Φ20 Γοχέμαϊ (γι οἴδηι. 

ΧὨ 18 ΘοποοΥ 64, ἴδῃ Νο. 19. δι. (ὀγιμδῖη ἔσο Νο. 18. Ὑ δὶ 
σῖνοβ Χὖ 186 Δρρθδζᾶποβ οὗ ἃ ἰοοβα δπηα ρδγδρῃγαβίις ὑγδηβι ἢ 18, 
ἰμαὺ 1ὖ ΘομίδιηΒ 80 ΙΩΔΠΥ͂ ΓΟΡΘΟΙΟΙΒ, ΘΟ ΠΌΔΙΥ τοργθβοητπρ [86 
ΒΆΠΙ6 ΡὮίγαβθ ὈὉΥ το ἀΠἴογθηῦ Ἐχργθβδίοηβ ἱπληλ θα  Υ βυοοθθάϊηρ 
016 ΔΠΟΐΠΟΓ; δηα ψΠΘῈ {8686 816 πού σοῃποοίθα ἰοροίμοῦ ὈΥ {86 τοαυ- 
δῖα 1πἰουπηθα δία ραγίο 168, ΟἿ ὀουγβα ἃ ρτϑαὺ ΘΟ ΌΒΙΟΙ 18 ἸπΠΤῸΘαοΘοά. 
1 οοΠ]αἰοα ρασύ οὗ {16 (ἀοβροὶ οὗ δι, Με μεθίον ἴῃ. (δ18 ΜΩ, σι {86 
Β1016 δοοϊοίγ Β Μ58. Νο. 111. δὰ Νο. ἴν., δἀπα [86 οὐρβοσνδίοῃ οὗ α 
ΨΘΟΣΥῪ ΟὈΓΙΟῈΒ ΟἸΓΟυϊηβίδησθ τγὰ8 {π6 τοϑυϊ., Τθ ἰοχίβ οὗ ἐπθ86 ὕντο 
Ἰαιϊίον Μ59. νασυ, δῃᾶ 1 ἰουμα {μαὺ ἴῃ δἰπηοϑῦ ΘΥΘΣῪ ἱῃβίβ ποθ ἸνΒΟΤΘ 
{Π6Υ ρῖνα αἸβογοπῦ σοδαϊηρΒ οὗ ἃ ρίγαβα, Ὀοΐὰ ὕμποβα ΓΘ Π08 ἀγα 1ῃ- 
βογίβα 1ῃ 186 ΜΆ. οὗ 186 Ἄχογαὶ ΤΛΌΓΑΥΥ, Θυθῃ ΒΘ (ΠΘΥ ΟὨΪΥ Βαγθ 
αἰ εγθηῦ ἔοσιῃβ οὗ ἴμ6 βαπγθ γϑυρ.ὔ" 

Βυΐ δυο ἢ}! 18 ὑμ6 οοηδιβίοη ἴὰῸ ΜΆ. (μδαὺ τΠ6 (Πϑοσυ οὗ ἔπτο 
ὙΘΓΒΙΟΠΒ τηδοίβ [Π6 ῬΠΘΠΟΙΏΘΩΆ ὙΘΙῪ ἱπδαάθαυδίοϊυ, [1 Β66πὴ8 88 1ἢ 
ἴμογο γγ88 ΟΥΡΊΠΑΙΥ 0Π6 υογβῖοπ οὗ ἴμ6 (ἀοΒρ6]8, δἰ ψογνγαγαβ οοτωραγοᾶ 
ψ Ὁ} ατοὸκ ΜΡ. οὗ ὁ ἀΐδεγεμξ ο]λββ; δπὰ 186 Μϑ. 1 ρϑηογαὶ 
Ὀοασπρ Ῥχοοίβ οὗ σοπίδιηϊηρ ἃ ἰοχύ πιοαϊεα ὈΥ Βυ ἢ δοιηραγίβοη, 
γγ8116 οὔποτβ οοηίδιη Γπσχουρμουῦ σοηλαίο ΤΟΔ] ΡΒ. 

ὙΥΒΟΙΒοΥ [16 γϑυβίοη νγ88 411] ὀχϑουίθα αὖ ὁῃδ {ἴτὴ6, ΟΥὁ ὈΥ 186 ΒΑ1Π16 
ῬΟΥΒΟΙ ΟΣ ῬΘΥΙΒΟΏΒ, ΠΔΥῪ Ὀ6 ἀουθίοα : ἰἢ8 [86 Ἰαὐΐου Ῥαγὺ 18 80 ζω ἢ 
ΤΊΟΓΘ ΡΑΡΑΡὨγαϑίο ἴθδη [Π6 (ἀοΒρ618, δῃα βονβ Βιοἢ ἃ σ('ΘΠΘΙΓΆΪ ᾿ποομλ- 
Ῥθύδθῃοθ, ὑπαῦ 1 ἸοΟἿ(8 88 1 1ὖ Πδα οΥἹρι παῦρα τ} ἢ ἃ ΠΟΤ σϑοθηῦὺ μδηά, 
ΡΟΥΔΔΡρ5 Π6 Του Ίβ6} οὗ ἐπ6 (ἀοβρεῖβ. 

ἼΠ6 ἰαχύ οὐὁὨ {Π18 ψϑβίοῃ, 88 τωϊσῃῦ Ὀ6 Βυρροβοά ἔγομι γμαὶ [88 
ΔΙΓΟΔΟῪ Ὀδθ Β8814,18 ὙΟΙῪ πιΐχεα ; [ΠΟΤ 8θθιὴβ ἃ ροοα ρογίϊοῃ οὗ 
ΑἸοχαμαγίδη σϑϑαϊηρβ, Ὀαΐ 4180 τ ἢ τυ ἐπαῦ 18 (ὐομβίδΠΠΟροΙ ἴδῃ 
᾿η ΒΡ ΓΒ, Τύ ΓΑ ΓΒ ἃ τόσα [Ὁ}} Κποσ]θᾶρο ἴδῃ γὙ͵ὸ ΡΟΒΒ688 οἱ 
186 τηϊηιΐθ ἐδαίασοθ οὗ 186 ΜΆ. Ὀοίοσα {86 ογίσίπαὶ ἴοστη οὗ 1868 
ΨΟΙΒΙΟΠ οδη δα ΟΥΠΙΘΆΙΠΥ ἀδίουϊημθα, [Ὁ ΤῊΔΥ ἴπ σθηογαὶ Ὀ6 βε!α 
1ῃαὺ {818 σϑυβίοη, ουύθὴ 88 ΠΟῪ Κπονη, ὉρΡΠΟΪ.8. [86 δηοὶθπὶ σθοκ 
ἰοχῖ, ὑπουρ, ἔγομι 18 γαπὺ οὗ πυϊπαΐθ οχδοίπαθ, {Π6ΓΘ δΓ6 ΤΊΔΗΥ͂ 
ῬΙδοο8 ἴῃ ΠΊΟΝΙ 18 τοδαϊηρΒ οαπηοῦ Ὀ6 οἰϊαα αὖ 411, οΥὁ αὖ ἰοαβδὲ ποῖ 
τὰ σοηβάσηοο, ἴῃ ἔλνουγ οὗ δἰ μοσ οὗ ὕνγο οοπῆϊοϊπρ' ΓΟΔαΙηρΕ.3 

Μζ:. Ῥ]αὐβ ἰαχὺ 8βοἰ8 {118 γϑυβίοῃ οῃ ἃ θδβὶβ οὔ σοσίδϊη ΜΆ. δυίΐδο- 
ΤΥ, δηαἃ Θμ8}0]68 ἃ8 ἰο Κϑονν {παῦ ᾿ξ 18 αυϊΐα Ἱπάοροπάορηϊ οὗ {16 
1, δὔπ γυϊραῖο, ὑβουρῇ ἔγουα {86 οὐὈ]οοῦ ποῖ μα μα ἴῃ Υἱοῦ, ΓΔ ΙΠρ8 
8Υ6 Ἰπγοαποραά πο ἢ18 ΘΟ! ΠΟ η Μ ΙΟ ΔρΡρΘδγ ἴο Ὀδϊοπρ' ἰο [86 γευΐδίοη 
οὗἩ {86 νϑυβίοῃ, ἀπά πού ἴο 18 οὐἹρὶηδὶ ἴΌστα : [ἢ6 οΟ]]Δὕοη ΟΥ̓ Ὠ18 ἰαχΐ 
μὰ ΥΥ αἸύομ, τηδάθ ὈὉΥ Μγ. Ῥγανοβῖ, ΒΡ] 68 ἃ ρτοαὺ ἀ68]; Μγ. 
ῬΙαὐῦβ ποίββ, ἴοο, 8.6 νϑ] 8016 1 ΓΠΘΠγβοῖνθβ, δμα (6 Υ ροϊηὺ (ο {Π6 
ὙΟΓΚ ὙὙΏΙΟΝ. ΒΟΙΏΘ ΟΠ6 ΙΩΔΥ γοί Ὁπάουίακα [ῸΣ (18 γούβῖοθ. 

ΤῊΪΒ νθυβίοη ἢ88 ζΘΠΘΥΑΙΥ Ὀθθπ οἰϊοα δελοηρδί {Π086 ὙΒΊΟἢ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ 
οοπίδϊη [86 ᾿αϑῦ 6Ιθνθῃ υϑῦδθβ οὗ δὲ, Μααν Ἐ (ἀοβροὶ. Βυΐ [16 681- 
ἸΩΟΩΥ͂ ὙὰΒ ΥΟΙῪ αἰ βογοηῦ οὗ {η6 το Μϑ ΨΚ. οὗ (86 ρΙδοθ οοϊϊαίθα Ὁγ 

" Οαδίαϊοχζαο, ΡΡ. 11, 12. 
3. 1 ἰδ ὙΟΥΥ͂ ροΟββί 16 ΓΠὺ τὴ6 ἸΠΡΟΓΟΘΟΌΓΘΟ ἴῃ [86 {ἰπι6 οὗἩ Τυδβιηἰαῃ Ὀοίνγθοη [ἢ6 ΒΥΖΑΠΌΙηΡ 

οουτῖ αηᾷ [Π6 ΒοιΠ Γ βἤογοβ οὗ ἴπὸ ΠΘα ὅθε ΣΩΔΥ Βᾶνθ Ὀθθὴ ἴῃ δΟπι6 ὙΑ4Υ σοηηοροίοα ὙΠ] 
πὸ σου] οη ΟΥ̓ ἴδῃ τον] βίοη οἵ τἢΐ8 νϑυβίοῃ, 



7Τῆε “Ἐμελίορὶς Ῥογϑίοη. 42] 

Μτ. Ρ]αῖῖι, ἨΗδ βᾶγβ, “106. γϑυτ. 8 ὅς 9 ᾿πβοσυιπὶ ΔΜ. α. “ Σὲ σωπι 
»εγγεοϊβδοί αἀἴσογα οπιμία σῷ ργαςερίξ Τείγο εἰ δμῖβ, ροείφμαπι αρρα- 
γιιῖδ8οὲ ἰὲ5 7])οπιΐπιιβ ὕδειι8 αὖ ογέμ δοΐϊ5 ιϑημς αὐ οσσαδβιηι, αἰπιὲδὶἑ εος μὲ 
»γαφαϊοατεπὲ Ἐυαπσείϊμηι δαποίμπι, φμιοα πο σΟΥΤ πιρίζαῦ, ἐπ βαϊμέεηι 
αἰογπαπι.᾽ ἢ ΤῊΘ τοβοιὈ]8π66 οὗ {Π18 ἰο 6 τοῖς (ὐάοχ 1,. 18 ΨΟΣῪ 
τλδγΚοα ᾿: (86 ΖΕ ΒΙΟΡΙΟ σαγβίοη τηυϑῦ ἤᾶνο Ὀθθη ἔοσπηθα οὐ σου ϊβοα 
1 ΜΌΚ. τ Β1Οἢ οοπίαϊησα ἀομδίο ἰοσταϊμαίοηΒ ἕοσ δι. Μίαν Β ἀοΒροὶ. 
Α βρβοίηθῃ οὗ δὴ ΖἜοριο ΜΆ. 18 Ἰαἰσοάπορα Ὀγ 186 ον. Τ. Η. 

Π]ῚῺοσηο, τ (86 Ὁ] οτὶπρ ἀσβου ρου, το ἀοί8118 το (Πδΐ 18 
ομδγδοίοσι βίο οὗ ἀοουπηθηΐδβ ᾿η ἰμαῦ ἰδηρτδρα. 

“«Α γίυβθ]6 τηδπυδβοσιρύ οὗ (ῃ6 ΖΕ ΒΙΟΡΙΟ νοσβίοη, ἴῃ ἢπα ῥγθβου- 
γϑίοη,, 18 ἴῃ [Π6 ροββϑββίοῃ οὗ ἴμ6 (Οὐοτητϊ66 οὗ {π6 ΟΒυτοῦ Μ|8- 
ΒΙΟΠΑΓΥ ϑοοϊοίγ. ΕἼΌΙΩ ἃ ΠΠΘΠΊΟΙΓ ΟἹ (818 τηδηυβουὶρὺ ὈΥ ΕΓΟΐΘΒΒΟΥ 
1,66, γα Ἰϑϑσῃ, {δαὶ 10 ΘΟὨἑΑΪη8 {π6 ἤτγϑὺ εἰσῃ ὈοΟΪκΒ οὗ {μ6 ΟἹά 
Τεβίαταθηΐ, τυϊ θη οἢ σ ]υχὰ, ἴῃ ἃ θο]ἃ δηα τηδβϑίουὶν Παπά, ἴῃ ἔνο 
ΘΟ] τατβ οα οϑοῖ ρᾶρθ. ΤῈ ἰδηρίῃ οὗ {πΠ6 ρᾶρα 18 τὺ οὗὨ 8 Ἰδυρθ 
αυδτίο; [86 σι ἢ 18 πού αὐ 80 στοαί. Τῃα νο]ατηθ οομίδϊηβ 28ὅ 
ἴ0]1ο08, οὗ στ βῖοῖι (86 ἰοχὺ ον σβ 282, ΥΟΥῪ ΔΟΟΌΓΑΙΟΙΥ τσὶ ἰ6ῃ, δηά ἴῃ 
ΒΊρΡἢ ῥσαβοσυδίίοη. Οἱ {86 ἢγβύ ρᾶρθ 18 για, ἴ Ἑημορίο, [86 1π- 
ψοσδίοη ΠΒΌΔΙΙΥ Τουπά ἴῃ π6 ὈοΟΪκ8 οὗ {Π6 Εἰαβίοσιι ΟΠ ΓΒ. 1808: “ [ἢ 
1Π6 παπιθ οὗ ἰδ6 Εδίμοσ, δῃά οὗ ἰῃ6 οι, δηὰ οὗ [6 Ηοὶν ΟΠ) οί." 
ΤΏοπ ζῸ]]ονγ8 δὴ δοοουὴηΐ οὗ ἰῃ6 σοηίδηΐθ οὐ {π6 Ὀοοΐκ, τχθῃ ἴῃ 
Τιαῖϊῃ ΟΥ̓ Βοῖμθ ἔΌΥΤΩΘΓ ΡΟΒΒΕΒΒΟΣ, 8Πα ἃ ἀαΐθ Α. Ὁ. 1696, 201} δ6ρ- 
τοῦ οσ.. Οἱ ἰμ6 σϑνοῦβα οὗ [16 βγβὶ [0110 18 ἰουπα 4 40]6, ποῖ υπ- 
1κα [6 ἰ80]68 οὗ ρϑῃθαὶορσῪ ἴῃ βοΐὴθ οὗ οὖν οἱὰ Ἐρ] 8 ΒΙΡ]68, 
ὙΠΟ ΒΘΘΙῺΒ ἴο 6 Ἰηἰδηαἀοα ἴο Βῇονγ [πΠ6 ΒουΓΒ δρροϊηΐθα Ὁ οογίαϊῃ 
ῬΓΆΥοσθ. ὙΒΘὴ [90] οσγ8 (86 Ῥοοῖς οὗ (ὐθῃ 6818, 85 ἰτδηβ θα ἔγοτη ἐμ 
τε οἵ {[λ6 ϑορίυδριηί, Οἱ 86 τόνεγβα οὗ {π6 {π|γὰ [0110 18. {86 
[ΟΠ] ον ηρ; ᾿μβου ροι πῃ Ατϑθὶο: “Τὴ ροοὸῦ Εἰδ6α, {Π6 ὅοη οὗ Ἐ]188, 
στοίθ ὃ: Ο πἱποὶ ἰο ΠΟ ποίδίηρ, οδὴ 6 Δβϑἰ πη] θα, οἰ . ἴῃ 
ΤΟΥ ΟΥ ΔΡρϑδσζϑῃοθ : Ο δχοϑ]θηὺ ἀσῖηκ ἱ οὗἨ νοι ουν Ἰωοτὰ βαϊὰ, 
Βανὶπρ' [86 σᾺΡ ἴῃ μῖ8 μαῃᾶ, ἀπα ρίνιηρ (ΠΔη ΚΒ, “ ΤὨΙΒ 18 τὰν Ὀ]οοά 
ἴον 186 βαϊνδίοῃ οὗ τηθῃ.᾽ ΕὌΪ1ΟΒ 7. δὰ 8. ἴσα Ὀθθη ΒΌΡρΡ]166, ἴῃ 
ῥδροτ, ὈῪ 8 πιοτὸ τηοάσσῃ Βαμα, Οπ {Π6 ΓΟΥΘΓΒΘ οὗ [0110 8. 18 ἃ ὙΘΙῪ 
ὉΠῚ0]6 αἰοιηρύ αὖ ἀγαὶπρ, ἴῃ (86 ἤρυγο οὗ ἃ ῬΘΥΒΟῚ ΔΡΡΑΓΘΗΥ ἴῃ 

ῬΓΑΥ͂ΘΙ, δοοοιηρδηϊθα ὈΥ͂ δὴ ᾿πβουιρίϊοι ἴῃ ΕΠΒΊΟΡΙΟ αὖ (μ6 βι46 οὗ (868 
ἤσυγα: “1η ἐδ ρῥγαυϑσβ οὗ Μοβοθ δῃὰ ἄδτγοῃ, ίο ̓  Αργαἤδη, [8880, 
Δα “4600, δὰ 1, (ῃγ βοσυδηί, Ο Τ,οσά, ργθβθηϊθα ἴῃ {μ6 ῬΟΟΣ οὗ 
116 ΤΥϊπΙτν, ἃ 681, Ἰηῆττη, ἀπα ἀθἤ]6α βίπηου. [μοῦ {μ6ηὶ ᾿ΏΡΙΟΣΘ 
Ομιγιβι.᾽ ἵὕὕπαᾶεον [86 ἀτγανσίηρ, ἰπ ΕΠ ΙΟΡΙΟ: “ [πὶ (Π6 ΒδΠ16 ΤΔΠΠΟΣ, 
ΘΥ̓́ΟΣΥ Βίαγον ἰμαὺ βἰαγβ (ὐβδὶπ, Μ1}} 1 ΤΕΡΑΥ ἴπ {Π18; δῃά, 88 μ6 8] 6, 
80 804]] 6 Ὀδ6 βἰαἰη.᾽ Οἱ {86 σόνοσβα οὗ ἴο]1οὸ 98., δἱ {86 οπά οὗ {6 
Ὀοοκ οὗ Εχοάυϑ, δῖ ἰγοὸο ἤρυγοβ, βοηθοῦν δῦ διταλ αν, θὰ ΥΑΙΟΓ 

1 8566 “ Αςοουῦηὶ οὗἩ Ῥυχηϊοά Τοχὶ," Ρ. 254. ΤΕΐ5 ποίθ οὗ Μτ. Ῥ]διιβ νγαβ ουοχοοκοά, 
ΜὈδη (ἰδ. ΖΕΣΗϊορὶς 88 τηϑηϊοποᾶ ἴῃ ἢ. 955. οὗ [δὲ υο]υπλθ: 118 οἰϊδίίου ψουϊὰ δαγθ 
ΤΑΔΙΟΤΊΔΙΙΥ δἰγεπσίλεποα ἴ[λ6 Ῥοΐηϊδ ἴΠοτὰ 161 ἃ ἄοντι. 

3. ἐς ΑΒ [ἢ]19 ἰηδοετ ρείοη, ὙὩΐϊο ἢ Οσσυγα οἡ [Π6 ΒΡ] ἃ ἰοαγοδ, βαυοῦσα οἵ [Π6 ΘΥΤΌΓΕ οὗ 186 
Ἐοπ ἶβἢ ΟΠ τ ΣΝ, 18 88 ΡΓΟΌΔΟΪΥ τ τθη ΌΥ͂ ΒοΙη6 Αὐγεδιηἶδη Εοιηδηΐδί. ὙΠ6 ἰῃδοσί ριΟὉ8 
οἵ [δδδς, [06 ττῖϊοσ οὔ 16 ΜΆ., του του ]δῖθά, δηἃ βοτμθεῖμηο 8 ΟὈΒΟΌΓΟ, ΒΟΟΣ ἔγθο ἔγοιι 
ἀήρ οἴοσβ. ΤΏο ἤχυτχο οἵ δι. Ῥεῖΐοσ, τηδη!οπεᾶ Ὀοϊονν, γγ88 ῬσορΌΥ ἰγδεθὰ Ὀγ 18 βδιὴθ 

ἃ, 
ΨΟΙ. 1Υ.1 Υ 
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Ὀοίίον ἄγανῃ, δηα βϑϑϊηρὶν ὈΥ {Π6 τοῦ οὗὨἨ [86 τηϑδπυβοσιρί; δηά 
ἴῃ Θποίδμο. ΡΪ8ο6 ΟΥ ἴνχο ὕπογα ἃ.ΓῸ ΤῊΔΥΡΊΠΔ] ΟΥ̓Βατηθηΐθ. Αὐ {Π6 6πά 
οὗ Πρυϊογοποιν 18 [18 ᾿πβου ρθη, ἴῃ ΕΠ Πϊορῖο : “ Τμ6 τοροοη οὗ 
{η6 ἰανγ, ὙΠΟ οα βραῖζε ἴο Μοβθβ. Νυιωθοσγοᾶ δ070 ' (πογάβ). 
Τηίογοθάθ ἴοσ γοῦν βἷανο βαδο.ὖ --- Αὐ {π6 οπά οὗ {6 νοϊυπι : “ ῬΥΆΥ 
ἔον ([ῃἢοβα σγο ἰαρθουγαοᾶ ἱπ {Π18 ὈΟΟΙΚ; δῃα [ὉΓ γοὺγ βἷανο [βδ80, 0 
ρδᾶγα [818 ἴο «ὁγαβαίο, [86 Ηο]ν.᾽ ὙΒθη ἔΌ]]ονΒ δ ᾿πΒου ΡΟ Ο. ἴῃ 
Αταῦῖο: “1}ὴ (86 πᾶῖῖο οὗ [106 Εαίμον, δἀπᾶ οἵ ας ὅοῃ, δπα οὗ {86 
Ηοὶν Ομβοβί, οπα ἀυᾶά. Ο Ἰμογὰ, βανθ ἴῃ Ῥθορὶβ ἴτοπὶ ΘΥΘΣΥ 6ΥὙ1}] 
Ο ουὖτ αοά, 6808 ΟἸγιβῦ, (Π6 Βρθδξοσ ἴο τηϑη ἷ Ο ΒΟΥ Ρθορὶο, σϑ- 
ΤΩΘΙΏΌΟΥ ΥὙΟῸΓ δἷανο [8880, ἴπΠ6 ροοῦ ; (ἀοά 58},8]}1 Το θτα 6 Γ γου ἴπ [86 
ΤΩΘΙΌΪΘΒ Οὗ 1818 ῬοΟΚ. Ῥγαν, 1ἢ αοα μὲ σ]]1ηρ,, ὑΒαὺ 1 ταν 6 Ρ6Σ- 
το θα ἴο 866 γΟὺΣ ἴβοθ. Απα ἈΓᾺῪ [Ὁ τη6, [Π6 Βίπῃιοσ, ῬϑΥΓΌΟΙ ΤΩ 
81η8, Ο [οτα ' ἀπά Ἰοὺ ταῦ θοᾶν Ὀ6 Ὀυγιοα ἴῃ Μουπί δ΄᾽’οπ.᾽ ΤΆΘα 
ἴο!]ονγθ, ἴθ ἘΜΠΙορῖο: “ Τῆδὺ ΟἿΓ ΘΏΘΠΔΙ68 ΤΊΔῪ ποί ΒΑΥ οὗ 8, “ ΥΥ9 
μβανδ σοπαιογθα ἱμοσα: ἢ 6 γ80 ργυάοηί, Ἧ᾽ ὁ Βανθ ρίνϑῃ γοι 8 ἰδ}. 
Βα γο [86 ου]ύυγο.---- δον γα ἴΠ6 ΗοοΚ : ΤΟᾺΡ 8πᾶ χαο)οϊδο.᾽. .. ... Α 
ἔονν πῸὸ5 παν Ὀ6Θη οὐαϑοα, Τηθη Ὁ] ]ΟὟ8.. . .. “πη6, [βΒ816, {Π6 
ῬΟΟΥ, 1ἴπ ΥΟῸΡ Ῥγδυϑσβ. [Ὁ ψδβ οοιηρΙοίδα ἴῃ Βοίῃβ!. (ἀδῦραζα, οὗ 
Αχυπμα. [πἰδν πδθ, Ο Τωοχὰ, Βαανα [ ρμ]δηΐοα, ἐμαὶ ποὺ ρ͵δοθ πὶ 
ποῦ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟἶΒΟΡ ῥΪἷδοθ δσοαρύ Μοαυπηίΐ δῖοι ; [16 τηουηῦ οὗ ΟἸσῖδβέ : 
1Π6 Βουβο οὗ ΟὨγϊβίιαπβ. [1,60 {86 πὶ ποί Ὀ6 ἔογρούίθῃ ἴῃ ὙΟῸΓΣ ῬΓΆΥΘΙΒ, 
ὙΠῸ Πᾶνα χαϑα πα ἰβϑιῆθα το γοὺυ. Ῥγαϑβοσνο, Ο 1,οσὰ, {818 τοῦ 
οἴδυϊησ [ῸΣ τὸ (ὮΥ βουνδηΐ, [86 ῬΟΟΥ ; δηα ργββοσνο 411} (ἢθϑ6 Βοοῖβ 
ν Β1οἢ} 1 οἴου, ὑμπαῦ {π6 Ὀγοίμγθη, ἀνθ] ηρ αὖ “γιατ, τῆαῪ Ὀ6 οοτ- 
ἔογίθα, Απά ΡῥΓΔΥ ἴῸΓ τη 3, ἰοσσϑῦ τὴϑ ποῦ ἴπ {π6 ΒΟΥ οὔῆοΘαΒβ, δπὰ ἴῃ 
ἀλολος {Παὖ γγ7χα ΤΩΔΥ 811 βίαμα Ὀϑΐοσθ (ἀὐοά ἴῃ {π6 ἰδγτιῦ]6 ἀΑΥ δηά 
ουγθ. ΤΠαΐ {Ὁ τοῖρηῦ ποῦ Ὀ6 τυ ίθῃ {μαὺ 6 ΤΟΥ ψγαηίϊηρ, 1 Ππανθ 

ὈΓΘΥΪΟΙΒΙΥ βοηΐ δηὰ ρίνϑη γουῦ {Π18 [Ὁ {86 ψαγίασο οὗ (6 ἰββυοηγ. 
Γηἰοσορᾶθ, ἀπα Ὁ]688β.0 ἀπά δἷδο ἔογ {πῸ σϑγοβδϊηρ οὗ {π6 τϑοοσὰ οὗ 
(86 Εδίμοῦβ: δπᾶ α͵8ο ἔου Οὐυθβίκαμα ὃ, [896 αἀυθοη οὗ ἰδ6 βοῃβ οὗ 
ΑΡγυββιηῖα; (ῃαὺ {ΠΟΥ ΤΑΥ͂ 6 Οοιϊηξογίοα, δηαἃ (Π6η06 οοηνψοτύ ΟἿΓ 
ΤΟΩΊΟΩ ---- ΦΥ͂, ΙΔΟΓΘΟΥΘΥ, τηϊρταίθ ἰηΐο ΟἿΟΣ ΓΤΘΡΊΟΏΒ, δηα γϑϑίοσθ 
ΦΓ ΟΥ̓ΌΒΑΙΘΙΩ : --- Πα [ῸΓ {86 ΟΑΙνασυ οὗ Μαγυ. [μοὐ πο πὶ ῬΓΔῪ [ῸΣ 
ἴ6. Ιμοὐ δ Ὀ6 ῬΙΓΟΘοσυ α δ8 (6 ὙἹάον Β τηϊΐθ, ΤῸΣ ΟΥ̓ΟΥ δῃά δυϑυ. 
ΤΙ οὐ (Ποιὰ ποῦ 86}} ΟΥΎ ΘΧΟΠΔΩΡῸ : ΠΟΙ ]οῦ {61 ΟΑΥΤΥ 1 ΔΎΘΥ ; ΠΟΙ ]οΐ 
ἴθπὶ οαυδο 0 (0 δ6 ῥΡ]δοοθα οἰβοσῆθσου Απά.. . ... .᾽ [86 τοβί 18 
ψδηΐϊΐϊησ, Ηδποθ 1ὖ ἈΡΡΘΆΙΒ {παὶ {π6 ὈΟΟΙ γγὰ8 ψυυϊιΐθηῃ δ Αχύυγηα, 
[86 δποιθηΐ οδλρὶίαὶ οὗ ΕΒΊΟΡΙΑ; δηα ὑμαὺ 1ὖ τγχᾶ8 βοηῦ ὈΥ͂ [8886 ἴο 186 
ΔΙΌΥΒΒΙ ΙΔ 18 τοδί αἱπρ' ἴῃ “ΘΓ ΌΒδ] θη. Νὸ ἀδλίθ ἀρρϑδγβ 1 {86 τηϑδηυ- 
βοσιρὺ 1861. [ΙῸ 186, ῬγοῦδΌϊν, δρουὺ 800 γϑϑῦβ οΪα, Οἱ (86 ΤΟΥΘΥΒΘ 

οἶς 15 συϑίΟΙ ΔΓ διηοης ἐδ 965, γτίδηβ, δηὰ ΕΠ ΟΡ ΙΔ}, ἰ0ὸ ὩσσαΡΟΣ [86 υογὰδ ἴῃ 
ἂνο ὈΟΟΚΒ οὗ βοτίρίαγα. 

2.“ Τῃ γῃηοβί οὗ ἴπ6 ΘΘΒ. 6 ΟΠ ΤΌΒΟΒ, ἰξ 18 [86 ῬΓΔΟΙοΘ ἴῸ Θπυτηογαῖθ ᾿μοἷσ βαί ἰδ ἰῃ ἃ. ΘΟσ Δ Ὼ 
Ρατὶ οὗ 156 1ρυτοΥ. 

8.  ΤῊΘ Πϑδη6 οὗἉ ἃ τορίοῃ, ἃ 8ε8, δῃ δ τηουηϊδίη, ἰῃ ἘΧὨϊορία; θοὸ οαἰουγαϊθᾶ, 88 ἴο ὃθ 
οϑίθοσηθα ὮὈΥ ἴη0 ἘΦ ΉΪΟΡΙ8ΒῺΒ 88 ὑγοίδγα Ὁ ]6 ἴο ουδὴ ϑἰπδαὶ ογσγ Μουης ΟἸΐνοῖ; δηὰ, 85 ἰσδάϊεοη 
δαγα, ἩΒΠ ΠΟΥ Φόδορἢ δπὰ Μάατγυ, πὶ [6 ΟὨ]ἃ “6818, Ὀοίοοῖκ ἘΠοτηβοῖνοδ, τηλκίηρ ἴῈ ΓΒοὶσ 
τοδί θοθ [ῸΓ ΒοΙη6 ἰἴπ|6, ΔΕΣ ἴπ6 Βίρῆς ἰηΐο Εκγρί, (Οαδίεϊϊ, Βα Ὁ γοῦθ. ---- Φιμάοϊ, δα Ὁ νόοςθ, 
δΑΥΒ ᾿ὰ 8 ἴΠ6 ΠΔΙΏ6 Οὗ Δ ΤΠΟΠΔΒΙΟΣῪ ἴῃ ὕρρος Εργρὶ, οὶ ττδ8 δἰ ταγ8 Πδὰ ἴῃ ρτοδὶ 
γοποσοσίοη ὈΥ͂ 16 Οορίδ δὰ ἘΠ ορίδηθ; δη ἃ Ὑθοσο ΟἸσίδὶ 18 δαἱὰ ἴο μβανϑ γεοϑϊἀοὰ νυὶτἢ Ὠΐε 
τροῖδοσ, τ θη Βο δεἃ ἤοσῃ Ἡθεοὰ. 
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οὗ [0]. 28. 18 ἃ ἀτανγίπρ' ἱπίθπάοα ἰο τθρτθβοπὲ Απᾶγον ἐμ 6 ἈΑΡοβέϊο, ὙΠ ἢ (Π6 ὈΟΟΙΚ οὗ [6 ΟΒρ618 'π οηβ Βαηᾷ, δηά {π6 Κκαγβ ἰπ ἐδ οἴμιοσ, 
ϑόηλ6 1688 ἱῃρθηϊουβ ἀγαξϑιηδη, Βούαν θυ, 848, ὈΥ͂ τηθ8ῃ8 οὗ {Π| ἐγϑῃβ- ῬΆΑΓΘΠΟΥ οὗ ἴπ6 νβ]]ιπι, ἐσαοθα ουὐ {18 ἥραγο οἢ (π6 Βτεὶ Ρᾶρα οὗ 1818 0110, δῃὰ σίνϑη ἐμ πδπλα οὗ Ῥϑίοσ ἴο ἢϊ8 Βα ]6 ΓΕργαβοηίϑοη. 
Ἡς 88 [μῃὺ8 βυσοθοάρά 1ῃ ἬΝ ἔχρα ἢ ἴο δῖ, Ῥεοίθυ (ῃ6 ἢγβί ρ]δοθ, δυά 
8180 ἴῃ Ὀεβίονγϊηρ ου Εἴπ {μ6 Κογβ. Αραϊπβὲ [18 Ρἰοΐανα οὗ Ῥοἴοσν 18 
Ῥἰδοοα 18 αρϑ, 120 γϑδγβ. 

“ἼΒο ]ονίηρ ἔδο- δἰ πλ}]8 σθρσϑβοηίθ ρασὲ οὗ (π6 τϑιραυκα }]8 Ρτο- 
ῬΔΘΟΥ οὗ Βαἰδβηι. 

Νυμ. Χ ΧΙ. 17, 

Ὦ ΖΑ γ Φ ἃ Ὥ: 
ὍΗ.: ὦ ἃ Ἐπ»: 

.5.- Ὁ ,Ν ν δ ΗΡΦΦΏΞ 

υυ σξρ: τλ1γ-1: 7.09 
γύην ἘΣ ΟΣΆ: 

ἌἌρο ἢ Δ Δ 
Δ ὦ λσσε Δου ΔᾺ 
ἄν ΠΟ», 
΄σωτου": ΔΛ ̓ἄγῥ ΔΙ: Ὁ 

ῬΦῬ:,Ἐ:Ξ 
“« 7 5λαἿ] 566 ἀέηι, διιξ ποὲ ποιο: 7 ελαῖϊ οαἱ] λίηι διοεεα, διέ δε ἰς ποί 

παν: ἰδέτε «ἢαϊ! ατῖδε α εἰαν ομέ 9 “αοοῦ, απᾶ ὕγοπι Πεγαεί ελαϊ! ἐ 
αγῖδε : απά ἦο 4λαἷϊ ἀδείτοψ ἐδε ἀπιδαδεαάογε 9. Μοαῦ, απὰ ελαϊϊ ἐακό 
οαρέΐσε αἷϊ ἐλ οὐϊϊάγεπ 977 ϑειλ." 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΠΙ͂. 

ΤῊΞ ΑΒΑΒΙΟ ΑΝῸ ΟΥ̓ΗΞΕ ΓΤΑΊΤΕΗ ὙΕΒΕΊΟΝΕ. 

ΤῊΒ τοιλδὶπηρ' ὙΘΥΒΙΟΠΒ ὙΠΟ μᾶγα βοσωθίϊπηθβ θθθη αποίοα ἴῃ οὐ ἶσα] 
οαϊοπδ οὗ (86 ατϑοῖς Τβίδιωθηί, ἃ8 τιὶίμθββαβ ὅο {π6 ἑαχί, τὸ οὗἉ 1116 
ΟΥ̓ ΠΟ ἱπηροσίδῃοθ, 88 (Ἀν 88 ὑμαὺ οὐ]βθοὺ 18 δοῃοδσπιθᾶ, ΤΏΘΥ δγὸ ἴοο 
γϑοθῃΐ [0 Ὀ6 80]6 ἴο ΒΟΥ τ μδῦ π6 δοπαΐοη οὗ (86 ἑαχὲ γγὰβ ἴῃ Ὁ ΣῪ 
ΘΑΓΙΥ Εἰπη68; {Π6 ΙΓ ΟἾΪΥ σα]ὰ8, 88 ὑδαγίπρ οἡ {86 ατϑοῖς, 8 ἴῃ Θοη- 
ὩΘοΙοη ἢ ὑπ6 λέφέογψ οὗ [μ6 ἰαχύ, δὰ πο τῖτὰ 18 οὐἰ ἰοΐδια. 

Υ 3 



24 ΖΤοχίμα] (γίξιοιδηι. 

ΤΠΘΥ͂ Τα υἶγ6, ΠΒΟΜΘΥΟΓ, ἴο Ὀ6 ὈΥ] ον ἀοβουῖ θα ἤοσγο, θθοδῦβα [δ 
Του ποθδ, ΠΟ δΓ6 ΒΟΠΊΘΕ 68 τηϑθ (0 {Πθτὴ, τσ ἢῦ ΟΥ̓ ΒΟΓΎ186 Ὀ6 
Ὀυΐ ἀἰγΑΪΥ 1μ06]]1σ 1016 το (ἢοΒ6 ὙΠῸ ἃσγθ υδίηρ; οΥἾ168] ὙΟΥΪΚΒ. 

ΤῊΒ ΑΒΑΒΙΟ ΨΈΕΒΒΙΟΝΒ.---Τ 6 ργίπίοα εὐϊξίοτδ οὗ [6 Αὐδθὶο γϑὺ- 
ΒΊ0η αἰνὰ ἤχϑὶ Ὀ6 Βροοιῆρα Ὀοίοσο ἐμ 6ῖν ὑθχῦ ὁδῃ Ὀ6 ΙΏΟΓΘ ΡΑΥΓΟΌΪΑΥΙΥ͂ 
ποίϊορα. 

Ι. Τα ΒΟΜΑΝ φαϊέο ργίποορβ οὗ ἴπ6 ἴουγ (ἀοβροὶβ, τ ΒΙοἢ ἀρρϑασοά 
1 ὑνγο [οστηβ, ὙΣΓῸ δὰ σψιϊπουΐ 4 1.60 1ηὐοΥ] ] πη6α γογβίοη, ἀαίοα οὁἢ 
[88 {1||6 1690, δηὰ 1 {Π6 βιι ϑοσιρίζοη δὖ {π6 δῃὰ 1691. ΤΆΪ8Β 18 οἴϊθῃ 
ο8164 16 “ήἼεαϊεεαπ ἰοχὶ, ἔσομι 118 μανίηρ ργοοθθάθα ἔγοτη (Π6 Μ6- 
αἀἸοθδ ᾿γϑββ. 

11, ΤΙ ΕΈΡΕΝΙΑΝ Ασα, Αἢ δαϊίοη οὗ {86 ψ8ο0]6 οὗ {π6 Νὸν 
Ταβίδιηθηῦ ὙΠΙΟΝ ἈρΡροαγθα δἱ 1 ϑυάρθη ἴῃ 1616, ἰπ σψῖοῖ Ερθηϊαβ 
ΤΌ] ονσεα {86 ταχύ οἵ 4 ΜΆ. οὗἉ [πὸ {π᾿γίθθη ἢ οὐ ἔοαγίθοηί ἢ ὀθηΐυτΥ. 

Π|Ι. Το Ατδρὶς οὗ {π6 Ῥαγὶβ Ῥοϊγρ]οί, 1648 : {ἢ158, 1η [6 οΒροῖδ, 
[Ὁ]]ονγ8 [86 Ἐλοτηδη ἰοχῦ; ὑπουρὰ (86 οαϊίον, (ἀαδΌγιοὶ διοηϊία, αἸα ποΐ 
Δ ογα (0 1 Θχοϊαθινοῖυ. [}ἢ {π6 ΕΣ Ι8.168 μα δὰ ἃ ΜΆ. ἔγοια Α]βρρο. 

ΙΝ. Το Αταρῖο ἴῃ Ῥ δ οῃμ ΒΒ Ῥοϊγρὶοίί, 1657: {818 βϑθίὴβ ἰο ὃὈ6 
ἰδίῃ Β᾽ΠΡΙΥ ἔγοτα [86 Ῥᾶγὶβ ἰοχύ οἵ 5᾽οηϊΐα. 

Υ. Τῇ Οαγεϊιπὶ ἰαχύ ἴῃ 1τὴ6 ϑγτίδο δῃηὰ Ασαδιο Νονεν Τοβίδιηθηϊ, 
ΡΟ] ΙΒη6α δ Βοιμθ ἴῃ 1708. (8386 δρουϑ, ρ. 261.) ἴῃ {π| ἃ ΜΆ. 
ὙγὙᾺ8 ΘΙ] ΟΥΘα Ὀγ {Π6 οαϊΐον ΒΟ μδα Ὀδοα Ὀσουρλῦ ἔγοπι ΟὙργαβ. 
Α Οδγβῆθηιὶ οαϊίοα μ8α Ὀδθη ἰηΐθηαθα Ὀγ ΦΨοῆη Βαρίϊϑέ Βαυτλ ΠΩ, 
{π6 οαἀϊίον οὗ (ῃ6 Ἐβοιηδη 610 ργίηοθρβ οἵ [πΠ6 (ἀοβρϑίβ. 

ΤΉυΒβ, οὗὨἉ {686 οἀϊίοηβ, [., 11., δηᾶ Υ., ἃ ἀουινθα ἔτοια ΜΆ. 
ΔΌΓΠΟΣΙΥ ; δηᾶ {πουρἢ (86 ναυϊδοη8 Ὀαύνγθθη {ποτὰ μᾶνα 66 ταβίρα 
ΟἹ ὈΥ 8βοη!θ 8ἃ8 Βῃονιηρ {παΐ {ΠΟΥ͂ οτο αἰ γθηῦ νϑγϑίοηβ, 1Ὁ γ7α8Β 
Ργονθα ὈγῪ δίοιυ 5 {πμαῦὺ {π6 ἰγαπδαύοη 18 ὁη6 δῃα [ἢ8 βᾶπιθ, ἱπουρἢ 
ψϑυΙ ΙΟπ5 παν Ὀ6θὴ ἰηἰγοάυοοα, ΗΘ βμονοὰ {μαῦὺ ΔΜ 53, ἴῇ πθ]οἢ 
1πΠ6 (οΒρ6}5 βίδῃα ἴῃ σγδῦϊο δηα ϑυσίδο, ἀο ποὺ οοηῃίδίη ἃ γϑδ]]ν αἰ - 
ἔογθηῦ ὑγδηϑαίίοη; ἂπά Ηρ ταδάθ ἰῷ οἶθαῦ (μαῦ {Π6 βᾶπὶθ {ὑπὶηρ 18 
ἴσα οὗὨἩ {μ6 Ασδδῖς (ἀοβρϑὶβ ψβθῃ [ΠΘΥ δγα δοσοιωρδηϊθα ὈγῪ Μϑη;- 
Ρμιο.5 Βα ϑίοιν, Μίοθδ6]18, ἘΔΟΒΒοση 4, Ηρ, ἀπα οἴποτβ, τπουραῦ 
0 ἀπἀοιιθίοα {πμαὺ {18 νοσβίοη οὗὨἩ [μ6 (ἀοβρϑὶβ νγαὰβ (δ Κοὴ ἴτοπι [88 
σοί; δηᾶὰ {Π18 ἀρρθδῖβ ἴο ἰαύθ θθθι ΨΘΥῪ ΨΘΠΘΓΑΙΥ ἀβϑιιπηθα 88 ἃ 
οογίδϊη ἔδοῖ, 

1 ΤῊΐϊ8 Βοϊηδη ϑαϊοη τν88 γοἰββιιθα το ἃ ποῦν {ΠΟ ΡαρῸ ἴῃ 1619, δηὰ Μ᾿} ἰδο Ἰοδῇ δἵ [09 
θη, σοηϊαϊπίηρς (6 δι βογ ρίίοη, εαποοίϊοά, δὰ ΕἾΝΙΒ δίδιωροὰ δ᾽ ἴα Ὀοϊζομι οὗὨ [86 ΡΓθ- 
οοαϊηρ Ρᾶρο, 80 {πὴ Ὁ τηϊρηϊ βθθῖι ᾿ἰκθ ἃ ΠΟῪ τγοσΚ, [Ιπ 1774 [06 πηβο] ἃ ΘΟρίθ8 νγο τα 
ἰδϑαοὰ δἱ ΕἸόσοηοθ νυ ἱἢ ἃ ῥγοίδοθ ρίνίπρ δοῖιθ δοοοαης οὗἩ [86 οἀϊτίου ἐδ. 1; τὰϊο ἢ τν δα, 
δ ΔΡΡΟδσβ, ργθραγϑὰ ππάθτ 1816 σᾶγὸ οἵ Φοβη Βαριίϑι ΕΒαγιηαπάϊ, ἰῃ 186 ῥγίποηρ οΒῖοα βεῖ 
ὋΡ δἱ Βοπιθ ὕγ τ6 Οδγάϊπδὶ Ἐδγάϊηδηάο ἀθ᾽ Μαάϊοὶ. 10 δὰ Ὀϑθη ἰπ μδηᾶ βοῖμθ ἔἰτηθ 
νι οη, ἰῃ 1587, Εὀταϊηδηάο δβαςοοοαοα ἰδ Ὀτοίποῦ ΕὙΘΏΘΟΒΟΟ 88 ἀταηπὰ ὮυΚο οὗ ΤαδοΟΔηΥ. 
ΤῊΪΒ ποὺ ΟἿ ἀραγοά [16 ΔρΡΡΘΆγδποθ οὗ ἐ}}}8 οἀϊτίοη οὗ [86 οΒρ615, Ὀαΐὶ ἐν ἐγαδίσαιθα 186 
Ραθ]οδιίοη οὗ σρϑηΥ ἱπϊοηάἀθὰ τοσκβ. ὙΤὨΪ8 γοίδβϑιια ἰη 1774 ἰ8 βίαιθὰ Ὁ Οθβαὺ Μα]δηὶ- 
ἸηΘ08, 1ῃ6 δΔυΐθοῦ οὗἩἨ (Π6 Ῥγοίδοθ, ἰο ἤδυθ θόθῃ ὑπὰοσ [δ6 δυβρίοοδ οἵ ῬΊθΙσο ᾿ϑορο]ὰο 
αταπὰ Ὀυκο οὗ Τυβοδηγ; Μὴ δυοσοοοάθα εἶδ ὈγΟΙ͂ΒΟΣ Φοβορὴ 1, πὰ 1790, 68 1ϑορο]ὰ 11. 
ἘτΏΡοτοσ οὗ Οοστηδῃγ. 

2 Ὠϊἰδβογίδιίίο ἰπαυσαγσα! δ οὐ εἶσα ἀ6 Ενδηροὶ δ Ατὐδϑὶοῖϊβ. Ταυδίηρα, 1775. ΤῈ ἀτγρι» 
τηθηῖβ ΟΥ̓ Βίοττ ἢδνς ὕθθὴ δάπιϊ το ὈΥ ΜὶΟοἢ86118 (ἰΪ. 89.), Υ πὰρ (ὃ 106. Ρ. 394. εἀ. 
1847), ἀηὰ οἴδιεῦ σοτηροίοηϊ Βοθ ἾαΓΒ; ἰπ ἔδοϊ, (μ6 Ορροϑίϊα Ομ ἑῃἱ ἢ Βθθτηβ ποῦν ἴὸ Ὀ6 ΠΗ Ποδγὰ οὗ, 

8. Ἑϊηϊοίΐέαην, ὃ 108. (Ρ. 385. οἀ. 1847). 4 ἘΠἸη]οἰπρ, Ὺ Ρ. 39. 

-Ρὖ΄ὶ͵͵͵Ὁὃὃ  ῸῸ, τ ιν “1 τῆς τ 3 -- 
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ΨΌγΩΡΟ]], Βουσονοσ, {ΠΓΘῚ ἃ ΠΘῪ ΠΡ Ομ {πΠ6 δυδ]θού ἴῃ ἢ18.“. 1)6- 
βου ρίίοῃ οὗ δῇ Ασδῦῖο Οὐάεχ οὗ {8μ86 ἸΙΡΤΑΓῪ δὲ ΕὙαπθῖκοσ, οοπίδιπιηρ 
{π6 ἔοι Βρο8, [Ὁ] ονοὰ ὈΥ βοιηθ Γθιμ 8 σχοϊδίϊηρ ἴο 86 ΠΡΘΓΆΓΥ 
Ὠϊδίοσυ οὔ [πΠ6 Ατσδῦῖο νϑυβίοῃ οὗ {π6 (χοβρεβὶβ.᾽"} 

Τὰ {18 Π᾿ββουίδιϊοη ΦΌγΏθΟΙ] ἀδβοσῖθοβ {μ6 ΕὙΔΠΘΙΚοΣ Οὐάοχ, δηά 
ΡΓΟΥ 8 ἐμαὐ 118 ἰαχὺ ΟΟἰποΙ.68 ἴῃ 108 σἜΠΘΡΑΙ ἰαχίυγο ὑγΣἢ (ῃ6 Βοτηδη 
εὐϊξο ργίποορϑ ; δια {μπαὺ [6 Υ Ὀοΐὰ οὗ {ποτὰ [Ὁ]]ον [86 1μδι1ὰ Ὑ υϊραία ; 
80 μαύ (818 ΘΟΠΙΟΥΓΑΙΥ τὰ ἰΠ6 Βοιηδη ἰοχὺ τηυδῇ ποὺ ὃδ6 ἰαια τὸ {6 
δοοουηΐ οὗ Βδγτουμαὶϊ, {πΠ6 οατογ. ΤῈ6 Ατσδθῖο (ὐοβρϑ]β ἱπ {πΠ6 ῬοΪγ- 
σἰοιίβ ἃ ἴῃ ΓΩΔΩΥ͂ ΡΟΪηΐΒ 1 ΘΟΟΟΓάΔΏΟΘ, Πού νου, 1 [Π6 ατϑὸκ 
ἴοχί, ὙᾺ18 ΨΦΌΥΠΡΟΙ]] ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἴοὸ βᾶνθ Ὀθθη {πγουρῇ ἴΠ6 ᾿πθτιθποα οὗ 
8η ΑΙοερρο Μϑ. οὔτμο Νὸν Τοβίαμηθηῦ ἡ μΙοἢ (Π6 ΘαἸύοΥβ οὗ {Π6 Ῥασὶβ 
Ῥοϊγυρίοίε μαᾶ ; {βουρῇ ΓΠΘΥ Βρϑαῖκ οὗ μανιηρ; ἰῃ {πὸ (ἀ08ρ6}8 τορϑαίθα 
(16 Εομηδη ἰοχί, δπα μαυϊηρ ΟὨΪΥ ἴῃ {86 τοὺ οὗ ὑμὸ Νὸνν Τοδίδιχθηΐ 
πιδοα (86 ΑἸερρο ΜΆ. 

Νον ἴῃ ἐμ οἱσβίῃ οοηΐατυ ΦΌομ ΒΊΒΒΟΡ οὗἁ 6 υ11}}6 18 τη θη ]οηθα 89 
Βανΐπρ ἰγϑηβιαίθα {89 Ηοὶν ϑουιρίαγεβ πο Ασδρῖο, (Π6 Ἰδηρσιιαρθ 
ΜΓ ἘῸΝ γα8 {Π6 Π ΒρΓΟΔαΙηρ τ ἹΔοὶν ἴῃ ὥρῃ; ἀπα {Π18 στο, 1π [6 
ΟὕοΒρ618, Φγπ00]]} πεσϑθς ἴο Ιἀοητ ιν τ (86 ἰαχί οὗ [86 ΕὙΆΠΕΙΚΟΣ 
ΜΆ. δηὰ 186 Βοιθδῃ οαἀϊίου3 ΤὍΤθα αμδδβίϊοη, (μη, ἴο Ὀ6 Ββοϊνρᾶ 18 
[818: Υγαβ [86 Αγδθὶο ἰγαπβίδίου οὗ [86 (ἀοβροῖβ ἰοστηθα ἔγοιῃ [ἢ8 
Τιαἴϊη, δηᾶ δἴοσναγάβ γον βοα πιὰ (86 τοοῖς ὃ οὐ, ψγ88 1 σοί οσσηοα 
ἔγοτα (86 ατϑοῖὶκ δηὰ ἴμθη δααρίβα ἴο {π6 1,μδὕη ἢ [ἡ (86 ἴουττηο  οδ88 
186 νοϑγϑίοη οὗ Φόβῃ οἵ ὅὅδυ1:}6 τοῦ παν Ὀ6θὴ [86 .,γϑέ; 16 [Π6 Ἰαὐύαγ, 
186 ῃ 41} παὺ τὰ ἄόοῃο ὈΥ {πᾶῦ ΒΙΒΠοΡ τοῖρὶ Ὀ6 ἴο δαἀαρί [86 οχἰβὺ- 
Ἰπε ἰυδηβδοῃ τὺ ὑμ6 1μαἴη, ὙΠΟ. γα (ἤθη ΓἈ]]Ὼρ ᾿ηἴο ἀΐδβιιβ8 ἴῃ 
Ρδ 1}. 
ΤΠΟΓΙΘ 4180 οσχ βίβ ἃ τϑοθηβῖοι οὗ [86 βαῖὴθ Δσδθῖο υϑυβιοη 1 ΠΊΟΒ 

ἀῦ ΒΘΘσὴβΒ ἴο Ὀ6 δἀαρίθα το {[π6 Μοιρμῖῖο; [86 ΕΡΊΒ1168 ἀρρϑᾶῦ ἴο ὃ6 
8 ἐγαπείαϊζιοπ ἴτοτα ἰμαὺ γογβίου.ὃ ὙΤμ6 ΜΩ. ἴθ ψβῖοῖ (18 οχιβίθ 
Ὀοϊ]οηροά ίο Βαγιαπαάι. 

ΤΠδ νογβίοῃ οὗ (86 Ἰαύϊοσ ρασὺ οὗ ἰῃὴ9 Νὸυνν Τοδίαιηθηΐ ἴῃ {86 Ε- 
ῬΟηΐϊδαη ΑΥαδῖο νγῶβ τηϑᾶθ ἔγουῃ {86 Ῥαϑαϊίο ὅγγιῖδο; (π6 ΕἸ 8168 
ΥΒη ηρ ἴῃ (Πα ὙΘυβῖο, δῃὰ ΑΡΟΟΆΪυΡθ6, 816 βαια ἴο Ὀ6 ἴτγοϊαῃ [16 
Μοιρμιῖο. 

ΤῊς Ἰαίίοσ ραγὺ οὗ πο Νοιν Τοδίδιηθηΐ ἴῃ {86 ῬοΟΙγρ]οὐθ 18 ἃ ἐγ8ῃ8- 
Ἰαΐζοπ ἔγομῃ [80 στρα," 

1 Βοβο γι ἡνἱπρ νυ Θοἢ Ατσδδίβομοη Οὐἄοχ ἂθσ ΕὙΘΉΘΚΟΥ ΒΙ δ᾽] οἱ ποοῖς, θοναϊίο 6 ἀθ 
Υἱοῦ Ευδηροιΐίθη. αδυοϊρᾷ νδὴ δουΐζο ορημογκίηροη, ὑγοῖκο ἀθ Ἰοιοσκύπάϊρο μοβοἰθοηΐθ 
τὴ ὁ ΑΥ̓ΔΌΪΒΟΠ6 νου διϊηρ ἀοΥ ονδηροϊίθη Ροϊγοβθη, ΤὨ18 18 ἃ δεοοπα τἴ|6 οὗὨ “1,616 7- 
Καηάϊρο Βι)άταροη υδῃ Τὶ Ὑ. 7. δαγπθο!!, ΤῊ. Ὁ. ὅς. Ὑποοθὰθ ϑιευκ)6." 1 γάδη, 1888. 

ΤΠ18 οοπιγθυϊίοη ἴο ββοσγοὰ οσίτἰοἶβιηι 8668 ἴο ἢαγα τηρὶ στ Ὀαΐ 1116 διϊθπείοη ουὧΐ οὗ 
ἨοΙ]απα. Τῆς ΘΟΡΥ͂ σίνοη ὈΥ ἴα δαυϊποσ ἰῃ 1850 ἴο [6 ῥγεβϑηΐ τσὶ τοῦ, δη ἃ οοτϊητηυηἰςδιοαᾶ 
ὉΥ ἢΐπι ἴο οἵδεῦ ΒΙὈ] σαὶ 80 ΠΟ] ΑΒ, βθοῖὴβ ἴο ἤᾶνθ 66 ἰδ6 ΟὨΪΥ ὙΔΥ͂ ἰῃ πὶ οἢ ἰξ μ48 ὈΘ6Π 
δῖ 811 Κπονσιι ἴῃ [Π]8 σου. 

5. Ματίδῃδ ἴῃ ἢἷ8 ϑρδῃϊβῃ ἢἰβίοσυ πηθητίοηδ [πη ἰγϑῃβ] ἰΐοη ὉΥ Φοπη οὗὨ 860:11}10, ἀπὰ δὲ 
ΟΟΡΐεΒ οὗἁ ἱξ νγεσθ 81}}} οχίδης δῃὰ Κηονγῃ αἱ (86 οπά οὗ ἴδ βἰχίθεπια σθηίαγυ. [ἐ 18 ἴππ8 
ἔπδιί ΦΌΥΠΒΟΙΙ] μδὰ ἀδία ἔοσ δ ἰάοηιὶ βοαίζίοη οὗ οοσίδίη Ασδαθὶς τοχίβ, ---- τ ΕὙΆΠΘΚΟΣ ΜΒ., 
απὰ ἴμ6 Βοτηδῃ δαϊιίοη, ---- τὴ δὲ 88 οἰγου]διοά ἴῃ ϑραίη. 

8 5ο0 Ηρ, ὃ 108. 
4 ϑ0π)6 οὗ 186 ΤοΙΊΔΓΚ8 οὗἉ ( ἀγάϊηδ] ΥΥ ἰβϑοπιδη οἡ 186 δι δ)]οοὶ οὐ [Π6 τὶ πιο Αὐδοῖο τογβίοτα 

(ΒοΌρΡἢ το δεηρ βρϑοίδ!!γ το τη6 ΟἹ Τοβίαπιθηῦ) ατθ ποσί οἵ Ἄσοπϑίἀογαϊίοη,. ἸΒΟΥ͂ 8τΘ 
οοὨἰδιηοα ἰπ ἃ ΡΔΡΟΥ (1η ἩΙΟΝ ἔτοιῃ ἴΠ6 δυιθ᾽εος [ΠΟΥ τὸ 1{|6 τὸ Ὀ6 οχρεοϊοα) “ Οὐ 1Π6 

Υ8 ᾿ 
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Βεβ' 468 16 ῥυϊηίθὰ δἀϊοηβ οὗ {ῃ6 Ἄγαρις Νοὸνν Ταβίαπηθηΐ, δ ην 
ΜΚ. Βαανα Ὀθθῃ βροΐζθῃ οὗ 88 οοηϊδιηϊηρ ἃ αἰ σι ηρ σοσϑίοῃ. Οπα οὗ 
[πο86 ψ ἢ ο ἢα48 Ὀθαη ἀοβηϊίοὶν ἀδβογιροα ὈΥ Θομαίξι,; 1 18. 8 ΜΚ. ἴῃ 
1η6 γαίίοδῃ ((οά, γαῖο. Ατδῦ. 13.), ΠΙοἢ ἈΡρΘΑΓΒ ἴο οομίδίη 411 (86 
Νον Ταβίαμμθηΐ οχοορύ ἴπ6 Αρόοοαῖγρβο. ΕΎοΙ ἃ ασθοκ δα βου ρίοη 
{118 ΘΟΡΥ Βθθηβ ο ἢανθ θθθὴ τυχιτύθη αὖ Επηθβα. αἀσοοτγάϊηρ ἴο ἥυ Ἐ 
ἐπν θαυ ρσαιοη (ΠὲῚ8 ΘΥΒΊΟῚ ΒΘΘΙΩῚΒ ἴ0 ΓΗ ἸΟΥ͂ ΘΠΟΌΡὮ ; πα τοῦ ἴῃ τῃ6 
Ῥδββᾶρεϑ Ἵχίσαοίθα ὈΥ ϑοποὶζ μοῦ ἃγ τοϑάϊηρβ σῇ οἢ ρσόνο {δαῖ 
{πΠ6 ἐγδηβίαῖου τσδὲ πᾶν [ΟΠ] ονοα ἃ ΟὙΘΘΙς ΟΟΡΥ͂ ΘΟη ΔΙ ἢρ ὙΘΥῪ 
δμοϊθηῦ τοδᾶϊηρβ. ὍΤὮι8, 'ῃ 1 ΤΊμπι. 111. 16... 10 Βα8 ὃ, ἐφανερώθη 3, ἀῃπὰ 
10 οχαἑίβ {π6 ἰαϑύ οἰθυθὴ νϑῦβ68 οὗ δ. ΜαυὶιΒ (ἀοβρεὶ. 

ΤῊΕΒ ϑέάνονιο ΨΈΒΒΙΟΝ. --- ΤΠαῦ ρογίίοη οὗἩ [86 ανοηὶο σαὸθ 
ὍῈΟ ἼΟΓ6 βού ]οα ἴῃ ἰδ6 ΤΘρΊΟΏΒ Ὀυγάθγηρ οἡ {86 απαθα ἀπά ἴῃ 
ατοδαῖ Μογανῖα, γοοοῖνοα [6 ρῥτγοίοββιομ οἵ ΟΠ τ β ὑδη Υ πὶ [86 πἰηί ἢ 
ἐθηΐυγ. ΤΠ18 88 Ὀγουρσῃΐ ρα ΡΥΪΏΟΙ ΡΠ ρου ἢ [Π6 Ἰαρθουζβ οὗ 
ὑπο ὑὈγοίμουβ ἔγοση ΤΠ θββα]οηΐα πδτηθα ΟΥ̓] 8 δα Μοιβοάϊυ8, τ 8 

, ὝΟΓΙΘ Βυ ΟΘΒΒ[] 1η ΠῚ ἸΑθουγΒ ἴῃ ἃ τορίοη ἴῃ τ ΒΊΟΙ [86 οσηδηβ 
ἼΘΙ οοπηθοίρα Μ1} ἀΙοσαΒ868 οὔ {π6 Ὀἴβῃορβ οὗ 5] Ζθυγρ πα Ῥαδββδὰ ; 

. Π6 Ἰαῖίοσ οὗἩ σοὶ βουρῇὺ ἴο δῃηΐοσοθ (86 Οἰαῖτηβ οὗ 1Π6 δυο θρίβοοραὶ 
Β66 οὗ ]οχ ἢ οΥὐῸ πο ραρδη ἰαπὰ οὗ Μογανῖαβ. 7} ΟΥτ]]ὰ8, τὸ 
γγ88, Ὁ ΠΡΡΘΒΙΒ, ΡΥΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ἰοττηθα Οοηβίδητπε (η6 ΡΠ] ΟΒορῆοσ, Πϑα 
θοέοσα {18 Ῥθθὴ 8 ΒΒ ΟΘΕΒΙῸΪ ΙΩἸΒΒΙΟΏΑΣΥ͂ διηοηρδῦ (π6 Αλοζατγϑ, ἃ 
ῬΘΟΡΙΘ ᾿πμαθὶ πρ τη Οτωθα δηά ποῖρμθουτσίηρ αἰδίσιοίβ, διποηρδῖ 
Ὑοπλ ἰπ {παῦ ἀρο Μοβμαδιηπηθάδηϊβεη δὰ μααΐδηι σαϊηθα Ῥγοβοὶγύβδ. 
Ηδ βθ6πὶ8 4180 ἴο Ὀ6 {Π6 Βᾶτη6 ῬΘσΒΟῸὴ ΨῈΟ δα Ῥγθδοβοά διιοηρβί [6 
Βυ]ρ Αγ 88. 

Τὸ Ογεῖ 8 ̓ 88 Ὀθθη δϑου θα ὈΥ͂ {π6ὸ Β΄ ΑνοπΊ8 8 {Π6 ᾿πνθηθοι οΟἶ 
ὑποῖν δ᾽ ρμαδοῦ, τ ΒΙοἢ 158. ἐστ α ΟὙτ]ο ἔγομπι πη. δ ΤῸ ἢϊμὰ αἶ80 18 
δα αϊθα (86 οοτητηοποοιηθηΐ οὗ ἰδ6 ἐγδηβίδίϊοι οὗἁὨ {πΠ6 ϑοσὶ ρίΌΓΟΒ, 

Μγβοὶοβ οἵ ἴπ0 Νονν Τ᾽ δδίδιηθης," (866 “ Ἐδββαυβ οἢ υδυγίουδ ϑ: 0 ͵θοῖδ," το]. ἱ. ΡΡ. 172--- 176. 
240---944.) Βαϊ Οατά, ΥΥ ᾿ἰδοιηδλη οἴϊθη γίνοϑ ἴπῸ τηοϑὺ ἱπηρογίδηϊς ἰῃίοστηδέοι ο ΟΣ ἰοδὶ 
δι  ͵οςιδ ἰῃ οοπποοίίουβ τ ΠΙΟἢ 8661 ἴἢ6 τηοσῖ 1} ΚΕ ]}γ. 

1 ΒΙΡΙἰθο ἢ. Κα εἴϑοῖο Βείδε, 1828 (ρΡ. 117---126.) 8.606 Ηαρ, ὶ 107. 
8 ΤΒουζὴ 80}0}2, γῆο οἱΐεα ἐδά ραδδασε Ρ. 122... βιδῖθβ, Ρ. 127., (μδὲ ἴ0 Π85 θεός, ΔῺ ΘὨΕΙ͂ΣΘ 

ΤΩἸ5ῖΔ ΚΘ, 
8 ἘῸΥ 84 ΤΆΣΙΠΟΥ Δοσοῦηΐ οὗ [Π6 Αὐδοϊς Ὑϑυβίοη 9 ἴῃ6 ΤΟΔΟΣ 18 τοίοστοᾶ ἴο Ηπρ 5 Εἰπ]εἰέπηρ, 

δὲ 99---1 12. (ΡΡ. 378---402.), ἀηὰ ΕΟ Ποτα, ν. 346-66. 8.66 8180 Ταγαδωΐ διὰ ᾿γδυϊά- 
80} 8 Β1Ὁ]164] Οτιοίδπα, 1ϊ. ΡΡ. 222 ---229. 

4“ ΤΊ στουπάνοτκ οἵ ἴδς “ον δὰ ὈΟΟΚ “ ΟὐΟζεὶ᾽ 8 Ὡοὶ αἱ ἃ βοίίοη. “Τῆς Κδοσξδσβ 
οοσυρίεὰ 811] [86 σουπίγίθ8 δἰϊπαιεὰ θοΐνγθοη ἴἢ6 ὈΔΩΚ8 οὗἩ ἴ[Π6 Ἴ οἾζα, [6 868 οὗ Ασοῖ, δὰ 
16 ἀπήπιθα, ἐχιοπάϊπρ ὑπο σ οοπααοδὺ πουιπυν τὰ ἴο [86 ὈΔῊΚΒ5 οὗὨ [Π0 Υἰἶνὰῦ Οὐοδ. . . . . . 
Τῇ πιοδῖ γε] Υ Δ Ὁ]6 Οἰγοθτβίβποοθ γοϊδεὶπρ ἴο ἴπδὲῦ παίϊοη 8, πούγονοσ, ἴμδὲ δρουϊ 186 
τιϊὰ ἀ]6 οὗὁἩ [86 οἱ ΘΘΠΙΌΓΣΥ εἰν ΤΟ ΔΓΟὮ 5. ΟἸΔὈγδοοᾶ (ἢ6 26» 180}: τοὶ σίοπ, θα Οτο 8 
ΘΘΏΟΣΥ δογασὰβ οοηγογίοα ἴο ΟἾ ΓΒΕ δι ὈΥ͂ τὴ Βδηὴ6 ΟΥτ] 8 ἀπὰ Μοιποάϊπβ τ ὴο 
ὈΘΟΘΩΘ δϊεγνγασὰβ [6 ΔρΟβί]ο8 οὐἨὨἁ ἴΠπ6 ϑ᾽ανοηΐβηβ.") ΖΠεἰρίοιε Ἡϊδίογψ ἰδὲ δίαυοιὶος 
Νναΐίοπε, ΌΥ 186 αἴ Οουπὶ Υ' αἸογίδη ΚγαβίβΚΥ, Ρῃ. 262, 268, )οἰ-ποίε. 

δ “ ΤΊχαῖ νυ ]οἢ αἰδιϊηχυΐθο8. ΟΥΤῚ}] ἰγοπι 8}} ΟἿ ΠΟΥ πὶ ββίοπ  γ 65 οὗ {818 ροσὶοα ἰβ τῆς ἴδοῖ 
8δι πὸ ἀἰὰ ποὶ γίο]ὰ ἰο ἴδ ῥγοϊαάϊςα νοΐ το ργοβοητοὶ [Π6 Ἰληρτιαροδ οὗἩ τἴῃ6 τά τιαιϊοηδ 
88 ἴ00 ΡΓΟΐδη6 ἴΟ ὃς ΘἸΡΙογεοὰ [ὉΓ βδοσϑὰ ι.868, ΠΟΥ 8ῃγιΠΚ ἴγοιῃ ΔῺῪ [οἱ] ψν ἰο ἢ ντὰ5 ἤδοο5- 
ΒΑΥῪ ἴῃ ΟΥΔΟΥ ἴ0 ὈΘΟΟΙῚΘ ΒΟΟΌΓΑΙΟΙΥ δοαιδὶπῖοα ἢ} τ[Π6 ἰδησταρε οὗὨ ἴῃς Ῥεομὶὸ δος 
Ἡδοτὴ ἢ Ἰαδουτοά, Αὐοσογάϊησ!)ν Πὸ Τοδι θα (ὉΓ ἃ ἰοηρ εἶπ δὲ ΟΠοσβοποβὰβ ἴῃ ογάὰοσ ἴὸ 
Ἰοδγῃ τ06 ἰδη οὗ (δ ΟΒαζΖδασγβ; δὰ ἰῇ {κ πηδη ποῦ ἢ τηδδίοσοὰ τπ6 Θοϊανοηΐδη ᾿ἴοηζτιθ 
ἩΠῸῚ ἮΘ γ88 (Δ]]6ἀ ἴο ᾿Ἰϑϑοῖ διηοηρ ϑοϊδνοηΐδη παιίοηβ. Οτἡ [8 οσςδβίοῃ ἢὸ ἑεινοπιοὰ 0 8 
ἰξ δὴ δἱρβαῦοῖ, διιὰ ἐσαπαϊδίθὰ ἴῃ ΗΟΪΥ ϑογρίυγοβ ἰθτο τῃ6 ἰδησιαρο." Νοδηάογ 5 ΟΒΌΣΟΒ 
Ἡἰδἴοτγ, νἱ. 61 62. (ἸοΥτογ 5 ἐΓδηϑ᾽διίου, ρα] 8. ἃ Ὀγ ΟἸΑΥΚ.) 
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ν ΒΟἢ τα8 σου ἰππ64 (ΒοΙη6 ΒΔ Υ ΘΟ ρ] 664) ὈΥ 8 Ὀγοΐμοσ Μοίδοάϊαε. 
ὙΠῸ ἰαρουσθ οὗ 8686 Ὀσοίθσθη ἱπ ἀτοαὺ Μογανῖα' οοτητηθποθᾶ Α. Ὁ. 
862. ΟΥ̓ΡΙ]]Β βθοὴβ ἴὸ αν αἸθὰ αὖ βοιηθ δρουΐ 868, υβοπ Με- 
(δοάϊυ8 τοίασηβα ἴο {π6 5] ανοπίδηβ, δρροϊηϊθα ἴο Ὀ6 τοῖν ὈΙβθορ, δᾶ 
διηροηρσβὺ ἴθ πλ 6 ΘΟΠΕ πιο [ῸΣ ΤΑΔΠΥ͂ Ὑ6ΆΓΒ. 
Ηον ποῖ οὗ [Π6 Ιανοηϊο νουβίοη ὈθΘ] οΩρΒ ἴο {π686 το Ὀγϑίγθη 

18 ἸΠΟΆΡΔΌ]6 οὗ Ὀθὶηρ δβοοσίδιηθα: 10 18 ἀουθία] 18 411 86 ΟἹ]ά Ταοβία- 
Ἰαθηΐ γγδ8 ὑγδηβαὐθα ουθη ἴῃ (Πδὺ ρα. 

ἼΠ6 οἱαοδὲ οαϊοη οὗ Δὴγ ραγί οὗ {πὸ Νὸν Τοβίδιηθηὶ οὐ (818 
ΨΘΙΒΙΟΩ 18 ἰπαύ οὗ [86 ἔουν (ἀοβρθὶβ μοῦ ἀρροαγοᾶ πῃ Υ 4] 6 18 ἴῃ 
1612. ΤΏδη οαπλ6 {πΠ6 Ὑ 11πᾶ δαϊοι οὗὨ [86 βϑὴβ ρογίϊοῃ ἰπ 1678: 
δα ἰπ 168] {π6 ψ8016 Β10]6 νγαϑ ρα] 8ηοα αἱ Οβίσορ ἰῃ Μο γηΐδ: 
ἔγουμῃ {Π18 τσᾶβ ἰδ κϑη {86 Μοβοον Β1016 οὗ 1668; ἴῃ [πΠ6 ἑοχὲ οὗἁἉἍ ΒΊΟΝ, 
ΒΟΥΤΘΥΟΥ, 1 «οῃπ ν. 7. δὰ Ὀδθῃ ῬγΘυ ΟΠ ΒΥ ἰπἰγοάυοοα (πὰ 1668 
ΒΡΡΑΓΘΠΟΥ, πθθη (μ6 ῬδίτσοῦΒ ΝΊΘΟΠ ΡῈ] ]15Πῃ6α δὴ οαἀϊίοι οὗ [6 
Αοἰβ δῃὰ ἘΣ} :βι168). 

ΤΈ6 οἸἀοϑὶ Κποόσσῃ πιαπιιδογίρέ οὗ {Ππ19 νϑσβίοπ Ὀθ]οηρθ ὅο {16 γὙγδαγ 
1066: 1 18 δὴ Εὐνδηρδὶϊασίυπι, νει θη 1 ΟὙΤ]]1ο ομαγδοίοσθ. ΤῊΘ 
ΜΆ. οὗ (6 (ὐοθροῖβ οὐ σβο ἢ (86 ΕὙΘΩΘΩ Κίησα ὑβοᾶ ἰο ἔαϊκο ἐΠ6 ΙΓ 
ΘΟΓΟΏΘΙΟΙ ΟΔΙΒ αὖ ΒΠΘΙΤΩΒ ΔΡΡΘδΓΒ 0 θ6 οὗ ΠΘΑΥΪΥ 88 ΘΑΥΪΥ ἃ ἀδίο. 
Τηο Οοάοχ οὗ {π6 (ὐοΒρο6]8 ἴῃ ἐμ Πθγασγ οὗ {(Π6 ϑ'γῃοά δε Μοβοοῦ 18 
οὗ [ῃ6 γεαῦ 1144. Τῃδ οἰάοεὺ ΜΆ. οὗἉ [86 τ 80 ]6 δΊΡ]ο 18 οὗὨἨ [6 Υγ8 δῦ 
1499 : 1ἰ 18 ργόοθ80]6 ἐμαὶ ρασγίϑ οἵ (86 ΟΙἹα Τοβίδιηθην γοσα ἰσδηβὶαἰθᾶ 
ποῦ Ἰοηρ' ῥγου]οι ΒΥ. 

Τι μα8 Ὀδθϑθῃ βαιά μα {π6 Αροοδῖγρϑθ ἔοσταθα 2ο ραγί οὗ 86 ΟἹά 
ΘΙΑνοΩΪο σοβοη, δαὺ ἐμαὶ 1 γ88 8ὴ δ΄ἴοσ δἀαϊ του, ΤῊΪΒ 18 1η 186] 
ῬγόῦθΔ0 16, 88 {86 ὑὺδηβιδύοη Μ͵88 τη866, πὸ ἀουθί, ἴῸΓ σμυγοῖ 86. 

Α ἔδν τοδάϊηρβ ἔτομι {818 ναυβίοη ὑγοῦα οἰϊθὰ Ὀγ ΥΥ οἰβίδϊη ; θαΐ 
ΤΩΔΗΥ͂ δΔοουγαίθ οχίγαοίβ 6ΓῈ ρίνθῃ ὈΥ̓ ΑἸΤΟΣ ἴῃ [18 ατϑοὶς Τρδίδιμθηΐ, 
ὙΠΟ ΓΘ 866 Ὀγ ΟτΥοβῦδοι ἴῃ [18 βθοοπὰὶ δαϊοη, ἱοροίμος τῖὶὰ 
186 60] ὔοπβ οοτηπηυπῃϊοαίθα ο πὶ Ὀν ΠΟΌΓΤΟΥΒΚΥ : [686 6.6 [Δ Κθη 
ἔτουα {Π6 ΒΙ0]6 οὗ 1663, «ηα αἰδο ἔγοπιη βουθσὰὶ Μϑ., θβρϑοῖδν (μο086 
οοπίδιηΐηρ {μ6 Βνοϊδίίοη. 
ΤῊ ἰοχὲ οὗὨἨ {818 νϑύβιοῃ 18 Τ᾿ ουΥ πα πουϊὰ Ὀ6 ἐχρθοίθα ἴῃ ὁῃ6 

δχοουϊεα ἔτοια 86 ΒΥΖϑΏ 6 ΟΟρΙ68 οὗἩ [06 πη} οθηΐασγ. ΤῈΘ 
{ΑἸ [Ὁ] η688 οὗ {π6 ὑγδηβ δου ἤδ8 θη ΒΡ ὮΪΥ σοσμηθπαθα ὈΥ͂ οοτ- 
Ροϊβηϊ υάροβ; Ὀαΐ, ἴῃ ἃ ογίξοαϊ ρμοϊηὺ οὗ νἱϑνν, ἰῦ ἀ068 ποΐ [86 ἃ ρ]8οθ 
οὗ ΔΩΥ͂ ἱππρμοσίδῃοα: 1ὖ 18. ΟὨΪῪ νυ ]6 85 βῃοσιηρ (παὺ (Π6 ΤὩΟΓΘ 
τοοθηῦ οὗ ἰδ ο]4 γογβίοηβ ἄρτθο τι [06 τηογο σϑοθηῦ οὗ 6 ΤΠ ποῖα] 
ΜΌ55. ἴῃ σομπίδιπτηρ; (86 ΤηοαθΓηβοα ἰαχί. 

1“ ΤῊ9 ἘΛΕΊΟΠΙ οὔ ατοδὶ Μογανία πησβὶ ποὶ Ὁ6 οοηΐουῃᾶᾷοὰ τι ἢ ἰ(δ6 Αὐδίτίδῃ Ῥγουΐῃοο 
νι ἰοἢ ὈΘΟΙΒ 18 Ὠδπὶ6 δὲ ὑγεϑοηῖ, [1 νὰ8 ἃ ῬΟ ΘΓ] δβῖδιθ, νος οχιθη δὰ ἔγομι ἔπ 
ἔγοπίογα οὗ Βαυδσίὶβ ἴο [06 σῖνοσς Ὠσὶπα ἰῃ Ἠ αηζΑΥΥ, δηὰ ἔγοιῃ [6 ὈΔῊΚΒ οὗ 6 δῆ αῦο δηᾶ 
[86 ΑΙΡΒ πουϊμσασγὰ Ὀεγοηᾶ ἴῃς Οδγρδιδη πηοπη δῖ η8 ἴο 186 Γῖνοῦ ϑ:γὶ ἰῃ ΒουΒοσι Ῥοϊδπά, 
δηὰ νοβινασγα 88 ἴὰν δό Μδράθθυνρ." ΚΚυββίπεκυ, Ρ. 20. ᾿ 

3 ὁ Πρ ἀϊιοβίο θεκαππίθ Ηδπάβοητιδ ἄορ δ΄αν. Ἰθοῦογβ. ἱπὶ ἀδ8 θοῦ. ΟδβίγοπῚ ΓΙ βο ἢ 
Ἐπνδηρο]]οιατίππι, πηι 1056 ΠὶΓ ἄδη πᾶβ Οείγοτ γοη Νονυροτγοά τηϊὶ Κγυ ] ϑοεγ Θοῆ την 

ἩγοὈ ἢ: Βεγβαβα. σοη Ἡδγοδίολοισ, Ῥεϊοτβὺ. 1848. Ν ΟΝ οἰηΐχοη ἔβδι οΌθη 80 δἱΐ ἰϑὲ αἷθ 
τ ιηϊο Ενν. Η8., σαὶ ὴς σὰ ΒΠοῚπη8 Ὀοὶ ἀδγ, δα θυτς ἀον ἔγδηζοβίϑομοεπ Κδπὶρο συπὶ 

Βοῦνυγο ἀϊοηῖο (ἐσέ ἀμ ϑασγο), απὰ ἄγη βργβοπο οὐδ ἴῃ ποῦογοῦ Ζοῖϊ δγκδηπὶ ᾿γυγάσ, 
Α. Α. τοῦ ϑήσεεδε. Ῥ. 1848. νγοῃ ἤαπλα, Ῥταρ. 1846." οιιδι, αὶ 447. 

τά 
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ὙΥΒοίμου, βούγανοῦ, {818 νϑυβίοη δα8 ποῖ Ὀ6θὴ ᾿πῆπθηοϑα ὈΥ̓͂ ΓΕΘ ΠΡῈ 
ἀογινοα τοι 1η6 1,α01ἢὴ Π88 Ὀδοη ἃ τηϑίζον οὗ αἰβραίθ. δοιηθ ἢδνθ 
δύ ῃ δββογίϑα ἃ ρου αῦ δοοοσάβηοα ψ] (86 ΟΟα1668 1). ἀπὰ 1. : Ὀαΐ 
88 [018 ΣΟΒΟΙΔὈΪδηο6 Βθθῖὴϑ ΟὨΪΥ 0 Ὀ6 ἴὈυπα ἱῃ ῥαββᾶρθδ ἴῃ ΜΈΙΟΝ 
ἴΠ686 ΜΟΙ. ἀρτθο ψΠῺῊ {πὸ 1,δἴ]η, δηὰ 88 1Ὁ 18 1πῃρΟ8810}68 ἔῸΓ 1Ὁ ἴο Ὀ6 
Ἰηδ᾽ηΐαὶποα {Παὺ (18 Δοοογάδησθ 1 10. δηά 1,. 18 σεπογαὶ (ΤΠ ΘΠ ΘΥΘΥΥ͂ 
δρα οὗ Οτοβθδο δ ἀστοὶ Τϑίαμηθηΐ ϑθονν8 {Π 6 ΓΘΥΟΓΒΘ), 10 Β66ΠῚΒ 88 

τὲ 018 ἀϑβουίθα δοοογάδῃοθ γγΧἃ8 80 [ΔΓ ἃ ργοοῦ οὗ [δ 1πῆἤμποποσ. 
Απα {818 ποοὰ βυγργιβα Ω0 ΟἿΘ; ἴοσ [ἴῃ νγἃ8 ΘΑΥΪΥ ἀδοα ἴῃ ἰπθ 
ΒΟΥ 1Ο68 Οὗ {πὸ ΘΙ ΟΠ ΔΏΒ » γον ἴο [ἢ6 τοδαϊηρ; οὗ [Π68 "πα ἴῃ ΤΠ6ΙΣ 
ΟΥ̓ Τοηρθ. ΤΏ οΟὨ ΘΠΠΟΠΒ γοϊδίϊνα ο [86 ιι86 οἵ Ιανοηίδη αὐ αἰ 
ἴῃ ῬΌΌ]1Ο ΤΟΥΒΏΙΡ 6ΓΘ ΒΓΘΠΟΙΙΒ ον ἴῃ {π6 τη οὗ Μοιμοαϊαβ; 
δηα ἰῃ 880 Ῥορα Ψοβη Υ111. (ον 1Χ.) ογάοσορα {πὶ 1Π6 (ἀοβρεὶ 
Βῃου α 6 ἔγϑὺ γϑαᾶ ἴῃ 1,αἴ1π δηα ἤθη ρσίνθῃ πὶ {Ππ6 αν πίδη 16 Γ- 
Ῥγαραίίΐοη. 7:2 βαϑοῖωβ ἴο μα αυλία βυβηοϊοπῦ ἰο δοοουῃΐ [ῸΣ δὴ δᾶ- 
ταϊχίαγα οὗ [μαἴϊη ΓΘΔαΪΏρΒ. 

Α σομραγβου οὗ 6 τϑδαϊηρσβ οὗἩἨ (818 νϑύβίοῃ στὰ (86 οἰ 
ΒΉΟΝΒ ἐπαῦ, ἢ ΤΩΏΔΗΥ͂ ΡΪΆ668, γδΐ γ͵ὰὲβ ἃ ἐγαηϑβίίζοη ἐοεχὲ αὖ (ἢ6 Εἶτη6 
ψθθὴ ὑμαΐ ἐγαηβ δ ο ἢ γ͵1ὁ8 τη8α6, ἤβα ΠΟῪ ραββθα ἰηΐο {86 {ὈΓΙΠΟΥ 
βίδρϑ οὗ τδηβουρύυγαὶ ομδηρα ἡ 16 ἢ τσ ῦ μάνα Ὀ6θὴ δχρθοίθα ἴῃ [86 
αρβα οὗ ὕὕχηβ. , 

ΤῊΕΒ ῬΕΙΕΒΙΟ (ΟΒΡΕΙ,8.--- ΤΠ ΠΟΥ δ΄ ὕνγο ῬΘΥΒῚ. σϑυβίοηβ οὗ {6 
ΟὐΒρο618; ομβα οὗἁ ἰμθπ, ψὴ ἢ 4 1. ἰγαπηβίδίίοη, νγ88 ᾿μβοσίθα ἴῃ 
ὙΥ αἰΐϊομ᾿ 8 Ῥοϊγυρ]οῖί, ἴακθη ἴτοσὰ δὴ Οχίοσα ΜΆ. Ὀοϊοπρίηρ ἴἰο Ῥο- 
οοοΐϊκοΪ, νι τιθη Α.Ὁ. 1841, Τῆθ ΟΥΠΟΥ νγὰ8 ἰοσιηθά, 1 ΔΡΡΘΆΓΒ, ἔτοπὶ 
ινὸ Οδιατιᾶρο Μ55. [8 ρυθ]ιοαύϊοη. τγαϑ σοϊημηοησθα (88 ΓΆΓ 88 
Μαζί. χνι.) ὈὉΥῪῚ Αργαμβδ Δ Βϑὶοο, ἴῃ 1652, ἀηὰ οοπιμ]οίοα Ὀγ ῬΙοτ- 
ΒΟΩ ἴῃ 16δ7, αἱ {86 ὄἜχρϑποα οὔ Ἰδομηαβ Αάδιηβ, δ αἰἴοῃ τῃθη [108 
{μαὺ οὗἩἨὨ ἐλὲς Ῥογβῖος ναγϑίοη ὕΝΏΘΪοο μαὰ τὸ ΜΆ8., ομθ αἱ (ὑδπ- 
Ὀτιάρα δηᾶ ομο δἱ Οχίογα ; δῃᾶ ἴο βοὴ ῬΊίθσβοη δα 48 ἃ ποίϊοβ οὗ ἃ 
{μπῖγα, ὈοἸοηρσίηρ ἰο Ῥοοοοῖκθ. Βαΐ ἐλθ, 10 ΔρΡΡθδσβ, οουἹὰ ομἱγ Ὁ6 
{μαὺ οοπίδιπίηρ {86 οὐλοῦ' νβύβίοῃ, ---- {παῦ ρίνθη τη {π6 ῬοΙγρ]οί. 

ΤηῸ Ῥογδὶς νϑύβίοῃ Ῥυ] θα Ὀγ Ν᾽ αἰίΐοῃ νγαὰβ τηδᾶθ, πο ἀουδύ, 
τοῖα 86 Ῥεβηϊο ϑυγίδο: 108 ΟἿ]ἹΥῪ Γϑαὶ] οὐ 108] νά]αθ, {ΠΟΥ ο γα, 
σου] μθ6 ἴῃ σοηηδχῖοῃ Μὰ [Π6 ἰοχύ οὗ {μαΐ νούβίοῃ ; Ὀαΐ 1ἴ 18 ἴοο 
ταοοθηῦ (0 δ6 οὗ το Γ6 {ΠΔῃ ὙΘΥῪ Β] σης ναϊα ονθὴ ον ἰῃδὺ οὈ]θοί. 
Το Ῥογϑῖο οὔ ὙΒοΪοο δηᾶ ῬΊθγβοιι βθθτβ ἴο ἢαῦθ Ὀθθῃ 8. ὑθυβίοη 

ταδ 6 ἔγοια {86 ΟὙθοϊς : Ὀαὺ 88 {Π6 δαϊίοτβ Ἄρρθδῦ 4180 ἴο αν υδβοᾶά 
Ῥοοοοϊκοβ ΜΆ., 1 Ὀδοοιη68 ἃ τηϊχοᾶ ἰοχί, οὗ 0 νδὶιθ ἴῃ οὐ [1ο8ηλ Οἡ 
τὲ δοοουπί, αυϑὴ 1 10 6ΓΟ ηοῦ 80 ἔγοιῃ 18 Γϑοσηΐ ἀαία.2 

ΤῊΕΒ ΘἜΟΒΘΟΙΑΝ ΨΈΕΒΒΙΟΝ, --- ΤῊΣ (ἰδογρίαῃ οὐ 1 γί Ὑογβῖοῃ 
γ88 ΡΟ ]ΠΒη6α αὐ Μοβοον ἴῃ 1743. [{ 18 8814, οὐ ργόθβῦ]6 σσοῦηαβ, 
{μα {π6 ἰαχὺ το (8 ἀρροαγοα μδα Ὀδθθη ἱπίογρο]αϊοα ἴσοτα {π6 

" Οοἄεχ Ῥοοοοκίδηαπδ, 128. Νο. 5458. ἰη Οαίαϊ. Ζίδτοτιαι Μ,ϑιίογιση Αποίϊα εἰ Ηϊδενπὶα 
ἐπ ἀπῶηι οοἰϊροίογμηι, τ. ἰ. 275. 

3 Τη 1751 δηὰ 186 [Ο]ονίης; γοαῦ Βοὰδ ρυ)] δηθὰ αἱ Ἡοἰτηβίδαι ἃ 1,αἰΐη ἰγαηβίαιΐοη οὗ 
ἴΠο Ῥοϊγρίοῖς ἰοχὶ οὗ [π6 Ῥογεὶς νεσβίοη οὗ δῖ, Μδιοῖν δηᾶ οὗ δι. Ματζκ; ἰπ 6 Ῥγφίασεν 
[Ο [8686 {3 γοϊτ68 ἢ6 ζοΘθδ ἰπίο δὴ οχϑιηϊηδιίοη οἵ ἴμ6 τοβροοίΐνο οαἀϊἰοηδ, δα. 
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Β᾽ανοηῖο ὈΥ {86 (δογρίδη ρυϊηοθβ Αὐκἢ ἀπα ΑΥ̓δοιδβοῦ : βοὴ Β4Υ ἰῃδὺ 
1.18 νγᾶβ ἄομα αὖ 8ῃ δα ϊγ ροτῖὶοα. [0 18 βίδίβα {πα {Π18 Ὑθυβίοῃ ὑγ88 
τδᾶθ ἔγοιῃ ἴθ ατεελ ἴῃ ἴΠ6 δἰσέλ οδοηΐασγ. Νὸο οὐὔἰ(1ο8] 86 οδῃ 6 
τη846 οὗ 10 ἃ 01] 1Ὁ 18 ὈούοΥ ΚΠΟΥΤΠ, δηα 118 γϑδάϊησβ βου δι η θα ἔΓΟΤΩ 
Μ55. υπαβδοϊδὰ Ὀγ {86 δ᾽ανοηῖο. ΤΠθ ροϊηΐβ οὗ ᾿πα. ΓΥ βου] Ὀ6, 
---. ͵ῖ8 δοίυα] ἀδίθ: Ὑβοῖδοῦ 1Ὁ ταῦ ταλάθ ἴσοι {π6 (ὐσϑοὶς οὐ ἔγοπχ {ἢ6 
“«Ἱτγπιοπίαῃ (τ ϊΟὮ 18 ΟΠ. ϑοΙη6 ϑοοοιιηΐβ ΠΟΤ ΡγΟρΔὈ]6}); δηὰ ψ μϑίμοῦ 
Π ΔΩΥ͂ ΟΟΡ]68 10 18 ἔγθα ἴγοτη ᾽ανόηϊο δἰοσαϊίοη. [{ {86 (ἀδουρίδπ 
ΨΟΙΒΊΟΩ 6, 1Π 8ΠῪ ΟΧΙΒυ ηρ ΟΠ, Ὧη ὈπβορΒ βϑϊοδίθα τηοηυτησπί οὗ 
186 δἰχίμθ. σοπίυσΥ, 10 που ὈΓΟΌΔΌΪΥ (ΔΚ 88 Ἀϊρἢ ἃ ρίαοθ διμοηρϑί 
οὐ 08] δας μου 168 48 {πὸ ῬὨΣ]οχϑηΐδη ϑυσῖαο πουϊὰ αν ἀπ ὈΥΓΟΓ 
ἴο 159 Ὀεϊησ τοσοῦρῃς ὈὉΥ ΤΠοιηδβ οὗἩ σῖτα]. 

Τὸ ἰμθβθ ψϑυβίοῃβ βοῖὴ6 ἢᾶνθ δᾶαάθαὰ {Πη6 “πρίο- ϑασοη Οο9ρεῖς: 
Ὀαΐ, ΠΟΥΤΟΥΘΣ Ἰπ ΘΓΘΒΙηρ᾽ ἃ8 ἃ τηοπυτηθηΐ οὐ [86 ϑασὶν ΟΠ ΙΒ ΙΔ ΠΥ οὗ 
{86 σεοοπά γασο ἴῃ 1818 ἰϑαπα σγῆο δαορίβα ἰῃδὺ ρῥγοΐδββίοῃ, 1᾽ μα 5 Ὡ0 
ογίοαὶϊ Ρ͵]δοα, ΔΒ ᾽ῦ 88 τηδᾶθ ἴγομι {π6 Ζαΐξπ. [18 Πιἰδίοσϊοαὶ νϑ]ὰθ 
ΤοἸ]αΐθβ [0 [86 Πα ΊΪΓΥ τ μδὺ 1,δύ]η ἰαχὺ γ1ἃ8 δια ρ]ογοα ἴῃ {818 18]4ηἀ ἴῃ 
ϑΆΧΟΙ ἀδΔΥΒ. 

[0 18 ἱπηρογίδης [0 866 ἐμαὺ {86 Γ6 18 ἢῸ οοοδβϑίοη [0 δῃουτη θ  Υ [86 
ΟΥ̓ 084] ραρο πιὰ (86 οἰϊαϊ!οηβ: 47. ἤοηι., Αγ. Ἐτρ., Ασ. οϊψσί., 
ϑίαυ., εγε. Ῥρλεῖ,, ογβ. Τοϊνσί,, Οεοτσ., ϑασ. ΤῈ6 τοϑίθητίοη οὗ 
1Π686 ΓΟΙΌΣΘΠΘΘΒ 88 μοὶροά ἴο ἀγαν δΔΥΔΥ αἰϊθηῦοη ἔτοσῃ (86 νι 6 8868 
οὗ [118 οἰ488 ὙῸ ΔΓΘ σΘ]]γ ποσί ὮΥ οὗ ἃ νοὶοθ 1ῃ οΥἹ ἰοἴβιη, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΤΥ. 

 ἙΛΗΓΥ ΟἸΤΑΤΊΟΝΒ, ΑΒ ΒΟΌΈΟΕΒ ΟἹ ΟΕΙΤΊΟΙΒΜ. 

ΤῊΗΕ ΘΑΓΙΥ οἰἑαίϊοβ τηδδ ἔγοτα {π6 Ὀοοῖκβ οὗ (λ6 Νοιν Ταβίαμχθηϊ, ἃτΘ 
τηδί6Υ18]8 τ ΒΟ 76 ΤΩΔΥῪΥ͂ 186 ἴῃ ΘΟ Οὕο 1} {Π6 ᾿ϊδέογψ οὗ [ἢ ταχὲ 
1861, ΟΥ ἴῃ οομ δἰ παύίζοη ΗΠ (06 ΟΥΠΟΙ ΒΟΌΓΟΘΒ οὗὨ οὔ ὑ1οϑ τ ΠΙΟἢ 
Βανα Ὀ6ΘῺ ΔΙγαδαν αἸβοιιββθα, ἃ8 τη 6 88 ἰουγαγ 8 {Π6 Ταβίογ Δ ο. οὗ μα 
ἰἸοχί ἰο {Π6 Θοπα 0 ἴῃ ὨΙΟΝ 11 γ8 δῦ 8ὴ ρα αὖ ἰϑαδί ποῦ ὙΘΥΥ 
χοιηοίθ ἴσουμῃ ἰμαύ οὗ (Π6 ΑΡοΒβ[168. 

Τὸ {86 86 οὗἁ βιιο ἢ} οἸζαί!οη 8 [ὉΓ {Π6 ΤΌΣΤΩΘΥ ῬΌΓΡΟΒΟ Βοηηδ δ᾽] 510 Ὰ 
γγ88 τηδ6 αὔουο (866 Οδδρ. ΙΥ. ρΡ. 37. 564.) 10 18. ΟὨΪΥ ψ 1 1Π6 ἸαϊοΣ 
[μαΐ ΤΠ6Ὺ ᾶνθ ΠΟῪ ἴο δ6 τοραγαθᾶ, [0 τᾶν, βονϑυοῦ, Ὀ6 Το γΚοα, 
18αὲ ουθὴ ἐπουρῇ ΠΟῪ ]ἸοοἸκοα δὖ ἴῃ ομθ οὗ {π6]γ δβρϑοῖβ, [Π6 ΧΓθϑάοσ 
ο8ῃ ΠΑγάΪγ [81] ἴο β66 ἐπα οὐτηυϊδίϊνο ουϊάθησα {παῦ 18 αβογαθά ἰο (6 
Ὀδδγιηρ' οὗ βυοὶ οὐδ οηΒ οὐ {86 ΒΙΒΙΟΣΥ 8Δη4 ΘΑΥΪΥ ἀ86 οὗ 1ῃ6 Ββαδογϑὰ 
ὈΟΟΚΒ τη [86 Βδηᾶβ οἵ (τ βε1 88. 

Τῆοβα στο μαναὰ Ὀυὺ 11{{16 ΡΘΥΒΟ αὶ δοαπαϊηΐδηοο τὶς (Π6 δι] 6ο 
αν δ ὕϊσηθθ Ὀθθῃ ἱποϊϊηθα ἰο τϑηὶς {86 Δ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΘΑΥΙΥ Οἱ ΔΙΙΟΠΒ 
ἴοο ΒΙΡΏΪ,, δηα αὖ οἴμοὺ (1168 ἴο ἀπάσγνδαϊαθ {μ6 πὴ 88 ὑπαἀϊγ. βϑοιὴθ 
δν βουρῃῦ ἴο σίνα {ποθὴ 8ῃ ΔΕ ΒΟΥ Υ ΒΌΡΘΙΙΟΣ ἴο {παῖ οὗὨἨἁ οΟΥΠΟΓ 
ΓΙ 68868, Θη ΟἴΠ6ΥΒ Βαν σϑρασαθα {61 88 βαΐϊηρ,, δἰτηοβί 88 ἃ τηδίϊο 

-ι ΤῊΙ8 ργοδαδιϊίψ πουϊὰ Ὀ6 βαῖ δβιάθ 17 ἰῃΐοσηδὶ ονὐάθηοα βῃονοᾶ ἰδ δῦθοποθ οὗ 
ὨΪΥ. 
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οὗ οοῦγβο, ἰὰχ, σΆγ 1688, δῃα ἱποάρα ]6 οὐἁἨ ββονίηρ τ μαῦ ἔπ6 ρϑββαρθ 
ΤΟΆΪΥ τοδᾶ, ΒΊΟΝ, {Π|6 δυῦθοῦ αποϊρα οΥ ᾿Ἰηϊο παρα ἴο αυοίθ. βοιὰ οὗ 
{μ686 οϑεπιαίοβ Κ.ῬδῈ Ἰποουσθοῖ 88 ἃ ρζΘῃΘΤΑΙ ἴδοί, ἐπουρ ἢ ΘΑΟΪ ΤηΔΥ αέ 
ἐΐπιο5 Ὀ6 Ρουθ νυ ἴσα. 

ΤῊ18 πλδὺ 6 ]Π υβίγαϊοα Ὀγ [86 ὑβᾶσὸ οὗἩ τηοάθσῃ τσϊύοσβ. [0 οδῃ 
Βαγα]ν Ὀ6 ἀθηϊθα {πᾶὖῦ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ, ῬΓΘΔΟΠΘΙΒ, πα ΟἰΠ ΓΒ, 80 ΘΙΩΡΙΟΥ͂ 
ΟἿ ΕἸ Ρ] Βἢ δυ μου βοα νογβίοπ, ἀο ἴῃ σθηοσαὶ ἰακο {Π6ῚΡ ΟἹ ΔΈΟΏΒ ἔΓΟΠΣ 
10 ; 80 τηποἢ 80, {μαὺ ΔῺΥ αυοίδιϊομβ ἔουπα ἴπ (ῃ6 ἩΟΙ.}]168 οΥὁ ἴῃ ἰῃ6 
ψυϊογβ οὗ 186 ἘΠΙΖΑΡΟΙΠΔη ἄρα, 8.6 ᾿ἱῃβίϑη γ γε ἴο Ὀεΐοησ ἰοὸ ἃ 
ἀδογοηὺ οἶαθα ἰο ἑμοβο ἢ ὙΠ] ἢ 6 ΠΟῪ τηθοῖ. ΑἾβ8ο, {86 ἀϊβίϊμο- 
(ἰοπ 18 αὖ Οπ66 ροσοοϊγθα στ ἤθη ἃ ἢ 6 18 οἰθα ἔτοπι {π6 ῬΓΘΥΟΥ 
Βοοῖὶς νϑγβίοπ οὗ ἔπ86 Ῥβαὶπηϑ ᾿πβίβδα οἵ 118 δοίηρ ἤτοπὶ {δαὶ 'π οὐγ 
ΒΙΊ0168, δηά υἱοο υογϑᾶ. Νον;, 10 18 οἰαϊπιθα ὈΥ͂ οὐ ἰΒαΐ ἴῃ ρδίγιβς 
ΨΥΓΠΓΙΠΡΒ 10 18 ἴῃ ρΘΠΟΓΙΑΙ 88 ἀθἤηϊ6 ἃ {Π]ηρ' νν δῦ ἰαχὺ ΠΟΥ͂ ρα 848 1ΐ 
18 δηιοηρδύ ἰμο86 ὙΠῸ ΘΙΏΡΙΟΥ {μ6 ΕἸΏρΡ] θη ἰδηρσιαρο. [ἢ {86 ]Ἰαἰοῦ 
ἢ41 οὗ [86 τοῖρῃ οὗ Ψψαιηθβ 1. νγ πᾶ Εἰησ] β) δυίθοῦβ βου ΘΠ Π168 
[Ὁ]οσιηρ {6 νΟΥΒΙΟΠ. ΟΥ ΤΟΥΊΒΊΟΩ ἩὙΙΟΏ Παα ὈΘ6η ΤΠ ΠΟΎ]Υ τηϑᾶαδ, 
ΒοῃηθΟ 68 αυοίπσ ἔοι {πΠ6 ΒΙΒΏΟΡ᾿Β Β10]6, βοιμϑίϊχωθθ ἔχοι {Π6 
Οοποναᾷ ἐγδῃβίδίϊου : θυ 1 Θδοῦ οδ86 {86 ἔδοῦ 18 αὖ ὁὔοθ ἀδύθσζω: 806. 

10 18, ᾿π466(, Βαὶ [86 Ἰαχὶῦν οὗἨ {86 οδυὶν ΕΔΙΠΟΥΒ 18 βυοῇ 1η 
{Π6}ν οἰἰδι θη ΤΠ ἱ Π6ΙΡ τὰ ἴο πὸ οογίϑιῃ οομποϊυδίοη. [ὲ 18 
4180 οὐ)]θοιβα {πᾶὶ {Π6 [6 ΡΑΒβᾶρ 68 1ῃ ἔΌΣΤῚΒ ἴῃ ὙΒΙΟΝ {Π6ΓῸ 18 ὯΟ 
ΤΟΆΒΟΩ 0 ΒΌΡΡΟΒα {μα {ΠΟΥ ΘΥΟΓ οχιϑίθα ἴῃ οορὶθθ οὔ 186 Νὸν 
Τοδβίδιμθηΐ ; 8η4 {μδ80 ΠΟΥ δβομῃγοίϊγτηθβ αυοΐθ 88 ϑδουιρίυσο ὑπ Ψ ΒΙΟἢ 
18 ποὺ ἴῃ {πὸ ΒΙ0Ϊ]6 αὖ 41]; δπὰ 1 ἴΠπ686 ροϊῃηΐβ δ θβϑίβ ]}]βῃθα, 10 18 
Βα] ἃ ἰῃαὺ 1 18 156]688 [0 ΤΕΪΥ οἢ Δηγ ίηρ' 80 16 Βπι|ΐα δηα τη! 8] δα ϊηρ. 
Νοῦν, 41} {μ18 ἀπὰ τβογο τϊρῦ 6 ἴσιο, δηὰ γοῦ [6 αὐ] γ οὗὨ ραίσιϑιιο 
οἰἰδομβ ψουἹα ποῦ Ὀ6 τη θγθα νοϊα; [ὉΣ ψδὺ 15 [Π6 βαπθ {Π]ηρ8 
ταὶς Ὀ6 βαια οὗ οὔγν τηοάθτῃ ΕΣηρ 188 πτεϊίοσβῦ ΑΥΘ ὕπ6γ6 ποῦ ΤΏΒΩΥ 
ψ 0 Ἰηΐογψοανο (Π6 γοΣὰΒ οὗ δοσιρίυγο ᾿ἴο {Π6}ν αἀἸἰθοουγάθβ, ἴῃ βυοἢ 
8 ὙΑΥ ἰμαΐ {πον ἀοὸ ποὺ ρῖνβθ ργδοϊβοῖψ νι μαῦ 18 ἔουπα ἴῃ (86 δβδογϑὰ 
Ὀοοῖκ8, θύῃ ΤΠπουρ ἢ ΠΟῪ ΒΠΟΥ ἈΡΌΠἀΔΗΟΪΥ πθποθ πα που ρ 8, ἀπά 
νη {Π6 Ἰοδαϊηρ τσογβ, ΟΥΘ ἰδ κοη ἢ Απά }ι8ὲ 80 18 18 τι (Π6 
ΘΑ Ϊγ Εδίποσθ. ΤΉΏΘΥ υδβοᾶ (Π6 τοογ8 8ηα ΘΧΡΥΘββίομβ οὗ ϑογὶ ρίαγα ἴῃ 
γι Παῦ Π6Υ τσοίθ, ουθῃ ἤθη ἴδ 6 Θοηδίγαοσίίοη δηὰ ἔοστω οὐ [86 βοῃΐθῃσθ 
γὰ8 στ Αγ ομδηροα, δυσὶ ΟἸ ΔΓΟΠΒ 8.6 ΒΙΏΡΙΥ ἴο Ὀ6 ἔδίκθῃ Ὁ ψ μαΐ 
ΠΟΥ ἀγὸ σοσίμ, [Γ 186 αισβύϊοη 18, μοί ῦ βιιοῦ 4 Ἰθδαϊπρ' ποσὰ 18 
ΟΥ 18 πού ἴο θ6 ΓΘδα ἴῃ ἃ ράββϑασο, ἃ ΨΘΥῪ ἰοοβα οἱἰδίϊοη, ΟΥ δύθῃ 8]}ὺ- 
ΒΊΟΠ, ΙΏΔΥ ΒΠΟῊ ὑμαὶ [86 ὙΓΠΠῸΓ ἴῃ αυδδβίϊοη τοοορσηϊδβοα 10. 3.0, ἴοο, 
ΜΓ ὮΘΩ ΤΏΘΓΘ 8 ἃ ἸΏ6ΓῈ αἰϊμδίοη ; τῇ ΤΩΔῪ Ὧ6 ΔΙΏΡΙΥ βυϊοϊοηῦ ἴῃ Ργοοῦ 
{παΐ ἃ πυῖῦου Κπονν ἃ Ῥαγ Ποῦ ΑΓ ραββαρθ, [δ 6 σου 6 Π688 οὗἩὁ ΒΊΟΝ 88 
ἃ Ὑ0016 ΤΑΥ͂ 6 ὑπ 6γ ἀϊβουββίοη. 4180, ἄο γα ποὺ βοιῃηθίϊπηθα Βη4, 
“ς 10 18 Δρροϊηϊθα τῆἴοὸ ΑἸ, τθὴ ομοθ [0 416,7 αυοϊοα ἔγοτη ἩΘΌ. ἰχ., 
ΜΠ} πλυοἢ) ΘΙ ρΠ8818 ρ]δοθα οἡ ἴΠ6 ψοτὰ ψὨοἢ 18 ποέ ἱπ {πΠ6 Τοχί 
Ἀπά 18 1 ποὺ οοηδίαηΐξ, Πδρϊίυα)], δηα ἀ81}γ, ῸΓ ϑοηθ ἴο βρϑᾶκ δῃὰ 
ψτῖίθ οὗ Εὐνδηρο] οι] οΥΠΟΟΟΧΥ δηα βριστιίυαὶ ΟἾΔ Ὴ ΠΥ 848 Ὀδηρ' 
“4 {Π6 ἰστυϊῃ 89 10 18 ἴὴ «“6808᾽} Αἕἕ τΟϑΟΙὈΪΆποθ ἰο {π686 τγοσάβ, Ὀαΐ 
ΠΟΥ ΠΟΥ οοπηροίοα, δηα ἴῃ 8 αἰβιϊποὺ ἔοστη, 18 811 {πα 18 τθα]]ν ἤο ὈΘ 
ἔουμα ἴῃ μΒ6 Νὸιν Τδβίδπηοηϊ ; τϑην, ΒΟ ΘΥΘΥ, Βθοῖὴ ΥΘΥΥ͂ ΠΟΥ α]ΟῈ8 
ΜΠ 6η {Π6ῚῚ αἰθηίοη 18 ο8]16 4 (ὁ (818 [.ο΄. Απά ἰἢ δα Εαίποτθ 
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δβοιηθίϊπ)θ8 τηϑθ βυοἢ ἃ τιϊϑίηἶκο 88 ἴὸ αυοίθ ἔγοτῃ ϑδοσρίυσο ταὶ νγ885 
ὨΘΥ͂ΘΥ ἰπ δουιρίυγο, 88 ΠῸ Οὴ6 ΨἼΟ ΤῊΔΥῪ ΓΤΟΔα [686 ΤΟΙΏΔΙΚΒ ΟΥΟΓ 
Β6Θἢ ΟΥ Ὠοαγὰ ““ ὙΠΟΒ6 ΒΟΥΨΙΟΘ 18 ροσίοος ἔθ οπη,} ΟΥ “ἴῃ {86 παϑὶ 
οὗ 18 να ᾶγὸ 15 ἀθδίῃ,᾽ αυοίοα 88 ἱπουρ 10 ἬΘΙΘ Τ6Ά}}ν ἃ ροσχίϊοι οὗ 
1)6 ὙΥοτά οὗ αοα ἢ 

Απά γοῦ οἵ" ἴδοι! 168 ΓῸΓ ΔΟΟΌΓΘΟΥ ἴῃ αυοία.ο 8 ΔΙῸ 8 Οἢ 88 Ὑ6ΓΘ 
αὐἰξευ!γ ουαὖ οὗὁἩ [Π6 τοβοὶ οὗἨ θαυὶν τυϊῖοσθ. ἜΠΟΥ ἀἸὰ ποὺ ροββθϑβ [ἢ 
ΒοΥΡύΣοδ ΘΟΠΥΘΕΙΘΏΠΥ αἰνιἀ6α ᾿ηὔο ΟΠαρύθσβ 8Πα ὑΘΣΒ6Β ΟΣ ρυγΡΟΒΟΘ 
οὗἉ τοίθγθῃοο ; [ΠΟΥ Πα ποῦ ὀυϑῃ {6 δοοοζωσηοαδίοη οὗ γορυΐϊαῦ ρυπο- 
(πδίϊομ ΟΥ τγογὰ αν βῖοη ; ΠΟΥ ὈΟΟΚΒ ΨΘΙΓΘ οὐμῦτουβ, δηα 1 ν᾽ 88 
πη ροββὶ Ὁ]6 ἔου [βϑῖὰ ἴο οοηϑα]ί ΤΠμ6τὰ δ ΘΥΟΥῪ στη 11} (ΔΟΣ ΠΥ ; {Π6Υ 
᾿ιδὰ πο οοῃποοσζάβδῃοσοθθ, πο πᾶ Χθϑ, Δηα 81:1] σΟΠΥ ΩΣ ΘΏσ68 δί ἢδηά. 
1, (θη, το, ἢ} 411 18686 αἱα8, ΓΘ βοιῃθίτηθβ ἰὰχ ἴῃ γοβρθοῦ ἴο 
βου ρίυτο αυοίαίϊοη, 16 νου 6 ἀΓΘαβομδὉ]8 1 τὸ γα ἴο οχρϑοί 
Ῥογίοοι δχαδού υαε ἔγοτα ἴΠ6 ΘΑΥῪ ΕΔΙΠΘΓΒ, δπὰ 1 γνὸ 6ΓΘ, ΠΟ ΓΘίοσθ, 
ἴο ΒΌΡΡοβΟ {παῖ Π6Υ 6 Γ6 ὨΔΟὈΙΓΔΙΪΥ σΑγθ] 688 δηά ᾿παίθηῦνα. 

Μοάογῃ ΕἸ ρ] 18}} το δγθποοβ Δ46 ἴο ΗΟΪΥ ϑοΥΡΟΣΘ τηδΔῪ Ὀ6 ἀγτδηροα 
ὉΠΘΓ [ἤγΘΘ ρΘΏΘΓΑΙ 6868: αποίΐδιοηβ οὗ {πδ6 νοῦν ψΟΣαΒ {ΔΚ  ῃ ἔγοσῃ 
ἐμ6 ϑαοζοά Τοχί ᾿ΐβοι ; ἰοοβα οἰζαςίοηβ, ἴῃ τ Βῖοἢ ἀοῖὴθ νυ [88 
Βδϑη τηϑδᾶθ, ψ βοῖμοῦ ἴσοι ᾿πίοπίϊοπ οὐ ποῦ; ἃπα τπδγο 8]} 8] 0η8 ΜΠ ΙΟῺ 
ἄο ποῖ ργοίθηά ἴο δηγύμϊπρ' οὗ οχαοίπθβϑ ἃΒ ἴο οἰ ΠῈΣ ΟΓὰ8 ΟΥὁ ΘΧΡΓΘθ- 
βίοηβ. [{ {18 οἰδβϑϑι βοδίίοη ἴα Ὀοσπο ἴῃ τϊης, δ νν}}} θ6 ἔουμα {πα} 1 
18 ΤΆΓΘ ἱπάδοα ἴοῸγ ἃ ὑῃβοϊορίοδὶ ὙσΊ Υ ποῦ ἴο ρῖνθ σοπύπυδὶ ργοοῦ {πδῦ 
6 α8 ΒΙΙΩΡΙΥ͂ οηρίογθα οὐγ οοασηομ ΕΠ ρΡΊ 8ἢ Ἀμέρσας ἢ ΨΘΙΒΙΟΏ. 
Αμπά 1{Π6Ὸ γμαείτγιβιϊο οἰ Ταῦ] 0.8 6 Β᾽ΠΔ}]ΑΥΪΥ αἰν! 6, [π6 βδιηθ [μϊηρ Μ1}] 
Ὀ6 τηλη βου ἴσα οὗ {πο πὶ τ] τοραγὰ ἴο [86 ατροκ (οχὺ Ὠ]οἢ ΓΠΘΥ͂ 
οωρίογθα. Αβ8 1ο ἴπ6 οοπαϊξίοπ ἴῃ ὙΠΟ (Ποῖν οἰὐαῖῖομβ ἤν Ὀ66Π 
ἰγδηϑαινι δα ὑο 8, 8 6 7 ΓΘΙΠΊΆΓΚΒ ΤΑΥ͂ 6 Β ΒΘαΌΘΏ]Υ πΊ86. 

ΤὮΘ να]ὰθ οἵ οἰἰδ0 8 88 Βοιγοθβ οὐ ογι (λοϊβιῃ 18 ποῦ ἴο "6 ϑδϊπιαῦθα 
ὈΥ νι μδῦ ΤΠΘΥ͂ ΔΓΘ, ΟΥ̓ ΤΩΔΥ Β6ο ἴο θ6, ψγῃθηι βίαπαϊηρ αἰοπε; ᾿ῦ 18 ἴῃ 
οοπηθοίίοη τὰ [86 οέλότ δα που [168 {παὺ ΓΠΘΥ ἢανθ ἃ ρθουν νδ]αθ. 
ΤΉ, 8ῃ ΕΧργθββίομ ον! θα] ν ἰβίζθη ἔγοτα ἴπ6 Νονν Τοβίδιηθηῦ ὈΥ ἃ 
Ἐδίδογ, Ὀὰΐ 1 ἃ ἔοιτη ἐουαπάὰ ἡϑιΠοΥ 1ῃ ΤΩΔΠΒΟΓΙΡί ΟΥ̓ ὙΘΥΒΙΟΏ, ΓΩΔΥ͂ 
Βαανα Ὀ6θῃ, Ρδσῆδρδ8, Βοῦλ8 σζϑγα ἰαχ δ᾽] υδίοη οὐ 18 ΟὟ, ΟΥ̓ Δ ἱπίρυ- 
γοαυΐησ οὗ βοιμϑίμιησ ἰαἰκθη ἔσομαι {86 Νὸνν Τοβίδιηθην ἰμΐο ἴπ6 11η6 
οὗἩ μἷβ δυριπιθηῦ οὐ ἀϊβοουτβθ. Βιυΐ 1 ἃ Εδίμοῦ οἱΐθβ ἃ ρϑββαρε, ἀβῇ- 
ὨΪΟΙΥ ρτϑοὶηρ 1 ὁΠ6 ο1488 οὗἩ δῃποϊθηΐ τ Ἰ [6 8868, ᾿π ἃ ρἶδοθ Μ᾿ ΠΘΓΘ 
{86 βίδπά ορροβθά ἴο βοῖμθ οὔδμϑν ἰδβϑεϊπηοηθθ, [μογ6 πθοα 6 μγίπια 
μοὶ πὸ ἀουδὲ τμαῦ μα δου! ααοῖεθ τι μαῦ 88 ἴῃ ἢ18 ΘΟΡΥ ; δῃά 
(88 Β6 τιδίθγ! }ν ΘΟ. ΗΓΒ ἐπαὺ οἶδεδ οὗἁἨ πὶΐπθββοβ. Βαὺῦ 1 ἃ Ελίμον 
ΒΑΥ͂Β ἀἸβι πο] Υ (Πδὺ 8 τϑδάϊηρ' σον ἢ6 αυοῦθθ νγ88 {μαὺ οὗἨὨἁ ὁπα ραγίι- 
οὐ]αν αοβροὶ, δπά ὑμαὲ δποίποῦ ταδαϊηρ μοι Πα ταθῃ οη8 τγ88 {παῖ 
ΟΥ̓ [186 ράγ}16] ραββᾶρθ ἴῃ δποίμον (οΒροὶ, οὐ 1ἢ 86 ὀτρτγεβοῖψ τοϑίϑ οἢ 
16 ψογὰβ δπα ρῆγαβοθ οὗ ἃ σϑδάϊηρ, δπα βίδίθβ Ὁπθαυγο δ Πν ἱπαῖ 
(ΠΟΥ ΜΓ 80 ἃπα 80, ὨΪΒ δυϊάθηοθ ἢδ8 νΙῪ στοαΐ νγεῖρεῦ ; δηὰ 10 18 ἴῃ 
1186] ἃ ῥχοοῦ, ποῦ πάθεα ὑπαὶ [πὸ τεδάϊηρ' 18 οὐ πθοθββυ ρϑπυΐηθ, Ὀαΐ 
αἱ ἰοδδὶ {μαΐ 10 γγαδ ουσγοπὶ ἐπ {π6 τη οὗὨ ἴπ6 ΕδίμοΓ ἴῃ αιδϑιίοι : 1 
οἰμουυίδα 1 19 ψ6}} οομττησα, ἔδνν Ἰοοίϊοηβ οουἹᾷ θ6 Ὀοίίον δἰθϑίθα. 
ΑΙκο, 1 16 ρξμθσαὶ οἱϊαιῖομβ οὐ ἃ ΕδΊΠ Γ ἀγα ὑγονϑα ὈΥ͂ οοπιραγαξίος 
εγἐἐἰοίεπι ἴο ταπὶς Βῖρἢ, ονϑη ἢἷ8 οδέξεγ ἀἰοία ἃτοὸ Ὑου ἈῪ ΟἱἨ ὙΘΣῪ ΟΟΙΒΙ- 
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ἄογα]α αἰἐθηίίοη, [0 ΒαΥ {μ6 ἰθαδί. Τθ νϑῖιθ, βουνοῦ, οὗ ρδίγβία 
(65 ΠἸΩΟΩΥ ἴῃ οοπιραγαξίυο ογἰσΐδηι 18, ἴὰ σθηθγαὶ, {Π6 ΘΟΏγΘΙΒα Οὗ (18: 
ῸΣ 88 δι οι υοίαι!οη8 ΓΘ ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΆΙ πα ἔγαρ ΘΠ ΑΓΥ, ΠΟῪ πχυδβί ὉΘ 
ΤΟρΑτ θα ἃ8 γαῖ᾽ δἰοϑίϊηρ {πο86 ΜΘ. ἃπα υϑυβίοηβ 1 ὙΒΙΟΒ 
ΤΠ6Υ 8Γ6 δὖ 811 ἴῃ σμαγαοίο 8[10 ΘΟοογάδηςσΒ. 

Βρείοτγϑ ἃ }υδοτηθηῦ οδῃ Ὀδ δ 8]} τ σα υ}γ ρίνοῃ οὗἁὨ {Π6 οὐ 108] να]ι6 
οὗ {Π6 οἰἰαὔϊοηϑ οὗἁ Δγ ομθ Εδίπου, 1 18 ΠΘ6α [Ὁ] {πᾶ 818 τ Ὡρϑ βου ]ὰ 
Β6 ΘΑΓΘΙΠΥ δύυα!οα ; ἐμαὺ δῖ ποθ οὗ υβιησ Ηοὶν δογιρύαγα βῃου]ά 
Ὀ6 Κηονῃ, δηα ἐμαῦ 10 Βῃου]ὰ θ6 βθθὴ ψῃθίμοσ Π6 18 ΤΟ] ΓΔ ΌΪΥ Ὁ [Οστλ 
ἴῃ 18 τηοάθ οὐἩ αυοίηρ (86 δαπιθ ραββαρθβ; δπὰ 1 ποῖ, ψβοίμοσ [86 
οἰγοιυμηβίδηοοβ οὗ {1π|6 Δηα ρἷδοθ οδῃ δὖ 8]1] δοοουῃῦ ἴ0 86 ναγὶδίοη. 
ΑἾδβο, ἴῃ 6 συ ηρσδ οὗ {π6 βαπιο ἘΔΙΠΘΓ, αἰὐθηοη Βῃου]α Ὀ6 ραϊὰ ίο 
[6 παίυγα οὗ 1π6 σοῦ ἴθ  ΠΙΟἢ ἃ αυοίδίιοη ρΟΟΌΓΪΒ ; [ὉΓ τοῦτα νογθδὶ 
δχδού πάρ τϊσῃῦ 6 ΓΘΑΒΟΠΘΌΪΥ ἸοοΪκοα [ῸΓ 1 δῃ Θχροβιοη ΤΠ8η 1ῃ 8 
ἀἸβοοῦγβα ΟΣ ἃ δΒογίαιογυ ἰγθαῦβθ 1ὴ ὙΔ1Οἢ ΘΟσΙρύαΓΘ 18 ΤΟΓΘ ΟΑΒΌΔΙ]Υ 
οἰ(6α. ᾿ 

ϑοιὴθ οὗ {86 ηιοσθ ἱἐπιρογίαπέ οὗ ἴῃ ΘΑΥΪΥ ὙγΙίοΥΒ 1 1}} πον Ὀ6 Βρ6- 
οἰῆδα, ψὶ ἃ σοηθγαὶ πλοπίϊοη οὗ [86 ναϊὰα οὗ [Ὠοε6 οἱξαίύομθ ὙΒΙΟᾺ 
ΤΠ6Υ οοπίαϊῃ ΜΙΟΩ ὈΘΑΓ ἡ {86 ἰαχίμδὶ οσ 1οῖβηλ οὗ [6 Νοὸνν Τεβ- 
ΤΙ ΘΩΌ. 

ΤΠ6 οαΥ]ν Ογοοὰ πυὶοτβ τηϑὺ Ὀ6 (86 βγβύ Θοῃβι ἀογϑᾶ ; ἔου 10 18 ΟὨΪΥ 
ἔσομαι ὑΠ6ῃχ ὑπαὶ ἀἶγοοί αἰα ὁ Ὀ6 οὈίδ!ποά. 

ΤΒ6 ροηυΐϊηθ ὙΠΟ οἵ [Π6 ΑΡΟΒΤΟΙΙΟ ΕΑΥΉΕΒΒ, 88 ἴμο88 ὙσΙ ΓΟ Β 
αν Ὀ6θῃ ἰβυτηθα, ὴῸ0 ὙΟΥΘ ῬΑΥΓΓΎ ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΓΙΘ8Β 10 {Π6 ΑΡοΒί]68 
οὗἩἨ οὔ ]ωοχά, σοηΐδιη ἔδτν οἰζαί θη ἔγσγοα {Π6 ΝῊ Τοβίδιηθηΐς τῇ ἢ 
ΔΙΘ δὖ 411 δνδι]} 0 ]6 ἔῸΓ ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ οὐ 1οἴδ. Τὴ σθηῦῖπθ ΕἸ ρΊ816 οὗ 
ΟἸΈΕΜΕΝΤΥ οὗὨ οῖμθ σομίμ! 8 Ὀυῦ ἴδ, Ῥᾶββαρθβθ ὑπαῦὺ οδῃ 6 τεραγάθά 
88 φιοίαζίοης ἴτοτα [86 Ννν Τοβίαιηθηΐξ, ἱπουρἢ {86 Ἰηῆϊθπος οὗ {116 
ΒΔΟΙΘα ΥΙΘΥΒ 18 ΘΟ ἀΔμν ανιἀδηΐῖ, μα ραββαραθ αὐοίΐαα [τότ [6 
Οἰα “Γεβίαιηθηῦ αν θη δαορίβα ἐῤλγουσὰ {π6 ἔοσγπι ἴῃ πὶ ἢ Π6Υ 
βίαπα ἴῃ (6 Νανν. [ΙΟΝΑΤΙΟΒ, ΠΟῪ {παῦ γ͵ἷὸ Ῥόοεββθββ βοῖθ Εὔρ181165 
ΨΓΒΙΟὮ ΡΟΒ8688 ἃ ροοά οἰδίτα ἰο δ6 Πῖδ, δηα ἴῃ ἃ ρθη η6 ἴΌΥΠι, ρῖνθ8 ὰ8 
ἃ ἴδιν ββιΐθῃοθϑ ΨΏΙΟΝ ἀΥ6 Οσἢ ΤΟΓΘ ἃ8 [0 {Π6 Ὠβίογυ οἵ {Π6 δποι 
ἐθδῃ ἴον ἰθχίυδὶ οὐ Π]οβιλ. 

ΤῊΘ Ερίβυ]α οὗ ΡΟ ΥΘΑᾺῈΡ ἔΓΠΙΒΠ68 8 ΨῚΓ ΤΌΤ οἰ ΔΟηΒ, 88 ἢ6 

1 8596 Οὐγοίοη Β ΟΟΆΡυΒ ἸΟΝΑΤΙΑΝΌΜ [ὉΓ [Π6 δοοουηΐ οὗἉἩ (π6 ϑ'γτίας γοσϑίοῃ οὐ ἔλγδα 
Ιρηδίδη ΕΡίδβε]68. ἴῃ 8 ἴοσπι ἔγες ἔγοπι ἴπ6 δ 1008 τηδὰς ὈΥ 116 Ἱπιογροϊδίου οὐ 16 ἴωγσοῦ 
Οὐ οκκ Γοοθη βίοι, δηἃ α͵80 88 ποὺ ουηϊεϊπίηρ ἴΠ6 Ῥαββαρο8 ἴὼ ΨΠΪΟἢ οἱ Βίσοηςς ζτουπαβ 
οδ]οοοη μαὰ Ὀδοη τηϑο ἴπὙῦᾶο σΟΠ ΣΙ οδ ὉΓΙΟΥ ὕο 1ῃ6 ἀἰΒΟΟΥΟΤΥ οὗ ἴΠ6 Νιιγίδη Μ58. 
τ νψουϊὰ θῈ ἃ πιὶδίακο ἴο βρροβες ἴῃδὶ Μγ. Ουγοίοη [88 οδβδὶ ἀοι δῦ οὐ δηγιμίηρ [δαὶ 

ἴα5 ῬΙΘΥΙΟΌΒΙΥ ὑπαιοδιίοποά. ὙΤη6 ατοοκ σορίθβ οὗἩ Ιρηδιίαβ αν σοῖηα ἀοτνῃ ἴο 118 ἴῃ 
ἔν ο ἕουτηβ, οὔδ σοπίαϊ πη ρτοδῦ Ἱπιογροϊ δ οη3, δηα Ὑνἱτἢ Τογρσοα ορίβ.}].05 δά ἀοα 848 ρατὶ οὗ 
116 βάτη6 ΠςοἸ οοίδοη, ἴπΠ6 ΟΥΠΟΣ ψν11}} ἑοσροα δρ β51168 4150 ᾿ἱπιοσιηϊχϑᾶ, θαν τυ ἢ ἴῃ6 τοδὶ ἴῃ 8 
ΒΏΟΓΓΟΙ [Ὀτπὶ ; --- ἃ ἔοστη, Βουγονοῦ, ἢ δῃον α δῇ ὈΠὴ68 δὴ φηϊίγο αἰ βοσοησο ἤγοτα [6 
Ιαῦροῦ οορίοβ. Ηδποορ Ὁ νγἃ8 σοποϊαθα Ὀγν Οτἐβῦδοἢ δηα ΟἾΠΟΥΒ ὑπαὶ 0Π6 ἴπνὸ ΓΟΥΤΩΒ οὗἉ 186 
Οτοοὶς ογο ὈΟΙἢ οὗὨ ἴθ Θη]αγροιηθηῖβ οὗὨ δοιηοίϊηρ τυ ἢ ΠΟΥ ροβδθϑϑοὰ ἰπ σΟΠΊΠΊΟΠ. 
ΓΠΙΒ. σΟΠΟΙ βίο [88 θ6Θη δἰ πρ. ΪΔΥΙΥ οοπῆτγτηθα ὈΥ Μῖτγ, Ουγοίοη᾽ 8 αἰἸΒΟΟΥΟΓΤΥ͂ ; [ὉΓ ἴῃ {πὸ 
ἴῆγοο ϑγτίας ΕΡ 81168 νγὸ Πηἀ νηδὶ 18 Θοπιπιοη ἴο ὕο(ἢ Οτοθκ σοοθηβίομβ, πὴ ποῖ τῃ6 Ῥαγῖβ 
π νηΐ ἢ ΠΟΥ ὙΊΙΔΟΙΥ αΐνοῦρο. [11 18 8 τηϊβίακο ἴο ΒρεδκΚ οὗἉ δεύδη ἱρηδιίαη ἘΡρΙ ει]. 8. ἱπ 
ατεοῖκ ασίηρ Ὀθοὴ ἐσαπϑπιϊοα ἴ0 8, Ὁ ὯῸ Βα οἢ βανθῃ οχὶβί, ἐχοορὺ Γπγοῦρἢ πον Βανὶπρ 
Ὀθαῃ 86] οι οα ὃὈγ εδαἰίοτα ἴτοπι [ἢ 6 Μεάϊσοδη ΜΆ., νυ] ἢ ΘΟΠ ΔΙ ἢ 5 60 τητιοἢ (ἢαὺ 18 ΠΟ 586 αν 
ΒΡΟΤΙΟΙΒ ; --- ἃ θοῦ τγ ἢ 10}} ΒΟ ὙΠῸ ἱπηϑρΊΠη6 8 ἀἱ μ] οπγδίῖς ἸΓΔΉ 8188]. ΟΥ̓ δούθη ὮαΥο ΟΥ̓ΘΓ- 
Ἰοοκθᾶ, [1π {π6 ἴ[ἄτθο ἰπ ϑγτίδς γγ7ὸ Ββαυθ ψνἢδῦ ἴῃ ἔοστη δηὰ σἤαγαοίοῦ 18 δἰδοδίοα Ὁγ ροοᾶ 
βηἃ ογοά!Ὁ]6 ουίάθημοθ 85 [86 δοίι 8] νου Κ οὗἉ Ιρπδίϊι8, 

| ᾿ 



Ἑαγΐψ ΟἸξαξίοπιϑ, α5. ϑοιγοοα Γ᾽ ΟΥ̓ οῖβηι. Ὁ 333 

ἸπΙΟΥΓΤΟΥΘ Βοηΐθη 68 ἔγοιῃ [86 Ναὰνν Τοβίδιηθηῦ ᾿πίο τ ῆδὲ ἢ πτοίο, 
Τμαΐ σοῦ οὗ [μΠ6 Βδοομα σϑηϊυγΥ ὙΒ]ΟΝ ὈΘαΓΒ [86 πδτηθ οὗ {86 ΕἸ Ρ᾿5019 
οὗ ΒΑΒΝΑΒΑΒ, Θομὐδῖ 8 ΠΑΓΪΥ δηυἑβίηρ' ἔου [Π6 ργδϑοπί ρυγΓροβα. 

ΦΌΒΤΙΝ ΜΑΕΤΥΕ, ἴῃ {Π6 ΒΕοομα ΟΘΏΓΟΤΥ, 18 ἃ ΨΟΙῪ ᾿πηροτίδπέ 
στϊΐοῦ βθὴ ἴπ6 ιβίουυ οὗ 186 (ὑδποὴ 18 ὑμᾶσ ἀϊβουβδίοη δὲ 
τῃουρ μ6 υδβρα το ἔτοτα {π6 (χο8ρ6}8, δβρθοῖδν [πὲ οὐ 85... 
Μαιίμον, ἢ ΤΆΓΟΙΥ 866 ΐκβ ἐμῷ νουθα] Ὄχδοΐπμθββ ψὨΟἢ 18 ποοάρα [ὉΓ 
Θϑάθποα 1η ἰοχίυδὶ οὔποθ. ΕΠῚ8 αυοίαϊ!οηβ, ΠΟΎΘΥΘΥ, γα ποῖ ἴο 
Βα πορ]θοίθα, ῸΓ [ΠΟΥ ΒΟ ΟΌ 68 βου οἰδαυΥ δῦ ἢ6 τηυϑὺ μαννα 
ΤΟΔα; δπὰ αὖ οἴδβοσ {1π|6δ8, ψβθη ἴΠ6 σεπυϊ θη 688 οὗἨ 8. ρδγίου ]αγ 
Ρδββαρα 18 ὉΠάΘῚ ἀἰβουββίοῃ ὁ. ογίζέοαἱ στουηάδ, μ6 ρίνθθ 8. οἱθαῦ δϑά 
αἀοοϊάοα ἰοΒ ΟΥ̓ 88 0 ψιδῦ πα ἰουμπα ἴῃ ἷὶ8 δορίθβ. ΤΏιϊ8, ῸΣ 
᾿μϑίδῃοθ, 10 18 Ψ6}1} Κπόονῃ ἰΠαῦ βοῖηθ δῦ βου 0168 οπιΐέ [ῃ6 ἔνγο νϑῦβθβ, 
7ΤιΚα χχὶ!. 438, 44.- θυΐ Φδιυδίιη ὭΝΝ 18 ΘΧοϑ ]οπΐ ῥγοοῦ {μπδὺ 6 τοδὰ 
(18 ραββαρα ἴῃ (86 ἴοστωεσ μα] οὗὨ 1ῃ6 βθοομῃᾷ οαπίασυ. Ηδθ βδυ8, 
ἐν γὰρ ἀπομνημονεύμασι, ἅ φημε ὑπὸ τῶν ἀποστόλων αὐτοῦ καὶ τῶν 
ἐκείνοι» παρακολουθησάντων συντετάχθαι ὅτι ἱδρὼς ὡσεὶ θρόμβοι κατε- 
χεῖτο αὐτοῦ εὐχομένου (1014]. 6. Τ͵ΥΡΆ. ἃ 108.) 

ἸΒΕΝΖΌΒ, ἴῃ {μ6 ἰαϊαυ ρατὺ οὗἩ [6 βθοοῃμα οδηΐζυσυ, γ88 8. οἷοβθ 
ὉΠ οαγοία] αὐοίοῦ ἴῃ ρΘΠΘΓΪ ἴσοι (86 Νοὸν Ταβίδιηθπί. Τὴ 
στθδίοῦ ραγί οὗ μ18 στρ ἤᾶνθ ΟὨΪΥ ΟΟΠπ]6 ἄονγῃ ἰο 8 ἴῃ ἃ [,αἰϊη 
{τ ΠΒ]δοη, ΘΟΘ να], ΔΡΡΑγΘ ΠΥ, ψὶτῃ [μδ΄ ἘΔΌΒΘΙ ΕΙτηΒ61: δπά ἐπουρῇ 
8 ἸΓΔΏΒΙΔΟΙ 18 ποῦ ροββθββθα οὗ 86 βαῃηθ σεγέαϊπίψ 88 ἃ. ψοσὶς ἴῃ {Π6 
οσρίμαὶ Ἰἰδηριαροα, γοὺ ἴπ6 πηρογίδηοα ΟὗἩὁ {η6 αυοίαϊοπβ ἴῃ [δ6 
ὙΠ Ωρ ΟΥὗἨ (Π18 ΕΑΓΠΘΙ ο8ῃ ΠΑΓαΪῪ ὍΘ ον -οϑεσηδίθα ; δβρϑοΐβ νυ 88 
86 ποῦ ὑπίγο αν ἀγρθ8 οἡ [86 ψογὰ8Β οἷ 6 οἰΐαβ, δηα οἰ Οβοὶ 
ἀϊβουββαβϑ σα ηρΒ, ΒΟ πρὶ νΠαὺ πιδέ ἤανο Ὀδθη ἴῃ {Π6 ΘΟΡΥ ὈΘίοΓΘ 
Εἴτα, δηα τηθη ]οπίηρ ν Αγ Δ] 0 η8 ἴπ {η6 αἰ ασοπὶ (ἀοβρθ]8.ι Μυοὶ οὗἉ 
ναὶ ψγ͵ὸ Ὠᾶνα οὗ ἰγεῆφὺβ ἴῃ αστααῖκ μα8 οοῦλθ ἴο τ8 ἰπγουρὰ [Π6 
Οὔβηη6] οὗὨἉ οἱζδίοη8, Οἰαέοη, ὅτο. ; δηα 88 βυιοῇ πηοάθβ οὗὨ ὑγδηβπλ βϑ ἢ 
ΓΘ 1688 ΒαοῦΣΟ ἰμδῃ 18 [παΐ οὗ 8 ἐσχέ υπϊοα 1 ομ6 ΜΟΣΚ, 1Ὁ 15 ΔΙ ΑΥΒΟ. 
ΤΟαυϊδιία ἴοὸ Θορασο δαὶ 18 ρσίνθῃ 88 ἴ16 ασϑοὶς οὐ Ισχϑῆφυβ, 
ΒΑ ΒΟΥ 88 Ὁ 88 Ὀ6θὴ ἔγομι αἰ θυθηῦ βουγοθθ, 1 [Π6 οοπίοιωη- 
ῬΟΓΆΓΥ [μδίη. 

ΟἸΕΜΕΝΤΊ οὗ ΑἸδχδηαγία, ἴῃ [86 δπα οὗ {πὸ βοοοπᾶ δϑηΐυσυ, πᾶ 
1π6 Ὀαρὶππηῖηρ οὗ [86 {πϊγὰ, 18. ἃ ΤΕΥ ὙΠῸ αἀποῖδβ τυ ἢ ἴγοτα [Π6 
Νον Τοβίδμθηί, ΑἹ] ἢἷθ οδ΄ ΟἢΒ 816 τ ΠΥ οὗ ποῖϊοα, Βουρἢ 10 
πχαβῦ Ὀ6 ὈΟΓΏΘ 1η ταϊπά {παὺ Βα οἴδηῃ ρῖνθβ δ18 οὐ ῬὮγαβθβ ᾿ηβίοδα οὗ 
ἴπο86 οὗ ΔΩΥ͂ ττΙΟΥ ΟΠ Π6 ΤΩΔΥῪ οὐἶθ. ΑἩ ᾿ἰηβίδησα οὗἁὨ {Π18 τη 6 
Β6ΘῺ ἴῃ {Π6 οχίγδαοίβ Ὑ ὨΙΟΩ 6 ρῖνθβ ἔγοπι (]οπχοηΐ οὗ ΕΒ οπιθ, τ ἤοσα μ6 
ὈΙΘ μα 18 οὐ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ ὙΠ {Πο86 οὗὨ 815 δα μου. ΤΠ6 ααοίδι! 8 
οὗ {818 ΕἈΙΠΟΥ ἤᾶυθ στοῦ τ οῖρη ΒΘ ΠΟΥ ἀρταα τοΐέλ οἰλεν' αποϊετῖ 
αμίλμογίξο8; ΜΜ ὮΘΠ [ΠΟΥ δίδηα Ψ ΠΟΥ δ]οηθ, ἸΘῪ ὁδῃ ΠΑγαΪγ Ὀ6 Βαϊα 
ἴο ΒαΥ6 ΔΥ͂ σοΐοθ 10. οΥἹ []ΟἾ8π), 80 πη ἢ 188 1Ὁ {Π6 Πδθι οὗἁἨ [818 ΕΔΙΠΟΓ 
ἴο 8|1υἀς ἴο δογίρίαγο ραββαρθβ ῬΆΓΓΔΙΪῪ ΟΥ̓ ΜΨΠΟΙΥ ἴῃ 18 οὐ ΟΓαβ. 
Α ποίβ]α ᾿πβίδποο οὗὨ [818 1ϑ σίνϑη ΒΘ ἢ Βαυ8, Πιστέον οὖν πολλῷ 
μᾶλλον τῇ γρα φῇ λεγούσῃ, Θᾶττον κάμηλον διὰ τρυπήματος βελόνη 
διελεύσεσθαι, ἢ πλούσιον φιλοσοφεῖν. ΤὨῊϊ8 ἸαύίοΓ Ἔχρυθβδίοῃ 19 

: ΒυΌ,Ω. ἰϊ. δ. οεἃ, Ῥοῖίοσ, ἢ. 440. 
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Οἰεπιεηδε οσχσὰ βυϊδδεϊςαΐθ, δ [πουρὮ 1 676 8ῃ δαυϊνα]οπὶ ἔοσ εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν (οΥ τοῦ θεοῦ), 88 ουπά ἴῃ Μαίίμον 
ΧΙΧχ. 24. 

ΗΙΡΡοΟΙΥτσβ, γΠο Ἰἱνοᾶ ἰπ (6 ϑαυΐγ ραγὺ οὗ ἐῆ6 {π|τὰ σοηίυγυ, 
αιιοίΐοβ ἃ ρΌΟΑα ΠΙΔΩΥ͂ ῥαβϑαροβ ΠΌσα {Π6 ΝΕΟῊ ἸΤοδίδιηθηθ. βοῖηβ 
δχίγαςίβ ἡ] οἢ Ὀδαγ {Π6 πϑιρο οὗ ΗἸρροϊνίυβ ἃγὰ βοδίζεσρᾶ ἴῃ Οδίθηθ. 
Ιῃὴ {86 οδαἀϊίοη οὗ Εδργοῖυθ Ἰηδὴν οὗ 18 ὙΣΙΠΩΡΒ ποσὰ οο]]οοίρα 
((μουρῇ ἴῃ ἃ οοπἤιβοα ογᾶοσ, δα ψιποαῦ τοι Θα! ὕΟΥΑ] 81}{11}}; δηά 
{η6 ψοῦῖς δα 164 “ λίϊοδορλιπιοπα," ΜὨῖοΒ ἀρροαγοα δὖ Οχίοσά ἴῃ 
1851 υπᾶον [ῃ6 μαηα οὗ Οτίρβῃ, [88 Ὀθθ ϑ8ι1: 0 688 :}}}7 υἱη ]οαίοα 
88 Ὀοοηρίηρ ἰο {πΠ1|8 ΕΔΙΠμοσ. ΤΠ6 ἰαγσο ἐχίγαοίς ὙὨΙΟΝ Π6 ρσῖνοβ οὗ 
ΘΟ οι ρου] οῃ8 οὗ {πὸ Νὸιν Ταβίατηθηϊ, βυο ἢ 88 ἴγοιαῃ 2 ΤΉ θββα- 
Ἰοηίδηβ, ἀπὰ ραγίβ οὗ 186 Δροῦαῖΐγρβθ, τλαῖκο 18 σου κβ ΨΟΥῪ γα] Δ ]6 
ἴῸγ οὐ [108] ρυγροβοθ. ΤΏΘΥ Πᾶν, ΠΟΥΘΥΘΙ, πιϑὶ τὶ σοΟΙραγα γον 
1016 δἰὐθηύοα οα {ἢ6 μαζί οὗ ἴποβθ ὴΟ αν ἰΓΟΔΟῪ ρυθ]18Π6α 
δα! οη8 οὗ [86 ατροὶς Τβίδιηθηί. 

Τῆς τυηρβ οὗ ΟΕΙΘῈΝ ἴῃ {16 ἔΌΤΤΩΘΥ ἢΔ] οὗ 1π6 {ἐπ|τὰ οοδηΐυγγ, 
ψοῦ ἃ ἤν Ὀ6 6 ΟΥὗἁ ΟΥΙ[108] ΔΡΡΙ]]οδοη ἴο δἰ πχοϑὺ {π6 τ 80] οὗ {πὸ Νὸ 
Τεθϑίδιηθηΐ, 1 (Π6Υ Ππδα Ὀθοη 4}} εχίδηΐ, δῃα μδΐ 1π [86 οΥὐἱσῖπαὶ ασϑοκ. 
ΑΒ 10 ἴ8, χα Βανα δαυΐ ἃ ροσίοη οὗ 8 ὙΓΠΙΠΡΗ ἴῃ ασϑοῖ, δηθὰ οὐμοῦ 
Ῥογίϊοηϑ ἴῃ ἃ [δι νουβίοῃ ; δῃᾶ γοΐ δυύθὴ ἰὴ ψηαΐ γγὸ ἢδν6, (Π6 
σγεαίον ρατέ οὔ [μὲ Νονν Τοδίλμπχθηῦ 18 δοίι δ] αυοίςά, ὙΤΏΘΙΟ 18 ὯΟ 
οὔθ Εδίθμοσ {μαῦ οδῃ 6 σοιηραγοα τι} ΟΥβΘΏ 848 [0 818 οὐ σαὶ 
νου. [Ι͂Ιἢ μ18 Οὐτατ θη ἾΑΥ168 ἢ6 ἀἸΒοΊ 8868 ἴΠ6 ΟΓΒ δπ ἃ ΘΧΡΥΘ ΒΟ ἢ8 
ἴῃ ΒυΟἢ 8. ὙΦΑΥ͂ ὑπαὶ γ17ἷὸ δ΄ σ'ΘΏΘΓΆΙΥ δγο Μ᾿ Πδί Ὧ6 τηυδὲ αν σοϑᾶ ἴῃ 
{86 ΘΟΡΥ Ὀείοτο μἷπ.. [1 ᾿88 ᾿Ἰπἀθοα Ὀδθη οδ]θοίοθα ἐπ8ΐ Οτίρθη 18 ποῦ 
οοπδιϑίθηὐ ἴῃ ἢ18 αυοίδί!οη8, {ππ18 ΘΟὨ γα σὩρ Εἰτηβοέ, Βαΐ θη 
{πὸ ροϊηΐβ ἃΓ6 ΡΥΟΡΟΥΪΥ ΘΧϑηϊη64 1ὑ ν}1}} ΘΘΠΘΟΥΑΙΥ 6 ἰουπά ἐμαί δἱ 
ΑἸ γθηΐ ἔϊπιθ8 ἴῃ Π18 6 6 υ86α ΘΟΡῚ68 ψΒΙΟᾺ αἰδγοα ἰῃ (6 οἢ4- 
γδοῖοσ οὗ (Ποῖγν ἰαχῦ; ἰπυ8 μὶβ (ὐοτησταθηΐαγὶθβ οἡ δὲ. Φ ἢ, δηἀ ἰἤοβα οα 
δῦ. Μαιίίμον, ἴθ τ βῖο [16 τ ]ἀθϑὺ ἀἸβοσθ ρθη ῖθ8 οὗ γοδάϊηρ' Βανα θθ θη 
ροϊηϊβᾷ ουἱ, Τοῦ τε θη αὖ ἃ 16 Ἰπίογναὶ οὐ {πὴ6; δηά 1Ὁ 18 Ὁ ΥΥ 
οογίδιη ἐμαὺ μ6 σου] ηοὺ ᾶνα Θοποππθα ἴο 86 {Π6 Βαη6 ΘΟΡΥ οὗὨ [80 
(ἀοΒραῖβ δὲ {μ6 οπὰ οὗ {18 ρϑυϊοα δ ἢ6 μδὰ αὖ {πὸ Ὀοριηηΐησ. [πὰ 
λυάρτηρ Οτίροῃ, ογίξοαϊῳ ΟΥ ΤΗΕΒΟΙΟΘΙΟΑΙΨΎΥ, [Π6 ἐΐπιθ8 τ μθη [18 
ἀἰβδυθης σου οτο τι θη τηυδβὲ 6 ὈΟΙΏΘ ἱπ τη. ὙΒ θη ἴῃ 
ογιἰοδὶ οἀϊίομβ οὔ {π6 ατοοῖκ Νὸν Τοβίδμχθηῦ γϑίθγθ μ θ8 δγΘ τη846 ἴο 
{8μ6 τϑϑήϊηρβ οὐ Οτρθῃ, 1 18 ροτγίδην {μαῦ {86 ποίαοῃ βμουϊά Ὀ6 
ΨΟΓΙῪ ΟΙΘαΥ 88 [0 τοῦέγ6 ἮΘ6 σῖνθβθ βοἢ ΟΥ Βυοὶ ἃ σϑδαϊηρ; ἴον {πὴ δ 
111 ΘΟΠΊΤΩΟΩΪΥ 6 ἔουπά, 1 6 αἶδο σὶνοβ ἃ σϑδαϊηρ βυρρογίοα ΒΥ 
αποέλεν οἶλββ οὗ δυϊδμου θδβ, ἴο οἱΐα ες ἴπ αἀἰδεγεπὲ σπου (848 18 
ΒΏΟΜΙ 1Π 8 ΓΘΙΌΓΘΠΟΘ ΒΥ͂ 8 ΑἸ δγθηῦ νοϊυτηθ ΟΣ ραγί οὗἨ ἃ νοϊυτμθ Ὀοϊηρ 
τιϑη οη6 4). Βαΐῦ Μ1116 [16 ρΘΠΘΓαὶ ομαγδοίον οὗ ΟΥροη απο οη8 
18 {Π.9 βίαιαα, Ὁ τπηυϑὺ θ6 δἀαδα [πΠαὖ 1η ἀϊϑουδδίηρ ἰαχίβ ἢ6 1668 {861}, 
88 τηρἀογ ὙΤΙΟΤΒ (0, ὈΥ ᾿πίογνθανιηρ ἢἰδ Οὐ ΟΣά8, δηὰ ἔγθοὶν 
οι ρογίηρ {π6 δεπέϊπιεπέδ οὗ ἴῃ ραββαρββ. ἢ ἃ 80 οὗ βδοτγίρίυτα 18 
ποῦ ἴο μ6 Θοπέουπαοα νι ἢ Ἰαχι οὗ αποίαίοηθΒ. Τἢθ τοδάϊηρβ τη {86 
1,απι ὑγαμβϊδίίοι οὔ Οτίρθη, μοσο 86 ασϑακ ἰδ ἀοἔδοϊνο, ουρπὶ ποὶ 
ἴο θ6 ραβϑθὰ ὈῪ ὙΠΒΟΪΙΥ͂ 1π Β]6 πὸ ; [ὉΓ βο ἢ ρϑββαρθβ βῃου]ᾶά Ὀ6 πηθη- 
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εἰοποᾶ [Ὁ τ ῇῆμαὺ ΠΟΥ αὐτὸ σοῦ, ἱμβουρῇ ΠΊΟΓΘ σΟΙηπΊΟΩΪΥ Ὀοαγίηρ 
ταῖδοῦ οπ ἰδ οὐἱοίβτα οὐὁἩ 6 οἱὰ [,αἰΐη νοσβίου, ὙΠῊ ποῦ {Π6 
ἰτδπβ]αύου 88 ὈΓΟΌΔΌΪΥ οοηναδγβαηῦ, ἵπᾶπ οα {μαὺ οὗἩ [Π6 ατεοκ ἰδχὶ 
1861. 

ΤΏΟΙΘ 18 ὩῸ ΟΟΟΑΒΊΟῺ (0 τ Ὠ 00 ἴῃ ἀοίαι! [δο ΟΥΠΟΣ τσὶ ύοσβ οὐ 189 
{π᾿γτὰ σϑηξγγ, βυο ἢ 828 Πιοηγβίαβ οὗ ΑἸοσχαπατία δηα Οὐοροιυ Τμδυ- 
τολίαγρῃθ, ἴσοι Ὑμοτὰ ἴῃ ΑΓ σΌΪΑΓ ΡΪα668 οἰ ]0η8 ΔΓΘ ρίνθῃ (Βοιηθ 
οὗ τδ6πὶ, ἰοο, οὗ στοαὶ ναΐὰθ) 1π οὐ 108] θα! οη8. Τὴ ἔγαρτωθηίθ 
[πδὲὶ γα μανϑ οὗ Ῥεῖοσ οὗ ΑἸοχδῃάτγια, δ [86 Ῥοριπυϊηρ οὗἩ [86 ἔουτίῃ 
ΘΘηἴΌΣΥ, 8.6 ΒυοὮ 88 ἰ0 δχοϊΐθ [86 τϊβῃ ὑπαῦ λόγο οὗ Β18 ψτιησδ πὰ 
Ὀδδη ῥγοβοσυϑα. 
ΕΒΕΒΙΌΒ οὗ βϑαγοα ἰἴ8Β 16 ᾿πηροτίδηῦ ὙΤΙΓΟΡ ΟΥὗἨὨ [06 ΓΌΤΤΩΘΣ Ραχὶ 

οἔἩ 86 ἔουτιἢ σοηίυτΥ ; δπα τ] Βῖτὰ ο]οβ68 [Π6 δηΐθ- ΝΊΟΘΠΘ ἀρ; ἴῃ 
δα ἴτομι τ ϊοῖ ὁροοῖ π6 ὑγδηβιοη βίδία οὗ {πὸ ατϑαὶκς ἰθχὺ Ὀορδη. 
ΤῊῸ6 σόσκθ οἵ Εὐυβοθιυϑ ΒΌΡΡΙΥ τυσὶ (δαὶ 18 οὗ να] ἴῃ Οὐ ἸΟΊβιη, 
1πουρὰ ΠΟΥ Βανα Ὀθϑὴ Ρυΐ 11{{16 υδοᾶ ἴο {Ππ6ὶγ ]] οχίθῃῦ : [818 [88 
ΡΑΓΕῪ αγίβθη ἔτοσα {86 ῖγ ποῦ οσχϊβίϊηρ 1ῃ 8 οοἸ]θοίρα ἔοσια, ΤΠ ἰοχὶ 
οὗ τὰς ἘΠοοΪοϑιαβϑίλοαὶ Ηϊβίοσυ, ργαρασθα ὈΥ (86 ἰαίθ Ὦσ. Βυγίοῃ, 18 
δοοοιηρδηϊθα ΟΥ̓ ροοα οΥῖο8] ἀρραγαΐαβ ; ὑἱμβουρ φαἀϊοσῖαὶ σατο ττδϑ 
Β8}]ν ἰδοκίπρ, 8ο ἐμαὶ {86 ΜΆ. ἀγὰ ποῦ βυ οι θη] ἀθβου 64 ; δηὰ 
{16 πιαίΐοτίαϊθ πο τ. Βυγίου μδὰ ργδρβαγοά, δῃα Ἰοΐε Ὀθ μη Ἀ]πι, 
ὙΟΓΘ ποὺ ουθῃ ᾿ηβογίρα ἴῃ {86 ρΪασαθβ ἴο ΒΟ ἰποῪ ὈοΙοηρσοα. Τὴθ 
ἰαῖα Ὁγ. (ἀαἰβίοσα ργονϊ θα ροοᾶ οαϊλομδ οὗἉ βονθγαὶ ραγίβ οὗ {86 σοσκϑ 
οὐὗἨ Ευβορῖαβ; {86 γαραγαίίϊο Ἐυαηφοῖϊσα (Ἰὰ Ὑ«πιοὰ ([ἢ6 δογιρίαγο 
οἰἰαιοηβ ἀγα Ὀαῦ ἔδυ); Ζεπιοπεδίγαίίο Ἐυαησεῖίσα (Ἰὰ ὙΓὨΙΟΒ ΤΠΘΥ ΔΓΘ 
ὨΠΛΘΙΌΙΒ 84 νΆ] 0.86); [86 ῬοοΚΚ «φαϊπεὲ Πίοτοοῖοβ (ΤΟ ἀ068 ποῦ 
Ῥδαῦ οἡ ἰδχίιδὶ οὐ 1618πι), δα “σαϊπδὲ δήαγοοϊϊκε οὗ Απογτα. 9 1.Ψ 
(ὐαιβέοστά νγὰβ αἰθο {μ6 ἔγϑεί ἴο οδαϊ ἴτοὰ ἃ γιθμα ΜΆ. ΕΒΘ θ᾽ 8᾽8 
Ἐξείοσα γορλείξεα. ἘΠ ΒΟ  υ8᾽ 8 Οὐπιπιεπίαγίε8 οὐ {86 Ῥβαὶτὴϑ δπα οἢ 
1 βαῖδῃ σα ΡῸ] ]Βῃ6α ὈΥ Μοπίδαοου. ΟΥ̓ ἰαῖθ γϑασγϑ, (ὑδγάϊηαὶ Μδὶ 
Ὀχουρηῦ ἴο Προ ρογοηβ οὗ 186 ιωβέϊοπεβ αὐ ατίπμηι, ἀθὰ αὐ 
ϑίορλαπεπι, ἀθὰ οὗ 186 (ΟΠ ΘΗΤΆΣΤΥ οα δῖ. Τ0Κ6: (8686 τ γα ἴη- 
βογίβα 1 818 “ϑογίρέογμπι Οοἰϊεοίϊο Ῥαΐζίεαπα; δῃαὰ ἰῃ6Υ ΜΟῚΘ σϑ- 
εαϊ θα, τι {86 δαάαϊθοη οὐἁ ἔγαρτηθηΐθ οὗ 186 σψουὶς ὁ μ6 7Ὕλεο- 
»λαπία, ἀπα οχίταοίβ οἡ {μ6 Ῥβαϊηιϑ, ἴῃ ἢἷἰ8 ίουα ΜΒιδἰϊοέμεοα αΐτιηι. 

Ευοῦὶ {818 ροσιοα ἴΠ6 ασθακ θοο  βϑιδδίϊοαὶ τυ οΥβ ΘΥΘ ΠΠΙΉΘΓΟΙΙΒ 
Δα νοϊυτηϊ ΠοῸ8 : {6 σου κϑ παν ΤΏΟΤΘ χσοϊδίϊοι ἰοὸ 86 ἀϊδέογψ οἵ 
ἐμ ἰαχί {88ὴ ὕο 118 ὈΥΪΤΊΔΤΥ οὐ οἰδη, Αὐμδπαβῖι8 18, ρσοθϑῦ]υ, {Π|0 
τηοδύ ᾿πηροχγίδηϊ οὗὨ ἰδοδο ψῆο ἰ᾿ἰνθα δϑουὰῦΐ {Π6 τω 416 οὗ [86 ἐουγία 
ΟΘΗΌΣΥ: ἴὰ ἴμ6 ἰαίίον [4] οἵ {παῦ ἂρ ετα 881}, δπὰ {π6 ἔνο 
Οτεροσίοβ, οὗ Ναζίδηζυσω δηᾶ οὗ ΝγΎββα; δὖ {μ6 οἷοβα 88 ΟἸσυβοβ- 
ἴοπι, 086 ἩΣΙΠΏρΡΒ δηα οἰϊδίϊοηβ μανθ, βουγαυθῦ, οἴη θ6θὴ τηοάοτη- 
ἰδθα ὈΥ͂ ΘοΟΡΥ  δίδ. 

Τὸ [86 ἔοστωοσ 84} οὗἩ [86 ΕἾ σομξυτΥ Ὀοϊοπρ ἸΠοοάοτα οὗ Μορ- 
βυιοϑίϊδ, ΟΥὙ7]1]} οὗ ΑἸοχαπάσια, αθὰ Τμδοάοσοί. Βογομπᾶ ἐμὶ8 ροϊηῦ ἔθϑτο 
18 Ὡ0 Ο᾿]θοῖ δὖ ργϑβοῃῦ ἴῃ ΟΔΥΤΎ Ϊηρ' ΟἹ ἃ Πγ6Γ6 [15 οἵ παπιεα ἐμαὶ ΔΓ6 βοπιθ- 
Ἐπη68 οἱἱθα 1 οὐ 04] οαἸποηθ. ΤἬΘΓΟ ΓΘ ΤΠΔΠΥ͂ ὙΠ ΘΓΒ ἴῃ [86 ΦΑΣΙ 6 
ΟΠ ΓΙ6Β Οὗ ΠΟΙ ὨΟ τη το δ85 Ὀ6Θη μπ6, 88 {π6 Σπίθ ἸΟἢ ὙγᾺ8 
ΟἾΪΥ ἰο ΒΡΘΟΙΙ͂Υ ἐπ6 τῆοσα ἱπηροτίδηῦθ. 11 βιυἀδηΐ οὗ ραίτίδβιο Πτθγὰ- 
ΤΌΣΟ Ὑ{1] οὗἨ οουχβθ, 1 Β6 ἀθδβῖσεβ οοιηρίεἷβ ᾿πέοσιηδίου, β6 6 κ 1 ἔτοια 



886 Τοχίμαϊ Ογιξἐοίβηι. 

ὙΌΣ ΚΒ ΒρΘοῖν ἀδνοίο ἰο {π6 ἘδίΒοΥΒ {μοιωβοῖνεβ, ἰὸ {ποὶγ τὶ πρ, 
διά {π6 ὈΙΡΙΙΟΡΤΆΡΒΥ οὗ [πο086 ρογίϊοηβ οὗ (θῖὶ {Π|8ὲ ἄτα 5.}}} δχίδαπι. 

Τὴὸ ΠΑῚΤῚΝ ΕΔΙΠΟΓΒ τησδβέ, οὗὨἨἍ δοΌΓΒΘ, ΟὨΪΥῪ Ὀ6 τοξοισοα ἰο 88 δι ῖῃο- 
ΤΊ68 [ῸΓ τοδαϊπρδ ἴῃ ἰμδὺ νϑυβίοη, Ὁ Π]688 ΤΠ6Υ͂ ΠΆΡροῃ ἴἰο σϑίοσ ἀ18- 
ὈΠΟΟΪΥ ἰο {86 οτὶρίμαὶ. 

ΤΕΒΥΌΠΠΙΑΝ, αὖ (Π6 οΪοβα οὗ {π6 βθοομπᾶ σϑθηΐατν, ᾿πίγοάοθ8 τυ σῇ 
ἔγοιῃ {86 Νὸνν Ταβίαπιθηῦ; δηὰ {π8, αὖ ἢτϑί βιρῃῦ, [Π6γ ϑθθηβ ἴο 6 
ἃ σοοα ἀθ68] {μαῦ ψου]ὰ Ὀδ6 ἀν4}]4 06 ἔθου οὐ] υοΐβιῃ : ἃ οἷοβθ δχϑγαϊῃδέοῃ 
Τοάυοοϑ {Π18 ψ1Γ}1Ὶ0 ΤΟ ἢ ΠΑΥΓΟΥΤΟΙ ᾿1Π}118: ΤῸΓ (18 ἩΓΟΥ͂ 18 οὔγϑη 
ὙΘΙῪ ]ΟΟΒ6 ἴῃ Ὧ18 οἰ ΔΙΊΟΏΒ, δηὰ ἢ6 τηου 45 {Π6 Ἰαηρυδρα οὗἨ δογιρίυγα 
ὙΘΥΥ͂ ἰΓΘΑΌΘΗΠΥ ἰηΐο ἢ18 οὐπ βοηΐθμθοθβυ Βυΐῦ ψΏ6ῃ 411 18 δε 
{Π6ΓΟ 18 ἃ ΓΕΒ {Παὺ 18 ἀν 4}14]6 [ῸΓ 186. 

ΟὙΡΕΙΑΝ, 1π {1 {γα ΘΘὨΓΆΓΥ, Β6ΘΠ18 ἢ ρΘΠΘΙΑΪ 0 δαγα (]ονοά 
{π6 1,.δἴϊη νογϑίοῃ (μ 6 ἴῃ 86 Ψ1 ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΑΌ6 σαΓΘ. 

Ιῃ (6 ἔουγίῃ οομίυυ ΗΙΓΑΒΥ οὗ Ῥοϊοίϊοσβ δῃὰ 1 ΟΟΙΕῈΒ οὗ 
Οὐαρ] ΑΓ ἈΡΡΘΑΓ ἴο 86 {Π6 οἷά 1,αἰΐῃι σουβϑίοη τι πημοὰ οχδοίλιυαο. 

Αἴοσ {πὸ γευϊδίοη8 οὗ ἴΠ6 Τ,αὔϊη 1 86 ἔΟυΓ οοηζατΥ {Π6 οἰ ΔΌΟΙΒ 
αν θυΐ 1116 να]ὰθ ἔῸΓ οὐ  ἱοῖβῃ. ὙΙΟΤΟΕΒΙΝΟΒ ββουϊα Ὀα Ἔχοορίοα, 
ΒΟΎΤΘΥΘΥ ; [ὉΣ ἴῃ ἢ158 (ὐοιηθηίαγῖ68 οα βοιης οὗ δὲ. 40} 5 ΕἸ βί]168, ἢ6 
ἴνο8 186 ἰοχὺ αὐ Ἰθησίῃ 88 1Ὁ δχιβϑίθα ΣΙ ἴο «θυοτηθ᾿ Β γθοθηβΊ οἢ. 
6 ὙΥΙΠΏΡΒ οὗ «΄6γοῦλα οομίδι ἢ ΙΏΔΩΥ ΓΟΠΊΔΓ ΚΒ Οἡ [Π6 ΤΟΔαΙΏρΒ οὗ {Π6 

Οὐσθακ οορὶθ8 ᾿ῃ ρθηογαὶ, οὐ οὗ ραγίουϊαῦ ΜΌΝ. ; δὰ {μπ8 ΠΟΥ ΕΓΠΙΒἢ 
ὯΒ ΜΙ (86 ουΐάσπος οὗὨἨ οοάϊοα8 οὗὨ ἰμαΐ ἃἄρθ.0 Αὐρυβίηθ ἴῃ ΡΌΠΘΓΙΑΙ, 
1 ποῖ δἰτγαυβ, ἐὉ]ονγοα {πὸ 7έαἶα τουϊβίοη οὗ {π6 1,αὐϊη ψΘγΒΊΟη. 

Βαυύ [0016 ὁαμ Ὀ6 ἀἄομθ ἰῇ υϑιηρ οἰΐαι 08 ἱῃ ΘΟΟΙ Βι βῦιοα] ὙὙΥΙ ΓΟΥΒ 
88 ἴο ΔΗΥ͂ ΟὗὨ {Π6 νοΥβῖοἢΒ δχοορὺ {π6 1μαἴϊῃ ; ΤΣ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ γα ΔΥῸ 
ΠΟΙ ἀδσδυϊαΐα ΟΥ̓ τηδίθυϊαϊθ8. Ϊὶὼ δυχίας, Πουγαυοῦ, Ὀοβιθθ [Π6 
Βίοσϑβ 1 οἢ} οχὶβῦ ἴθ ΜΆ., [πΠ6 νσιτησβ οὗ ΕΡΆσοια ἐσ 88 ταπ ἢ, 
οἵ νι ἢ ἃ ν ΥῪ β] ρῃῦ 86 ἢ88 88 γοῦ θθθὴ τηδᾶθ. [{ 18 ἴτοπι Ὦ18 (οπι- 
πιεπέατῖο8, ὨοΘν ΟΡ, ὑμαύ ϑυ οὗ οἰ] 8 βου] Ὀ6 ἀγα, δπά ποῖ ἔγοπι 
[19 ᾿Ποηιῖί 65, τ ΙΟἢ (88 18 γι 6}1 Κηόνγη ἔσγοτα {πΠ6 ἀοβογιρίζοη οὐ ΟδγάηΑ] 
ὙΝ ἰδοθδῃ δηα {116 ὑγαηβίαῦοπβ οὗ ζγ. Βυγρθ88) ἀγα πιείσίσαὶ ἴῃ ὉΠΟΥ͂ 
βίσιιοῖυγο. ὙΠ Βουηδη οαϊομ οὗ 1Π6 ψόογκβ οὐ ΕΡγοτΩ 18 [86 ΟὨΪΥ 
οὔθ ΨΠΟΝ το μογΒ {Ππ|ο86 ἴῃ ϑψγίασ ἀν 8}18}]6 ΤῸΣ βία οπίβ : (Π6 φα!ίογβ, 
Βονόνοσ, οὗ {παῦ οοΟἸ]δούζοη τηοὲ τι πὸ ΜΆ. οὗ 8ηΥ Οὐὐτ ΘΠ ΆΓΥ οἢ 
{86 ὈοΟΪΒ οὗ {πὸ ειο Τ᾽ οβίδιηθηῦ (10) Π6 ρΡρϑᾶσϑ ἴο αῦθ συ 68); 
81 ἐλὶς γοῦ ὰ αν Ὀδθη οὗἉ ᾿πῃρογίδησα ῸὉΓ (16 ργϑβθηῦ οὈοοῦ. Α130 
ἴῃ. {π6 Οὐὐτητη θη Γ168, 88 ρυϊηθα, {Π6Γ6 ἀγα Βα υ σα] ἐβίηρβ πιο {Ππ6 

δ ΤῸ ἸΩΔΥῪΥ Βο6πὶ ΒΡΟτΤβπουΒ (0 ΤΟΙΣ 1Π6 τοδάοσ ἴο σανοῖβ Η δίογία 7 ἵϊεγατία. 
Ι τ ΔΎ πιδηϊίοη, ἴογ ὕπ6 σοῃνθηΐοπος οὗἉ βιμἄοηϊα, Ο.. 4. ϑδύθνγασ Β βἰ πρΪΑΥΙΥ υϑεία]} “ (δἴδ- 

Ἰοσιθ οὔ 86 Εἰδιμοῦβ οὗἩ ἴπ6 ΟΠ υτγο ἢ δηὰ Ἐκςοϊεβί αβίϊοδὶ ὙΥ τ οσθ ἴο ἴπ6 ΕἸ ΘΟ ΟΟὨΌΓΥ, 
δύτδηροῦὶ ἴῃ ΟΠ τοποϊορίςαὶ Οτγάοσγ." [ΙῺ (818 1,181 ἴΠΟΓῸ 8 ποιμὶηρ βαροσγβαοιβ ἰηβοτιβὰ : 
ἴΠ|6 ΟἾ] ν᾽ αὶ οὐΚ8. ταθητομοα, Ὀοβιἀθ8 186 νυγιηρσβ οὗ ΕΔΙΠΟΓΒ, ἀγΘ {Π|086 τν ΠΙΟἢ ὈΘ ΔΓ οἡ ἐμοῖς 
ΠΠΡΟΓΑΓῪ ΠΙΒΙΟΥΥ, δα ΠΘηἘἸ ἶὙ, πὰ δἰ πα} ]αγ δα )εοῖα. ΑἸ] δὲ ραγὶ βίο ἄοοβ ποῖ ΘΟΠΊΡΓΙΒΘ 
“ ΟοἸ]ςοτίοηΒ, Οδίθηδβ," ὅζς., 18 ΔΙΧΔηρ Θα ΘΘΏ ΟΤΥ ὈΥ ΟΟΠΙΌΓΣΥ, 80 [δδὲ ἃ δι ἀθηΐ ΟΔἢ δὲ ὉΠ09 
Ε06 ἴο Ψηδὶ ἀῶ ἃ ὑοῦ ὈοΙοηροά, δηὰ ισὴο αγα ᾿ἰβ Θοῃ οι ρογασίοα Αὐηοημεὶ ἴδ 6 
ΟΟὐἸΟἢΒ βροςβαὰ ἴῃ Μτ. διονγασι᾽β [ἰδὲ ἈγῸ δἰνναγ ἰμ6 δεεί, ἀηὰ ἷπ ρεῆογαὶ (86 ὨστΩθΕΣ 15 
ΒΌ ΠἸ οἰ ΠΟΥ στοδὶ ἴο ἔα γη δ 8}} [116 ὈΪΒΙΟσταρΡ ἢ 64] Ἰηβογπιδιίοη ἰμδὺ ἃ βίῃ ἀθηΐ ἤἡθθὰβ. ἷξ 
5 88 118 νἈ]Ὸ6 88 8 τοογὰ ἴο ὍΘ ῥχϑϑοσυθὰ 88 οὔθ οὔ ἴδοβο ραπιρλϊείς τἡν ὮΪΟἢ ἔΌγπ 80 
Ῥγοσουδ 8 ρογίίοη οὗ [86 ΠΣ ΌΓΑΓΥ͂ οὗ ἃ ογἰἶο. 1 σϑδὴ δαγάὰϊγ ονογγδαίθ ἴΠ6 οοηνθηΐθποα τ Β] ἢ 
λέν. βιδνγατι᾿β Οδιδιοσῦθ ἢδ8 Ὀθοὴ ἴω τὴ6 ἷἰπ ΤΩ ΟΥ̓ Ἶ68] δια 68, πῃ ἐγ βίης τὰ ὙΠ ι6ὲ 
το ἰηΐοττηδίίοη [Π8ὲ 1 τεαυϊτοὰ τυϊαιῖν ἴο γί ίοσο, οἀϊοηδ, δη ςοἸ]οοἰο8. 
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οὐϊίογθ βανα ρίνθη 848 ΕἸΡΏσοια Β, δἰ ἐμουρὴ 10 ΔΡΡΘΑΓΒ ἔγτοπι {Π| βίδίθ- 
τηθηΐβ οὐ Οδγάϊπαὶ ΥΥ Ἰβϑῦδῃ δπα Ῥχοίδεβοῦ Βϑαισογ ̓  {παὺ ἐμ Ὺ Ἀ6- 
Ἰοηρ ἴο “4π|68 οὗἩ Εάαββα ; δῃὰ ποῦ ΟΪΥῪ 80, Ὀαΐ {Ππῶ0 ἴῃ {88 ΜΆ, ἔτγοτα 
ὙΠΙΟΒ {πὸ Βοιηδη οαϊοη τγὰ8 ἴακοη {Π6 86 ρδαγίϑ ἃγὸ βρϑοϊραὰ 48 
Ὀο]οηρίηρσ ποὺ ἴο ΕΡἤγοπα, θὰ ἴο “4π|ι68δ.ἁὡ 118 ρῖνθϑθ ὰ8 ὯῸ ΨΘΙΥ͂ 
Θχδ] θα ἰάθα οἵ 116 {Γυβίνγου βῖηθ88 δηα οοιηροίθηου οὗ {π6 οαἀϊίοῦῖα]. 
ΟΆΓΘ ὙὮΟὮ τγ88 ΘΧΘΓΟΙΒΘΑ. 

Οδγάϊμαὶ ΥΥ Ἰβοιοδῃ β8Υ8, ““  Βοὴ "γα Ρογυβοα {ἢ686 σογωιῃθηία τὶ 8, 
Ὑ6 ΟΥἾΘΏ ρδγοοϊνθα 84 νδγιοῖυ οὗ βίγίθ, θοίμ ἴῃ ἰπ6 ἱπίαγργοίβδιίοη 
1186], ἀῃα ἴῃ {86 ἰδηριαρα, ὙΠΟ Ὀαδίγαγοα βοιηθίϊηθβ ἃ ᾿ἰδίοσ δρθ, 
δ πὸ [610 πο ΑἸ ΒΠΟΟ ΟΥ̓ πη αὐτὶ θυ ησ Βυ οἢ ρᾶγίβ [0 «΄ἀη68 οὗ Ε6δ5β8. 
Ἡονόνοσ, ἴο Ὀ6 ΤΏΟΤΘ οογίβιη, Μ͵ὸ οοηβυ ρα [86 ΜΏ. ἔγοτα ψ ιο ἢ {ἢ 6 
Ἡοπδῃ ΘΟ νγ88 τηδάθ, δῃα ἰουμα οὖσ οοπ͵]θοΐασα νοῦ ῆρα; 848 
ΒΟΠῚ6 Ραχίβ τ ΠΙΟΝ ἀγ6 μγϊηΐθα 88 δ. ΕἸΡ ΓΘ Β (0 γθ8}}]Ὺ Ῥϑίοηρ ἴο {Π6 
ΟἾΠΟΓΡ ἩΤΙΟΣ ΒΟ γ͵6 ᾶγο }8ὺ παπιοα," 3 

10 τϑαυΐγεβ (Παΐ βοῖὴθ Ἱυαρτηθηῦ βθουα ΡῈ δχθγοῖβδα 1ῃ στρλκὶηρ 
οἰἰδομβ ἔτοπι (δ ττιτηρβ οὗ {π6 ΕἌΓΒΘΣΒ; ἔῸΓ ΤΠΟΥ͂ πᾶν ποῦ υη- 
ἔγθαυθην Ὀθοη ααοίοα ον σϑδαϊηρβ τ πιο [Ποὺ αἸα ποῖ ΓΟΑ]]Υ τηδὶῃ- 
ἰδίῃ, δηἃ ὙΒΙοἢ ΠΟΥ δυο τορυάιαίθα. ΤἼ8Β ἢΔ8 δυίβαῃ ἴῃ ραγῦ ἔσοπι 
116 τηθίδα κοβ οὐ οορυ δίβ, δῃα {ῃ6 111-αἸγβοῖθα σαγθ οὗ βοη)θ δαϊίουβ, 
ὙΠῸ δουρθῦ ἐπαῦ ΠΟΥ οσο αἀοίηρ ροοά βουνίοθ τ μῈπ (ΠΘΥ Δ] χοᾶ 
Δα εἐπιοπαεα ἴμ6 ϑδοσιρίυχο αυοίδιομβ ὈΥ̓͂ ΙΘΔη8 οὗ (6 σοϊησηοι 
Ρτϊηἰθα ἰοχῖ, [0 ἴθ ὑπο οσΘ ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ αἤσανα ἴο ΘΧΘΙΏ]ΏΘ ἃ ΒΌΡΡροΟΒαὰ 
Ραϊγιθεο οἰϊαϊίοι τοὐζλ ἐδλε οοπίοετε; ἴον {Π18 “1}} οὔθ βυρΡΙΥ ροοᾶ 

1 Τ1η Ἡοσσορ Ηροαὶ- Επογοϊορδάϊο, ἱν. Ρ. 89. 
3 (πγὰ, ΥὙΥ ἰδοδη  Β “" ΕβδδΥβ Οὐ Υ αγίουβ ϑι δ)οοῖ8," 111. 377, 278. (τοργιηὐθὰ Ὅσα “ ΤὮΘ 

[Βοπιδη] Οδιβοὶὶς Μαρασὶπο δ Το Υ᾽ δείσδη οἀϊιίοη οὔ 186 ὕου δ οὗ Ερἤγομι σοηβδὲϑ 
οἵ κεἰχ νοΐβ. [ο]ϊο, [Ὦγθο Ἵοοηϊαϊηΐησς [86 ϑγτίδο σσοσβ (1787--43), ἀπὰ (ἢγοθ ἴπ6 ατοοῖκ ὑπδὲ 
ὈΘΑΓ [ἷ8 πδῖης (1732--46. ΤὉὙδθ οαϊίον οἵ ἔδ6 ϑιγτίδε ρμουΐΐοῃ ννδ8 Ῥεΐγυβδ Βθηβαϊοϊιαδ (8 
ΜΜδγοηίίο εκ), τ μοδο 1δίϊη σαπείαζίοη δοσοιρδηγίης ἔπῸ ϑγτίδο Ὀδδγθ Ὀαὶ δὴ ΟὈδΟΌΓΘ 
ΤοἸδιίοη ἴὸ ἴΠ|6 ὙΟΓΚ8 πο ἢ ἀγὸ Ὀγοίδββϑαϊυ ἱπίετργοϊθα. Τῆς Οὐγεεὰ τι ἰηρβ ΒΊΟΝ ὈΘΑΓ 
186 ἢδηη6 οὗ ΕΡΏΓΣΘΟΠΣ ΠΟΙΩ6 ἴο π8 ὙΠῈ8 ὙΕΙ͂ ἀοι Ὀ0{Ὁ] ογθά θη [48 : {ΠΥ ΔΓῸ χοῦ ἘΓΔΠ8]Δ- 
εἰοπ δ ΠῸΠπ ὑπ6 ϑυγχίας ; δῃὰ γεῖ, γοϊαπαϊηοῦμ 88 ΔΙῸ [06 ΓοΠηδίη8 οὗἨ ΕΡἤγθσα ἰπ ᾽ἷ8 παιΐνθ 
ἰδηχζιδρο, ἯἮῊ ρόθϑαῖδ ΠΑΓΟΪΥ δηγίηρ το ἢ ὈΘΆΓΒ [Π6 5] ῃϊοδὺ τοϊδίίοη ἴοὸ ἔπ ατροκ. 
ΤΠ 81γ}]6, ἴοο, οἱ ἔδθ56 ατοοκ νοῦ αἰ τβ στοδῖν ἰγοσὰ Ππδὲ ν᾿ ἰο ἢ τὸ ταὶρἣν Ἔχροοὶ ἴο- 
ἢηὰ ἔτοσα 1Π0 ΒηΔΙΟΡΎ οὗἩ ἴπὸ ΟΥΒΟΥ ΟἸ γι βοδη τυ το γ5 οὐὁἁἨ [ῃὴ6 ΌΤΙ ΘΟη ΟΣ. Απὰ γοῖ ἰδ ἰ5 
ἴο 1686 Οεελ νυὶτιῖηρβ, απὰ ποῖ ἴοὸ ἴπ0 ϑ'ιγτίδο, ἴπδὶ Οδγὰ. Ὑῇ ἰδοίρϑη [ΌΣΩΒ (0 βου νυἱας 
ὝΤΕΓΟ [Π6 ἀοοίγί 65 οὗἩ ΕΡΏγοτϊῃ τοϊδίϊνο ἴὸ Ἴ: ψΟΥΒἢΡ οἵ ἴπ6 γαίῃ Μαῖγ. δ βαυϑ, “Ηο 
βοεβ αν Ὀογοηά 4]1] νος τηοάογῃ ἰοηρσοθ νουϊὰ γοηϊογο ἴο πἰῖοσ ἴῃ προ ῤες ἡ 8. δΒΌ 0} }- 
ΟΔΙΙΟηΒ ἴο δος. Απὰ Βἷηποθ νὸ αν Ὀθθη δἰγοδ αν ΟἿοΘ ΟΠΑΓρΘα ΒΟΪΘΙΏΠΪΥ, ὉΥ 8 ζτΤ8ν9 
ΔΌΒοΓ, δηὰ πῃ ἃ ἰαγρὸ Ὀουϊκ ΓΡτοῦ, 1.908 Ῥτγοϊοχοιῃθῃδ], τὴ Βανίηρ (4]818 6 ἃ τῃ6 ἀοοίγ 68 
οὗ 186 ϑιγτγίδο Ομηγοῦ, ἴον [86 ῬΓροϑο οὗ υἱπαϊοδιϊηρ Οὐγβ, γγθ ὙὙ1}} ἰτϑηβὶδίθ ἃ ἔθυν Ἔχ υγϑβ- 
ΒΊΟΠΒ ἴγτοῖὰ ΟἿ Οὔ [686 ὈΓΔΥΘΙΒ 80 88 ἴο ᾿Π 80} δεῖ τνὸ ἤδνο δαὶ." (ρ. 276.) Απὰ τ[Βδη 
ἔο] ονν αχίγδοϊβ ἔγοτῃ [686 1}} -Δοοτοα οαἃ Οτεεῖ ποτα, τορὶοῦθ ἢ ἰἀοϊδίγουβ ΟΧργεββίοηβ. 
ὟΒοΓο ἰδ (δ 16 τὸ ὃ6 ἐοπθὰ ἴῃ ΔΠΥ σένμενε τγοσκ οὗὨ [6 (ΟΌΓἢ οΟπίοΥ ἢ ΙΝ ἰ5 βίησοϊαγ 
ἐμ: ὙΙδεπιδη, τῖιο στ σΥ ἠαάχεα τδδὲ ματὶ οὗὨ {π6 ϑγτίδο Οοιηπιοηΐδσθβ, ἴσοπὶ [Π6 ἀϊῆς- 
ἔογθῆσοδ “ ΒΟ ἰπ ἴπο ἱπιεγργοιϊδιϊοη [8617 δηὰ ἴῃ τα ἰδησααρο, ῃ]οἢ θοϊγαγεα βοιηθιϊ 68 
8. ἰδίαν ἀσο,᾿ οομίά ποῖ Ὀ6 τῆ6 τννοτῖκ οὐ ἘΡΏτοα, βῃου]ὰ Ὀγίπς Ἰοσσαγὰ [ῸΣ ἀορτηδίῖὶς γθδΒΟΠ8 
ΕΧΊΣΑςΙδ ἔγοσα τῆ 680 ατοοῖς γοτκδ πουλὶ Ὠἰπεὶπς ἃ ϑυϑρίοίοη. ὙΔΙπδΌΪῈ δϑ δα τη ΔηΥ οὗ 
ὙΨ Ἰδο 8} 6 ΘΟΠΙΓΙ θα ΟΠΒ ἴο οσἱ εἰ οἶϑη, 1δ πηαδὶ αἰ ναγθ 6 ΤΟΙ ΘΙ οΓοὰ (Πμδὲ ἢ Π68 ἀοδηϊια 
δηὰ σοπογοῖα οὐ᾽εςὶδ νυ ἰς ἢ Π6 ΘΥΟΥ ΚΟΟΡΒ ἴῃ Υἱοῦ ; δὰ ἴπεϑ6 ΟὈ͵οοῖ8 ΓΘ δὶ {π|68 80 σοῃ- 
ςεδ!εᾶ, τμδὲ ψν ἢ]]6 δου ίηρ βθοτηϊρὶν ἀϊδεγοης ἰ8 ἀἰϑουβϑοὰ, ἢθ θῇ ἀθαυοῦτβ 8|κ 1] Ὁ}}} 10 
ἐγεδῖθ δηὴ ἱπηργοββίοῃ, οὕ 4016 }7, δη ἃ 1ῃ δοῖηθ ΟἿἿὮΟΥ ΤΌΣΤΩ, [0 ἀαϑμπεα Δ8 ὉΠαουὈιοΟα δυπιὸ 
τδοιῃθηίοιδ ΡΟΪ τ ΓΟΑΪῪ δὲ ἰββδῦθ6. Ηἰβ βδουπθη ἀδβοτίβ ἷπὰ ἩΠῊῸ τορασγὰ ἴὸ τυ μϑ 
ἱπυοϊ νη δι ἢ ΘΠ ΔΟΙΓΟΠ δὴ 8 88 ἴμο80 ὙΔΙ ΟΝ Π6 οἶτ68 88 ΕΡΏΓοαι 8. Ηἰ8 τοι! οο πο 68 ἃγὸ εἷἰκ- 
πΙδοδηΐ ἴο ἵποβὲ πῆ οδῃ τ Δ] ἰπαπίγο ; ΤΟΥ πυρῃῦ 6 ταϊδ᾽οδάϊπρ ἐπουφῇ το ἃ βιαδεηῖ. 
ΤΌΟΥ τρακὸ ὁπ Ἰοοῖκς θεῖ δὲ [Π6 δασηδδὶ ἰηνοϑιζαζοηβ οὗ ΤΊ]οταοΣι, Μοπιέδαοοι. δηά 
ΟἴΒοσθ τ ἢ (δοϊηρε οἵ τορτοῖ, 

ΝΟΙ,. ΤΥ. Ζ 
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Ρτοοῦ οὗ τμαὺ {π6 το ΤΘΆΠῪ Πα ἱπ ἘΪΒ ΘΟΡΥ οὗ [86 Νὸν 7) ϑῖα- 
τηδηΐ, 

ΤΏυθ, ὙΠΘΏΘΥΟΣ 1 18 ροββὶθ]6, δῃ δάἀϊτ!οη Βμουαὰ Ὀ6 υϑοα ὙΒΙΟΒ 
ἢα8 Ὀθθὴ ἔοσιηθα ἴσοι ροοὰ ΜΆ8., Θβρθοῖδ!ν 1Γ τῃ6 ναγϊδίίοηθβ οὗ 
ΟἴμοΥ ΘΟρὶθβ αἀγὸ ποίθρα. (Ἃἀοοᾶ βουυῖοθ τῦδϑ η6 ἴῃ {πὶ8Ὲ ταβρϑοῦ ἴο 
116 ψόοτκβ οὗ Εὐυβοθῖυβ, ὈΥ {Π6 Ἰαΐθ τ. (ἀδϊδέοσά, ΑἈπά 88}}}} 1 τυυβὲ 
6 τοιθθοτοα, {πὶ 1Γ ἃ ΕΔΙΠΟΥ τοδβ ἃ Ῥαββᾶρθ βοιηθίχηθβ ἴῃ [86 
ΒΆΓΩΘ ΠΊΒΏΠΘΥ 88 1 1ἴΒ ἰοαηα ἴῃ ροοα ἀποίοπὲ δυςῃοΥ 168, ἀπα δὖ Οἵ μῸ Σ᾽ 
{1π|68 1ὖ 18 ἑουά ἴῃ ἷδβ σου ᾿ῃ [Π6 Βατλθ ἔΌΣΤΩ 88 ἴῃ σεσεπέ ΘΟΡΊ68, 11 
σδη ΒΑγΪΥ Ὀ6 ἀουβλίρα {μαὺ 1ῃ [Π6 Ἰαίου οα86 10 88 Ὀθθῃ σϑιμοαθ]]οὰ 
ὈΥ ἃ οοργιδβύ. 

Ῥαϊσιβίο οἰἰδομβ αἷοπο να ὙΟΥΥ [1{||6Ὸ ποῖρξ; δυσὶ Οἱ ΔΕΣΟΏ8, 
ΘΥ̓́Θἢ ὙΏΘΗ 1 δοοοσάδηοο ψῖῖϊῇ ἃ νουβίου, βανο Ὀυΐ [1116 τόσα: δυΐ 
ΘΗ ἃ ΟΣ ΔΈΟΙ ἐς ἴῃ δοσογάδηοθ τ] ΒΟΙΩ6 δηοϊθη ΜΆ. πα ὑγ8η8- 
Ἰλοηβ, 10 ροββθβ868 στοῦ σουτοδογδῦννα ναῖθθ. [0 18 88 σοηϑγηιπς ἃ 
ΤΟΔπρ ΚπΟΏ ἹΠαΘΡΟΠἀΘΏΓΥ ἰο αχὶϑύ, {παῦ Οἰδύοηβ ἃγὸ οὗ {86 
υἰτηοβῦ ᾿ροσίδησθ [1 δοπμθ, ΟΥ̓ ΠΘΑΥΪΥ 8]0Π6, [ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ]οοϊκοά 
δῦ 88 ΤΏΘΓΟ Ολ8.1.] δαἀδρίδιομβ οὐ {π6 πογὰβ οὗ [86 Νὸνν Τϑβίδιμθηί. 
ΤΠ ΘΑΥῪ ΓΠΘΙΒ ἅτ οὗ ἃ Ερμα ᾿τηροτίδῃοθ ὑπδὴ {Π080 ΜΠῸ 

᾿ϊνοα δὐδο 1π6 Ὀορίππὶηρ ΟΥὮὈ {π6 ΤουγΒ οΘηΐΓΥ ; θα τμὺ8 τ ΠΘῈ 
ῬΔίΣΙΒ0 οἰ 008 ΔΓΘ ΟοΙηραγοά, (86 ασό οὗ [86 ὙΓΠῸΓ τηυδῦ ποῦ Ὀ6 
ονϑ]οοκοα. 10 18 υ861688 ἰο Ὀαίδησα {πο86 γγῇο ἰϊνθα ἔτγοια {86 ΒΓ 
ἴο 186 βουθῃίῃ ΘΟΠΓΌΣΥ δραϊπδῦ {Ππο86 οὗ (6 βθοοπά δηὰ {πῖσά. δγ- 
ὉΙΟΌΪΑΓ αὐΐθηςοη Βῃου]α αἰνσαυβ θ6 ραϊα ἴο {Π6 δσργοβ8 βίαἰεπιεπέ οὗ ἃ 
ἘΔΙΒΟΣ 1 τοραγὰ [0 ἃ γϑϑδάϊηρ; [Ὁ 1Ὁ αὖ ᾿ϑαδὺ βῃονβ ψμδῦ μα μδὰ 
ἴῃ ΗΒ ΘΟΡΥ (Ἰἔ νμδῦ 6 τοί ἢ88 θ6θὴ δοουγα ΘΙ Υ ἰγδηβιη 64), ΘΥΘῺ 
ΔΓ τὸ ἀο68 ποὺ ἰοδα υ αἰγοοῦ ἴο {π6 ἔτ 6 ΓΟΔαΙηρ, 

Αὐ μπιθϑ Ὧ0 ΘΟπΟΙ 80 οδη ὉΘ ἀγανῃ ἔγοτὰ [Π6 δἰΐσποε οὗ Εδίθοσϑ 
88 ἴο ΒΩΥ ΡΑΥΓΙΟΌΪΑΓ ραββαρο; δ οἴμδὺ ΠἸΣΏ68 βοἢ Βιἴθηοθ 18 ΘΙ 
β᾽ σαι βοδῃῦ : ΓῸΓ 1 ΓΘΙΔΔΥ ΚΘ ΓΘ τηδα6, βοηΐθηοα ὈΥ͂ Βοηθῃς6, δηα Αἰπηοδβὺ 
ψογαὰ Ὁγ σψογά, Οἢ ἃ ρμογίίοῃ οἵ δογιρίασθ, δπα ἰἤθῃ ἃ ρογίϊοη 18 ραδββοά 
ΌΥ ἴῃ 816 η66, δηα ὑμθη {Π6 ὙΣΙΓΟΣ ἀρ ἢ ΓΘΒΌΣΩΘΒ ἴῃ {Π6 ΒΆΠ.6 ταϊηυ6 

᾿ΙΏΒΏΠΘΙ; δπᾶ 1 {π6 ρογίΐοπ ὑπ πηοίϊορα 18 ομϊεοἀ ἴῃ ομαν δυίδο- 
ΤἸ 168, 16 Μ{111 ποὺ 6 ἀουδίοα ὈΥ [Βοβ6 γῆο Κπον ψμαὺ ονϊάθησα οὗ 
{818 Κὶπα τηθδῃ8, ὑμαῦ βυοἢ ἃ ρῬαβϑδρ γγχὰ8 πού σοῃίαϊ πο ἴῃ [86 ΟΟΡΥ͂ 
υϑ6 ὈΥ δι ἢ ἃ Εδίθου. 

ΑἾΪβο, 1 Εδίμοσβ τὰ 8 σοποσαὶ οοπβοπΐ ΘΧ Σ᾽ ἢῸ δοαυδὶπίδηοθ 1 
ΔΡ 6, ὙΠΙΟΝ τοὶρηῦ βθθῖὰ ἴο 6 ἱπηρογίδῃξ ἴῃ 8 ΘΟΠΊΤΟΨΘΟΓΒΥ ἴῃ 
τ ΠΙΟΝ ἸΘῪ ΟΥ6 δηραρθά, 10 οΔἢ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 ΘοΟποϊυαοα {μπαῦ Ὁ γγὰ8 μοί 
ἴῃ {86 ῖγ ΘΟρὶ6Β : [818 ν01}} Ὀ6 Βίσθησίμοποα 1 [ΒΘ Ὺ αυοῦθ {Π6 Ἰτηπιεαϊαίθ 
οοπίοχί οὗ βϑυοῖ Ῥάββαρθ; 8πα {818 Μψ1}} 06 τοραγαθα 88 8 οοηβσιτηθὰ 
οογίδι ΠΟΥ 1 ϑο ἢ. ΟἹ ΒΒΊΟἢ (ΟΥ̓ γϑῦμ Σ᾽ ποπ-ἰπβογ 01) 18 Τουπα ἴῃ ροοά 
Μ85. δηὰ νογβίοῃβ ὙΠ 1Οἢ. τοθ αν γθοοῖνϑα. 

Τῆυ5, 1 σΆΓῸ δηα οδυςοη, σοοα Ὁ] άθη06 ΤΩΔΥ 6 οὐίαϊηοα ἔγοτα 
Ἰὸ ΕΔΙΒΟΥΘ; ποὺ ἱπἀοραπαάρθηΐ, ποὺ ὑμαὺ ὙΒΙΟΝ σα κβ ρον Μ35., 
Ὀαύὺ οὗ {μεὺ οο]]αἰογαὶ Κιπα το, 'ῃ οα868 ΣΘΆ]ΠΥῪ ἀουθίδι!, ν1}] οἴη 
Βᾶνθ 8 “6 θυ πη ηρ γα] 6. 

Ιὰ χϑηθσγαὶ ἃ ρδίγιβιο σοϑαϊηρ ἰ8Β ἀουί], 1 Ὁ ἀρτοοβ σὰ [86 
ΘΟΙΏΙΩΟΣ ἐδχί, 88 Ορροβθα ἴο {86 δποϊθηὺ δυιμουιθθ, δὰ ὑπο 86. 
ῬΓΘΒΌΣΩΡΙΊΟΩ 18 ὑπαῦ ΘΟΡΥ δί8 ΟΥ ΘαΙύοΥΒ παν 8888116 {Π6 οἰἰαίϊοη τι 
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ἐλ ῖν ωργουίης μαμάθ, ΤΥ ΆΘΕ βυοῖ ἃ ροΐηξ δαάπατ οὗ Ἰπνοϑι σαίου, 
10 ψ}}} οἴζβῃ ὃς ἔουμῃα {πὲ {π6 ραἰγιβίλο γοδάϊησ ψν 1οἢ οοπέταιοίβ (ἢ 6 
ΟἾΒΘΥ ΘΑΓΪΥ ΠΟΠΠΙΘη8 18 ΘΙ ΠΟΓ ποῦ σϑηυΐπα, ΟΥ ὑμαῦ 10 88 66 (88 
8 ἀοιμομβίγαθ]θ [46}} τλοἀοχηϊβοα πα δθηαθα. 

Ἀπ ἱπβίδηοα οὗ (818 τῆδν Ὀ6 Β66ῃ ἴῃ δβοῖδδ οἵ {π6 δι υποῦι 68 αποίοά 
τοϑροοηρ 1 Τιχλ. 1}. 165. ὙΒΘ αυοϑίϊοη ἰἄργα 1168 θϑίσγθθη ἃ βιὉ- 
δίδνα δηᾶ 8. γοϊδίϊνα ῥσοποιη; ἴ[Π6 δα ΜΘ. μᾶανο ὃς (016 ὃ) 
ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἀπιὰ [886 ΘΑΥΪΥ ΨΘΥΒΙΟἢ8 ἢλνα αἶβο 8 γοϊδ ἀνθ, ψν }1]0 
16 Ἰδλίογν Μ58., δῃα ομὲ οΟΥὐὁΘ {ὑῦᾷ|ὸ ὙΘΥΒΊΟῺ8 ἰαΐοσ (8 [86 δουθηίῃ ὁ6ῃ- 
[ὰγν, βαΥδ θεὸς ἐφαν. ἐν σαρκί, α8 χὰ [6 οοπμγοῃ ἰοχι. Βαυΐ Πιοην- 
εἰιι8 οὗ ΑἸδχδηάτσια, Ἰὼ {86 τὰ ΟΘΕΌΓΥ, 18 οἰϊοα 48 τϑδάϊηρ θεός. ΤῊϊδ 
ΒΘΘΙῺΒ δὖ ἰοαβί βίγβηρο; ογ 'ὑ ψουα Ὀ6 ΓΟπιΆΥΚΑὈ]6 ἔῸΓ 80 ἀιϑποί 8 
Τοϑϊηρ 88 [18 ἴο Ρ6 υπίσγϑοθα ]ο ἴῃ ἀπ οὗὨ [Π6 ΘαΥ]Υ νογϑίοηϑ. ΤῊ ΪΒ 
18 ΘΠΟΙΡὮ 10 βυρριδϑέ ᾿ΠΑΌΪΓΥ ; 886 ἰῦ 15 71 6}} ζοόνσῃ ἰπαΐ {πὸ ΕἸ Ι8116 
οὗ Πιοπγδὶυθ οἵ Α]οχαπάστία ἰοὸ Ῥδὺ] οὗἉ δαπιοβαία ἰβ οὗ υϑῦῪ ἀουδὺ- 
Ὁ] ρσεμυΐϊμθηθβθ. ΤὴΘ ραβϑθᾶρσθ βίδηαβ [μ8 ἴθ Μιῶεὶ: εἶς ἐστιν ὁ 
χριστός, ὁ ὧν ἐν τῷ πατρὶ συναΐδιος λύγος, ἂν αὐτοῦ πρόσωπον, ἀορα- 
τὸρ θεόν, καὶ ὁρατὸς γενόμενος" θεὸς γὰρ ἐφανερώθη ἐν σαρκί, γενόμενον 
ἐκ γυναικός κτλ. ((ὐοῃο1}1Α, 1. 90]. 1044. : γε] Ὠιοηγβι: Ορογα, ρ. 211. 
Τὰ δχδιρϊηηρ {86 ᾳυθδίοη οὗὨ [π6 ζϑηυ ΘΠ 688 ΟὗὨἍ [818 Ἰἰϑ ἴοΣ 10 ΔΡῬΘΆΓΘ 
(δαὺ 1 τγῶ8 οὗ ἴοο ἀουύδι! δυι που [ῸΓ δὰ δγρυτηθηΐ οὗ ΔηΥ Κὶπα 
ἴο Ὀ6 Ὀ0}1} ὑροι ἴῦ; ἀπά ᾿μάθοα 1 16α ἰο ἃ βο{16ἃ οομοϊ υδίοῃ 1ῃ ΤῊΥ͂ 
τα οὗ 6 ἀουδίδιϊμοδβ οὗ τυοῖ {πα΄ 18 ᾿μδογίθα ἴῃ {86 Αοἴβ οὗ 
Οὐουμῃς:]β αὁ αὐ ργεϑεπὲ εὐϊϊῆεά, Βυὶ 88 ἰο {Π18 οἰαίοη, 1 γ88 80]6 ἴο 
ΟΔΙΤῪ ἴμ6 δγρυϊηλθηΐ ἃ [1116 ΑσΊ Ποῦ ; ἔογ ἴμογα οχὶϑίϑ δὴ οἱ 1,βίϊη 
ὑγδηδίδοῃ οὗ (ἢ}}8 ὙΘΣῪ δρὶβί16, δῃὰ πη Ὁ [16 Ραββαᾶρε βίδηαβ (πὰβ: -- 
“Ἰῦμβ οϑὲ Ὁ γιβίιϑ, ὅπ Ῥϑύβοῃδ Ὑ]810}}18 οἱ 1πν18101}}18, 1ὰ δὲ αἰ ν᾽ 6 
οὐ ΒΘΏΒΙΣ]ΘΓ βίγαμὶοχ ἀδαυγϑυτα οἱ ἀθοσϑιτα οοΙῃροΒὶ[υ8, ΟΣ 1260, οὐ 6ὁΧ 
ταῦ] τογο." (Βιοηγϑῖ Οροτα, ρ. 800. 00]. 11.) ΤῊΒ ὙΠΘΙΒΟΡ {86 Ἰοίίοῦ 
ὍΘ ἃ ζομυΐηθ πο οὗἁ ἐμ ᾧ ΟΓ ποῖ, [μ6 οἰἑαύίοη ἔγοπι 1 Τίμα). 11}. 
16. 15, αὖ Ἰοβϑί, δὴ εὐλαὶ μια ϑον Ἰαἰγοδυσθα δ βου ΠΥ ἰο {86 οἱὰ 
1, ἴῃ ἐγβῃβδοηῃ μαυϊηρ Ὠθθὴ Θχϑουϊε. Νὸο ἀοιιδῦ (μ8ὺ 10 γχαϑ (βουρῃς 
8. γα] Δ ]6 βοῦυϊοθ ἰο ἀορτηδίλο ΟΥ̓ ΒοάοχΧΥ ἴο ᾿πἰσοάμποθ θεὸς ἐφανερώθη 
ἐν σαρκί ἰχῖο ἃ τοϊιϊδώοη οὗὨἨ (86 ρῥγοϊθρίϊοαὶ δοοϊπιδαΐδτα οὗ ῬΡααὶ οὗ 

Ὁ Ἐὸγν τῆς ἀοίδι] οὗ 16 ουιάδθῃησοα οὐ 18 806 “ Αεοουῆς οὗ Ῥχίπιοὰ Τοχι," 
ῬΡ. 327---2351. [τὺ 6 γῸ}} (0 Βίαίο, ἰῃδὲ αἰ ερδιίοηβ οὐ ὃτ. Ἡδηδοσθου δῃὰἃ δοπιθ 
οἴὔογα, ἔμδὲ γασίοιιδ δῃοίβηϊ υοσδίοηϑ ἀο ποί τοδὰ ἃ γεἰωέϊσε, θὰ ἐμὲ [ΠΟΥ πιᾶν οΥὁἨ πιωσέ τεδὰ 
θεός ΔΣ6 κέἐεγἷψ ἱποογτοϑοί; ἰῃἀοθά, {7 διοῖ τηοὰ 68 οὗἉ τοδϑοπίπρ σεγὸ ας ἰπιδίθ, ἢ σου μ6 
ἴῃ νδίῃ ἴο Ὀσγίηρ ἔοσισασὰ ἴπ6 οὐἱάθηθο οὐ νϑγβίοῃ δὲ 8ΠΥ {ἰπ|6, οὐ οὔ ΔηΥ͂ δι δ᾽οο. ΤῊΘ 
τοδαΐηρ οἵ Ο. (Ὁοὰ. Βοογηογίδη 8) ἱβ ἴθθσο ἀΐδβοιιββοά, Ὁ. 166. ΤὨδ 11π6 οὐοσ τ. Ο (οἵ ο9) 
ἴῃ τπδς ΜΗ, ἰδ ἐδοχο δβέδίϑα ποῖ ἰο Ὁ6 ἐδ6 ταδὶ οὗ σοηϊγδοϊίοη, ὑαὲ ἰξ ἰ6 ἀγασ ὑρνσγὰ ἤοσα 
Ἰεῆ, τὸ σίφδε ουὲσ ἴθ τοποῖ, δηὰ ἰδ ἰβ (Ρ. 165.) οοπιρατοὰ τὲ ἐπαὲ Τοπηὰ ἱπ [ἢ 6 Μ5. ἰπ 
(41. 111, 24. οὐδοῦ ε, δῃ υϑσ. 38. ΟΥ̓ «, τυ (6 δυχροδιίοη ἴμδὲ “ ἰδ ΤῊΔῪ Ὀ6 8 τοῦθ οὗ 
ἀδποξίης δθ δρί γί δοροσ." ΤῸ δὶς τορηδυῖς ἰδ δὐἀοά, “ Ῥεγλαρο 1:6 πὸ ἱπ αποεϊου 
γγ88 Ὠδοὰ ἰῃ 1 Τὴπι. ἰιϊ, 16. ὦ ΜΠ ὦρ ἴδ6 Ζαξπ ἰαχι νὩξοῖ 106 οὐὸσ ἴῃ ατοοῖκ." (Αἀάοπάδ, 
Ῥ. 3.) Βοβίἀθβ [686 ἘΠΕΚΘΤΉΡΗΣ, ἱξ ἸὭΔΥ 6 ν6}1 [0 τοίου ἴο ἈΓδιι μα 5 Ν. Ἰαβὶ., οὰ. 2, 
γοἱὶ. ἰΐ. Ρ. 440., Το 8648, εἶ Ἰοῖῖεσ Ο ἱη ἔδο Οοάοχ Βοοσγηοσίδηυϑ (τ ]ἰο ἢ Βς Πἰπιδοϊ 
εὐ! θὰ) ἢΔ5 οἴδῃ ἃ 1ἴπ6 ονυοῦ ἰδ νυ ἱδουῦ ΔΩΥ τϑδϑοῖ. . 
 θδὴ 1 νυγυΐθ [ὴ6 ὀΧδπιϊπδιίοη οὗ πὸ γεδάϊηρε οὗ 1 Τίπι. 1). 16. ἰῃ 6 “ Α΄οουηῖ οὗ [89 

Ῥυϊηιοὰ Τοχε, 1 ρμαβδοὰ ὮῪῚ τῇς δἱϊεζοὰ οἰϊδιίίοη οὗ ἱοηγδίαθ οὐὗἨ ΑἸεχδηάγία νυν θεός, 
ΙΤΩΡΙΥ ταοισοΐης ἰξ 88 ροεειδίψ οοττϑοῖ, βοςϑῦδο ἱξ γ1ϑ ᾿τυργδοι δῦ]. ἴο ἱπυεεέσαία ἴδε 
Ροΐηὶ τὰ ἐδ6 Ἰἰπιϊ θὰ Τοϑοῦχοθα οὗ ΣῪ ΟὟ διαῦγ. [1 Κηθν ἰδὲ τὸ ἘΡίδ|16 ἰο Ῥδαϊ 
οὗ ϑιδπιοδαίδ νγὰβ οὐ ἀοῃ δαὶ δυι μοη ΙοἾὙ, δηὰ ἔπ 1 νγδδ ἐδοβ οὐϊροβ ἴο Ἰεδνο [7] 
ᾳποδίίοη. 
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ϑατηοϑαίδ ΑἸαβὶ (μαὶ ἴοβ ῆὸ πδϊ ἰδίῃ Ὀοί ἐγμέλ ἀπα ἀορτηδίῖο 
ΟΥ̓ΠΟΔΟΧΥ ἴῃ 81] 118 β γϊοἴπθθθ βῃου]ὰ οἴὔθῃ μανθ ἰο δχοϊδϊτω ““ποη (4}1 
δυχ το. "ἢ 

ΤὮο γεβιῖ οὐ [18 ᾿Ἰηνοδε ρα οη βῆονϑ, (μα΄ ν᾿ 6 8 σοδαϊπ 18 ἔουπά 
Ἰηὴ ἃ ΕΔΙΠΟΥ υἱΐουν αἰδοογάδηῦ τ ἢ 411} σΟΠὑαΘΙΡΟΤΆΓΣΥ ΟΥ̓ οἶδοσ ΘΑΥΪΥ͂ 
ΔΌΪΠΟΣΙΥ, Ὁ ΤΊΔῪ Ὀ6 αὐ τρῦ ἰο πιοπέϊοπ ἴΠ6 ΤΟΔαΪπρ 80 ἔουπα, Ραῦ 
ἴο αὐίδοἢῆ πὸ δυϊμβου τυ ἴο ἴὖ 267 86, ἀΠῸ}]} 10 Π88 Ὀθθὴ δχϑιηθα δηὰ 
νἱπαϊοαίοα, 

10 8ῃου]ὰ αἷδο θ6 οὐβογυϑᾶ {μαὺ θη 8 τοδαϊηρ' 18 οἰϊοα ἔτοστ 8 
Ἑδίμοσ, 1 τηυβὲ Ὀ6 Ἰπνοϑιραίθα τ βοῖποῦ [Π6 Ῥαβϑαρο 18 ΓΘΔΙΠῪ (ακοη 
ἔτουιλ {πΠ6 ρογθοῃ οὗ βεουρίυγθ ὑπᾶρυ οχαιηϊπαίϊοη. Μιβίαϊκοβ Βανθ 
οἴἴοῃ Ὀδθθῃ τιδᾶρ ἴῃ σοίοστίηρ ἰ0 ἃ Ῥαύγβῦ!ο ραββαρα ὙΠΟ ΥΘΑ]]Υ 
ΔΡΡΙ168 ἴο ομα οὗ {π6 (ἀο8ρ618, 88 1 1 μδὰ ἴο ἀο ψι τ μδῦ 18 μΆγα}]6] 
ἴῃ 056 οὗὨ {Π6 ΟἾΘΙΕ ; 4180 δ ὕτηθβ, ἤθη δὴ ΟἹα Τοβίδιμοηῦ ἢ 8 
18 οἰἰβά ἴῃ 16 ΝΟΥ, ἃ ραββᾶρϑ 1π ἃ ΕΔΙΠΟΥ τηΔῪ σεγίαϊπῖν τοϊαῖθ ἴο {ἢ 6 
ΡΪδοθ ἴπ {πΠ6ὸ ΟἹα Ταβίδιηθηῦ, δηὰ 8 τη]688 {πὸ ΤΧΧ, δπὰ {6 
Νὸν Τοϑίδηγχθηῦ ΓΘ σ,ΙΘΔΟΥ αὐ ναγίδησα, ᾿ ου]ὰ ποῖ θ6 ἃ βδέδ ρῥσγο- 
σοάυτα ἴοὸ αυοία βυοῃ 8 ρἷδοθ ἴῃ βυρροτί οὗἩὨ ΔΠΥ τοδαϊηρ ἴῃ 1ῃ6 Νον. 

Ιη σϑηθγαὶ, 1Ὁ τασδὲ 6 ὈΟΓΏΘ ἴῃ ταϊηα {μπᾶῦ ΟΟΡΥΙϑίβ δηα θα!ῦουϑ 
Βανθ δα [16 ἰθηάθηου ἴο δάαρὺ 6 δου ρίυγΓα Ῥδδβαρδθ 'ῃ ἘΔΙΠΟΥΒ 
ἴο ἐπαὺ ἴο τ μ]οἢ ΠΟΥ͂ ΤΟΓΘ {Ποπβο ν 68 δοσυδίοτηθα ; δπὰ [Ππ8 ἃ τοαά- 
ἱηρ; ὙΠΊΟἢ αἰ 7678 ἔγοπιη ὑπὸ οἱἀθδὺ δ ΠΟΥ 168 88 8 οἶδββ, θη ουηά 
ἴῃ. 8 ΘΑΙΥ ΕΔΙΠΟΓ, ἰβ ὈῪ ΠΟ Πη6 8118 ΘΟΠοΙ αδῖνα (δαῦ {πα ψ͵88 [86 τοδαϊηρ; 
οὗ ψ θῖοῖ 6 δρργουϑᾶ : ψ ἢ1]6, Ομ {Π6 οΟἴΠ6Γ Πδηά, 8 γοδαϊηρ 'ῃ ἃ ΕδΙΠΟΓ 
ΠΟΙ αἀὐ7278 ἴτοια {Π6 τοοθηῦ ΘΟΡΙ65 δη δοοοσὰβ 1 ἢ {Π6 ποὺ δηοϊθηῦ 
ΤΩΔΥ 6 τοραγαρά 848 ἀπαουδίθα]ν [Π6 ἘΠΕ οὗ (16 Ελίμοσ Ὠἰτηβο] 
ΤΠ 1Π ΤΩΔΩΥ͂ Ο8868 ΡΥ Βί16 οἰζαῦοηδβ, ἐπουρῇ ρίνϑῃ, ασὸ ποῦ ἱπίθηἀοά 
ἴο οἰαίτη δὴν βοσγὺ οὗ δυϊῃουιν ; μον ἀγα βίδα σίου ἴῃ σΟὨΠΘΟΙΟΠ 
σι ἢ (Π6 ἐδοὺ οὗἨ βιο Θσουγγθηοθβ, [ἤδη 88 Βρροδβίηρ ἰμαῦ [86 δοίυαὶ 
ἴογστῃ οὗἉ {π6 ραἰγιβίο οἰϊδύϊοη μα8 Ῥθθὴ ὑγϑηβιλ θα [0 18. 

ΘΟΙῚΘ 186 Ἧθ τηϑθ οὗ δαυὶν ΟἸζΑΙΟΠΒ ὄυθῃ ἔγοτα π6 {ἰτὴ6 ἤθη 
Ἐγδβιηιδ δα! ρα {π6 γι ρευδἰ᾽5)ιεα ἱταρτοβδίου οὗ (Π6 ατθοῖς Νουν Τοϑ- 
ἰδιηρηῦ. Εἶθ διωρ) ογϑα 88 οο]]αΐεσαὶ αἱα βι ἢ οὐαί 488 ἢ6 γγχάάαβ δοΐὶθ 
ἴο σοἸ]]6οῦ δὲ (μαΐ ἔπη; σῆδῃ, 1 τηυδὶ θ6 σοιῃθιδοσγοά, {86 ατοοῖκ 
Ἐδίμοτθ τ ΓῈ δἃ8 γαῖ ΟἿΪδὺ ἰπ ΜΆ. Τὸ βυσοθδβοσβ οἵ Εγδβιῃυβ 
[Ο]]ονγοα Πῖμπι ὈΥ τπϑ]οηϊηρ 1 {Π6}Υ ποῦθ8 (48 6 Πα ἀ0}6) ρΑΥΓΟΌ] ΑΓ 
Τοδαϊησβ οὗ (μα Κιπά. [Ὁ νγὰϑ ποῖ, βονϑυοσ, 111 (Π6 της οἵ Μ|ΠΠΠ, 
παΐ 186 ὑγθ νδ]ὰθ οὗὨ ραίγβεῖο οἰ] 8 γγχὰβ Ἀρρτυθ μη θα, ΟΥ̓ΔΏΥ͂ 
αἰϊθιωρί το84θ βυδίθσηδἝ δ! γ ἰο οΟ]]6οὐ (μ6πΔ.0 ΒΊθμορ Ε]}, 186 
Ραίγοῃ οὗ ἢἷβ Ἰαθουσβ ᾿π (ΠΟ ῚΓ ἔοστωοῦ ρᾶσί, θαῦ 1{||6 Δρργθμοπάρα {Π6 
γα οὗ 1Π6 ραίγιβίϊο οὐδ 8 88 Βουγοθβ οὐ οὐ] οῖβιι; δηα {π6 ἄττη- 
Ὧ688 οὗἨἁ ἉΜ|]1 1 ἑακὶηρ δυο ραὶῃβ ἴο οΟ]]6οῦ ἴπθτα, πᾶ ἴῃ Ἔχροπάϊηρ 
80 τη Οἢ {1Π|6 Οἡ {Π18 ραγύ οὐὗὨἨ 818 ψσουῦκ, ἴῃ ὁρροδβίϊοι ἰο {π6 Ἰυαρταοπὶ 
δηἀ ψῖβῆοβ οὗ δὲ8 ραΐίσοῃ, βϑῃονγϑεὰ μον [Ὁ]] δὴ δβτωδίθ ἢ μὰ [οσηηοὰ 
οὗ {Π6 ἱπιρογίδῃοο οὗἉ δυϊάρησθ οὗ (μ18 Κι πα. 

ΒΘΒΙΟΥ, ἴῃ 18 ρσοροβοᾶ οἀὐϊοπ, σου]ὰ πᾶν σίνθῃ ἃ ἀπ ρΪδοθ ἴο 

1 ΤῺ τηοᾶὰθ ἱπ ὙΠΟ θεὸς πῃ {π||8δ Ῥδββδρθ 88 Ὀδθῆ ἰηϊσοάποεἃ ἰηΐο ΟἸγΥβοδίοπι ἰδ 
διαίδὰ ἴῃ “ Αοοοπηΐ οὗ ἴηο Ρυηϊοὰ Τοχὶ," ν. 277. "70οἰ-ποίε. Τῆδ δ] θραϊοῃϑ ἕγοτα 
Ῥιάγτμμβ δηὰ Ὑποοάογοϊ ΤΔΥ δάσηϊι οὐἁἩ ἱπηνοδιϊ ζαθου τ δἰ παν ταβη} 8. ΤῊΘ δρροδὶ 
τουδὶ οἤθ 6 πιδάδ ἔχοιμ [6 ΕΔΙΠΟΙΒ 88 οἀϊιοὰ ἴο ἴπ6 ἘΔΙΠΟΥΒ 85 οχίδηϊ ἰῃ Μ58. 
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Ραἰτιϑές θυϊάθησθ, δηᾶ 6 νου πᾶνε ἀοπ6 τηυοΐ ἴο ἐπυοεέϊσαίε ΘΥΟΤῪ 
οἰζαίοπ {Παῦ 6 υδαά, 80. 88 ὕο Κπονν 1 1Ὁ 6 γ6 θα] {μ6 ἰαϑυ πον οὗ 
186 ΕΑΙΠΟΥ Πἰπηβοῖ ἢ. Βοηροὶ υδοα [Π6 ραίγιβ610 οἱϊαθϊοηβ ρσίνοι ὈῪ ΜΙ], 
δηα δαἀοα ἴο {Ποῖ ΔΡΡΑΓΘΠΟΥ ἴγοῖῃ 18 οὐ σϑδάϊηρ. Ὑγοιβιοίη 8.180 
Ἰπογοαϑοα {Π6 Τοΐδγοησθβ οὗὨ {ἢ18 Κιπά, δηα 6 βοσηθίηθβ υϑηΐ ἔΥΊΠΟΣ 
ἴῃ ΒῃΟΜΙΩρ ἄοισ ἃ Ῥαἰγϑίο βίδίθιηθηϊς ὈΟΓΘ οα {πΠ6 τοδαϊηρ οὗὨ 1}6 
ἰοχῖ, 

Βαὺ {Π6 ΤΏ6Γ6 γρίγεποοβ ὍΘΥΘ ὙΘΙΥ͂ ὉΠ5Α ἸΒ(ΔΟΙΟΤΥ ; [ῸΓΥ, ἴῃ ρΈΠΟΓΑΙ, 
ΘΟ ΌΟΥΒ γα σομίθηῦ ἢ τη οηηρ 1Π6 παπιὸ οἵ ἃ τυυϊίον, πὶ μουΐϊ 
ἹπαΙοΔ ρ τολόγε ἴπ6 οἰϊαίίοη τϊρΐ δα ἔουπα ; ἀπὰ [ἢ]18, οὗὨἨἁ ὀΘοΧ͵ΒΘ, 
ΤΟΒΘΘΙΘΑ ΘΟΙΩΡΑΓΊΒΟΙ Οἡ ἴπ6 ρατί οὗὨἩ {π6 τϑϑάοσ, οσὐὁἨ υϑυ βοδίϊοι, 1πὶ- 
Ῥοββ 16. Αἰβο Ὀὰὺ 1ππ||6 παὰ Ὀθθη ἄοπμο ἰο δχαμηΐηο {π6 ρα γβεο 
ΤΙ ΩΡ σγείεηιαίσαϊἶῳ 80 88 ἴο οὈἰδίη {ποὶν τολοίε ον ἄθῃσα. 

Αὐἱοβραοῦ ἰδ [ῃ6 ὙΔΥ ἴῃ ΤΏΟΓΘ δχδοίίυἀθ οὗ βίαϊοπηθηΐ, Ὁ ρυὺ- 
᾿ἸΒῃϊηρ ᾿π ἢ18 στη θο] ΟΥ̓: 41} [86 οἰ ΔΙ ΟΒ τ μ1 ἢ μα οου]ὰ ρα ΠΟΥ 
ἔτοια [86 ατοοῖκ σου οὗ Οὐροη : Πα αἷδο ρᾷνο οἰ ἐδ] οη8 ἔγοτω ΟἸθιηθῃΐ 
οἵ ΑἸοχαηάσία, θαῦ ἸΠ6Ὺ 6 Γ6 οΟ]]οοί α τι 1688 σασθ. ΤῈ σοδιΐς οὗ 
ἴη6 χορ 8ὸ οο]]οθοίθα σατο ρθη 1ἢ [ἢ6 βθοοπά οαἀϊίίοη οὐ ἢΪ8 
ατοοκ Τοβίδιηθηῦ, ΏΘμΟΘ (ΠΟΥ ὙΟΥΘ ἰγδηβίοσγοα (1 ΟΥΒΟΣ τοῖοσ- 
Θῃ668 οὗὨ [86 βαηγθ Κιπα) ἴο [Π6 Ῥαροβ οὗ ὅ'οβο]ζ. 

Τῆυ8, Τπουρ Ογίρεπ μα Ὀθ6η ΡὈΓΟΓΥ γψ06}} Ἔχαπιϊηθά, {π6 οΟἾΠΟΥ 
ἘΔΙΠοΓθ, 0 ΤΟΓΘ 80 οἴῃ οἱΐοᾶ, γοσο ἰοῦ 1 (ἢ 6 βᾶγῶθ σοῃάι Π] 0 Ὧ8 
Ὀοΐοτο; {86}Γ ουάθῃοθ Ὀδθὶηρ' Δἴ ναυϑ ᾿ποοιρ]οῖθ, οὔϊθη ἱποοστθοῖ, δηᾶ 
[Π6 Τοίδγθποθϑ ἴο {1|6 δοῦι8] ραβϑαρθδ ἴῃ {Π61Ὶ ΟΤΚΒ ποῦ Ρεϊηρ βίαϊρα 
αὖ ]]. 

Ιὰ 1ῃ6 Ιαγροσς ασθοκ Νὸν Τοϑίδπιθηΐ οὗ 1ζΔοθτηδηη, {Π6 ΤΟ ΏρΒ οὗ 
Ἰγοηδθαδ, Οτίρθη, Οὐρσίδη, ΗΠ] ΑΥΥ, δηθὰ Τοῖΐοσ, ἀγα βίδα ὙΘΣῪ ΟΔΓ6- 
ἤ]]ν ; 411 1π686 πανϊηρ Ὀ6Θῃ το. σχδιιϊποα Ὀγν Βυϊπηδηπ, ΟΓ ὈΥ [,86ἢ- 
ΤΏΔΏη ΠΙΤ,Β61 1, Δηα {Ππ6 τοίθγθησο ἴο {Π6 Η]8466 ἴῃ ΠΟ ΘΔΟὮ ΤΩΔΥῪ ὉΘ 
ἰουπα 18 πιθη!]οπθα ΨὙΟΥΥ͂ οἰοαυγ. [6 οομηρίαϊηῦ θ6 πιδάθ {μαῦ [Π6 
ΤΆΏΡΟ Οὗ Δ ΠοΥ 168 18 πο ϑυ ΠΟΘ ΠΟΥ οχίθμαοθά, 10 τηυϑὺ Ὀ6 οππρᾶ 
μαῦ Ὑαΐῦ 18 ρίνθη 18 ἴῃ 8 [ὯΓ ΤΏΟΤΘ Οἷθαγ, 1η061Π]}010]6, δῃα 88{18- 
ΔοῖοΟΣΥ ἴοστω ἤδη ταὶ πδα Δρροϑδγοᾶ ἴῃ ργουϊουβ θα ]0}8. 

ΤΙΒοΒοπάοσε βίαϊοϑ [παῦ ἢ6 ὮΙ Π]861 Ἔχαπι θα νϑυῖουβ ρα τυ 8[10 ΟΣ ΚΒ, 
δῃα τπαὖ [Πο86 τ Β10}} ἮΘ ΣΟ ΙΟΏΒ 858 ΔΆ ΠΟΥ [168 ἀτὸ ποῦ ΒΟΙΪΥ ἱλ θα 
ὮΡ ἴῃ σ᾽ αποθ οἱ ΟἴΟΙΒ: Ὀαΐ Πὶβ δα! οηΒ Ὀοϊηρ πιαπμαΐβ, ΓΘθγ ΠΟ 68 
ἴο 16 ραββαρθϑ {θυ βο  γ68 ἃγ6 Οὐ πϑοθββι τυ ποῦ ρΊνΘη, 
Α Ἄγ μοῦ δἰλοιηρύ 88 θθθη τηδάθ ὈγῪ ΤΊΘρ6]168 ο Ἔχίθμα [86 11 π|108 

οὗ αβοογίαϊ πᾶ ουϊάθηοθ οὶ ΕλΙΠΟσΒ.Ό [Ἃἢ ἢϊ8 οὐϊίοη οὗἨ [16 αταοὶς 
Τοβίδηχοηῦ τν}}} θα Του πὰ 4]] [16 οἰτα ἢ 8 ἰμαΐ Πα οου]ὰ ραῖποῦ ἴσοσα [ἢ 6 
Ἐλίῃογθ, αἀστθοκ δηα 1,μαἰϊπ, οὗ (86 ἤγϑῦ [ὮΓ66 σαη ΓΙ 68, Ἰπο ἀὴρ Εἰπι86- 
Ὀιὰδ δπα οἴμοσβ, ο Ὀαοϊοπσ' ΡΑΓΟΪΥ ἴο {86 ἔουγίῃ ; δὰ Ὀθβ1 498 {8686, 

1 βοιηδ ποῖίοθ γγ88 ἴδ κοη δῦουο (Ρ. 1835. 70οἐ- ποίε) οὗἨ 16 τηβῆμοσ ἰηῃ ποῖ Μτ. ΑἸογὰ 
δἰἰτϊθαϊοά 186 τ ΒΟ]6 οὗ πὸ ἸΔΌΟΩΣ ἰῃ οοπηθοϊίοη τι [Π0 1,ϑιη τοδάϊηρβ ἴὸ Βαϊπηδηῃ, δηὰ 
ποῖ ἴο 1,ΔΟἸπΠβηη Ὠἰπη86 1, ΕῸΓ (δΐ8 Πα ταὶρμΐ δϑενε ἴο πδύῦθ δοῖθ τουπὰ ἤοιῃ ἡμδὲ 
ΤΑΟΙΏΔῊΠ ΒΑΥΒ (ρτγαῖ. Ρ. χί!.) οὗἩἨ 180 1,αἰἰη Οοάϊοοβ Ὑ᾽ δύο] ]θπϑὶβ διὰ Ὑ ΟΓΟΠΘῊΒ18:---α 
“υἶδὺ8 Βαυϊηδηηπ8 (Πηδπιὶ 18 ἤδης ραγίοτῃ δάγαἰπἰβίγαυ! 8011}8) ἰϑηΐα σατα 50}8 οδῖ,᾿" ὅζο, 
Βαῖ ἱΓ 186 δὲδίοιημδης οὗ [86 εἰ Π|6- Ραρθ δπὰ [86 τ βοὶθ ῥγοίδοθ δσὰ δχατηϊποᾶ ἱορεῖμοτ ἱξ ν71}} 
Ὀ6 560 ΒΟΥ τϑποἢ μδὰ Ὀ66η ἄοηο ὉΥ͂ ᾿λοιηδηη Πἰτη86}, πὰ ἰμδὲ Βαϊ μη 8 ΜΟΥ 88 ἴο 
4Π6 Ζαξίη τοδάϊηρβ δα θδθη δβίταρὶγ τΒδἱ οἵἉ αστδηρὶπς 86 οχίσαδοϊδ ἔγοτῃ ἴῃς Ενδηρο γί τὰ 
ἡλανδβ λοι ΤῈ6 πᾶπηοΓ ἰη Ὑ]οἢ [86 ἡ Πο]6 οὗὨ [80 Ζ,διΐη τοδάϊηρβ γόγτο ἀγάνγῃ οαἱ ὮΥ 

ψι λὶξ οἱοπ λαπάιογ πο τα8 ἃ ποοά δρεοίσμοη οὔ μϑιοηῖ δηὰ ἀβο[ι] ἸΑΌΟΌΓ. ; 
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(Ππούδ δῦ ρἱνϑὴ {Π6 οἰἰλξ!οηΒ οὗἩ {ῃ6 1, ΕΔίΠοσθ, οα Ὡς 1.80}- 
ΤΩΔΠῚ ΓΟΙ16α 48 Δ ΠΟΥ 168 ἔον (Π6 οἷά 1,αἰΐϊη ἰαχ, ἘΠ ΒΟ Ό ι8 18 ἴδ θη 
88 186 ἰτοϊζ ἴο ποῦ [ῃ6 αὙτθοῖκ Ἔχδτϊ πϑίϊοι 18 οαΥτ (δ, ΓῸΓ {000 ΣΘΘΒΟῺΒ " 
181, θοοδβο 6 18 οὐ ἴπ6 11π6 ΟΥ̓ ἀοιμδγοαίϊοη Ὀοΐννθομ (86 δαυ ἰοῦ 
ἰοχί, ἀπά πὲ Ὑ᾽ῃϊοἢ αὔογνγαγάθ θθοδὰθ ψ] ον αἰδιιθοά ; δηᾷ, Ζηά, 
Ὀοοδυβα οὗὁἩ {86 Αὐβοϊαίθ προδβϑιίυ οὗἩ δοῃμηϊηρ βυοἢ 8 Θχδιαϊπδίοη 
ψ ἢ δύ ἢ 11π|108. 88 ταὶρῃῦ Ὀ6 ῥγδούζοϑὉ]6 1ῸΓ ὁη9 παν] ] ἴο τοδοῖ 
1Π ΒΥ τηοάσγαΐθ ΠΌΣΟΥ ΟὗἩ γθᾶσβ. [Ὁ βου] Ὀ6 βἰβδίεαά, {μπαὖ ἴῃ {19 
ποτῖς, [π6 οἰἰαοηΒ οὗὨ Ινϑηβουϑ δηᾶ Οτίροη, ουθη, παν ποῖ θθθὴ ἰδίεθῃ 
ἔτοπι ργθοθαϊηρ ᾿ηνοδυραίοῦβ; Ὀυΐ Δ’ΟΣ {Π6 οἰ ἴση δανα Ὀθθη 1πά6- 
ΘΩΘΘΗΗΥ͂ ἀεί πότοι, {ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἀρ τς ἢ ἰῃς οἰϊδίοηβ ρυ]18]1ο 
Υ Αὐἱθβθδοι δηὰ 1, πτααηη. Νὸο ποΐμδ] αὐοίαἰοη 18 ἐπέεπέϊοπαϊἢᾳ 

ομἰ θα ; Τμουρσῇ ποῦ ἃ ἔϑυν {παῦ Βα ργῆοία!]ν ἀρρεαν ἰο Ὀθ βιοῖ, μᾶνθ 
ὕδθη μαββϑά ὃγῪ ἴῃ βιΐθμοο αἱ ἃ ἱπογουρῇ ἱπνοδιραίίοι, ἔγοτα 18 
βοαπλΐηρ' (0 Ὀ6 δογίαίη {πᾶ {Π6Υ ἄο ποῦ δούυ δ! Ὁ τοϊαῦθ ἰο (86 ραββαρο 
σὰ τ πο {ΠΟΥ Βανα θθθῃ σοπηροῖθα, Τὰ γϑϑὰ]έ ἰβ {μαΐ ἔγομι 
Ττορο 1688 ποίθϑ 11 Ὀ6 βθϑὴ 411 [π6 ραϊγιβιο ουϊάθησθ, εὐ μι 
Αἰἰῤοναι ἴο ἐπ6 ραββϑασοθ ἴῃ {86 ὑγουκθ ὉΠοιηβοῖνθθ, τυ Ιοἢ πδ8. θθθη 
οὐθοσυϑα 88 αἱ 411] θϑαγίμρ οἱ 1Π6 τοδάϊπρ οὗ {π6 ἴαχὲ ἀυτίπρ' [86 {Ἐπ γαθ 
ἢγαί οοπίυσιθϑ 8 Πα ΤΩΟΤΌ. 

Τὸ ἰδ ὑο Ὀ6 Βορρᾶ {μαῦ βοπια βομοΐατθ ροβϑθβϑϑά οὗἁἉ οοτωρεϊοπέ [δἰ δασθ 
Ὑ11 σΑΤΤῪ ουὐ δη ᾿πίδηϊίοι π ΒΊΟΝ ἸΘῪ Βανα ΟΧργεββοα, ἴο τρακα 8 
οοπιδίπεα Θχατηϊηαιϊοη οὐ ἐδ6 βαγὶγ ΕΔΙΠΟΥΒ οὐ ἀμ ὀχύδπϑινθ 868 ]6. 
βυθοῦ ἃ ποῦϊς που ὉποτουρὮν βαροσβοάθ ἔπ μαγεῖαὶ Θχδια ΠΑ ΊΟΏΒ, 
δηὰ 11πη! 6 ᾿ηνοβι ρα οπΒ, νυ πϊοἢ ἤανο θ6ο δὲ τηθη!]οη6α ; δηὰ {δ 6 
νου ὰ {π8 Ὀοοοὶπα ρατὶ οἵ [π6 ρμογπιαποπὲ τωδίθυἶαὶβ ἰοὸ Ὀ6 υϑεὰ Ὀγ εἶ 
οοπηδοίθα ὑἱ οΥἰο8] βἰιϊθ8. Τποβθ ὙΠῸ μάν δέῃ Εἰ μοσίο 
δηραροα ἴῃ δὴ ᾿ἰηνοϑιραοι οὗ {πῸ Κιπά (πᾶ {ΠΟῪ μᾶνθ θθϑῃ Ρυΐ 
7) οαπ τἱρΒ  ἀρργοδθηά [86 θομοῆΐ ἰο οὐ οΐδτα ᾿κ ον ἴο δσῖβθ 
ἔτοσα βοὶ ἃ οοπιδίπεά οἴξοτί ἴο οο]]θοὺ ἑἐλογοιφλῖν 411 μι ραισϑῶο ἰοδί- 
ὩΔΟΏΙ1ΘΒ, 

ΟΗΑΡ, ΧΧΧΥ. 

ΟΝ ΤῊΞ ἈΡΡΙΙΟΑΤΊΙΟΝ ὉΒ ΤῊΣ ΜΑΤΕΞΙΑΙΒ ΒΟῈ ΟἿΙΤΙΟΙΑ͂Μ. 

ΤῚ [88 Ὀ66} σοι κοα ταὶ οΥἹ 164] γαῖθα ἀγα οὐἵἁὨἨ πὶ 1116 ἀ86, θοοδῦβθ 
{παν ἀο ποΐ ρῖνο ἴπ6 Δ} ἴο όσα ἃ Ἰυἀστηοηΐ ἴῃ [π8 δΔρρ!]οδίοη οὗ 
Θυ] ἀ6η68. ἤε ΤΠΒῪ Ὀ6 ἔγιιδ ἴῃ 1861 Ὀαΐ 8.}}} 10 ἀοο8 Ὠοὺ βϑῃονν μδὲ 
ΤΌ]68 86 ᾿βϑῖθϑθ; ῸΓ ἰὉ 18 ΘΑῸΔΙΥ ἴγαθ {παὺ τοϑβ, ΟΥ ὅυθῇ σαὶ] το, 
Ὧο πού οὗ {πϑιηβοῖγοθ ΒΌΡυΪΥ͂ [Π 6 πηθδηβ οὗ ἰγϑηβϑιῦ ΠΌΤ. ὁΠ6 Ρῥἷποθ ἴο 
ΒΉΟΙΒΟΓ. ΤΏΘΥ ἀο, πονγονογ, δοι] αΐθ Ἰουγηογίηρ, 1 τῃ6 τηοῦνθ 
ΡΟΥΘΥ οδ ὈΠῚΥ 6 Πα δεδίάεα {Π6 Ῥχοραγθα ἔγδοῖκς : ἱἹπάδθὰ ΒΥ τοδα 
ΤΩ ΔΥΚοα οὐ 18 80 [ἈΥ 8η αἰἷά ἰο ἐγδηβίῦ, [μδὲ 10 πα οὐβ ον ἃ ροϑδίσίαῃ 
ἔτομι Ἰοβίῃρ ἢ18 Ὑγ8Υ. ΟΥ̓ ΤΑ Πἀσγηρς δ σαηάοιω, δηα {π5 τυβκίηρ υῃ- 
ΠΟΟΘΒΔΑΓῪ δΒίδρθ. «88 80 ΟΥ̓ [108] τα]08 ΔΓ6 ναϊυϑὉ]6 ἴῃ {πεῖν οἾδο : 
ΠΟῪ ΓΛΔΥῪ τα δ᾽ οδα (μοβ6 ὩΟ ἃγα Ἰποαρϑῦϊθ οὗὨἨ υπάογείδπάϊηρς {ποὶγν 
ἐλ βατείδα θυ ωὐέγα ἐΐογε ἐδ αδιϊέψ ἴο ΘοΙαρτομβθηά δηά μ66 ἴδοζα, 
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[867 ΤΩΔῪΥ οἴἶθῃ στᾶο ἴῃ {86 τὴρμῦ ἀἰτγοοίζομ, δπά, αὖ 811 ουθηΐβ, μἴηάον 
ἔτοτλ βΟΪΠΡ᾽ ΔΒ ΓΆΥ. 
ΤΠ οὈ]θοίίοπμ ἴ0 οὐ ἦο81 σα]θ8 88 ΑΥΒΘ ἢ ΔΡΡΑΓΘΒΕΥ ἴσοι [Π6 δι0- 

Ροβιζίο (μαὺ ΓΠΘῚΣ Δρρ]]οδίϊοα τυδῦ Ὀ6 ἴῃ 8. Θογίδϊπ ΤΠΘΑΒΌΓΘ τη6- 
σμδηϊοαὶ ; 88 ἱπουρἢ 1 ἐμοί, 1 στυ]68, [Π6]Σ ρΡΡΠσΔὕοη ταυδῦ Ὀ6 ταί μον 
ΓΑΘΟΒΔηἶοΑ] ἰμδη τηθηΐα]. Βαΐ 7υδὺ 48 γἼ͵ἷἮὸάΑ Βροβκ οὗ σιι]οβ οὗ δου ἄθηοθ 
ΟἹ ΒΗΥ͂ δι )εοοΐ, 80 ΠΊΔΥ͂ Δ ΟἹ {[18: τηθδηϊηρ, ἴῃ ΟΙἾΒΟΡ ο486, (86 
βίδιθιηθηῦ οὗὨἨ βυοἢ »γίποΐρίθϑ, ροβιεἶνα δηὰ ποραίϊνα, 48 δα ἴῃ (86 
Τοστωδίοη οὗ ἃ ἔσθ οοποϊυδίου, 'ΓΠμ6 ροϊηῦ αἰπηθα δὖ 18 8 ΠΟΤᾺ] οοσ- 
ΤΑΪΏΓΥ, ΟΥ ἃ ΙΏΟΤᾺΪ ὈΓΟΡΔΌΙΠΟΥ ; ο ἀγτῖνθ αὖ 1818 ψγὸ τωσδὺ ὑ86 ἰ(ἢ6 
ουϊάεποο παῖ 18 ΟὈἰδι μα ]6; (86 ἰγασδὺ ργίπεΐρἰεβ τουδὶ Ὀ6 Ὀοτηθ ἴῃ 
Τα τ ΒΙΟἢ ἴθδοῦ [86 ῬΥΟΡΟΓ οϑιϊπλαίϊοη οὗἩ βιο ἢ ου!άθηοο ; δηαᾶ αἶβο 
{Π6 7μάσπιεπέ ταυβῦ Ὀ6 ΘΧΘΟΙΟΪΒΟα, 80 88 ἰὼ Ὀ6 αἱ ᾿ἰοδϑδὺ ἐπ πηθαϑῈ 9 
δοοιβίοπηθα (0 ἀΥΘΥ ὕΠ6 τροτα] οοποϊ αβίοπμβ Δρρ] 080 ]6 [0 [π6 Βυ  ]θοῖ, 
1 ἴ6 τὰ {Πδὺ δοῖὴθ οὐ 108 88 ὑμαὺ οὐἱοαὶ ἑαοέ ὈΥ τ ὨΙοἢ ΤΠῸΥ 
Ὦδγο Ὀδθὴ ἀἰδιηρι δηθα : 16. ἔοττη 8 βουπα οομο]ιβίου τιπουΐ 
ΔρΡΡΑΓΘΒΠΥ ροϊηρ {ΠγουΡὮ ΔῺΥ οἰαθογαΐθ ργοθθβδ οὐ γϑϑβοῃϊηρ ἢ δά 
{π|8 Ἰοδᾶθ οἴμοσβ ἴο ἱμηαρὶπαε ἰμαὺ οὐ οἴδηὶ 18 ἃ Κιπα οὗἅὨ ἰηίυϊνθ 
ἴδου γ ; δἰ ἐμπουρ [86 ΘΟποϊυβίομβ μαῦθ ΓΘΔ]]Υ τοβα] θα ἔτομι αυϊοῖι- 
688 ἴῃ Ροσοδιγιηρ τολαΐ ἴΠ6 ΘΥΙάΘΏ06 18, δηά 8 γὉ}} δχϑσοιβοα 7ὰρ- 
πηθηΐ 1ῃ ΔΡΡΙΥΙΩρ; Ἰτυτα ῬΓΙΏΟΙΡΙ68 ἴο {Π6 δυάθηοθ 80 Ἀρργεμοπάρα, 
Τῆι (86 ἐασέ οὗἩ Βιο ἢ} οὐ 165 βίδηἀβ πὸ ἸΏοΥΘ ἱῃ Ορροβιτΐοη ἰο οὐ 8] 
γεῖες, ἰμλῃ ἀοο8 {86 ἴΔο: 1{Υ οὗ βουλθ 1πῃ βο  υἹηρ᾽ τα ποσηδίῖοα] ργο] 6 μὴ8 
ἴο {π6 ηροτγίδῃοθ οὗ [Π6 ΓΟΘΟρΪΒΘα ῬγοΟΟΘθ868 ἴῃ ἰπδὲ ΒΟΙΘΏΟΘ. 

Απ ομάθαγοισ 88 θθθὴ τηϑάθ {μπσουρμουῦ (818 Γηἰγοἀποίϊοπ ἴο (86 
Τοχίυδὶ Οὐ οίδιι οὗ (86 Νὸνν Τοβίδιηθηΐ ἰο ἰ6δα ἴ[Π6 βίυἀοηΐ ὑο ἔοσττα 
ἴογ δ π|861} 84 ἴσα δρργθθηβίοῃ οὗ Ὀοὺὰ ἔδοίβ δηὰ ῥγίμοιρίθδ. ΤῈΘ 
ΤΟΙ ΑΓ Κ8, (μοτγοίοσο, τ ἢ οἢ νν1}} ΠΟ θ6 πιδᾶθ, δὰ ποέ ἱηίθηἀοα ἴο Ὀ6 
8 [1] Ἐχροβιίίοη οὗὨ {1μ6 βιι)]οοῖ, ὈῬὰΐ ΤαῸ δὴ 1παϊσδίϊοι οὗ βυοῇἢ 
Ῥοϊπΐβ δ8 [ΔΥ͂, ΏΘΩ (Δ ΚΘ 'π ΘΟΠΠΘΟΌου 1 ἡ πδὺ ἤα8 ὈΘΘη ργο- 
ΨΙΟΒΙΥ 8814, αβϑιϑί {Π6 σαγεζμὶ βιυἀδηὺ ἰο ἔογηι 8 δοζζίοα ἡυἀρτασηῖ. 

ΤἼὴΘ ΡΓΙΠΟΙΡ 68 ϑιαιθὰ ὈΥ 1᾿ῳδοβιθδηη (866 ΔΡογυ6, Ρ. 138.) δηὰ ἈῪΥ͂ 
ΤΙβοποηάοσῇ (ΡρΡ. 138--9), ΘΒρθοίδιν (86 ἔΌΣΤΩΘΓ, ΓΘ ὙΘΙΥ͂ υϑοίμ] ἴπ 
ἡυάαρσίηρ οὗὨἨἁ {πΠ6 δοίυδὶ βία οὗ {πΠ6 ουϊάβῃποβ δῃα 118 Ὀθαγίηρ οη ἔδλοϊϑ 
ὉΠΑΘΓ ἢ τεύξει ας ΑΙ] ἐμαῦ μ88 Ὀθϑῃ βδ]α οὔ {π6 παίαγα δπα οσὶρίη οὗ 
ΨΑΓΊΟυ 8 ΓΟ ηρ8 {11} θ6 ᾿πηρογίδηΐ ἰο Ὀ6 ὈΟΓΠΘ ἴῃ τηϊηα, 

ΤὨΘ οἰϊεοῖ οὗ ταχίμ8] οὐ 1 οἴη Ὀοὶπρ σοιθια θοΓοα, -- γ1Ζ., {Π 6 ἈΒ6ΟΥ- 
Τδιητηθηῦ ὁ στουμπαβ οὗ ουϊάθποο δὶ (Π6 βδοῦθα δ ΠΟΥΒ δοί 8}}Υ 
τυτοΐθ,---ἰ ψ0}}} θ6 βαϑὴ {πα η0 τὰ Ϊ]68 ν}}} Βα βυδβοϊθηΐ, μπὖθ85 ἐδό τολοῖἷο 
δε ὐ)7εοί δὲ γεπιοπιδογεα ; Μ Ἀ1]16, 1 [Π6 ἴχοῖϑ ἸῺ σΘΏΘΤΙΑΆΙ ἈΓΘ ὈΟΣΠΘ 1 ταϊηά, 
οογίδιη γίηοίρίθδ ΤΑΔῪ 814 τηλίθ ΠΥ ᾿π ΓΠ6ῚΓ ΔΡΡ]Ισϑίοπ δηα 186. 

1. Υ ετθ {πό γα }8 ὯὩ0 νϑυϊδοη ἰῃ δ ΠΟΥ 168, ΟΥἸΙΟἶδηλ 88 ἨΟ ρΗΪ8Δ06 ; 
84 48 ἴο 811 {86 ἰοχὺὶ ἐλ ἰγδηβιη 64 Ὑ78 ΤΩΔΥ [66] ἃ. νΣγ6}]-δβδυγοᾶ 
ΘΟηΒάσποα. 

2, 1 [06 δΔυϊδου 68 ἀγὸ αἱ διέ υπϑηϊμηοιβ, [86 οΘομβάθῃοο 18. Ὀαὶ 
110 116 Βμδθη ; η]688, ἐπάθοά, (Π6 ἀἰδβθηιϊθηῦ τ] 6 8868 ροββθθθ ΒΟΤΩΘ 
ΡΘΟυ ΑΓ τοῖσί. 

3. {186 τοδαάϊηρ οὗ [π6 δποϊθηϊ δυ που (168 ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ 18 ἈΠ ΠἰΠΊΟΌΒ, 
{Πογ6 οδῇ Ὀ6 δυΐ [1{|16 ἀουδί {μαῇ 1 δῃου! ἃ Ὀ6 Ὁ]]ονγοά, τηδίρθυοσ 
ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ἴδ6 ἰαίοσ ὑβϑεϊσηοηϊθϑ ; ἴῸγ 1ΐ 18 τιοϑὺ ωρτόῦδθ ]9 [μδὺ [89 ἱπάο- 
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Ροδαθηὶ ἰοβυοηΥ οὗ οανΐν ΜΆ. νογεϊοηβ δηᾶ ΕΠ γβ, διιου]α δοοοτγά 
ΜΠ] ἢ Γοργὰ ἰο βοῃ)θίμπρ ΘΕΓΓΟΙΥ στοῦ 688. 

4, Α τοβδάϊπρ ἔουπα ᾿ῃ νογβίοη8 αἰοπο οδὴ οἰδὶπι θαΐ 1116 ΔΌΓΠΟΥΙΥ, 
Θβρϑοία ἶγ {10 θ6 ομο ψὮΙΟΒ τισι παξμγαΐψ Ὀ6 ᾿Ἰηἰγοαπσοαά ὈΥ ἰγαη5- 
Ἰαΐογϑ ἴἢ ΖΘΏΘΓΑΙ : 10 τι ϊρῦ {6 ΤΘβθῃ}0]6 1ῃ ΟΠδγδοίον {86 7έαἶο 8ὰ0- 
ΡΙομλθηΐδ ἴο ποθ ΓῺ ὙΘΙΒΙΟΏΒ. 

δ. Α γτοδαϊηρ ουηά ἰῃ ρα τ βίο οἰ Δ ] 08 δ]οὴς τοϑίβ ἢ ἃ γοῦ γα κοῦ 
Ὀ45818 [Π8η ομδ ὙΙΟΠ ΟὨΪΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ  ΘΓΒΙΟΏΒ. 

6. ΤΊ6 τοδαϊηρϑ γοϑρθούϊηρ Ἡ ΠΟ 8 ἡυαρτησηῦ πιυβὲ Ὀ6 ἔογπηθα ἃγὰ 
{πο86 νἤθτο {86 φυέάεποο ἰ8δ ΓΘΔΠῪ αἰ ν] ἀ6α ἴῃ βυοῖ ἃ ὙΑΥ͂ {παῦ 10 18 
ΘΟ] ἰο ἱπαυϊΐϊτο οα πΠΙοΝ 81:46 16 Ὀδίδποθ ργοροπάρσαίθθ. [}ἢ 
ΒΌΟΝ, ΟΆ5868 11 18 πο Θῃουρἢ ἴο Θηυπχογαΐθ δυ μου 68: ΤΠΘΥῪ ταυδὲ ὈΘ 
ΘΧαπ πο α ροϊπὺ ὈΥ̓͂ ροιη. ΟΤΗΕῈ ΤΗΙΝΟΒ ΒΕΙΝῸ ΕΟΌΑΙ, (α) 88 
ΘΑΥΪΥ οἰϊαοη ὙΥ01}} βοιηθυϊμηθβ Ὀ6 ἀδοϊδέυθ, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ΤΕ 10 16 ρσίνοη ἴῃ 
ΘΧΡΓ6Β8 ἴθυτωβ. (δ) ΑἾΪδο, 1 οπϑ γϑδάϊησ δοοοσ 8 τι ἃ ῬΆγΆ 116] Ρδ8- 
Βαρ6, Δηα [Π6 ΟἾΠΟΥ ἀοθ8 ποῖ; (6) οΥ 1 ομα ᾿πίγοδιιοθβ 8 δι ρ]1868- 
[ἴοι ταοῦ ψΠ ἢ οἰβθυν ῃογα; (4) ΟΥ̓ 1 ομθ βϑϑιῃβ (ο ἁνοϊὰ ἃ αἰ ου ΕΥ͂ 
γγὨΙΟἢ (ἢ6 ΟἴΠΟΓ ἀο68 ποῖ ; (6) ΟΥ ᾿Γ {ποῖθ 18 οηδ τ 6]1-δἰοβϑίθα τοδαϊηρ, 
Δη δουοταῖ ΟἸΠΘΙΒ ὙΙΟΝ ΤΑΥ͂ ΡτΟΡΔΌΪΥ αν Ὀ66η ἰαίκθα ἔγομι 1; (2) 
ΟΣ 16 1Π6 ὁη6 τοδαϊησ τῖρΐ Ὀ6 ΘΑΒΠΥ δοοουπῦδα ῸΓ ΟἹ ῬγϊηΟἾρ]68 σοη- 
ποοίρα πιὰ [86 Κηοννῃ οΥἱὶρὶη οὗἨ νυ ῃ 8: ἴῃ ΒΌΟΝ ΟΑ868 1{ 18 ποῦ 
ἀμουϊί, οα [86 γι Π0]6, ὕο ἔοττη ἃ Ἰυαάρτωθηΐ 88 ἴο ῃαῦ γγ88 ΡΥ ΔΟΙΥ͂ 
[Π6 οΥ̓ΡΊΠΑ4] τοϑάϊηρ. [{ 18 αυϊύθ σὰ {παῦ αὖ {ἰπ|68 1ῦ ΤΔΥ Ὀ6 ΥΘΓΥΥ͂ 
ἀουδε{] τ βοίμον (Π6 αυδηθυ οὗ ἀϊγοοῦ ον θηοα ΠλΔΥ ποί ονου δ] Δ η 66 
84}1 τηοᾶβϑβ οὗ ργοσαάυγο ἀογῖνθα ἔγουῃ {π6 δρρ]οδίίοη οὗ δ ῥυϊῃοῖρ]ο, 
ΔΠΩ]; 848 [0 εσλίος ὕνχο Βθθιμι σὴν ΘΟὨΒΙοπρ οομβι ἀδγαίοηβ οὐρῆῦ ἴο 
Πανα τηοϑὲ νοιρ ἢ. 

7. θῇ πὸ οεγέαϊπίψ ἰβ αὐίδιη8 016, 10 γΥ1}} Ὀ6 νγ6}] ἔου 1Π6 οδβθ ἴοὸ 
Ὀο Ἰος 45 ἀου Ὁ] ; {π6 γτϑδάϊηρ τ ΠΙΟἢ Π88 βίγομρ' οἰδίτηϑ οὐ {86 δίΐθῃ- 
Ποπ (αἰκῖηρ; 118 μΐαδα ἴῃ 1η6 ἰοχῦ, ἀαῃὰ {παὶ ψ]οἢ Βθθηλ8 αἰπιοβῦ θαυ] 
ΟΥ στοῦ 48 οὗἩἨ ουάθηοα βίαπαϊῃρ ἴῃ [86 τηλῦρη. ΑΒ [0 Δα ΟΠ Β ΟΥ 
ΠΟΙ -Ἰ βου οηβ ὀγασκοίβ ἴῃ [Π6 ἰαχῦ ΟΥ̓ ΤΩΔΓΟΊΏ ΤΑΥ͂ Ὀ6 νι 6]]-Θιμρ]ογθρά. 
ΤῸ ΤΩΔΥ ποῦ βϑϑῖῃ δαξίβ ασίογῳψ ἴο ἰοᾶνθ βιοἢ; Ροϊηΐβ δ ἀοωῤῥζμϊ; Ὀυΐ 
{818 18 ΚᾺΓ ΒΟΥ (πὴ ἴο ῥγοϊθῃά [0 οεόγίαϊπέψ 1Ἰῃ ΟΆ868 1ῃ ὙΈΊΟΝ 10 18 
πηδίζα! 8016. Α οὔἰϊοα] ἰοχὶ οὗ {86 ατοοῖκ Νὸν Ταοβίδιηοπί, νυ ἢ 
ὯΟ ᾿παϊσεαίοηβ οὗ ἀουδί, οὐ οὗὁ 186 ᾿πϑαυδι τυ οὗ {86 δυϊάθποθ, ἰβΒ ὩΘΤΟΣ 
Βα] βἰδοίοΣΥ ἴο ἃ βοῆοϊαῦ. [0 ρῖνοϑϑ ΠΟ ᾿πργαβδίου οὗ [Π6 ΔὈ}1Υ οὗ [86 
δαϊοῦ ἴο αἰθουταϊπαῦθ δοουγαίθ Υ 88 00 {6 ναΐιθ οὗἨ δυϊάθποα ; δηά 1ἱ 
ΒΘΘΙῚΒ ἴο ρΪδοθ οἡ ἃ ἰθναὶ, 88 ὅο δυο Υ, ΓΟ ρΒ 1 οἢ 8.6 πη- 
4υθθ Δ ΡΥ οογίδιη, δηα ἰμοβ6 νυ 1 ἢ πανα 66 ῃ δοοορίθα 88 ρεγλαρξ 
(π6 Ὀεδβῖ αἰξαοϑίβα, 

8. [0 τηυδβῦ Ὀ6 τοιηοτ ὈοΓΘα {Πδὲ Βοτηθίηθ8 γα πᾶνα ἀἰσθοῦ ΘΑΥ]Υ ου]- 
ἄδποα οἵ βυοῦ ἃ Κιπᾶ (α΄ ννα ἃγϑ οογέαϊῃ οὗ [ῃ6 τοδαϊηρ οὗ [π6 βοοοῃᾶ 
ΟΓ {π|γὰ σΘηΌΓΥ ; ὑπο ῃ ν᾽ 6 ἅγὰ ποὶ ]Ἰοΐν ἴο {86 ΟΥΑΙΠΑΓΥ͂ ἈΡΡ]]οατοη οὗ 
{Πς δαίαποο 9.07΄͵ ἘΧΊΙΒΤΙΝΟ αμέλογίξίεβ, Ὀὰδ 6 ολῃ ἴαϊζο Οὐγ βίδηα 88 
ΘΘΓΪΥ 88 ἴΠ6 ἜΧΡΓΘΒ8 ὑθβ[ ΠΠΟΠΥ ΟΔΓΓΙΘΒ ι8, Αὐ {Ππ|68, ἈσΆ1η, νγ8 ἤδγθΘ 
ΘΩΓΪΥ νι άθηοα οὗ {π6 νϑυϊδίϊομβ οὗ δ] 5.5. ἐΐλϑπ ἡοθοοα, ΤῊϊ8 Θμ80168 
8 (0 6 (18 ᾿ηἰοττωδίύίοη ἵπ αὐἀάϊξίοπ ἴυ Παὺ ͵ σδῃ ραῦμοῦ ΓΟ 
16 ΒουΓΟ 68 8{1}} ἀνα! Δ Ὁ]6. 

9. Αὖ ἰπ68 ἃ γϑδάϊηρ ϑεόπιδ ἴο "6 βιιρροτγίθα ὈΥ ἃ ΥΘΕΥ͂ 8118}] ΔΗ Υ͂ 
οὗ δυϊβουιγ, πωπιογιοαϊῳ ; δηα γοῦ τ Ὠθη 4}} (0 θυ άθῃο6 18 δχαιῃιϊηθά, 
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1ξ 18 ἔουπιὰ ἴο τϑοοῖνθ, οἡ ναγίουβ β᾽ 468, 8ο τω υοἢ ραγέξαϊ δαρροτέ, {μαὲ 
10 18 δον οί αὐἰαϑίθα ὉΠΔη ΔΩΥ ὁπὲ οὗἩὨ (μ6 τϑδάϊηρβ πῇηϊοῖ 
τσ ῦ 6 ρ]δορά ᾿π σοπροίοη νυ (ἢ 11. 

Τὸ βου {Π6 Δρρ]ϊοδίίοη οὐἁ ογιτ]ο8] ῥσῖποῖρ]68 δπὰ {μ6 ταοάδ οὗ 
μδίπσ [86 δνιάθηςσε οὗ Μϑ 5. νϑυβϑίομβ δηὰ Εδίμογθ, 1ἢὁ 888 θθθῃ ἠοῖ 
πηίγοαυθηΐ [0 ρσῖνο, ἔογ {86 86 οὗ [86 βέυάοηΐ, ἀἰδβουββίοῃβ οἢ οογίδί η 
Ῥᾶββαρθβ οὗ ᾿πωρογίμησο ἤεγο, Ἰηϑίβησοθ οὐ Ἀποίθμοῦ Κὶπὰ 11} 6 
σίνοη; ἴΠ6 νϑΥΟῸ8 ΓΟΔΑΙΠΡΒ Βυρροτγίοα ὈΥ ἀποίεπέ ουΐάεποο “1}} 6 
βίηίεα, γυδί 88 [ΠΥ ΟΟΟΌΓ 'π ΘΟμμΘοοη ὙΠ βοαθ οσοπέϊπμοις ραδδασοξ 
οὗ {π6 ἰαχὶ; δπά ἰο {686 Μ1}} θ6 βιι) πο βϑιοῖ ΣΘΙΊΑΓΚΒ 88 ΠΊΔΥ 
βθοῖ πϑϑάδι]. ΤὍΤῃ6 οδ]θοοὶ οὗ [818 πιοᾶθ οὗ ργϑβϑῃίηρ [μ6 βυ ]θοΐ 18, 
1μαὺ ἰοχῦυδ) οΥἹ οἰ βιλ ΤΊΔΥ Ὀ6 Β66ῃ ἴῃ 118 φεπεγαὶ Ὀδατηρθ, θα ποῖ 88 
ΔΡΡΙΙΘα ἴο φρεσέαϊ ρᾶββαραβι; ογ 1Ὁ ὁδῃποῦ 6 ἴοο ἀΘΘΡΙΥ ἱπιργθββθα οα 
16 τϊηά {μαϊ, ἱπ ἱπηρογίδηῦ ρϑδββαρθθ, [86 Θομπησηοη δηα υδι.8] ργη- 
αὐρ]68 τουδὶ δ6 δρρὶῖθά. ΤΆΘΥ τασδὶ πονοῦ Ὀ6 ]Ἰοοϊκοά δὲ 898 17 [86 0 
ἔοστηθὰ ϑχοορίϊομδὶ ο8868. 
ΤΠ Βγβὲ ρογίίοη οὗἩ ἐῃ6 ατοοὸκ Νὸν Ταοβίδμθης ψὩ]οἢ Μ01}} Ὀ6 

(Δίκθῃ ἴοὺσ δχϑυλ δ] οη 1π (Π18 ΙΏΔΠΠΟΣ 15 Μαῖίί, 1. 18 ---2δ. 
ΤῊ]8 ἰβ σοηΐαἰ 64 1η ΜΆ. οὗ {π6 οἱαοεέ ο]αθ8. Β. Ο.. [.7 (Ρ.) Ζ. (οὗ 

1Π666 [0. σοτασαθησθβ 1 νου. 20., πα ΒΡ. ὈγοδΒ οἵ ἱἢ νου. 21]. δ μδοθθ 
ὙΓΒΙΟἢ ἀγα τϑγϊκ6α) ; 1ῃ ἰαύοσ ὑποῖδὶθ οὔζϊθηῃ ἀστθοῖηρ ἱϊἢ (ἢ6 οἰἀοδβὺ 
Ι,. Δ. ; ουγϑῖνα ΜΆ. οὗὨ φγεαΐ Ἰτωροτίδποο 1. 38. ; Ἰδδϑὺ πποῖα]8 Εἰ. Καὶ. 
Μ. 5. ὕ.Υ. 

ΤΒΟ νεγδίοης ἅἃτὸ ἴδ Κμῖσ. α. ὃ. ο. (ἀ!α ΟΥΠΟΥ οΟΡΙ6Θ8 οὗ [86 οἱά 
[,4111}, [86 Οὐτοίοπίλη, ῬοΒαϊο, δα Ηδγοίθαῃ ϑυγίας, {π6 “Μεπιρλέ- 
εἰς, Τλεδαὶο, Αὐτηθηΐδη, ΖΕ Βορῖθ. ΑἾἶδο {16 «“6γυβαίοῃ βϑυυῖδο 
(ϑνγ. Ηΐογ.) 18 οἰὐοά 1 {86 ρἴδοθβθ ἴπ ψ Ὡ]οἢ οχίγδοίβ ἔγοπλ Ὁ ἢδνθ 
Ὀδοη πηδάθ. ΤΠ Ζ᾽αίλεγς οἱϊοα ἄτα ὑποβα ψγῆὴο ᾿ἰνθα ἃρ ἰο [Π6 ἐϊπη6 
οὗ Επεοδίυβ, ἰοροίμον ἢ ΒΟ. ΠΟΤῈ τοοθηΐ 88 [0 {π6 1μαίῖη νογ- 
βίοῃϑ. [Ἃ|ἡ {86 ἰοχὺ { πιϑυκβ Δ}Υ οπιϊβδίοη οἵ βοιγθίπῖηρ ἰουπα ἴῃ [ἢ 6 
δοΙο0ὴ ἰαχῦ; ᾧ ἰδ ὑγϑῆχοα ἴο ἃ γϑδαϊηρ' ᾿ῃ ἡ Ὠῖοῖ. βοὴθ οἤδηρα ἰ8 
το 6; δηᾶ " ᾿ἸηαἀἸοαίθβ ΒΓ 8ὴ δα ΠῚ ΟῚ 18 τπδ6 (1 ΔΩΥ δυο Βμου]ά 
ΟΟΟῸΓ ἴῃ {86 ραϑβαροθ δχϑῃλπ64). ὃ ἱπάϊοαίθθ ὙΏΘΓΘ ΔῺῪ ΜΆ. δοπι- 
πιεησέξ, πὰ βου ΏΘΤΘ ΔΗΥ͂ 18 ἀοίβοίινο. 

1: Τοῦ δὲ ἰχριστοῦ ἡ ̓  γένεσι5΄ οὕτως ἦν" μνηστευθείσης ἷ τῆς μητρὸς 
αὐτοῦ Μαρίας τῷ ̓ Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ 

18. χριστου (Ὁ Ζαί. τ. μἴα:) Ὑυϊς. α. δ. ο. ἅ. ἡ 9Πῇ.. ὅτ. Οτὶ. 7νεη. 2304, δ. 191. “ Οοϊογιπὶ 
Ροίϊπογας ἀΐοοσο Μαι 2908: ἷεεμ ὈέγῸ ἐδο εἰς ἐγαί; Βεἃὰ ῥγϑυϊάθῃβ ϑρίγι 8 ϑϑηοῖαβ 
ἀορτανδίοσεθ, εἴ ργβτη πο 8 οοπίτα ἐγαυ α]οηιίδπι οογιπι, ΡῈ Γ Μδιιμβεβαπι δἱἷΐ ; Ολγίδεὶ 
σμίενι φεπεγαξο δἷο ἐγαί." 7γεκ. 204, δ] χριστου Ιησου Β. Βολ. Οτῖρ. [π|. ϊ. 9654, 1 {Ἰησον" 
Χριστου ς΄. ΟΡΖΙ, τοὶ. ϑὅγτσ. Ῥεῖ. ἃ Ησςϊ. Μορῆ, ΤῊΘΡ. Αὐτὴ. ΖΡ}. Ογὶφ. (6 βοβθα δ 
Οτβθὶ! εὲ σοπιθεῆβι}) ἰ1ϊ]. 96δ. δὰ ἱπιαπὶ ραρίπαιω. Ἐπ. 1). Ἐὶ 820)". 

---- γενεσις ΒΟΡΖ. Δ. 1. 8. ὅγε. Ηοὶ. Ειω. 1). Εν, 8320". [ ἔγεννησις ζ΄. 1. 88. ταὶ. 
- μνηστευθεισης) ἰδ, γαρ ς΄. ΟἿΡΙ, 38. τε]. ἀ. Εμδ. Ὁ. Ἐς 820", [οπι. Β0"Ζ. 1. ὙῪὰαϊρ. 

α. ὃ. ο. ΚΠ}. ϑ'στε. Οτὲ, Ῥβί. ἃς Ηςὶ. Μοαρ, Ὑπεῦ. Απὰ, Ζγεν. 204. (κα. ἢ 2518.) 
- τη: μητρὸς αυτου οτὰ. ἀ. (δὲ Π).) 
-- εὑρεθη] ηύρεθη 1. 

! ΤῊΣ τεδάδζ ἸῃΔῪ πὰ ἜἽχδηιρ]ε8 οὗἉ [8 Κίπὰ ἱπ τ. Ἰλανί ἀδοη᾿ Β “ ΒΙ Ι 41 Οτ εἰςΐβηι,ἢ 

, Ῥη. 382---448. ἴπ Ὑτερε 1688.“ Αοοουῃῖ οὗὨ 186 Ῥυϊηιοὰ Τοχῖ," θεδβί 68 ΠΙΔΩΥ ῬΔβδΑρῈ δ 

(δγουρδοαὶ ἀἰϊδοιβθεὰ 88 ἴο {μεὶγ τεδάϊπρ (οὐ ν᾿ Βίο ἢ δὴ Ἱπάθχ ἷβ ψίνεῃ), ὃ 16. δῃύετβ ᾿πῖο 

ἴὴ6 Ἔχαχιϊηδιίίοη οἵ 186 τεδάϊηρ οὗ 1 ΤΊπ. 111,16.) Αςἰδ χχ. 28.. Φοδη ἱ. 18., 1 Ῥοῖ. "1. 15.; 

δῃὰ ἢὶ 16. οοῃδβίβίβ οἵ Νοῖεβ οἡ Φοδη νἱὶ. 58---ὙιἹν 11., Φοδη σ᾿ 8, 8., ἀπὰ Μαεγῖ χυὶ. 

9---20. 
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α ἐκ πνεύματον ἁγίους 13 Ἰωσὴφ δὲ ὅ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιο. ὧν 
καὶ μὴ θέλων αὐτὴν 1 δευγματίσαι," ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν. 
30 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελον κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη 
αὐτῷ λόγων, ᾿Ιωσὴφ υἱὸς ᾧ Δαυείδ," μὴ φοβηθῇς ὃ παραλαβεῖν Μαριὰμ 
τὴν γυναῖκά σου" τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 
31 τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσειΘ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν" αὐτὸς γὰρ 
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 33 τοῦτο δὲ ὅλον 
γόγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 
32 ᾿Ιδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται νἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ 
ὄνοωα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Μεθ᾿ ἡμῶν ὃ θεύς. 

34 {᾿ Ἐγερθεὶν" δὰ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὧν προσέταξεν 
αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου" καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. "ὁ καὶ οὐκ 
ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἕτεκενΐ υἱόνΐ, καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
᾽Ιησοῦν. 

4 ὃ. 4 ,. 

19. ὁ αγηρ αυτὴς δικαιος ὧν καὶ] απἷδ ΥἹΓ 7π8[:|8 ἐΥαῖ, ὅτ. Οτί, (25 8.) 
--- δειγματισαι ΒΖ. 1. Εωδ. δὰ ϑιερῆ. ἱ. 321. ἀϊἱδεγίε. [ ἱπαραδειγματισαι ς΄", ΟΙ, 88. τεῖ, 

ὅν. Ης]. τρ. αν. Εω5. Ὁ. Ἐ. 8205", ἢ δἀὰ, Ματγίδι, ὅγχ. Οτί. 
90. ιδου] οπι. α. ὅγυτ. Οτί, ἃ Ηοὶ, 
-- αὐτῳ] Ἰρδο Φοβερδο. ὅγγ. Οτὶ. (ΤὨθὉ.) 
--- Δανειδ Β. | Δᾶδ μοῦ οσοπιροηαϊΐαπι Οοάα, | ξ Δαβιδ ς΄, 
--- Μαριαμ ΟΠΡΖ. τεὶ. Οτῖσ. ἱ. 881», Ειω. 1). Ε.. 820». [ Μαριαν Β1, 1. Εἰ. ἰη ἘΔ. 3825, 
-- εν αυτῃ γεννηθεν} ἴῃ 68 Ὠδϑοσίασ. α. [ΟΣ 68 Ὠδδοοίῃσ. ὁ. ἢ σ'. (Με Β.) 1, | ὁχ 68 

ΠΔΒΟΪτυΓ, ο. [ δα ΕΧ 68. ὅγγ. Οτί. 
- ἐστιν ἅγιον ΒΔΟΡΖ. τοῖ!. τω. Ὁ. Ε. 8205". ἴῃ ΕΔ. 8825. δὰ ΒίδΡΆ. ἱ, 322. | ἅγιου ἐστιν Ὁ. 

Τγεη. 204. 259. Οτγίσ. ἰ. 8815. ἢ δὰ ὰ. σοπίζατα, ὅγτ. Οσί. 
91. τεξεται] δὰ ά. εἰδὶ. 5γτ. Οσί, 
.-- καλεσει3} καλέσει 1 Γῷ 
--- τὸν λαὸν αὐτου) τηππάστῃ. ὅ.0υ7τ. Οτί, 
22. ὅλον] οπι. ὅυγυ. Οτί. 7Ζγεη. 304. 216. 
-- Κυριου ΒΟΏΖ. Δ. 1. 38. | ἤργβζω. τὸν ς΄. 1,. τοὶ, Ἐωε. Ὁ. Εἰ 5503. 
-- δια] δὐὰ. Ἡσαιου Ὦ. α. ὁ. ο. Γ. σ'. ὅγττ. Οτέ, ὃς Ης]. ὅγι. Ηΐοσ. Αστὰ. 7γεπ. 316. } Οὐπίσα, 

Β,ΟΖΙ, 1. 88. τοὶ, σαὶς. 927. 5γγ. Ῥεὶ. Μοιρὰ. ΤᾺΘΡ. ΚΠ κι. 7γεν. 304. 359. ΣΕ ιω. 
Ὁ. Ε. 820", 

-- λεγοντος] οτη. ᾧ ὅγυ. Ῥβὲ. Αὐτω. 7γεπ. 304. 2316. (οοπέγα, 216.) 
28, καλεσουσιν Ἐπ. Ὦ. Ε., 985. ] καλέσεις Ὁ. ἀ55, Ει. Π)..Εἰ. 820". (γοσθοὶ! ἃ. 73.) γος δ Σξασ, 

8γσ. στί. Οτίσ. {πὲ| ἢ, 1095", 
-- ὅθεος ΟὈΤ, Ι. 88. τε]. Ειω. Ὦ. Ε.. 985. 820", [ οἱ. ὃ Β. Βοῖ, (κ.1. 2) 
24. “γερθεις ΒΟ"Ζ. 1. [ [διεγερθεις ς΄. ΤΟΙ, 89. τοὶ], 
-- ὁ Ιωσηφ Β4Ο). τοὶ. ] οηι. ὁ ΖΔΚ. 
-- τὴν γνναικα αντου] Ματίατα ὅγγ. Οτί, (Δἀ ἃ, Μαγίδτῃ 251.) 
--- αυτου] ἑαυτου Ζ. 
25. (1π ὅγχυ. Οτί. δίο : οἱ οδδίο οὕτῃ 68 υἱνεῦδδὶ ἀοηδο, ὅτε.) 
-- εγιωσκεν ΒΟΖΙ, τεῖ. ας. ὅγτ. Ηεὶ. [σγνω Ὁ. ὁ.ς. ἃ. 7.071... (α ἴ6ι.) ὅγτ Ῥεὶ, Ἡΐ, 619. 
--- οὗ ΟὉΖ. |οπι|. Β. Βοῆ. 
-- υἱον ΒΖ. 1. 83. (ἃ νἱά.) ὁ. ο. φ'. ἁ. ὅγτ. Οτί. [ τὸν νΐον ΜΟΙΩΡΉ, [ τ. υζ αντης ΤὨΘΌ. | τον 

υἷον ἵ αυτης τον πρωτοτοκομ" 5". (". τεῖ. Ἄς. (4.)..}}}. Β5γττ. Ῥεῖ. ὃ. Ἠο]. Αττὰ. Ζ 1}. 
(οτι. αὐτης Ὠ23.1, ἃ.) 8] 1ππ| δπαπὶ πηϊροπὶζαχϊῃ οἷ. (υἱά. Τ.ας.) 

ΤΠ ἐεχέ οὗ {818 ρογίίοῃ 18 1παῦ ΒΟ 18 ἰοσιηθα 886 (η6 σϑβυ] οὗ 
ΘΥΙ6ΏΟ6. 

ἘΘΩΑΓΚΒ8 0711} ΠΟῪ 6 τηδθ οἢ βοῖμδ οὗ {86 γδυϊουβ σοδάϊηρθ Ἡ ἈΙΟΒ 
αν Ὀδθη σίνθη, ὙΒοίμον δαορίθα οὐ ποί. 

Τὰ νοσ. 18, [π6 οοτηπιοη ἰδχύ μὰ Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ; Ὀυΐ ᾿Ιησοῦ 
18 δαργεβδίῃ δίαίοεά ΌΥ ἰτϑηθὺβ (ἴῃ [Π6 ραββαρα οἱ(64) ποέ ἴο Ὀδ]οηρ; ἴο 
{818 ρἷδοθ. Απά γοὶ {ἢϊ8 ψογὰ 18 [ουπά 'ἱπ δνοσυ ατοοῖκ ΜΆ. νὰ 
18 ἤοῦὸ οχίδηί, Τθοσο 18, Βοσουοσ, Ὁ}18 ναγιδίζοη, {παῖ Τὴ Β. 1( ϑἰαπάθ 
αἴον χριστοῦ Ἰηδιοαᾷ οὗὁὨ Ὀεοίογο; δηά ἐλ σθακϑηβ {Π6 βυρροβοά υπ8- 
ὨΙΟΥ͂ ΥΘΥῪ ΘΟΏΒΙἀΘΓΔΌΪΥ. [Ὁ ΤΩΔΥ Β6Θπὶ 88 ὑβουρῃ κπ ΘΠ ἀΘΑΟΌΣ ἴο 
ἰηνεδβύρεῦθ {Π6 ρφοηυίηθηθεβ οὗ ἃ σοδαϊησ πο οχίδηϊ ἰὴ σταὶς οορίθῶ 

Ὁ. πὰρ ΦΦΗἣΝ 
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ὙΕ͵Θ ἃ ΡΥ ΘάυΓΟ δπαΐοροιυϑ ἰο {δαὶ οὗ ἀεί δγτηϊηϊηρ ΌΥ οαἸ]σαϊδεΐοπ (ἢ 
Ῥίασα διὰ οὐδ οὗὨ ἃ ρἰαποῖ, 18:6 οχισίθποα οὐ τ Β ἢ Ππαά πονοσ Ὀθθη 
δδοογίαϊποα ὈΥ δοίυδὶ οὐδογναίίου ; δηὰ γοῖ ἴῃ δϑοῦ οἰδα ἃ δοσίδϊ 
ΤοΒαΪΌ ΤΩΔΥ Ὀ6 οδίαϊποα,. Ὅδα δβίαϊοιηθπίὶ οὗ ᾿γοπεοὰθ 18 δυο 68 ἰὸ 
τονα [86 ἔποῦ 88 ἴο δ0η|6 ΟΟΡ᾿68, αἱ ἰθαδί, ἴὰ ἴπ6 βεοοῃά σδηῃίυσυ. 
τ ἷδ σομβτιηοα ὈγΥ {πὸ Ζαδπ δορίθβ, τενίβεα οὐ αηγονἰεθα, σι ἢϊο]ι 
ἄσταα ἴῃ οὐ ληρ Ἰησοῦ, ἀπ αἰδο ὈΥ 86 ΟἰἸπμγείοπίαπ ϑυγτίας, νι ἈΙΘἢ 
Ῥιονϑα (παΐ {Π6 βαπιθ τεβδαϊπρ γ8 οὐτγγοηΐ ἱπ {πὸ Εἶθ. Απά τβουρ 
18 τοδαϊηρ σαπποὶ 6 σήσισπ ἴῃ Δ ατεοκ Μ8., γοῖ 1 ταν δα το- 
διατα θα 88 σεγίαίπ [δὶ {118 νγγὰ8 ἴῃ Ὦ)., [ον 1Ὁ 18 ἴῃ μ6 Ζαΐΐη νοσβίοῃ οὖ 
{Π|18 πρκο ἴῃ [18 ΜΞ. σῆογο [Π6 1,μδπ ΟὨΪΥ ἰ8 οχίδῃηξ,. Νοιμίη 
ολη Ὀδ Ἰπογ6 παΐμγαΐ ὑμδπ ἐδ 6 αὐάϊίλοι οὗ Ἰησοῦ, ὈΥ͂ οοΟργ ὶδίβ 'π βυοῆ 
8 υἷασε; θαὺ {π1|8 ἱῃβογίίουι θοῦ] ποῦ παν Ὀθαπ τηδάθ πη] ᾿Ιησοῦ 

ιστοῦ παὰ δοοοτιο α [κῃ οὗὁὨ σοπιρουπά ῥτοροῦ πδηιδ (τ Πῖσα ἱῃ ἴΠ6 
ενν Τοδβίδιλθηϊ 1ὑ 18 ποῖ), 8ἃ8 [86 1πἰγοἀμυοίίοη οὗ ᾿Ϊησοῦ δείισεεη [ἢ 6 

ΔΡ(ΙΟ]6 δηθὰ [6 δαϊθσίνα τουἹὰ οἰμουίθο 6 τ ΠΟΥ δποιηδίουβ. 
Ἱπάροά, ν᾿ 1} {παῦ σΟΙ]οοδεϊοι ἰδ που]ά δὲ ἀπουϊ! ἰο ρῖνα 8 στααιηλα- 
Ἐ).4] οὐ ᾿μοοϊομῖοαὶ ὧν ϑρδ τα οὗ [16 γϑῦβο; ἔοσ ὑπθῃ “186 δα)θοῦνθ 
ἀοόδϑ ποῖ ἀἰδιϊη συ δ τ[ἢ6 δα δίδηϊινα ἔγουλ ΔῺΥ οἶμον Ὀαΐ ἔγοπι 1186] 
ἦπ ΟἾΠΕΥ οἰγοιαπιδίδησοα. ἢ Απάᾶ {μὺ8 τι τ (Π6 δοιηπιοι τοϑησ, τγγΘ 
ταῖν μι δ6 164 ἰο ἱπαυΐτο, ον νγᾶ8 “6808 Βοσπ δχοορὶ 88 ἴπ6 ΟἸ τσὶ ἢ 

ΤὨυΝ [06 ΘΧΡύθδθ ἰϑδυϊ ΠΟΠΥ Οὗ ᾿Ιγϑηθϑ (0 [ῃ6 γτοδάϊπρ τοῦ δὲ 
χριστοῦ 18 ὁσπιβττηθα ἰῃ ψΑΥΟΊ8. ΆΥ͂Β, ΔΠα 18 ΔΙΆΡΙΥ νἹηἀϊοαύθα 858 {παὶ 
ΠΟ νγ8 ἴθ ἩΠΟΟΙΥ εχίοπαθα τ86 1 {6 βεοοηα οθῃίυτγ. Ὑμαῖ 
ἔουπά πη Β. Ἰοοκβ {πὸ δὰ υποομβοίουβ οογγθοίϊουι ἔγοπι βόῖθθ ΘΟΡΥ δῦ 
ψΐο Κπον ἸουνοΙΥ ὑπαὶ 1Π6 σογηθοι τοϑαϊησ 18 ποὺ το ]]ν ατεοῖς 
ΟΥ̓ ἴχαὰ ΟΒτδδη ἀοοίσπθ. ΤῊ]8 6 δῇοσάβ ἃ ουγίουβ σοοῦ οὔ 
1Π6 ἸΏΔΏΠΟΥ ἴῃ ΙΟὮ ῬΔ ΓΙ ΒΕ10 Ἀνὲ παρα ΤΟΥ͂Θ τοῦ] ἀοα ἔγομι ὑἶτηα ἴο 
«ἶππθ. δα αυοίδοη ἔσζομμ γθηεθῦβ ἢδ8 οοῦθ ἄονγῃ ἴ0 υ8 ἰη ἴδ6 οἷά 
Τ,Αὐϊπ νογοΐοη ; θὰ Οἰεστηδηυβ οὐ (Οομδίδη πο} ]6 οἱΐδβ 1 'π ατθϑοῖο, 
ΔῊ (Π6Γ6 ΙΓΘηθοῸΒ 18 τηδάδ ἰο αυοίδ δῇ. Ματιμον ἴῃ ἃ ἔοστω τολέοῖ ἦδ 
ὀχγτγεεεῖν γοριάϊαέεϑ. ᾿ 

γεν. 18. γέννησιν οὗ [86 σομμηοη ἰοχὺ 18 δ᾽ οροῖμοῦ οαὐνεῖρῃοά 
ΌΥ γένεσιν, οη ἴΠ6 στουπὰ οὗἉὨ ευἱάεποε: ἴπ6 ΨΘΓΒΊΟΩΒ ΠΟΓῸ σίγα ὑυΐ 
1116 αἱά, γένεσις Ὀσϊηρ Πότα {16 ἐγ ἡ μσνῃ ἢ 6 866 (παῦ (86 80- 
παβοθῆα οὗ βίβλος γενέσεως ἴῃ γοτ. 1. οδημοῦ δα ̓ ἰπυ 6 ἰο {Π6 ρσεοηθ- 

ΕΝ 19. δεσγματίσαε 16 ὈΤΘΙΟΓΔΌΪΕ ταῖμου 8ῃ παραδευγματίσαε, 
ΔΙ Ιπουρὴ [πὰ ἀνϊάσηοο οὗ Μόβ. 18 ῬΓΘΙ ΤΥ ὩΘΑΥΪγ οαυ]. Τἢ6 ΘΧΡΓαΒ8 
διαϊοιηθηῦ Οὗ ΕΔΘΌϊυΒ 18. δυ ΠΟΙ ΘΏ ΠΥ ἀδοϊδῖνα ; δὰ (ἢϊ8, ἴοο, 8Πονν8 
ἐπα (06 Ῥαββαρθ ἴῃ 1π6 72)επιοπείγαξο Ἐυαπρεῖϊοα, τοτο ἘΣ ΒΘΌΪ08 
88 ὕΠ6 ΘΟ τοβαϊηρ, μΔ8 ὈΘ6ΘῺ ἐπιργουεα ὈΥ ΒΟΙΏ6 ΟΟργὶδ᾽ 570 
πιορό, οαὺ οὗ 186 ατοοὶς Ἰοχὺ τ Β]οἢ ἢ6 Πα Ὀοίογα πη. [0 18 ουτῃν 
οὗἉ γοιϑυῖ τη [86 σο ουἱ οὗ Εἰ μδεῦ. κα ΘίοΡἢ. τγδβ κθονσῃ Ὀδίογα 
1. τὰ8 οἀϊοὰ ΌὉγΥ Μδὶ, 88 Ἰουπά ἱῃ οογίαϊη βοθο α; Ὀαῦ ἴῃ (Π6 βο δ ] 1 
1Πι6 τοδάϊηρ, δηὰ δρυθοτλθηῦ Ὑγ ΓῸ Ὀγχεοϊδεῖν τευεγεεά. ΤῊΘ Ρδγβϑοι ὙΠῸ 
ἔοττηϑᾶ 186 (ὐαίοπα παά βδἀδρίοα 11 ἴο ἢὶ8 ἠ βρ τὰ 

γεν. 22. ὙΠὸ δἀάϊου οὗ Ἡσαΐου, ἰδουσχὰ ϑαρροτίοἂ ὈΥῚ τῇδὶ 
ΒΡΡΘαΓΒ ἴο 6 8 ΓΕΒΡΘΟΟΐΔΌΪ6 ἈΥΤΔῪ ΟΥὗἨὨ νι ὶΐμθβϑοβ, οὐρῆῦ ποῖ ἴο ὃ6 ιἀ- 
μμἴῖ6ι ονθῃ ἰο ἃ ῃΪδοθ ἴῃ {ἢ 6 ΙΩΔΥΡῚ ἢ 88 8 δἰ[οσηδίινα τοδαϊηρ. ϑυ ἢ 
ΔΙΏΡ Σ ΒοδΌοτΒ ἐείουῦ (0 ἴδιο οἶδββ οὔ ““δοσζηοη δαά! !0ῃ8,7 ἀπά {δ 



348 Τεχίμαϊ Ογεξοϊδηι. 

ῬΓΟΒΌΤΩΡΙΟΩ 18 ἀραϊηδὺ (ἤθη, δηα πού ἴῃ {Π6ῚΡ ἴδνυουσ, ουθα 1 (86 
ον] άθησθ 6.6 ἴῃ ΟἴΠΟΡ Τοβρθοίϑ θαυ]. 10 18 8Δὴ Ἰρῃοσζαηῦ τηϊϑίακα ἴο 
ΒΌΡΡοΒΘ {παὶ [ῃ6 ὑδπαθηοΟΥ̓͂ Οὗ Θοργίδίβ ἰο οὐαϊὶ νγ88 αὖ 4}1} βαυδ] ἴο 
ΤΠ6ΙΡ ἰΘΠΔΘΠΟΥ [0 Διαρ  ἶγ, ὩἸπουρῇ ὙμΟΥΘ ΓΘ ΤΏΔΩΥ ΨὙἘΏῸ Βθϑὰ 88 1ζ 
{π6γ ψου]ά πού ᾿δασγῃ [μΐ8 δἰ ρ]ο ἔβοί. 

γεν. 28. Τὴ δνυϊάθηῃοο 2907 καλέσουσιν 18 πού ρίνοῃ 10 ἀοί41}; Ὀαὲ 
Ἐ ΑΒΘ ΙΒ 18 οἱϊρα ἔογ ἐξ Ὀθοδαβα οὗἨ ἢ18 α]8ο βανίπρ θθθὰ Ὀτουρῃξ ἔοτ- 
ΜΑΙ ἔογ ἀποέλεγ τοδάϊησ. ὍΤμ6 νδγδομβ ποίϊοθα δἃΓῸ 411] {ῃαΐ οδῃ 6 
Βϑ1ὰ δραϊηδὺ 10; οὗἩ [μ686 καλέσεις ἈΡρΟδΥΒ ἴο βᾶνθ Ὀθθὴ :πἰσοάπορά 
ἔτοῃι συ σ. 2]. β | 

γεν. 23. ὁ θεός. ατγιουβ ραββαρϑδ ἱη Οτίρθπα Ἰοοΐ κα οὐδ οηβ οὗ 
{818 χϑδαϊηρ : ὑΠ6Ὺ Βανα, βούγανοσ, 41] οὔ ἴμθτα θθθῃ αὐυΐδοαίῳ Ῥαϑθοά 
ὉΥ ; ἔογ, ρϑγῇθδρδ, ΘΥΘΣῪ οπ6 οἵ {86 ργΟΡΟΙΙΥ τοἰαῦθβ ἰο 1βαϊδῇ ν}}]. 8. 
δπα ποῦ ἴο (18 ρῥ'αοθ. ὅὅ':0οἢ ροϊηΐβ δἰναυβ σθαῦϊγο στοῦ αὐζθηίοι 1ῃ 
186 τ86 οὗ αυοίδ 08. 

ες. 26. Εὸν τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, ἃ Βμογίον τοδάϊηρ, 
υἱὸν (ὙἸᾺ οὐ ψηπουΐ᾽ βοσπὴα δἰσλέ Δα] 0), 15 ἔοαπα ἴῃ δβοῖὴθ οὗ 186 
ὙΘΙῪ δαδύ δυϊμου68; ἴῃ ΜΆ. τ ΠΟ. 816 Ἂχοθ] θα ὈΥ͂ ποπο, ἀπά ἴῃ 
ὙΘΥΒΊΟΩΒ ΟΥὗἨ (86 Θοδυ]αδὺ οθηΐξυσίθδ, απὰ οὗἨ νδυϊοῦβ ΤΟρΊομβ, ϑΥτῖδ, 
Νοτίῃ Αἴτοα, δμπά Εργρί. ΤΆ δ που] 1 Θοσωσηοη 8868 δα ἀδοϊβινο. 
Ἀπὰ ἔλγίβοσ, [ῃ6 ἸΟΩΡΟΣ τοδαϊηρ οὗ [16 σομηποη ἰδχὺ 18 νογδαϊῳ (86 
ΒΔΠ16 88 (δαὶ ΜΉΙΟΝ 18 ἔουπά ἴῃ [υκα 11. 2]. ; 80 ἰμδαΐ {18 σουϊὰ δ6 ἃ 
ΤΘΆΒΟΣ [ῸΓ Σταρϑταϊηρ [Π6 ΒΒοσίου γοδαϊηρ ἴῃ Μίαν ΠΟῪ 88 οὐ] ρΊηαδὶ, δπὰ 
[86 ἸΟΩΡῸΥ 88 ὁπ6 οὗ [Π6 ΤΙΔΩΥ ᾿πβίδῃοαβ οὗ δαδρίδθομβ οὗ οπα οβροὶ 
ἴο δποίμο. Βυὺ Μτ. ΑἸίοσά, δαορίϊηρ δπὰ σερθαϊϊπρ' ἃ Κιπά οἵ {γα- 
ἀἸοηδὶ ποίϊοῃ αρουὺ [118 Ῥαβδαρθ, βαυβ, οὔ [86 σϑδάϊηρ υἱὸν τ ΘΓΕΪΥ, 
“4 8Δῃ ΟΠ 58:0 ΘΥΙἀΘΠΕΥ τη ἴὙῸΠὶ ΒΕ ρου] ου8 σθηθγαίοι ἔοσ Μαυ ;" 
ΔῊ ἈΒΒΟΓΙΪΟΠ Πιοδβῦ ΘΑΘΥ (0 χηϑῖκα, τηοϑί ἀμ υῦ ἴο ρον. [ΙΓ 1ὖ Ὀα 8π 
οπιΐξδίοη, ᾿ἴ τουϑῦ ἤανθ ὈΘΘῺ 88 ΘΑ 88 ἴΠ6 βοοοηά οδῃίυτυ ; δηα 0 
ἴῃ [πδ΄ ἀρα δα Ὠοαγὰ οὗἩ βιρογβι ου8ϑ νοποσαῦοη ἴῸΣ ΜδΥΥ ἢ ΟΥ τῇδ 
αυρδου δὰ Ὀδθθῃ χϑϊβοά δ8 ἴο ΠΟΥ ροσρϑίιδὶ νυἱγριπιυ  Αμπάᾶ 
ἔασίποῦ, θα {818 ΟρΙμΐοη Πδα Ὀδοοπηθ ῥχονδίθηΐ, δα ἤθη 1ΐ τγ88 
{πουρὰῦ στὶρθῦ ὕο ΤΟΠ ΘΓ ΘΥ̓ΘΟΣΥ͂ ΒΟΠΟῸΓ ἰο 186 τοῖο σ οὐὗἩ ον Ἰμοτά, [Π6 
Ἰοησοῦ σοϑαάϊησ Ὀθοδηθ (μδῦ σΘΏΘΓΆΙΥ δαορίοά. Τμ ο]ὰ 1,δλπι 88 
[86 Βῃοσίοσχ ; Ἵ ΘΙΌΠΊ6, Π6 ΖοδίουΒ δανοοδίο οὗ [μ6 ἀορτηδ ἴῃ αυδεοῃ, 
885 1Π6 ἸΟΩΡΟΣ ; {π|8, 1 τουϊβίηρ (Π6 ο]α 1,δἴ1η, 6 δἀάοά ἔτομῃ ἐΐξ 
ατϑοὶς οορῖθθ {μαὺ ΒΊΟΝ 18 ΠΟῪ βδ14 ὕο ἴᾶνα Ὀθϑῃ οπιΐέξοα! ἔτοτω τονθ- 
ΤΟὨ 4] ΤΘαϑΟΏ8. 850 ΤᾺΓ ἴτομι [Π6 ΟΠ ΒΒΙΟΩ Βανὶπρ 66 Ὼ “΄ ΘΥ] ἀθΉ{}γ 
τα "ἢ ἔογ 186 ΤΟΆΒΟη βδιρηθα, [Π6 γουθῦ 86 18 ὃι ΒΙ 016 ἔδο. ΤῊ18 18 
Ραϊθβηῦ αὖ ὁὔοθ ὈΥ̓͂ ΘΟΠΙΡΑΙΙΠΡ ΠΙΟΠΟΙΘΩΐ8Β ἀπέεγίοῦ ἴο 186 ἔουσίῃ 
ΟΘΠΓΌΣΥ (διοῖ 88 {π6 υπδ]ιοσθα ἰαχῦ οὗὨ 186 οἷα 1,.δ1π} τι (Ποβα οὗ 
1δαῦ ΟΥ 8 βυθβεαυθηΐ ἀρ (βοῃ 88 {με (οά. Βυισχίδημβ, οσ (86 Ὑ}]- 
δαῖθ οὗ ὁ τοθ). Τὴ ““γϑπογδίίοη [Ὁ ΜΑΥΥ " ΤΠΘΟΙΥῪ 18 88 ΘΥΤΟΏΘΟΙΙΒ 
1 ΘὨΓΟΠΟΪΟΡῪ, δπα ᾿νοἶνο8 ΔΏΒΟΓΟΠΙΒΙῺΒ 88 ὨΟΡΘ]688, 88 4ο (π6 []86 
Πδογθίδ]β, ἴθ Ποῦ 8 ΡΟΡῈ σία ἴο ἃ ὈΙΒΏΟΡ ψγῶο ]ϊνοὰ ὕνο δθη- 
ἰυΣΘ8 δέου ἢ, ΑἾ8ο, 16 {86 Ὀδδὺ δυϊβουι 168 ἢδα Ὀδοη ἴῃ {Π18 ρἶδοθ 
ἀορτηδί αν του βθ, ονν 18 1Ὁ (μαῦ 1 [6 11. 7. 1816 156 [Π6 ολδ6 
ΜΠ] ἢ πόμα οὗ ἔμθ. ΤΠ Ἰοηροῦ τοϑδαϊηρ ὁδὶ 6 δοοουπίθα [ὉΣ ΘΆΒΙ]Ὺ ; 
10 ΤῊΔῪ ποὺ Ὀ6 0861688 88 10 δανα ἀἰβοιιββθα {π6 βιι δ] θοῦννα ΠΟΌΟΠ8 
Ὑ Βοἢ πανα θθθὴ δαἀνδηςθα ἴῃ Ορροδι το ἴο [8Π6 Ββογίοϑυ. 
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ΑΒ δῃοίμου βρϑοϊσηθῃ οὗ ἴπ6 σοῖς Τοσχὶ ἈΕῚ 116 ονυϊάθῃσθ ἔιγ- 
ΠΙΒΗΠΘα ΟΥ̓ δυϊμοῦ 168 οὗὨ αἰ δγθης Κὶπάβ, ραγὶ οὗ ἴ)6 141} διὰ 1δίῃ 
Οδαρίοτβ οὗ δὲ. Μαίβον ψ}}} θ6 ἰδίκοπ. 186 δυϊουιθ8β μοσα δσὸ :--- 

Μ855. Ψοχείομ. 

ΒΟΡΩΡΧΠ) ψυϊς. α. ὃ. ο. δια. 
1,ΧΔ(θ) ὅγστ. Οτί. Ῥρε, ὃς Ηοῖϊ. 

1. 38. ΜορὮ, Ασα, ΖΕ}. 
ἘΕΟΚΜΒΕΟΝ 

Ἷ3 Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν Ἷ τοὺς μαθητὰς ἵ ἐμβῆναι εἰς ἐ πλοῖον και 
προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 3 καὶ 
ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη Ἷ εἰς τὸ ὄρος κὰτ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. 
ὀψίας δὲ γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. ᾿ τὸ δὲ πλοῖον ἤδη ἱ σταδίους πολλοὺν 
ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν" βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων" ἦν γὰρ ἐναντίος 
ὁ ἄνεμο». “τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸρ 1 ἦλθεν" πρὸς αὐτους ὦ 
περιπατῶν ἐπὶ ἔ τὴν θάλασσαν." 5 καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ἐπὶ 
1 τῆν θαλάσσης " περιπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες ὅτι φάντασμά 
ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 1 εὐθὺς " δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς 

«11. 34. μέσον τῆς ϑαλάσνυῳ ἦν. 
22. ευθεως Ογὶρ. ἰἰϊ. 480». 4829. οἵα. Ὁ. ὅγτ. Οτι. 
-- θ πναγκασεν ἰδάὰ, ὁ Ἰησους ς΄. ΤΧΜ, τε]. Ψαὶς. ΟἿ. (α. ὃ. ο. 5,5. σ' “1. Δ.}} οὰ. ΒΟΌΡ 

11ΔΘ.1. 88. “πε. ε....3. ὅγττ. Οτί. ες, δὲ Ηο]. ὅγγ. Ηΐεσ. Μοπιρὴ. Αστῃ, ΖΞ 1}. Οτγίρ. 
1.1. 480". 4825. 

--- μαθητας) δά. αντον ς΄. ΒΕ ΧΕΈΕΕ. α. ὁ... β΄ 9. 5 ἃ. βγτν. τὶ, Ῥεε. ὃ Ηο]. Μοιρῆ. 
0} οἴη. (1146. 1. 88. ΟΜΒΌΨ. συϊς. ε.,Χ.. Αὐτὰ, Οτγὲρ. 1), 480», 4825.- 
488" (ἀϊκογίθλ. 

--- εμβηναι} εἐμβειν (εἰς.) Χ, 
--- τλοιον} ἔρτεπι. το 4΄. ΟὯΡΠ. τὸ]. Ογίφ. 1], 480», 4815. 4825 [ογ, Β. 1. 88. Αστη, 

Ἐμω. Ὁ... 4465. 
--- αντον Β4ΟΡ. τεῖ. Ψαϊᾳ. ς..} σ΄. τοὶ. Οτὶρ. υϊ, 480". 4815. 4825 Εμε. Ὁ. Ἐ. 4465". | οπι. 

Ὠ. α.ὃ. ε.(.}}. σ᾽. ἃ. Ατς. | αντους 110. 
--- απολυσῃ] απολυσει ἘΚ, 
-- τους οχλουΞ} τον οχλον ἘΦ, Αττη. ΜΗΝ. (1108 ὅ'γυ. Οτι.) 
423. καθ᾽ ιδιαν Ὁ). 
--- μονος οτη. Ἐὶ. 
34. ηδη ΒΟΡ. τεϊ. ὁ.6.6. σ'. ἃ. ὅ'γγυ. Ἠςὶ. ΕἸ. Ὁ... 4465. (ἰδὲ 11.) οτὰ. Ὁ. Ὑαϊα. α. 7.9, 

ὅγε. Οσὶ, ἃ Ῥεῖ. Μορῃῆ. Ασὰ. 281}. (νά. Μασ.) 
--- σταδιους πολλου3 απο τὴς γὴΞ ἀπειχεν Β. ὅγιτ. Οτί. ὃ. Ῥεῖ, Μοιηρῆ. (βοὰ παροὶ σταδιους 

ὡς εἰκοσίπεντε α Φοἢ. Υἱ. 19.) Αἰτὰα. (ϑγτγ. Ηΐοσ. Ββαδοῖ ἔδὸς ροδβὲ Ἰθοϊ᾽οπθηλ «.)} ζ μέσον 
τὴς θαλασσὴς9 ἣν ς΄ ΟἹ, τεὶ. ([Διἰ. υἱά.) ὅγγ. Ηο]. 18. Ογὶσ. 111, (4885. 48.45.5: καὶ υἱά.) 
Ἡΐ 6795. (υἱά. Μαγ. νἱ. 47.) ην εἰς μεσὸν τῆς θαλασσης 1). 6. (ἣν εν μεσῳ τῆς θαλ, 
Ἐπ. 1)..Ἑ,. 446"). 

ππν νυ π ἢ τέξορτννει ὀνλρεη Ὁ . τεταρτῇ τεταρτὴς δε ς Ὁ. 
--Ἰλθεν ΒΟΚΡ2)1. 838. 1αδι. ὅὅγιτ. Οτί. Ῥεῖ. ὃ ΗοΪ. τὴρ. ΜΟΤΩΡἢ. Αττῃ. ΖΕ. «Οτγίσ. 1], 

4838" (ὀ). Εωδ. Ὁ. Ε᾿ 924, ἴῃ ῬΒ. 5884,  ζ απηλθεν ς΄. Ο" (7) Ὁ. τοὶ, ϑγγν Ης.. ὑχι. 
--- περιπατων] δῃΐδ προς αὐτους Ὦ.. [ἢ  ῥγεοῖ. ὁ Ἰησους ς΄. ΟΣ1Χ, τοὶ, α. ὁ ο.ε. [.5).. σ΄. ἁ. ϑγττ. 

Οτι. ἃ Ῥβε. Αττῃ. τω. Ὁ.Εὰ 924. (Δηἴο πρ. αὖτ.) ἰπ ῬΒ. 5888. οἵη. ΒΟ" 1)ΡΔΘ (μὲ υἱά.) 
1. 838. 5. συϊρ. 5. σ᾿. 1. ὅγν. Ης]. Μϑωρῆ. ΖΞ 1}. Οτγὶρ. 111, 4889. (δίᾳ.) 

-- «τι τὴν θαλασσαν Β Βοή. ῬΔΘ. 1. Οτῖσ. ιϊ. 4885. ) ζ ἐπι της θαλασσης ο. ΟἿ. χοϊ. Σιω. 
Ὡ. Εν 924. ἰῃ ῬΒ. 5885, (τη: θαλασᾳφὴ 5[.. Μ.) 

96. καὶ ἰδοντες αντον οἱ μαθηται ΟΡΙ(Χ, 88. τοὶ, βγιτ. Οτγί. Ῥεὲ. ὃ Ηοὶ. Μορῃ. (Αττη.) 
ἌἜπα. | οἱ δε μαθηται ἰδοντεΞ αυτον ΒΌ. (.,,) νἱὰ. Μαγ. νἱ 49. | και ἰδοντες αὐτὸν (ἰΔη1π1}} 
1 (αἱ ναῖον) 1Δεἰ. ἐχο. ἃ. Ἐπ. Ὁ.Ε. 924. (νἱὰ. Μασ.) 

-- ἐτι της θαλασσης ΒΟΏ.1. 38. Εἶμ. Ὁ. Ε.. 924, 4465. {ἐπὶ τὴν θαλασσαν ς΄. ῬΔΘ. τοὶ. 
οἵ. ἦ. 

-- δριωθς ΗΝ ΟΡ. τε]. (1,:1.) νυ. τοὶ. αἱ νυἱά, ] απῖο ἐπὶ τ. θαλ. Β, Βολ. 838. σ'. ὅϑγιτ. Οτι. 
Ῥεὶ. ὃ. ς]. Ἐωδ. 1). Ε. 924. (υἱά, Μεγ.) οἵι. ὁὄ. ΕἸ. Ὁ. Ἐὰ 4469. 

27. εὐθυς Β10.] ζ ενθεως ς΄. Ὁ. τεὶ. (Ὠἰαὶ Ῥ.) Ειω. 1). Ε.. 446". 
- αυτοις ὁ Ἰησους ΟΡ. τοὶ. Κα ὅγτι. Ηο]. Ατ΄πη. «Ζ1Ὡ. | ὁ Ιησους ἀντοις Β.Ϊ οπι, ὁ Ἰησους Ὁ). 

7. ὅ8ϑγι. Οτ. Μερῆ. Επμ6. Ὦ. Ἐκ 4465. δοῖθ ελαλ. (1.111.) ὅγε. Ῥεὶ. 
“- θαρσειτε Οτγίσ. ἰιϊ, 485". ] θαροειτε Ὁ). 



8560 ΖΤεχίναϊ Ογεξ ἴδηι. 

ὃ ᾿Ιησοῦς λέγων, Θαρσεῖτε" ἐγώ εἶμι, μὴ φοβεῖσθες 38 ἀποκριθεὶς δὲ 
αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν, Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ΐἿ ἐλθεῖν πρός σε" 
ἐπὶ τὰ ὕδατα. ὅ9 ὁ δὲ εἶπεν, Ἐλθέ καὶ καταβὰς ἀπὸ τρῦ πλοίου 
ἱ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 89 βλέ- 
“πων ; τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη " καὶ ἀρξάμενος καταποντίξεσθαε 
ἔκραξεν λόγων, Κύριε, σῶσόν με. 8ὅ' εὐθέως δὲ ὃ ᾿Ἰησοῦς ἐκτείναν 
τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, Ὀλυγόπιστε, εἰς τί ἐδυ- 
στασαο; 383 Καὶ ἀναβάντων" αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον ἐκόπασεν ὁ ἄνεμοο. 
88. οἱ δὲ ἐν τῷ πλοιῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, ᾿Αληθῶν 
θεοῦ υἱὸς εἶ. 

8ε Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον 1 ἐπὶ" τὴν γῆν" εἰς“ Τεννησαρέτ. 5 καὶ 
ἐπυγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν 
“περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχονταϑ" 
86 καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου 
αὐτοῦ" καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 
ΧΎ. ! Τότε προσέρχονται τῷ ̓ Ιησοῦ ἴ ἀπὸ ἹΙεροσολύμων 1 Φαρισαῖοι 

καὶ γραμματεῖς" λόγοντες, ὃ Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν 
’ παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας [ αὐτῶν, ] 

47. [ὁ Ἰωωνῦς.) Η 9. 49. “αὐ ὅλθιν. 88. [ἱλθύντι, 

338. αὐτῳ ὃ Πετρος ειπεν ((Ὠ)1,Χ, 1. τοὶ. (ἰδὶ Ῥ.) ὃ. 6..2.5 σ΄... δγτι. οὶ, Αγ. Ζκα. 
ΠΕ 924. (Ὁ. οπι. δ) ὁ Πετρ. εἴπ. αὐτῳ Β. σ᾽. βγγ. Ῥεῖ. Μοιωρῆ. | ὁ Πετρ. ἀντ. εἰπ’, 
88. [ οὔ. αυτῳφ Δ. Ψυϊκᾳ. α..ο. Ἐπ, [8γτι. Οτὶ. ᾿ 

- μ8. ἢ)... Ὁ ΠΟΙ ΟΔ. 
--- ελθειν προς σε Β, Βιείν. ΟὯΔΘ. 1. 88. (δὶ Ῥ.) 4ππ. Ταῖῖ. σοὶ. ϑὅ'γυν. Οττ. Ῥεῖ, ὃς Ηοἷ, 

Μορη. Αγ. πεῖν Επ. Ὁ. Ε. 924.} ἔ προς σε ελθειν ς΄, 1,Χ. τα]. Μαυϊκ. Οἱ 
49. ὁ δε] δἀὰ, Ιησους Ε. ὅ.γγτ. ΡΒῖ, 
-- ΤΡ τέδηι. ὅ. ς΄. Ὁ. τοὶ. [ οὔ. ΒΏ0. Ἐιω. 2). Ε.. 924, (αὶ Ρ.) 
.--- ελθειν . τοὶ. Ογίσ. ἰ}. 4884, γν. (05 η.1.}} καὶ ηλθεν Β. ὅγυ. Οσξ Αἰτω.  οὲ νδϑηΐθηδ 

Ζ2Ε1. (μαι Ρ.) - 
80, ἰισχυρον] οἵη. 338. ΜΟΙΡΆ. 

81. ὁ Ιησους} οπι. Ἐ5". [ οπι, ὁ Ὁ. 
82. αναβαντῶων αὐτων ΒΏΌ. 838. τίς. "1, 48384.] ΤΉΝ Ευ τον αὐτῶν (ς΄. ὉΡ, τοὶ. 
88. ελθοντες ὈΡΙ,Χ. 88. τοὶ, (1,Διι.) ὅγιτ. ὅτι. Ῥδὶ. ὃὲ Ηο]. Αὐτὰ. | οπι. ΒΟ", 1. 5.. ΜοερΒ, 

Ἐπ. (Οτιρ. ἰδ. 486".) (οἱ δε. εν τ. πλ. ἴῃ Ο ἃ 3" πδπὰ βιῃϊ: ἀθ Οὐ η. ].) 
--- θεον υἱος εἰ ῬΦΟΡ, τα]. Ογὲσ. 11, 486". (δὲ9) 5089. [υἱ θεον εἰ σν ἢ. (α. ὁ. θοὰ εἰπο σιν.) 
δέ. επι τὴν γὴν ΒΟὨΔ. 838. ζ εἰἋὸ τὴν γὴν Φ΄. Ῥ. τοὶ. Μοιηρῃ. Αὐτὴ. Ογὶσ. ἰἰϊ, 489». 4875, 

δ02", ἢ αὐὰ. ὁ εἰΦ΄ ΒΌΔ. 88. ϑγιτ. Οσί, ὃς Ηοϊ. (οἵ την. αγωσε.) Αττη. [ Οοηίτα, ς΄. ΟΡ. 
Ἂν ὅϑγτ. ὧν Οτῖρ. ἰἀϊ, 4835. δ025. (νὰ. Μαγ.) [1π ἴούταῖὰ (ἰδπιατα). 1δὲῖ. ΖΞ 1}. 
δὰ (ΟΥΤΘΙῚ ἐ. 

--- Γεννησαρετ Β. Βελ. Βίο. Ο. 1. 88. 84. ὅγγτ. Ηοὶ. οἱ περ. Ογαςθ. Αὐτὰ,  Γενησαρετ Β, Βεῖν. 
7 Οτῷᾳ. ᾿, 4815. 502», (Γενεσαρετ Ογίρ. Τϊ, 4835, 484",)} Γεννησαροῦ ῬΡΧΕΟΚΜΟΨΥ 
(Μεωρβ.) Γενησαρεθ [Δ Ὲ. ο΄. διὰ. 1 Γωνησαρ Ὁ". Απι. α. 6.97. ὅϑγττ. Οτί, ἃ Ῥει. ΗΠ. 
6845. (ἀφηεβασ ψαϊς. ΟἿ. ὃ... 95[5. σ᾽.) ΤΓεννησαρατ Ὁ3. (ἀϑπηβδβασ ἀ.) 

85. οκεινου) δἀὐὰ. οἱ δἀογδνογιηΐ ουπὶ α. ὁ. ο δὴ" Ἡΐ. 684. 
86. να] δϑθά. καν. 1. 838. Ογίρ. ἰ11, 4864, 4873, 

᾿.»-Ξ ἀψωνται] ἅψονται Χ, 1. ΚΕ, 
--- τὸν 357 οὔ. ΔΑ. 
-- ὁσοι] βαὰ, αν Ὁ. 
Ἰ. προσερχονται Ογῖσ. 111, 4875". οἱ. (ϑοὰ ἰπῆτα ἰῃ οομλ. μαῦδοὶ ἀπέρχονται χονται Ὦ2. 
- τῳ Ἰησου) προς αὐτὸν Ὦ. [,Διῖ, (οχο. Χ) ΖΞ. Τὶ. 684. [πὰ " Ὅγιν. ἡ, 487.» 

Οοηίτα, οοἀὰ. οἱ νν. τοὶ. κὶ 
-- απο] Γργώπι. οἱ ς΄. ΟΡ, τε]. [ οπι. ΒΏ. 1. Οεὶσ. ἰἰϊ, 487.4" 
--- Φαρισαῖοι καὶ Ὕραμματεις Β]1). (1). 88. 6. ὅγτ. Ῥεῖ, Μοαρη. Αττθ. Ονγῖφ. 12, 4875] 

ξΖΎραμμ. και φαρ. ς΄". ΟΡ. το]. (1Δι2.) ϑγττ. Οτι. ὃ Ηοὶ. τῆ. ΜῈ] 684“. (ΔὨϊο ἀπο Ἵερ. 
Ἰ. α. δ.ο. ἢ .σ΄. ὅγττ. Οτῇ, Ῥεβέ. ὃ Ης], Μὴ]. Οοπέσα, Ψυἱς. 6. 7.95. ΟΔορΒ. Αττα, 

Οτνίφ.) 
3. αυτων ΟἿ. τοὶ. ([44.) οπι. Β. δεῖν. Βίο. Δ. ι. 29... Αὐτὰ, Οτγίᾳ. "ἱ. 4875, ἐν, 418", 



ΟἈ ἐλε “4»»]οαξίοπ οΥ ἐδο Δαξεγίαἶς γ0᾽ (γιξοῖδηι, 861 

ὅταν ἄ ἄρτον ἐσθίωσιν. 5 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τί καὶ υμεῖν 
Η αίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὕ ὑμῶν ; “ ὁ γὰρ θεὸς 
οὐρα “δ Τώμα τὸν πατέρα ΐ καὶ τὴν μητέρα" και Ὁ κακολογῶν πατέρα ὴ 
τὰ έρα θανάτῳ τελευτάτω" ὃ ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ὃ» ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ 

μητρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς, 6 ἐ οὐ μὴ 1 τιμήσει" τὸν πατέ 
αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ ἠκυρώσατε 1 τὸν λέγον" τοῦ θεοῦ διὰ 
τὴν παράδοσιν ὑμῶν. ἴ ὑποκριταί, καλῶς» [ἐπ φήτευσεν “ περὶ ὑμῶν 
Ἡσαΐας λέγων, 1 Ὁ λαὸς οὗτοοῖ τοῖς τε τοῖς μὲ τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία 
αὐτῶν πό ῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ" 9 μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντεϑ 
διδασ. » ἐντάλματα ἀνθρώπων. 19 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον 
εἶπεν αὐτοῖς, ᾿Ακούετε καὶ συνέετε" 11 οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα 

4Ὁ". ᾷ Θ. δ. [ἃ νὴν μητύῤα αὐτοῦ.) 

8. αυτοι5 οὔ. Ὁ. 6. 
-- παραβαινετε) παραβαιναι Ὦ. [ παραβενεται Ῥ, 
4. εἶπεν ΒΌ. 1. (1,81:.) ϑγετ. Οτι. ἃ Ῥεῖ, ὃ ΗοΙ. τῆς. Μαπῖρη. Αὐτὰ, Ἐπ. γεν. 338. 

Ῥιοΐεμε. (ρ. ἘΡΙΡἢ. χχχὶϊ, 4.) Οτγὶσ. ἰἰϊ. 4895. Ι ξ “σετειλατο λέγων ς΄. (9. τοὶ. Καὶ 
(.... λέγων ἷης. Θ.) [ὅϑγτ. Ηοὶ. ἔχιὶ.] 

.--- πατέρα 1Δἀὰ. σου ς΄. ΟἿ, 898, ἘΜΤῚ. “πε. α.δ.ο..Ἀ73.σ'. ὅβγττ. Οτέ, δ. Ῥεῖ. δὲ ΗΟ]. 
Μοειρῆ, Ατὰ, (Ῥιοΐεπι. Οτγὶσ. 11ϊ. 489", δοὰ, αἰ νἱά. 6  εῖ. 1681.) νἱὰ, Μασ. νἱΐ. 10. } 
οἵη. Β Βελ. ΟΡ ΌΧΔΘ, 1. ἘΕΌΒΥ. γυϊς. ΟἹ. ον. Ηατὶ." ἘΠ οὶ. ὅγι. Ηο].1 251}. 
γε. 288. Οτγίρ. ἰἰϊ, 4905 

- μητερα] δΒαὰ. σον α. ὅ.ο. ἢ, ϑγυτ. Οτίὶ ἃ Ῥβὲ, Μορβ. . ἴῃ. 4895, δοὰ απ. ὁ ᾽ οἱ. 
Τορι.) Οοηῖτα, Μ55. Ψαϊς. ἐ νὰν 2. σ᾿ ὅγτ, Ηρ ,,υ γεπ. Οτὶρ. ἰἰϊ, 490", 

-- ἢ μητερα] οἴῃ. α. 
5. αν] ἐαν 1.9. 38. 3, Ογίρ. 111, 4914. δ᾽ αν Ὁ. 
- "τ “π0} οπι. ὅζυσ. Ογί. (σ08 δαΐοθπι ἀϊοῖτ18 4υ θαι ΒΠΕῚ δῖ10 οἱ ΣΩΔΙΣΙ 51:25.) 

ὃ εαν Οτισ. Κι). 4915. 4935. ] ὁ δ᾽ αν Ὁ". ὁ αν Ὁ“. 1 
-- τς μφέληθης ᾿ὠφέλης σ. 
6. ου μη] ΤΓαΙΩ. καὶ 4", 1,ΧΘ. τοὶ. σας. ς..6 βγττ. Ῥβί. ὃ Ηοὶ. Αστιν. [ ὁπ). ΒΟΌ. 1. 

833, α..6. 97 ,..ο᾿. ϑγτ. Οτ. Μώρῃ. 2518. {Κ9: Ονῖσ. (}.. 4919. , κί. 1. 8414, 
-- τιμησει Β. Βὲ ΟΠ ΔΘ. 1. 8338. Ε΄, Οτγίσ. ἰἰϊ. 4915. Ι ἔτιμησῃ ς. 1 Βοπογδοδδὶς 

ψυϊς. σ᾽. -οανῖς 4“π. α. ὁ. Ὁ πὐροπδκεες ὁ. ΒΟΠΟΣΑΥΪΣ 6. 
-- αὐτου φῬοδῖ πατερα] οἴη. 1. Οτῖσ. 
- η τὴν ἐστον ανυτου ΟἸΩΧΘ. τοὶ. ας. (ὁ) 6. τ ἄμα (σ)λ, (ὃ ὅγτν. Ρβὶ. ἃ Ηο], Μριηρ. 
Ὑ ΤΗΝ ἢ Οτὶρ. 'ἰϊ, 4915. [οἱἱ. Β. Βὲν. Ὁ. α.εὲ. ὅγε. τι, [αὐτου] οζα. 838, 4"π, 

σὶ. 

- τὸν λογον ΒΌ). α.ὃ.ε. 7.3. ὅδγττ. Οτί. Ῥβὲ. δὲ Ἠο]. πισ. Μοπρῃ. Αὐτὴ, ἀθιὰ. 7 γεν. 238, 
Οτίρ. 111, 4904, Ἐτω. ἴῃ ἘΔ. 4435. | τὸν γομον Ο Ὁ. βίοι (Δρ. ΕΡΊΡἢ. χχχὶϊὶ. 4.) ἔ την 
«ντολὴν ς΄. 1,ΧΘ. τοὶ. ΨΌΪρ. ο.. σ΄. ὅγτ. ἨςΙ. τχὲ. Αὐτὰ, Μί55, (Ογίρ. {ϊ. 490}. 
κι. ι]. 8413,) υἱά, Ματ. νυἱ!. 9. (Ομ. τὴν Δ). 

Ἴ. σπροφητευσεν ΟὈῚ, Οτῖσ. ἵν. 121", ᾧ προεφητευσεν τ. Β6ΧΘ. τε]. (προφητευσεν Δ). 
-- τέρι ὑμων "σαιας: Ἤσ. περι ὑμων 33. Κ. (Εδαϊδ Ῥγορῃοῖδ ὅγιτ. Οτὶ. ἃ Ῥεῖ, Μερῇ.) 
8. ὁ λαὸς οὗτος ΒΌΙ, 38. ΙΔἴ΄ (εχο. Δ) ὅγττ. Οτί, ὃ Ρεὶ. Μεπιρῃ. Αὐτω. 2518, (7 Οἴεπι. 

οηι. δὰ (ογ. ἱ. 16.) Ῥιοίεπι. Οἴεπι. 461. Ογὶσ. ἰὶ. 7285, ὰϊ, 492, (ἀΐδετι 6) ἰν. 121". 
Οτὶρ. 7πὸὶ υἱϊ, 841... Εἰω. ἴῃ ῬΒ. 4735. οἱ δρ.“Μαὶ ρ. 75. 7εγί. δὰν. Μαῖς ἱν. 17, ψγρν. 
118, 189, ΗΠ 5905. } ἔὈγαζω. εγγιζει μοι εἰ δὰ. τῳ στοματι αὐτῶν και (“. ΟΧΘ. τεὶ, 
ΝᾺ ὅγτ. ΗΕ]. (παρέθετο ῥητὸν ἀπὸ τοῦ Ἡσαΐου, ὅπερ αὐταῖς λέξεσιν οὕτως ἔχει, καὶ εἶπε 
κύριος, ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτα: ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ τὰ ἐξῆτ' καὶ προείπομέν γε ὅτι οὐκ 
αὐταῖς λέξεσιν ἀνέγραψεν ὁ Ματθαῖος τὸ προφητικόν. Ογίρ. ἰϊϊ, 492.) [ ὁ λαος οὗτος σγγιζει 
μοι ἰδηίτπι 1. μοι} με. Ε΄ | οὗτος} οἵη. Δ. οὕτως ἘΝ, 

-- ἀπέχει απ’ Οτγῖρ. ἴι, 7235. (ΔὈβδε1ϊ ἃ ΤΕί. Βοραζγαΐζαση Ἂδὺ Οἷνρχ.) ἐστιν ἀπ᾿ 1). (εδὲ ἃ πιὸ 
δι, Ηὰ. 5905.) 

9. με7 οἵη. Δ. 
-- γδπρανψεὶ δὲ τηδηάδιδ 1Δδίζϊ. (οσχα. ἀ) 
10, τον οχλον) των οχλων Δ. 
11, ον] δΔἀᾶ. παν Ὁ. 
- εἰσερχομενον Οτγῖρ. ᾿ϊϊ. 4944. 4975, 498""5, (εἰσερχομενα. (ἴεπι. 175. 455.) ] ερχομενον Ἐ. 
- κοινοι δὶ) κοινωνεῖ Ὦ". (35. οομηπηαπίοδς 6) Οοπῖζα, 15. Οἴει. Ογρ. 

-- εκΊ απο 38. 
“- τουτο] ἐκεῖνο Ὁ). | οἱι, α. ἐ. 
-- τουτὸ κοιγοι τὸν ΟΣ πα χ (ες δες οἷαπδυϊα υἰίᾳιο εἷος Ογίῳ. ἱ. 765, 

δ, 4944, 4975, ἐρασὰ 



8952 Τεχίμαὶϊ (Ογἰξοΐδηι. 

κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο 
κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 13 Τότε προσέλθοντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱ λέγουσιν “ 
αὐτῷ, Οἶδας“ ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες Ἶ τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν ; 
8 15 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Πᾶσα φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὃ 
,»» , 14» » ,“΄ὶ Ἶ 5 ε ν 2) ΝΕ 

οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. ᾿" ἄφετε αὐτούϑ᾽ τυφλοί εἰσιν ὁδηγοὶ" τυφλῶν" 
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι ἦ εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 
1δ ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρο» εἶπεν αὐτῷ, Φράσον ἡμῖν τὴν παραβολήν 1. 
16 ὁ δὲ ἡ εἶπεν, ᾿Ακμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; "11 οὐ" νοεῖτε ὅτι πᾶν 
τὸ εἰσπορενόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα 
ἐκβάλλεται; 5 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίαν 
ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 3 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχον- 
ται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι μοιχεῖαι πορνεῖαι κλοπαὶ ψευδομαρτυρίαι 
βλασφημίαι. 3 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον" τὸ δὲ ἀνίπτοις 
χερσὶν Ἶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

12. οἱ μαθηταὶ [αὐτοῦ]. 4. ἢ Ζ2:. 14. [τυρλῶ»]. 1 0. 1. 

12. προσελθοντες: δἀὰ. αὐτῳ Ε΄, 7... δγτ. οὶ]. Μοιωρ. (ϑγζ. Ρεῖ. Μ5.) 
- οἱ μαθηται αὐτου] οἵη αὐτου ΒΏ. | Οοπῖτα, ΟἸΧΘ. τοὶ. νυν. οἵηη 68. 
- λέγουσιν ΒΌ. 1. 38. (37..) ὅγε. στο. ἃ Ῥβὲ. Ασῃ ] ζᾧ εἰπὸν ς΄. ΟἿ.9. τοὶ. ([1..) ὅγυ. 

Ηςο]. 251}. 
--- τὸν λογον] οῃ. Κα, 251}. 
18. εἶπεν] δα ἀ. αντοις Δ. 
14. αφετε αυτους ΒΟΖΘ. τε]. Ογίρ. 11]. 4965. [ ἀφετε τους τυφλους Ὁ. 
-- τυφλοι εἰσὶν ὁδηγοι Ἐ(ΠὨ)Ζζωέ υἱά.}1, 1. 838. (ὁδαγοι Π).) «4πι. Ἐωμὶά. α.ο.6. ΓΚ} 003. οὐαὶ 

(ΐαὶ ὁ.) ὅϑγγτ. ῥεῖ. ὅς ἢο]. (Μεϑαρἢ.) (Αγαι.) (28 :.) Οτγίσ. ιϊ. 4975. Οτῖρ. πὲ. ἵν. 
488". ΟΥνρν. 54. 3200. ΤΠ 685. (οδδοὶ βαηΐ οἵ ἄποοβ Ἄαϊς. ΟἿ. σροοῖ βιιηδ οηΐπι ἀποοδ. 
.9.ν} ξζ ὁδηγοι εἰσιν τυφλοι ς΄, ΟΧΘ, χε]. ὅ'γγ. Οτί. [ ὁδηγοι εἰσιν Καὶ, 

-- τυφλων ΟΖΙΧΘ. 1. 88. τοὶ, Τ,αἱὶ. ϑὅϑυγγ. Ῥεῖ. ὃς οὶ, (Μϑῃρῃ.) Ασβ. 251}. Ογίρ. 
11], 4979. Οτῖφ. [π|. ἵν. 4885. Οὐγργ. δ4. 800. ΜΠ. 6855. [ οπλ. ΒΡ. τ. Οτί, 

-- εανἹ οἱ. Ἐ᾿' 

-- ὁδηγη) ὅδαγη Ὦ. 
εἰς βοθυνον πεσουνται ΒΔΟΧ. 88. το. Ογὶσ. 7π|. ἃ, 4394, πεσ. εἰς βοθ. (Ὁ) ΖΙ, 1. 
ΖΕ. (ενπεέσουνται ἴ).) [|εἰς βοθρον ὨαΌοΩϊ 1). 1. [ἐμπεσοῦνται εἰς βοθυνον Ἐ'. (ςτα 60 ἱπ 
ἴονοδπι οδάοὶ. ὅτ. Οτι.) 

15. ὁ Πετρος] ϑίμηοη Ῥοΐσιιβ ὅ τσ. Οτῇ, ὃ Ῥδί. 
- εἰπεν αυτῳ] αντῳ εἰπεν Β. (οπ. αὐτῳ ΑΤτ.) 
-- οὐρα βήδν: ἰδάά, ταυτὴν 4", ΟἿΠΙ, τοὶ. 1δίλ. ὅγισ. Αστῶ, Ζ1Β. (ανυτὴν Δ.) ὁπ). 

ΒΖ. 1. Μειρῃ. Ογὶσ. 11}. 498", 
16. ὁ δε] [Δἀὰ. Ἰησους ς΄. ΟἹ, χε]. Δ'ὶ ὅγγυ. Ηςὶ. Αὐτὴ. [οἱἡ. ΒΖ. 88. (4...) ϑγττ. 

στὸ ὦ Ῥεῖ, Μεπιρὰ. Ἄτἢ, 
-- εἰπεν] δὰὰ 11}: ϑδγττ. Οτί, ἃς Ης]." δάὰ. 11}18. δ5υυ. Ῥεὲ, Μορῆ. ΜΆ. 
17. οὐ Β.Ζ. 88. 1,αἴι. ϑὅϑ'ττ. Οτὲ ὃ Ῥβὲ, (στὰ) ΖΕ 1}. } ζ ουπω ς΄. ΟἿκ το]. ὅγγ. Ηδς], 

Μοιηρῆ. (ετι ον Οτγίρ. ἰϊϊ. 498", ἱῃ οοταπ,.) 
-- εἰσπορευομενον ΟὨΖ. τοὶ. Ογίρ. 1. 4995. [ εἰσερχομενον Β, Βεῖν. Βῖο. Οτὶρ. ἰι), 4985. 
18. εξερχεται] ἐξερχονται ΕΜ, 
-- κακεινα] εκεινα Ὦ. ο. β΄. Μοωρῆ. 
--- κοινοι] κοινωνεὶ 1)". 
19. φονοι] φθονοι 1. 
- φονοι μοιχείαι πορνειαι Ογὶσ. ᾿ἷ, 5005. Σέκε. ἰῃ Ῥκ. 6504. πορν. μοιχ. φον. ΤᾺ Ϊ (πορνειαι] 

οἵη. Ἐλ| μοιχ,.] οἴῃ. α.) 
--- βλασφημιαι ΒΟΖ. τε]. (1,41. 'σ. ἷ, 7685, ἅ1, δ00.. Ἐω. ἰῃ ῬΒ. ΤΠ. 8825. 4485. | 

βλασφημεια Ὦ"5. ε. ὍΤΕ οι. ἃ Ηοὶ. Ζ.κὮ. 
20. ἐστιν τα κοινουντα ΒΟΖ. τοὶ. Ογὶρ. ἱ, Ἐπ. ἴὰ Ῥα. | εἰσιν τα κοιγωνουντα ὮΝ. 
- κοινοι ΒΟΖ. τε]. Ογὶσ. 11}, 6025, | κοινωνεῖ Ὁ". 

γεν. 22. εὐθέως. [ὺ 18 οὗ βοπια ἱτπιρογίδῃοο (0 φρεσὶν ἃ Ῥαίγιβί!ο 
ΓΟΔαΪηρ ἴῃ ΒΟ ἢ ἃ 6886; 88 1, ἢ 186 ΟἾΒΘΓ απ οεατο; σουηΐογ- 
μία 68 ΒΏΥ ΒΌΒΡΙΟΙΟ ΒΊΟΣ [6 ΟΠ ΒΒΙΟῺ ἴῺ ΒΟΠΊΘ ΤΑΙ ΓΑΪΒ6. 

γογ. 22. αὐτου αἴϊοσ μαθητάς. Ἐνοη 1 1Π6 ουϊάδμος 'ἰπ δυο ἃ 
οδ86 Πδα Ὀ6ΘῺ ΘΥΘΗΪΥ Ὀδϊδηςοά, σορα ὑΘΒΌ ΤΟΥ Μοῦ ἃ θ6 ἀθοϊδῖνθ Ἰη 
Τοαυλτίησ τῆ6 ΟἸΙΒΒΊΟΣ ; βυοἢ δὴ δα οη θὰ ΜΌΟΘ. δπα νϑυβίομβ 18 
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δαυιίααὶ ; ἴῃ ἰδ6 Ἰαίίον 1 τοῖο] θ ΠΑΡΪΥ ΔΩΥ͂ ποτα 1 ΟΥ ἴδια ἐπ δῃ 
ο {πὸ Τίδ]16 Βα ρΡρ] μα θηΐβ 1π το  ὑγα ΘΙ ΔΕΙΟΠΒ, 

Ὕαετ. 22, τὸ Ὀδΐοτε πλοῖον. Οὐοτηρατγαί νον 11{{16 ονιάθηοα πουϊά 
Ὑγοὶρσ ἢ ΒΒ ΟΙΘΠΕΥ αραϊηβύ (μ6 ἱπβογίίομ οἵ [16 αγίοϊθ. ὙΥ̓́μδῦ νγαβ ἴῃ- 
ἀοβηῖία ἰο Δ ΟΥ̓Δ] τυσῖῦον οὔθ υδοληθ ἀαβπιίθ το {π6 χοϊηά οὗ ἃ 
σοργ δῖ, πα ποῦ υἱδο υεγδᾶ. 

γε, 24, ἤδη. ὙῊ6 ποη-Ἰπβογίοη οὗ {18 σογὰ ἴῃ Μίαν τον [6 
Βι Ποϊθηΐ ἴο δοοουπῦ ΤῸΓ 108 ΟΥΑΙ ΒΒοη ΠΟΙΘ ἴῃ δυςπου 168 οἵ ἀιεγοηΐ 
Κιηάθ, [τ {86 ΦΟ]]οννηρ του 5 δα μου {168 ἀγ6 80 τοὶ αἰν! ἀ64, ἐπα 
ΟἸ ΠΟΥ τοδάϊηρ τηυδύ Ὀ6 οοῃδιοτοα ὠομδίεί, ὙΠαὶ μθγο ρίνθη πῃ τῃ6 
ἰοχὺ 138 δυρροτγίβα ὈΥ βοῖῃθ οὗ {ἰἱπ ἰαίοσ ΜΙ 5. 88 ψ6}} δἂϑ Ὁγ Β.: ἢ 
Β6Θ6ῃ,9, ὁπ ἔλμ ιολοῖο, ἴο Ὀ6 {μ6 Ῥαβί βιιρροτγίθα, 18 ἴῃ6 τϑϑαϊηο θα ᾿ 
ουγταηῦ ἴῃ {Π6 Ελαϑὺ δηᾶ ἴῃ ρσγρῦ; ψὯ116 Μαῦὶ νυἱ, 47. πὰρμῦ βυσσοδβὺ 
{Π6 ΟΥΠΘΓ. 

γεν. 26. ΤῆΘ ρᾶγΆ}1681] ρᾶββᾶσ ἱπθπ Μαδιϊς ρῖνθβθ ἃ γθΆβϑοῃ 1π ΒΟΠῚΘ 
64868 οὗ οοηῃδίιοίίησ νι άθησοα ἴῃ {18 νΟΥ86 ἴοσ ἀθοϊαϊησ ἴῃ ἔδνουσ οὗ 
[π6 σοπέγατψ τοδάϊηρ. ᾿ 

γεν. 29. ΤῊ ομϑβίοῃ οἵ ὁ Ὀοΐοσα Πέτροϑ δθ6πὴ8 ἴο "6 αἰψαϑέβα ὈγῪ 
Ὀυΐ πα Βὴ8}} πχϑᾶβιγα οὗ ονάθηοα: θυΐ Πογὰ 186 οἰΐαίοη οὗ ΕΒ ὶυσ 
ΒίγΟΠΡΊΥ σΟμβτπι8 {86 οἰἀοδὺ ΜΙ 5. 

γεν. 29. Τα τϑδάϊηρβ ἐλθεῖν ἀη καὶ ἦλθεν Β66πὶ ἰο Ὀ6 80 δυη 
Ῥαϊαπορά ({Π6 Ἰαίον πρ ῦ ΘΑΒΙΪῪ ἰανα θθθη ομδηροα τητο {Π6 ΤὈΓΠ16Γ) 
88 ἴο απεΐεηΐ ον άθποθ, (παῦ {Π6 οἰὐαϊοη οὗ Οτῖρθι ΒΘ ΘΒ ποὺ 80 πηι] 
ἴο ἀδοϊάθ ΒΟ ἢ 18 ροπαΐη6, 88 ΠΙΟἢ οὗἩ [86 Δἰζοσγηδίνα γοδαϊηρβ Πε8 
1Π6 Βεβὺ οἰαίτα ἴο θ6 ᾿πβοιτρα ἴῃ {Π6 ἰαχί. 
ον, 84. 0 πιυϑύ 6 ορϑογνοῦ {παΐ, ἴὉΣ {π6 1ηβουί θη οὗ δέ Ὀοίογο 
Πενγησαρέτ, [6 πιαγσὲμ οΥ 6 Μαγοίεαιι ϑυψτγίας 18 δαπα] ἴῃ Δ ΒΟΥΓΙΥ 
ἴο 8 τοῖς Μ85,. οὗ [λς βᾶπ6 ἅρ ; Ὁ. Π6Γ6, 48 ἴῃ βανϑῦαὶ οὔθ ὺ υ͵ 8068, 
186 ατοοὶς πογὰ 1861 18 σίνθῃ. 16 ον άθηοα ἀφαΐποέ {1}}18 γοϑαϊηρ, 18 
ΒΎΘΔΙΥ ποαϊκοηθα ὑγ {μ6 ἰοῦ {Παὐ εἰς ἀο68. πού οοσὰγ ἴῃ {Ππ6 ραγα]]οὶ 
Ραβδαρθ ἴῃ Μαγκ, 
ΟΒδΡ. χν. νϑσ. 1. Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς. ΤΠ18 ογάεγ 18. 80 
τυ σἢ 1688 σουλοη ἴῃ {πΠ6 Νὰ ᾿Γοβίδπχοηί, [Πα ὄυδη 1ἢ {π6 ονιάθησα 
ὝΟΓΟ αδομὲ δαυλὶ 1 σου ἃ 6 ρῥγοίογα 6. Τ]}8 ρθουν ογάθν' 1πα1- 
οδίθϑ ἀδδίση, πα {818 18 το 1Κοὶν το ἤν Ὀθθη οἡ {86 ρατύ οὗ [86 
ΒδοΓ α τοῦ {Π8π οἡ ὑπαῦ οὗἉ ἃ ΘΟΡΥ Ἰδέ, τυ 116 {Π6 τρογα πἰδὰ8] Ἀγγδηρθ- 
τησχῦ που παέμγαϊίψ οοΟῸΓ ἴο [Π6 τ 6 Γ ΒΟΥΊΌ6. 

γος. 4. ἔδτηνηἠ. 8 ἃτὰὸ {πὸ Μ55. στο τοδα εἶπεν, γοῦ {Π18 Ἰδούοη 
18 80 ΔΟΙΠΟΔΠΟΪΥ οοῃβγηθα ὈΥ͂ οὐδοῦ δαϊπου 168, {ΠαὉ {18 18. 8ῃ 6Χ- 
ΠΘ]]οπῦ ὅχαηρὶθ οὗ ἴπ6 Ρ]α 668 ἴῃ τυ Π1οἷχ πι9γ6 πιγηδθγ5 νοὶ ἢ Ἔχ ΓΔ Ι Υ 
Ι͂1||6. Α ἔεξν Μϑ5. οἵ ρῥγονθα ομαγδοίοσ ἴδὺ βυϊῆοα ἰὼ ρσῖνθ 8Π 
ΔΒΒΌΆΓΑΠΟΣ ἰδηίϊδιηοιηΐ ἤο ἸΔΟΤᾺΪ ΟογίδιἰΥ ἰοὸ {π6 τρράϊηρ ἔουμα 1η 
Βθυγαὶ γΘΥΒΙΟΠ8 Δηα ΒΟΠ16 ΘΑΓΪΥ οἰ ΔΙΙΟΏ 8. 

γεν. 8. ΤΊβ τϑαάϊηρ 15 ἃ ροορά βρϑοίμηβθῃ οὗἨ [86 τωδῆποῦ ἴῃ ΜἈΙΟΝ 
ΔΙΏΡ]1Π ΔΙΌ Π 8 ἡοτὸ ἱπίσοάπσοα ἔτοπι (ῃ6 ΟἹὰ Τοβίαιηθπι. ΤΠ ἸΟΏΡΟΙ 
Τολαϊηρ 18 ἀοἴομα δα 9γὸο πιοῦ ὈΥ ἴοϑ6 ῆΟ τοϑδῦ οῃ ὩυΌΘΙΒ πα οἡ 
ΠΠΠΊΌΘΥΒ ΟἾΪΥ. [{ 15 Ἰηβίγιιοίνα ἴοὸ δ66 {παὶ {πΠ6 γοδάϊηρ οἵ {Π6 ὅδιυ 
ἀτεοὶς Μ55., ν μο ἢ αν Ὀόδη ο]αββὶ θα 88 οὗἩ (ἢ πηοβὲ Ἰπιρογίδποο, 
18 Β0 ΒΙΤΟΠΡΊΥ βιρροτίοα. Τῆο Ἰἰοηρσοῦ γοϑάϊηρ ἰδ οι πα 1ῃ πὸ νϑγείοῃ 
ῬΓΙΟΥ ἰο {πὸ ἴαίοῦ ϑυστίας, Τὸ {{Ππ᾿086 ὴ0Ὸ δύ ποῦ σοϊημοα ἰο (ἢ 

γΟ1,. ΑΥ̓͂. ΑΑ 



04 Τετίμαϊ Ογιίει ςηι. 

ἀοίδθποο αἱ 811 σῖθκϑ οἵ {86 ΤΠΘΟΥῪ {παῦ πλοῦ πυμθογβ βμουἹά ρῥγοναὶ!, 
10 τηυϑί 6 8 σϑΒ6 [ὉΣ ΒΌΓΡΙΙΒΕ {παὺ [Π6 ἐτργεδ8 ἐδβέϊπιοπν οὗ Οτίρϑη 
Βῃουά 86 ἀδεπιθά νόσίῃυ οὗ πὸ ψοῖρῃῖ. [ἢ ἔδοϊ, ἴῃ βυοὶ ἃ ρἷδοθ ἰο 
τηδϊ ἰδ {π6 ΙΟΠΡῸΣ τοδάϊησ ἃ8 ραπαΐηα 18 δἰτηοδύ ἴΠ6 βαπὴ6 88 ἴο 
ὌΡΠΟΪἃ πιόγὸ σοη)οοίμγο 88 ἴο Πδῦ 18 ΟΥ 18 ποῖ (6 ἰοχύ οὗ Ηοὶγ 
δοῦρίασο. ὍΠῈ οἰϊαοη οὗἩἨ {π6 ραββασθ ὈῪ (Ἰοιηθηΐ οἵ Ἐοιης 18 
ΤΑ Κοα 848 ἀουδίι]) : 6 ἄοθϑ ποὺ αυοΐθ ἔγτομη 1βϑϊδῃ, Ὀϑοδῦβο ἢθ 
ρῖνοβ ἴΠ6 βμοσίανς στοδάϊῃησ. ΕἾοπὶ {π6 ογάεῦ οὗ ψογά8, Πούγουοσ, 1 
ἰοοΐβ τοῦτα 88 1ἴ 6 6 ΓΘ υδῖηρ {86 οΟἰζΑΌΟ. 88 ἔοππᾶ ἴῃ [86 ρδγ}]]οΪ 
ῬΑΒΒΑρΡΘ ἴῃ δὲ, Μαγκ᾿Β (ἀοβρεὶ. 

γεν. 20. 1Ὁ ΙμΔῪ Ὀ6 ὙΟΓΙΠΥ͂ ΟΥ̓ ΓΕ ΑΥς ὑπαῦ ἴῃ {π6 Ἰα8ὲὺ τοδαϊηρ' 
Ἰγθῃ κοίνοι 8 (π6 τοδάϊηρ οὗ ὦ. Τδα ἰοχὺ οὗ (μαὺ Μ8., 85 οἀϊοα ᾿γῪ 
Ἰβοβομάοσγεέ, βρρϑαῦβ ἰο δπνα κούρεί, Ὀὰὺ π6 ἢδ8 Π1πη86] ροϊηἰοα ουἱΐ 

(μαὺ 1μαῇ γγχὰβ δῷ ογγϑίαμι; θαῦ 88 (818 τγὰβ ἀοῃθ ἴῃ ἀποέλεν ῬῈ}}]1- 
ὀαδίϊοη, ἰδ6 οογγθοίοῃ 88 Ὀ6θῃ ον ]οο ΚΟ, 

ΤΠ6 ἴδ τ υιλτκ8 ΒΊΟΝ αν ὈΘΘῺ 1η846 οἡ δοῖῃὰ οὗ {86 σβϊηρβ 
δανθ Ὀδθη ἱηἰθπαρα ῸΣ [Π6 αϑεριδέαποο οὗὨ ἸΘΆΓΠΘΙΒ; (ΠΘΥ̓ ΤΥ Βιυο8 
85 Βποσίηρ τι μα ἀἰπα οὗ ΘΟμΒΙἀΟΓΑΙΟΏΒ πιὰ Ὀ6 ΔρΡΙ]Π1οα ψἤθη ουϊάθηοθ 
18 υϑοα ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ργοάυοθ σϑϑϊΐθ. 10 18 ἔᾺΣ ἴἤοο σοϊαπιοῃ [ὉΓ ἴμο86 
ψΠ0Ὸ {Ποιηβαῖνοθ ΠΟΥ ποίπηρ οὗ ἔσθ ΟΥ1οῖβυη [0 τᾶκα ἐπ τηοϑὺ 
ΒΙΡΟΓΗ οἷα], Ἱποουτθοῦ, πα γοῦ ἀορτηδῦϊο δββαυίοηθ οἡ {6 γϑδάϊηρβ οὗ 
Ῥᾶδϑασθϑ, Αὐἰπουῖθι68 ἄγ οα]]οα “ δ επον ἦ ΟΣ ““᾿πβυβοϊοηΐ ἢ τ ἤθη 
ΤΟΆΪΥ {π6 σουη ογ-ον ἀθησθ 18 παχὺ ἴο ΠΟΠΘ; 8πᾶ οἰνϑῃ δπουρσᾷ (Ὁ 18 
πΘοα [] ἴο βροαῖς {η6 ρίαϊπ ἐγιίς, ἴο δυύυἀοηΐδ 88 (0 1π|8, (ῃουρἧ Βοτῃθ 
ἄδϑχ 1 ππελαγίέαδὶ6) ἰὨτουρἢ δοῖὴθ υπδοοουῃίαθα ΒΑ] οἰ παίίοῃ, 
βίφδιδηχθηΐθ οὗἩ δυάθῃοθ ἃγ6 τηδ6 ὙὮΙΘἢ ἃΓα οπέϊγοῖν ζαϊεο; ΜΆ8. τὸ 
ηυοίοα ἴον τραιηρβ τ ΒΙΟἢ ὙΠΕΥ ἀο ποέ οοηῃίδίη, ἃπα (μο86 ψΠσ Παγθ 
ὑΠᾺ]Υ οἰδοα {Πθπὶ ἃγ6 ομαγρθα Ὑῖ ἢ Πανπρ Ἰπνθηϊθα (ῃ6 το ηρΒ 
ὙΒΙΟΘΒ ΤΠ6Υ αιοία σογτθοῦγ. [1 [Π6 ῬΓΘΙΏΙΒ68 τὸ 188 ἱπνοηίθά, οὗ 
ὁουγϑα ἀν ργαἀοδίθστωϊ μοὶ ΘΟ οἰ 8108 τη  Ὀ6 ἀρ υσοα, 1Τ0 ἰ8 ποοᾶ- 
[Ὼ] ἴο βαύ ἴδυβ το (0 ρυΐ Ββίπἀθπίβ ὁπ {ΠΟΥ συσγὰ ἀραϊπβὺ 186 
αδεογύϊοπς οὗ βοπιθ οἵ ἴῃ6 ρῥγοξοββϑα ἀδίδηογβ οἵ [π6 ἰοχὺ ἔουμά ἴῃ ἐδ6 
Ιαΐοσ οορ 68 πὶ βθηθγαὶ, ἀραϊηδῦ {Π086 Ὑ.0 ὉΡΒΟ]ὰ τμδὺ 18 αἰξοϑίβα Ὀγ 
δδυὶν ονυϊάθποθ. Α ΠΙΘΑΥΥ͂ ΣΘΒΡΟΠΒΙΡΙΠΥ͂ Γοϑίβ οα ἔμοβ Ὑ1Ὸ ανθ 80 
ΠΑ ΙΔ] (Ἀ]8: 864 βἰαίθπιθηΐβ οὗἨ δυἹάθηοθ 88 ὅο ἴμ6 ἰοχὶ οὗ Ηοὶγ 
δου ρίαγο, δηα ὙΠῸ ἤδνΘ 80 ἔγθοὶΥ δῃα γϑοκ] ΘΒΒ] Υ δοουβοα [8086 Ποῖ 
{ΠΕΥ ΟΡΡοβθ οὐ οὐἹοαὶ βυρ)θοῖθ, οὐ ᾿γσανοσθηοθ δηὰ σοργθθΏ810]6 
οοηδυοῦ. 

16εἰ (6 ῃ {π6 δἰυἀοηύ ποῖσῃ [π6 ουϊάθηοα οἡ δοίΐ 81:468 Βοΐογε ἢθ 
γυῦρεβ {πα΄ οὗὨἁ [86 ο]ἀαβῦ νθυβίοηϑ ἴῃ βϑπογαὶ, (δαὶ οὐ 1π6 Ῥοδὲ Μ55. 
(Ἔνθη (μου θυΐῦ ἔδυ ἴῃ ΠΌΡΕ.) δηά οὗ {86 δαυΐγ Εδίθοσβ, ἴο Ὀ6 
“ς ΒΙΪομᾶοσυ." 1 1πογὸ Ὀ6 ΔΩ δβυοῦ {πὶηρ 8ἃ8 ἐγμίς ἴῃ ονϊάδποο, {πο 
ΒΏΟΝ ΘΟ] ΘΑ ἰδΒΕΤΩΟΩΥ πιιδὲ θ6 ἩΟΣΙΠΥ͂ οὗ ([Π6 στοαίθδὺ αἰξθηίϊοῃ. 
Απὰ ψῇθη Ῥδγδάοχιοδὶ ἈΒΒΟΓΠΟΠΒ ΔΘ ΤΩΔ46 88 10 {86 γχοδάϊηρθ οὗ 
γα] Δ 0] 6 ΜΉ5., ἰοῦ {86 βιυδεπῦ, ΣΕ ῬΟΒΒ10]6, ἐεθέ ἐῃθτὰ : {Π18 6 τ ΔῪ 
ἀο ὈΥ͂ ΘοΙρΑΓΠσ Βυ ἢ αδϑογίοαί ΤΟΔΑῚΏρΡΒ 1 δοῖμα] σΟ]] αἰ οη8 οὗ {116 
Μ55., δηᾷ {18 ν}}}} βοοὴ ἀοίθγιηϊ πο Ποῦ βίαίθπχθηΐβ Ὀαβθα ΟὨ]Υ 
οἢ {Π6 δδῃγ6 ΘΟ] ]Α 08 ἈΓΘ {ΓΒΕ ΥΟΥΓΠΥ οΥὁ ποῖ, Τὴ6 ἐἈ]Π]αοΥ οὗἁἩ ἰἰπ656 



Οηἡ δε Πεοαάίηφ οὗ 1 “οῖπ ν. Ἶ. 8δδ 

ΔΒΘΟΥΓΟΩΒ 18 Βοζηθίϊπηθ8 ΒΟ 1ἢ 8 ΙΩΔΏΠΟΙ ὙΈΙΟΪ 18 ΟΣ ἀθΟΙΒῖνο 9 
ῸΣ 80 ὉΠαΙθοσϊσαϊηδίηρ ἤᾶνθ 1Π6 ἱηνθηίοσθ οὗ δυάθησα Ὀθθῃ, ἐμαὶ 
Το Βανοὸ ασυοίεα ΜΩΜ, ἴοσ γϑδαϊηρβ 1π [Π086 ὙΘΓΥΥ͂ ΡΟΤΈΟΙΒ ἴῃ ἩΒΙοἢ 
{Π6Υ δὸ ἀοίθοϊζυβ. [{ 18, βουσθυθσ, γϑπηαυῖκ Ὁ]6 ἰμαῦ ΠΟΥ μαᾶνθ ρεγ- 
εἰδίοά ἴῃ ἀοϊηρ δ8 ουθὴ δἴνοσ [89 [ἈΠΔΟΥ ΟΣ ΒΑ] οἰ παίζομ μδά Ὀδθη 
ΠΥ ροϊηϊοα οοὐὐ. Τϊ8 σηυδὺ ργοοθθα ἔσοσῃ βοΐ οοη πβίοη οὗ τιϊπά 
ΟΥ̓ ΤΟ ΥΤΝΝ ἴο ΡΡγθβθηα ορυϊοῦβ ἔδοίβϑ ἃ8 ὅδ Βοσοοὶυ Ὀ6 Ἔχοθοαρά. 

ΤΠὰΒ τῦοἢ 88 8 πεοεββαγῃ οαμέϊοπ ἰ0 ἴμοΒ ὙΠῸ ΠΙΔῪ ὙΠ88 ἴο 6Χ- 
ΔΙαΪἷπ6 ἰηΐο οὐ άθῃοθ ῸΣ δηθὰ ἀραϊ δῦ νϑγΟυΒ ΓΘΘΊΏΡΒ. 

ΑἸΕΒοῸρΡ ναγίουβ οοπβιἀθγαϊοηβ ἤν στοδὺ δηα δὖ {1τὴ68 ἀεοὶδέυό 
νεροῦ ἤθη ουϊάθηοθ 18 ἱμβογουσὮν οοπῆϊοίϊηρ, 10 γου]ὰ δ6 ἃ στοδί 
τηϊδίακο 1ὲ γ͵ὸ ὙΟγΘ ἰοὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ νχ οουἹὰ αἰναγβ ἀἰβουββ δὰ 
ἀοίογτϊηθ τοδαϊπρθ οἢ βιιοῦ στουμᾶβ. 9 τιδὺ ἱπάδϑα βρθοι]αίθ 88 
ἴο ψΠδὖ ΤΔΥ αν Ὀ66Ὼ {π6 ΟΥΙΘἾΏ ΟΥὨ ΔΩ Ῥαγίϊουϊασ σαδαϊηρ; Ὀαΐ γγ90 
Βιουά ρὸ ΨΘΙΥ ἴδ βίαν 1ἢ 6 δονεά {818 ργασπιαίζίδπι ἴο ΟΥ̓ΟΓ- 
ὈΔΙΔΠΟΘ ΟΥ ΘΥ̓Θἢ ΒΟΙΙΟΌΒΙΥ ἴο ἱπίογίδσα 1 δοίιδὶ ουἑάσηοε : 6 ΚΠΟΝ 
ὈΥ οχρογίθποθ ἴο τ μοῦ {πιπᾶϑ ΟΥ̓ ΟΥΤΟΥΘ ΘΟΡΥ ϑί8 ἡ γα οὐ ποχίοιιβ, θυΐ 
ευἱζεπιοῦ τΑΔῪ οἴζθῃ δον {παᾶὶ τϑδαϊηρβ ἃγΘ Μ06}} Βυρροτίαα, [δ6 οτὶρίὶπ 
οὗ ψῃ οι ταῖρι παν Ὀθθη αἰγὶ θυϊθα (ο οη6 οὗὨ [6 οαυ8θ8 οὗὨ οοσοᾶ- 
ΒΙΟΠΆΙ τα ἰβίδικοθ. 

ΤΒΟΣΟ 18 οὔθ δοηοεϊ ψ Ποῖ Μ|1}} αἰ σαγϑ γοβαϊὺ ἔσοσα {Π6 Θχδτλιπδίοι 
οΥὨ 186 ναγίοιιβ σθδϊησβ οὗ ΔὮΥ Ρραβεαρθ ἡ ΒΟ. 18 Πάν δΟΠΒΙ ἀογαΊ0ῃ : 
δνθῃ ἰἶ 10 ἀοο8 ποὺ σϑπιουο 81] θὴρ οὗ ἀουδὺ, 10 ν0}}} αὖ Ἰ6αϑὺ ϑῆοιν 
ἢ τ μδὲ ᾿ἰταϊίϑ (οἴ ΘΠ ὙΟΥΥ͂ ΠΑΓΓΟῪ ) 8411} ποσί! ΔΥ 18 ΘΟ ῆποά. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΕΑΡΙΝα ΟΡ 1 ΦΟῊΗΝ ν. 7. 

ΤῊ ΣΩΔΥ δ66 πὶ ΒΌΡΟΓΒιιοῦβ ἰοῸ Θηίοσ ᾿ἱπίο ἃ ἴοσιηαὶ πᾶ ἀοίβ]οθὰ ἀ18- 
Ουββίοη οὗ (86 τϑδάϊηρ οὗὨ {18 ρϑβδβᾶρε; [ὉΓ Ὁ τοῦ ΡῈ δουρὶ ἐμαὶ 
[86 Δρρ]οδίιοι οὗἨ 186 ΟΥ̓ΔΙΠΑΓΥ τ]68 οὗ δνυϊάθῃσθ νν}1}} δΙΏΡΙΥ βυβῆῖοο 
ἴο Ἰοδα ἴο ἃ ἀοβπιία οομοϊ υδῖίοῃ. [Ὁ ΤΩΔΥ α͵8ο 6 δοπδιάθγοα {πού {Π18 
βιι ̓]οοὐ Ὀοϊοηρβ ταῖπονῦ ἴο οὈβοϊοῦδ αἰβουιββίοηβ ἴδῃ ἴο ἔμοβα ν᾿ ΠΙοἢ οδη 
Ὧθ Τοραγαθα 848 ἢ {ΠΟΥ ὝΟΥΘ ροδβδβοββϑα οὗ ΔῃΥ͂ ἱπηρογίβποθ ἴῃ (86 
ργθβθηῦ ἄαυ, Τἢ18 νἹϑῖν οὐ 116 αυδϑβίϊοη 18 ροσίδοι γ οοστϑοῦ; δῃά οἢ 
6 ρασχί οὗ οὐ 108] βομοϊαγβ [Π τὸ οχὶδίβ ΠΟ Ὀαὺ οη6 Ορίπίοη ὁ [86 
1.680] οη ὙΠΙΟἢ πτᾶ8 ΟἿΟΘ 80 ἸψασΩΪγ ἀοραίοά, δηα ᾿ ΒΙοὮ, ῥυῖοῦ ἴο 186 
οχϑιηϊηδίοη οὗ ΜΆ., Ββϑϑιηθαῖ 80 (8 δπνοϊορθά ἴῃ τηΥβίθυυ 88 ἴο 
Δογα δοόπιθ Ἀρραγοηῦ στουπά [ὉΓ ἰποδ6 ΠΟ τηδϊηἰδϊηοὰ πυμαῦ {Π6 Ὺ 
τοραγθα 48 {Π 6 τθοτα οὐϊδμοάοχ ν᾽ οὗ {π6 ρβββαρθ. 

Βυΐ ἐπουρὰ [Π6 τηαϊηἰδί ποτ οὗ {μ6 ἀοοίχηα οὗὨ {π6 ΤΥ Υ͂ ΚΠΟῪ 
[Ὧ]1 νν 611 {δ΄ {Π18 οββθῃι1αὶ αγίϊο]6 οὐ 1ῃ6 ΟἸ γιϑύάδη (Ἀ}}}} 18 ρσγονυθᾶ ὈῪ 
Ῥδββδρβϑ οὗ [86 ταοϑὲ ππαυθδίϊ μα 0] 6. δα ΠΟΥ, ἀπα Ττπουρἢ ΠΟῪ δ16 
ΔΌΑΓΘ ἀοῖο [Π6 ἰοπσεῦ τα !ηρ ΟΥὗὨ {818 ραββαρθ νγ88 ἱηἰγοἀποοά ᾿ἰηΐο ΟἹΓ 
ΘΟΙΏΙΏΟΠ ΘΟ 68, 80 {παὺ {Π6Υ τοδί ποίησ οἢ ἃ ον πἀβ οη. ὑγοῦθ6 ἱπαῃ 
Ρτθοδγίουβ, γαῖ (μ6 ἀἰβοιιββίοηβ τ ἢ οπο9 ἴοοῖκ ρῥΐδοα πᾶν δὴ ἐέϑ- 
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350 Τοχτέμαϊ Ογιξίοῖςηι. 

ἰοτϊσαὶ Ἰταρογίαπου ; πὰ ἴῃ δὴ 1ηἰτοάδαοσίίοη ἴο {πὸ Τοχίμαὶ Οὐ οίβαι οὗ 
{πὸ Νδνν ᾿Γαβδίαδπιθηξ βοπιο βέαίεπιοπί 0 ἐΐ6 ευἱάδποο 18 ποῦ ουὐ οὗ μἷδοα : 
Δ ΜΏΘΓΘ οἶδα 1 γουὰ ΠΟῪ ΔΡΡΘΑΥ ἃ8 Βιρογῆτνουβ ἃ8 8η Θχροβιίοη 
οὗ 116 Ῥιο]οπηαῖο βγβίθιῃ οὗ Ἀβίσοποσην (068 ἴο {Π6 τηδη οὗ βοιθποθ. 

ΤΒ6 ραβϑᾶρα 1 “ὁἢη ν. 7, 8. δίδη 8 {ππ|8 ἴῃ ἴἢ6 σοιμλοη Ρῥγϊη θα 
ἰοχί: ----ὅτε τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες [ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ πατήρ, ὁ λόγος 
καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι. καὶ τρεῖς εἰσιν οἱ μαρ- 
τυροῦντες ἐν τῇ γῇ) τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ὕδωρ καὶ τὸ αἷμα, καὶ οἱ τρεῖϑ 
εἰς τὸ ἕν εἰσιν. ΤΠ6 ψογαβ Ἰμοϊοβοα ρούνθοη ὑγδοίζοίϑ ἀγ6 ὕΠπο86 ὑπο Υ 
αἸβοῦββιοι ; ΠΘΥῪ σΟΙΆΡΓΪΒ6 {Π6 στοδίου ρατὺ οἵ (Π6 βενθῃηίῇῃ σοσβα «δὰ 
8 Ρογίϊοη οὗ {86 οἰσῃ. Τὶ ταυϑὲ Ὀ6 τοπηθι ΓΘ ; ἔὼσ [16 σοηϊτο- 
ὙΘΙΒΥ͂ 18 ΘΟΙΩΙΠΟΗΪΥ Βαιὰ ἰο Ὀ6 ἀρουῦ {Π6 σοηυϊηθηθεβ οὗ 1] Φ0ἢπ ν. 7. ; 
δηα (818, ἱπῃουρῇ βυ βη οἸ ΘὨΠῪ χα ΤῸΓ ἃ φεπογαΐ βἰαϊοιηθηΐ, ταϊρ 
ΘΔ 186 ΤῊΙΒΑΡΡΓΘΠΘΗΒΙΟῺ 88 ἴο [ἢ6 »γέοἑδό [1Πγ108 οὗὨ [Π6 ἀΙΒΟ. ΒΒΊΟΙ. 
Πα [6 σΘΠΪΠΘΠ688 ΟΥἨ ΔΠΥ ΜΟΙ ΟΥ Οἶδιιδα ν᾽ ΒΙΟἢ οἰαῖμηβ ἤο 6 8 

Ῥογίου οὗ ϑογιρίασα (ΟΥὁ οὔποσ δῃοιθηῦ ὙΣΙΠΠΡ.) 18 ἴπ συσβίοῃ, 16 {16 
αὐόΠουπιαξίυο ανιάθηοθ 6 γβὺ οοῃμβιἀθσχθᾶ, γγα πᾶν βοιμθίμιηρ' Ροβιεἶγο, 
ἀαβηϊΐθ, ἀπα ἰδηρὶθ]ο ἰο αἰβοιββ; [(ῃ6 πεσαΐξϊυε βἰαϊθιαθηῦ τοδὺ [Π6ῃ 
{011ο νυ. 

ΤῊο ατοοκ Μ55, τ μοῦ οοπίαϊη {818 ραβεαρα ἰπ {Π6 ἰαχὺ ἴῃ ΔΗ͂ 
ἔογπὶ ἃτὰ ἔνο ; {π6ὸ Οοάοχ Μομίξογδημβ, δαπὰ {86 Οοάοχ Οὐοθοπίδημδ, 
298. 1η {Π6 Υ Δἰϊοδῃ. 
ΤῊ [Ὁ] ονἱπρ ἴθ ἃ ἔλοβίμλ}]6 οὗ {86 Ῥαββαρ ἃ {86 Οοάοχ Μομῃίξδον- 

ΤἸΔΏᾺΒ : ----- 
᾿ σι, δ« ι ἃ 

οζ." τρί στ ὁ, βαρ " 

,ῳϑωνν ἕν 72 οωκνώ. ζίμβ, λοίδ», «επτνα α΄)έον. 
, τ ς,, “΄,ν, , , “, 3 ες τὰ 

Και Ουτος οἐ ΟΥΗ: ̓ ν φσι. γῶω τ{7 φσιν οι ΖΕ 
ον ΄“- ΄“Ὰ ἄρνϑι ον ΡΣ . 

ρων ἐν ΤΗ μη ,τῖζα, υδρ, Κῶν οαμα, 4 γχμν 
.. 4, ᾿..“-» ΄ φι [4 49 ς΄ - 

αιαρζῷ "ιν Τίων “νὼ λακκαβανομξν, κα “αρζωρεα τοὺ 
-. “ γ΄ κζ΄, ε΄ "4 - Φ Δ“ ,αος 

θύ γφίων «δ Μ) οζε ὍΩΟΤΗ ξδὶν "“ μα ζζρ"α χζον θεόν͵, οἵ 
ι “ “.) Δ 

μεμεαρζώρηγίε τίερι γου «ἴον ἀυγον" 

ΤΠ ραββαρθ, αἀϊνοβίβα οὗἉ 118 Θοῃ γβοίζοηβ, γυηδ ἐδ8 ἐ --- 
᾿ ὅτι τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτν 

ροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, πατὴρ, λόγος, καὶ πνεῦμα ἅγιον, 
καὶ οὗτοι οἵ τρεῖς͵ ἕν εἰσι. Καὶ τρεῖς εἶσιν οἱ μαρτυ 
ροῦντες ἐν τῇ γ᾽ πνεῦμα, ὕδωρ, καὶ αἷμα" εἰ τὴν 

ΤΩ» μαρτυρίαν θρώπων λαμθάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ 
ϑεοῦ μείζων ἐστίν͵ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ϑεοῦ, ὅτι 
μεμαρτύρηκε περὶ τοῦ νἱοῦ αὑτοῦ. 

αν, Ἢ ϑ., ὙὙΒΙΟΝ 18 ΟΥ̓ ΨΟΙΥ͂ τομῇ ἀαίρ, 18 ἀθβοσιθοᾶ δδονθ 
ῦ. 218.), 

. κ ΟὨ6 βρθοῖα] Γϑᾶδου ῸΓ 1818 δι δ]ὲ Ὀαΐηρ ἰγοδιθᾶ ἦδγθ ἴῃ βοῖηθ ἀοίαίϊ! ἴ8, ἐμαΐ δ ἴοστηβ δ 
μγῦ οὗ [06 ἱορίςβ ἀϊβοιβϑεὰ ὈΥ͂ 186 ον. Τ. Η. οτῃθ πηᾶοσ ἴδ 15ὲ ἘΡί58116 οἵ 8:. Φόῆπ. 
118 οπκἰ βίοι υγοιἹὰ {Ππογοίοσα ἤανα ὈΘΟη 8 Βοσίοιβ ἀθίθοϊ, [1 15 πον ἰγαηϑίογτοα τῇ βοόπηο 
Δα ΑΙ ΙΟ.8, ὅς. [0 ὙΠ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο 1Π6 Ῥγθβδοηΐ ὙΤΙΟΓ 10 6 ἃ Τλοτ Βαϊ Ὁ]6 ῥἷαοο ἴῃ εἰι|8 
νοϊηθ; [6 ΚΘΏΘΓΑΙ ἀγσαιθηΐῖ, ΒΟυγοΎοΥ, 18 Ππὰΐ οὗ Μτ, Ηογπο. 



,ὴ ἐδλε Πεααΐιν ΟΥ̓ 1 υυδη ν. 7. 357 

Τὴ (πο Οὐᾶεοχ Οἰϊοροπίαπυβ, ἐμ6 ρμαββᾶσα 18 {πι|8 ἰοαμα πη ατθοκ 
δῃα [ἀΠ1η. ; 

» τ ὡσ.- , ὥμιλ το ς ς . Οτ τεῦ ἴσχεο 
δι «ζβδυδιρ τῖν ἀξ οἱ λας “, Λάφνζυ δοιῳ φ« ( 

ἶο ἰδ 9 τ οὐωῖο . στιν έλολόςεο συ τα φεἰϑρ εὐ 9 ἦτ 5 οοιῦο) οωδοοὺῦ "ηἶίρολό τ  ΣονΝ 
“Ὁ ,.Α9ὲ5 " .« πο » 

φδυνθνῦ ο τς ἃ Ὁ ΟἹ εξ εἰν ποόοτοις 
9 ., ἃς ὩΔοΡ πιὸ ὩΝὟ 

πν] (ὦ ὅυα ἐς σαθ. στ “71 ζουιμο με )λνν 
δῶρ τῶ, (βι.Δϑυ δ οΣς οὉ.. ὀὠ Ἔἀππὶντσι θυ γυπρθτδλβαρὰ 
[ωλόπυμ εὐ ροθτιοῦ 70 ει τὸς εἰσι δυσίν ξυσλῷ 7 ιὼψ 

ὙΠΙΟΝ σιιπ8 ὑΠπ8 1 ΟΥΙΠΑΥΎῪ ΟΠΑΓΔΟίουΒ ς ---- 

Ουΐα ἴτο5 βαηὶ Ὅτι τρεῖς εἰσὶν 
4υἱ ἐοβυϊπιοηϊπη) ἀδηϊ ἴῃ οἱ μαρτυροῦντες ἀπὸ τοῦ 
οαἷο, μδίθσ, νϑσθυτω, οἱ βρ  γἰ18 βδηοίῃ8, οὐρανοῦ" πατὴρ, λόγος καὶ πνεῦμα ἅγιον 
εἴ ὮΙ ἴτο8 ὕὑηυπὶ διιηῖ, ἘΠ καὶ οἱ τρεῖς εἰς τὸ ἕν εἰσὶ καὶ 
ἴΓ68 διιηὺ 48] ἐοδΕΣ ΟῚ ἰ 111 τρεῖς εἰσὶν οἱ μαρτυροῦντες 
ἀδηΐ ἴῃ ἴοσγα, δβρ  γιϊι8, 8488 οἱ ἐπὶ τῆς γῆΞ᾽ τὸ πνεΐμα, τὸ ὕδωρ καὶ 
ΒΔ αΐΒ. δὲ ἐοβ ΠΟ 1Πὶ τὸ αἷμα" εἰ τὴν μαρτυρίαν! 

Βοβιάθβ {μθβθ {ποῦ 18 ὯῸ Οὐοδβίοη ἤθγο ῬΆΓ ΓΙ Ου] ΑΥ̓͂ ἰο ἀδβοσὶῦθ 
1086 Μ5. ψ ΒΙΟἢ μαννα Ὀθθὴ πηθηθοηθα δ δας μου 108 ἔογ 186 ρᾶ8- 
Βασα; ΜΉΘ 411 οὗἩἨὨ Ποῖ ργουθ ἴο Ὀ6 δι ΠῸΥ πιοίίθγῃ οΟρὶθ8 ἰακοπ 
ἔγοιχ ρμυϊη οα δα! ΠἸοΏ8, οΥ οἶδα ΜΙ 5. τη ψ ΒΙοἢ ἃ σϑοουΐ μαπά Πὰ8 δαἀρὰ 
1.6 ρβββᾶρα ἴῃ [Π6 τιλσσίη. Α ΜΆ. οὗἉἨ {{π| Ἰατίον Κιπά, ργϑβογυϑα δέ 
Ναρίε, 18 ἀοβουιθεα ἀθονθ, ρ, 218.3 

ΨΈΕΒΒΙΟΝΒ. --- ΑἸ ΠΟουΡἪ ῥυγιηῖθ ΘΠΠἸΟΠΒ ΤΥ 6 ρτοαμοθᾷ οὗὨ βοπὶς 
οὗ 116 δησϊθηῦ νϑυβ 8 σοηῃίαϊηϊησ {Π18 ράββαρθ, Σὑ 18 ποὺ ἴο "8Ὲ (Ὀππὰ 
ἴη {6 Μ5Κ. οὗ [16 στγοαίθσ ραγῦ οἱ {μϑχὰ ; βοῖ, Ὁ ᾿μβίδῃοθ, 85 16 
Ῥοβθο δηά Ηασγοίθδη ὥὄγσιδο, (μ6 Μοιρ το, [π6 ΤΟ θαϊο, ([Π6 Αὐπι6- 
πἰΔη, δηα {Π6 ΖΕ ΤΠΙΟΡΙΟ; 1Ὁ τηδγ, ἴῃ ἔλοῖ, μ6 881 γι ῆν ὑπαὺ 11} 1110 
ΒΙηρ]6 δχοορίϊοη οὗ {μ6 1 αὐ ὕπο γθ 18 ποῦ δῇ δηοίθηῦ νουβίοῃ ᾿γΒΙΟἢ 
σ8ῃ Ὅα οἰαϊπιοα 88 σοπίδϊπιηρ {ΠπΠ6 ραββαρθ. [Ι͂ἢ Βοιηθ 10 18 ποῦ ἔουπα 
αὖ 411, οἰἴποῦ ἴῃ ΜΏΩ ΚΝ. ΟΥ δαϊοηθ; ἴῃ Οἴδποτβ τ 885 Ὀδοη ἱπβογίρα 
ἴῃ ῥχιηϊθα φαϊομϑ πὶ ποὰΐ Δ ΜΆ, δὐἰποῦ  ; δῃὰ 1η ΟΙΠΟΓΒ [Ὁ 8 

1 Τὴ γίνης ἴ.6 γεαάϊπο οὗ τἴ06 ἐδοβίτλ}]6 δθονο, Ρ. 218., ὅ. 012 τγβ [Ὁ] ονσεά, νγῖῆο σοπὶ» 
ΤΩΘΏΘΘΒ ἴδ6 ᾿α8ὺ 6 Ὀὰ Οὴθ ἀπὸ τῆς γῆξ; ὙΠΟΙΟΔΒ 1 16 πιοβί σογίδί ]γ ἐπὶ τῇς γῆς. 5 ΔΏΥ͂ ΟΠΘ 
ΤΩΔΥ͂ Β66 ὍΠῸ Μ|]] ϑέμαϊψ {Π6 ἴοι τατον οὐὗἁἨ ἔπ 6 Ἰοἴζοτϑ ἴῃ 106 δοβίπλ}}] 6. ΤΠ Ἰοίίογβ οί οἢ 
18:6 ΠΟΙ ΠΏ ἈΡρΟΑΥ ἴ0 σομδίβὶ οὗ 1π0 δεσίππίπφβ οὗἉ ποῦ. ὙΠῸ ὑνὸ ἤγβὶ βοοπὶ ᾽Ὸ ὃὉθ 

οἷμαρ.... 

οὐνου.. 
δηὰ τ|6 δαὶ τὸ αἵΓμα]. 

5. ΤῊῖϊ8 Οοἄοχ Εορίπβ ΝΘΔΡΟΙ ἴδ πι15 5 πιγεί οι ἴῃ ΤΊΟΓΟ ΑΥΒ 1ΠΔΠπ ὁΠ6 ὈΥ͂ ϑο᾽ οἷ: 18, 
ἢ φίνεβ 1ῃ189 γοδάϊηρ ἴγοτα 18 τυ ποαϊ διαιίπρ τπδῦ ἴδ 15 ἃ πιαγσίποαὶ αὐ ἰιοη (ραν τορ ΠΟΥ 
“84. 162. 178. ᾿ἰατι6 ΟΧ γὙϑυβίοπα ἰδ πα δ86ο. ΧΥΪ. νὸ], χν]. 1. ἢ15 {τδτ15 σοΐά. ἐτα]οοῖαπι")ι 
2ηά, Πα αἶϑο εἰϊε8 173. οπ 116 Ορροβῖϊε βίἀθ; 5ϑγὰ, "ο αιιοῖθβ ἔγοπι ἱξ 1π6 τολαϊηρβ ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ Δι ἀπὸ τῆς γῆς, ἰπ Ορροδίτίοη ἴο [Πα ψ ΠἸσἢ τ᾽ Κπονν ἔγοιῃ Βίγο (566 6θονσΘ, ρ. 219.) 
ἴο Ὀ6 ἴπ6 δοῖπεϊ τεδαϊπρ; δηὰ 41}, δ. ῇ 012 866 18 ΘΠ ΓΟΙΥ τὸ ςοηουπᾷ ἴῃς ΜΒ, ΜΉΘ ἰνὸ 
64}15 173. ΤῈ ταῖν Ὠοἢ ἰδ 83. ἴῃ {Π6 ποῖδιίοπ οι οὗ ατίοϑυαςὶ! απὰ Ὠἰπιθ6} . Ἠς οἰϊεα 
83., ΒΠο ΙΓ Νοαρο]ϊδη ΜΆ. (οΥ [86 δαῖμον), 88. ηοΐϊ σοηίδὶΐηρ [ἢ6 Ῥάββαρα ἃ »γώνα πιαῆῖε, 
Ὀπι Μ ΠΠοαΐ δίατί πο ἩΠ|δὲ [816 ΔΙΓΟΓΑΠΟΠ τὰν ὃς. [Ιπ ἴδε, ἰδ 8 ὑοσν ΟἸοαγ {πᾶ ὕνὸ αἰ θτοπῦ 
ΜΒ85. Βαν θοεη σοπίουπἀθα, ΟΥ εἶδα ὁυ6 ΜΆ. 65 δϑοη ἀουΌΥ οἰτοᾶ. Α8 ὅ.Π0}2 ρῥγοίδβϑεο ἃ 
ἴο ἤδγα τηρῦ 1] ὯῸ πεῖ ΜΆ, ὀχοθρὺ 186 Οοάοχ Οἰϊοδοπίδιιιι8 σοπιαίπίηρ ἴῃ μαξβασο, τὸ 
ἀτγὸ φγοοϊ σα] [τότ ἐπημδρί πίη ἀποίλογῦ Ναδρο  δη Οὐχ οὗ {μῖ8 Κίῃἀ Ὀοδβία 8. [π6 ΟἱἹθ 
ἰδοῦ θοῦ ὑὉγ Βίγοῆ, 

ΔΔ 8 
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Ῥδθη ἱπίσοσυσοά ᾿ηΐο ὙΘΥΥ τοοθυὶ Μῶ., βυθβοαυοπξ ἴῃ ἀαίο ἰο {{θ 
ἸηνΘοη οὗ ΡΥΙΠΌ Πρ. 
1 18 ἰδυπά ἴῃ. {η6 σοιωσηοπ ῥγϊηϊθα ΟΟρ᾿68 οὗ {π6 [μα Ὑαυϊραίο. 

Τ0 18 4180 ἐουπα πη 1Π6 σταϑαΐίεσ ρασί οὗ [80 Μ᾿ 88. οὗ τ1μαὐ νογβίοη ; δὺΐ 
16 δὴ οχϑιηϊηδίίοη δ6 ἰμϑυϊ αϊοά, 10 18 δδβϑη ἰῃδῇ [ῃ6 οἱαεβὲ 1,αἴὰ ΜΆ. 
αν π0 ἴσϑοθ οὗ {86 ραββᾶρθ. [ἢ ΒοΒ ΣΟΓΘ Γθοθηΐ ἴ{ 18 ἰοπιπα 88 ἃ 
ΤΩΒΥΡΊΠ8] βοδο] οη ἀρροπάρα το ἴπ6 εἰρμί νοσβθ. ΤΏθη 10 ἴδ ᾿πῖσο- 
ἀυοορα }»γ0 πιογὸ Ἰηΐο (ἢ6 ἰδοχί αἴεῦ νϑυ. 8., ψ᾿τἢ [Π6 ΔΗ ἢ 6818 οὐ “ἴῃ 
οΥγα᾽ δηά ““1ῃ σ86]10," δῃά {πὴ 11 δη48 118 ργϑβϑϑηῦ ρἷδοθ δεῦῶγε νου. 
8. Το νδγδίίοηβ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 8ΓῸ ΘΟΙΠΒΙΠΘΙΑΌΪΕ ἂϑ ἴο νϑῦρα]ὶ μῇῆγαβδ- 
οἸοσγ. δσθὴ ΜΠ θὴ 108 μἷδοο ἴῃ {ἢ6 1,μαἴπ ᾿αχὺ 88 θϑίδ Ὁ] 15 η6α. ὅϑοσὴθ 
ΘΟΟΡΙ68 ταϑὰ “ Αἰϊυ8,᾽ δπὰ οἰποσὰ “Ἅ νεύρυπὶ;" δηᾶά πὰ Μδ8. οὗὨ {86 
{πισίθθηι ἢ δηὰ [Ο]]ονίηρ, οαπίυτοΒ {86 ἤπαὶ οἰδιβι]θ οὗ νϑγ. 8. νι88 
(ον ἀορτηδίϊο γθαβ8ο}8) οτα! 66, 

ΤὮο δον] οδὲ ρσοοῦ ψ μοἢ 8 Ὀ6θ ρίνοῃ οὗὁἩ [Π6 ᾿πβογίΐοπ οὐ (818 
Ῥϑββαρβ ἴῃ [ΔΓ] ΘΟρῖθ8, 18 118 ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ ἴῃ [ἢ6 ““ ϑρβου]απι," ρυὈ- 
᾿ϑμεὰ ΒΥ Οδγαϊηαὶ Μα]. 
ΒΑΤΗΕΕΒ.--- ΤΠ ογα 18 πῸ οἰἰαίοι οὗὨ {Π18 ραββαρθ ὮΥ͂ ΔηγΥ οὗ {86 

τοῖς ἘΔΙΠΘΓΒ; ΠΟΥ, ἴῃ ΣΟ] ΠΥ, ὈΥ ΔὴΥ οὗ (Π6 ΘΆΓΥ 1,α01η8.3 
ΤΒυΒ ῦγ [86 ρβββαρο {πο γθ σϑὴ οὐἷυ 6 οἰϊοθα ἔσο τηοάογη ασϑοῖκ 

Μ955. δῃηὰ {8 τοσϑ σϑοθῃΐ ΘΟρ 68 οὗ ὁΠ6 ψΘΊΒΊΟη. 
Βαΐῖ βουρῇ αρβαὴῦ ἔγουιυ [886 Κῆόνη ατοοὶς Μ58. ἴῃ ραμοσαὶ, {818 

Ῥάββασο 18 ἔοι πά ἴῃ 186 Οομμρ] υἱδηβίδη ῬοΪγρ]οίέ, τ οι δοηΐβὶηβ [86 
Πγϑῦ ῥυϊηίθα βαϊίοη οὗἩ ἴΠ6 (ἀτθοκ Νὸν Τοβίδιηθηΐ, ΏΘΙΘ Σὺ βίβηαβ 
88 ΟἹ ἴ:6 Ορροϑιΐθ βαρ. 

«Οἱ [818 ἔβοβίμια 10 18 ἐσ Ὀ6 οὐβογνϑᾶ, 1. Τμαὶ {86 ἢγϑί ἔνο 11π68, 
οι οὗ [86 ατθοὶκ δμα 1,αὐϊη, ΓΘ δ [.}0 ἴορ οὗ [86 ορροδβὶΐε ρασθ ἴο 
(μα οὐ νιοὶ (ἢ6 οὐΠΟΥ ἔουΣ ᾿ἴπμθθ ἃγὸ οιμπᾶ : δηά, 2. Τμαί (6 4]- 
ῬΒαδθοίλοαὶ Ἰδύϊοσβ, 1 ουταιηρὶ θα πιὰ [6 ατθοκ ἰοχῦ, σοῖον ἴο {δ6 
ΘΟΥΓΘΒΡΟΠηρ; ογάβ ἴῃ (86 1,Δ πη ἰοχύ, τ ΠΙΟἢ 18 ρυϊη θα ἴῃ 8. ΡΑΓΆ]]ο] 
σου απ {π6 Οοιηρ! υὐδηδβίδῃ οαἀϊίοι, δὰ τηδγκοὰ ἢ} [86 Βδτη6 
Ἰοιίοσβ, ἴῃ ογᾶάθγ ἴο δϑοδυίδι ῃ ΤΟΥΘ ΘϑΒΠ]Ὺ ὑπ ΟΟΥΤΟΒρομάϊηρ ατροὶς 
δά [,αἰη τογάθ, Α8 τῃ6 81Ζθ οὗ (86 ρασθὸ ἄοθβθ ποί δάγηῦ οὗὮὨ (86 
ατϑεὶς αμὰ 1,αἰλη ἰαχίβ Ὀοὶπρ' ἀἸΒροβθα 1ῃ ῬΆγΆ116] οοϊαηβ, {ΠΘῪ 8Γ6 
ΠΘΟΘΘΒΑΥΪΥ ρ]αοθα οπα Ὀοίον {Π6 ΟἴΠΘΓ. 

“Βαυΐ (δ Οοπμρ]υὐδηβίδη ῬοΪγρ]οιί, ΒΟΥΤΟΥΘΥ ΤΆ δηἀ ν᾽ 0 ]6 1ῃ 
οἶμον τοβρεοίβ, 18 ἴῃ {118 σα86 οὗ πὸ δαίπου υ θαγοπὰ {μα οὗὨ ΔΗΥ 
σου (ἀγθοῖς Τοδβίδπχθηΐ, ΔΠΥ ἔτ Π6. (Πδη 11 18 Βα ρροτγίοα ΕΥ̓͂ ἀποϊοηῦ 
ΜΝ. Το οαϊίοτβ οὔ 86 Οοιηρ]υϊοηβίδη ἀτοοὶς Τ᾽ δβίδιηοηῦ, ἱπάφοά, 
ΡΤοΐδ65 ἴο πᾶνε [Ὁ]]ουνοα {π6 Ὀαβδὺ δηὰ τηοϑῦ δποϊθπῦ τδηυβουρίβ οἴ 
186 γαίϊοδη : θαΐ ἰπ ὑἐπαὺ ἀρ ΘΟΡΙ68 ὕγχ72ό ΟΥἩ Τἴγοο Βυπαγρα γοδγβ οἱα 
ὝΟ͵ΓΘ ΟΟΠΒΙΔἰΘγΘα 88 δηοϊθηῖ, [Ὁ 18 4160 τηοϑὲ σογίδιη {πα {πον ἀϊά 
πο 6οΟη 81} [86 οοἰορταίθα Οοάοχ Υ δι] οδπι8, ἡνΒ1οἢ 18 τορυϊοά το Ὀ6 
Οη6 οὗὨ [86 τηοβὲ ποῖος Μ95., 1 τὸ Ὀ6 ποΐ (ῃ6 τηοϑὺ δηοϊθηὶ πδηι- 
Βογιρί οχίδηϊ (ἴον ἐμαΐ στιδηυβοσιρὺ ἢδ8 ποΐ [Π6 ἀϊδβραϊοά οΪαιι86), δηα 
{μὲ [ΠΟΥ πᾶν ποὺ ΟἿΪῪ ἀερατγίοα ἔχοιμ 108 σα! ηρ8 ἴῃ ΙΩΔΗΥ͂ Ὀ]Δ069, 

1 ΤῊΪΒ ἰ8 ἀσδογ θὰ δῦονο, ῬΡ. 289, 340, ἀπιοηρβί 1860 1 ΜΒ. οὗ (δ6 ΟΪὰ Υ᾽ εγβϑίου 
Ὁπηον [86 ἀσβὶσηδίίοη οὗἉ “ κ᾽ 

2 ἘΏΓΠΟΙ ἀοι81}8 88 ἴ0 ϑοζὼῶθ οὗ ἴπ0 Ροΐηϊδ οοῃηθοίρα τὶ Ψογδίουρ δη ὰ ΔΙ ΠΟΣΣ νυ }}} ὑθ 
φνϑα ὈΕΙΟΥ͂, 



Οἱ ἰλο Ποααϊΐπφ οΓ 1 “οδη ν. Ἶ. 8359 

δότι Τρεῖς" εἰς 
δὶ)μοι μαρτυρούγτες ε“Τω"ονραμώ,,“ο" τας 
τήρ' καμνο' λόγος και ο ̓ἁγιομ' ὠρεύμα,, “και 
οι" Τρεις εἰς 7οεμ᾽ εἰσί." και Τρείς" ειδίμηοι “μαρ 
τνρούμτες ἐσσί 7ης "γης. Το τμεύλια' καὶ Το" Κ᾽ 
Δωρ και 7ο" αἰλλα λει Τημ᾿ λαρτνρίαμητωμ'αμ 
ϑρωζσωμ' λαυιβάμομεμμη “μὠαρτνρίανΤον'θεού 
ἐλεομ' ἐστί." ὀτι αὐτη ἐστίμη μαρτνρίωντον 
᾿ϑεούημ᾽ μεμαρτύρηκε περί 7ον ἱνιού αντού, 

"δ Γε6᾽ (1 Οοσϑ Ὁ 
᾿φι πε ποπί ἢ αη 0." οεἴος " ραῖετς 
ἐὐγχιδιπη: εἰ ρ ΠςΠ6΄ πα 6:" 1 Ὀΐἱ οοοοΟ 
(τε πη" η. ἘΞ γε ΠἸπ  ιἿ} οὐοῦ 
εἰεΠἰπιοηίι 5 δαη ἢ "ΕΠ: Ἰρῆδε" ααιὰ 
᾿φ"(αῃαυΐθ." Οί τεπίπμοηπήππ» ροπηπι πη 
«αςρίημιο: επ πποηί "δ εί οσοσσοοοο 
ἐπιαίι6" ἢ. Ῥος εἴ" τε  ΠΟΉΪΣ οὦ 
νοεῖ )ὃ πιαίϑ ξ: αὐ τε ἤρατ9" εἢ Ὁ ἮΠΟ 
"0. 

Ῥαΐ αν δἷ8ο ναγὶοα ἔγοια (6 ογΐδθν οὗ (πξηρβ ἴῃ ροϊηΐ οὗ ἐϊη6 δηᾶ 
Ὀἶδοο. Ὑ οἰβίοϊ π, ϑϑιλϊοσ, δα (ὐὐἹοϑΌδος ᾽, ΓΘ ἩΠΘΠΙΤΑΟυ ΒΥ οὗ ορὶ- 
πίοι {μαΐ (86 ΜΆ. υβοα Ὀγ {86 Οὐοιαρ! υἱδη βίῃ δ ΟΥΒ ἭἼΘΓΘ ΠΟΙ ΠΟΥ 
ΔΠΟΙΘΩὗ ΠΟΥ ψϑ] Δ ὉΪ6 : ἔοὸτ {ΠΟΥ͂ θνῖθει δ Ἔν οοηδοηῦ ὙΣΒ {πὸ τηοϑὲ 
ΔΠΟΙΘηὗ ΟΟΡΙΘΒ ΟΥἹ ΕἈΙΠΟΥΒ, Ἔχοθρύ ἴῃ ΘΟ ποίϊοη 11 τη ΘΓ ΟΟρῚ68, 
Δα ΠΟΥ Αἰπηοδῦ Δἰνγαγ8 Ἀρτθο ΜΠ [Π6 Ἰηοάθτη ΘΟΡΐΘ8 ΠΘΤΘ {{Π|686 
ἀμἶοσ ἔγοια {Π6 τποσα δηοίθηῖ, Βροδῦβα {π6 (ὐοτρ  υἱδηδίδη δα οτβ 
δαγαι 64 {πΠ6 ἀϊδρυϊοα ραεβασὰ ἰηἴο {Π6ῚΡ ἰοχύ οὗ {π6ὸ Νὸνν Ταβίδιηθηΐ, 
1. ῃ88 θ6θὴ βυρροδαα {πα {παν Τουπὰ 1 ἴῃ {πον ΜΌΜ. ; Ὀυ 16 18 ΠΊΟΓΘ 
ῬΓΟΡΔΌ]6 ἐπαῦ ΠΟΥ Ἰηϑοτίθα 1 ἀροὴ {Π6 δυϊμουιν οὗ {π6 Τα Ὑυ]- 
δεία ψεσβίοη. ΕὟΥ, 

“(1.) [ῃ 116 ΒΕτβῖ ρῥίδσθ, 1ὺ 18 ποῦ υβυδὶ ---- Ἰηἀαοα [ζ [ΌΓΤῚΒ πο Ῥατῦ οὔ 
156 ΡΪδη οὗὨ {π6 (ὐοτηρ] υἱοηδίδη δα! 10} ---- ἴο Ἰηβοσύ ποίθ8 ἴἢ [Π6 τηϑγρίη 
οὗ (86 ατϑοκ ἰαχύ. Νοῦ τόσο μα ἴδπγοθ :ηβϑίδῃοοβ οὐἁ βοῇ ποίοϑ 
οὐσὺΣ {πγουρσδοαῦί 1818 Θα 0 π : “ δηα {πογϑίογθ,᾽" 88 δ᾽γ [Ιβαδὸ Νενίοη 
ἢ88 Τόσο Ό]Υ ἀγρυθαᾶ, “ {Π6γ6 ταιϑῦ 6 Βοῃῃοίβίηρ ΟΧΊΓΔΟΓΑΊΠΑΣΥ, δηά 
{πα ἴῃ γτοβρϑοῦ οὗ {π6 Οἰγϑοῖ, Ὀθοϑιιβ 1ξ 18 1 (6 τηαγρὶη οὗἹἩ (818 ἐοχί. 
Ιὰ 1 (ον. χν. {ποῦ 18 ποίϊοϑα ἴῃ ἢ 18 τρδυρίη 4. μοί 0]6 ναγϊδίϊοη ἰὴ 
116 ἀτοοὶς τοδάϊησ, [Ι͂ἢ Μαΐίί, νἱ. 18., ΘΓ {Π6γ, ἴῃ {Ποῖ δα ἴοπ, 
Τοοθαβ ἔγοιῃ 86 (ἀσθθκ οορὶθβ δπα οοττϑοΐ 10 ὈῪ {π6 1,αἴϊη, {μὸν 
ΤΩΆΚΘ 8 ΠΙΆΓΡΙπαὶ ποίθ ἴο 750} {Υ ἔπιον ἀοϊηρ 80. Απὰ 80 Βοῖθ, ὙΒ6͵Ο 

1 β'ιὁ8 8150 ΜΆγβΕ, εἰλοὰ ἀρονα, ΡΡ. 119, 190, 
Αλ4 



00 ἐν χίκαϊ (γι οΐσπι, 

{86 ἰαϑε που οὗὨ “ 6 ΤΉγοο ἴῃ Πρανθῃἢ᾽ 18 σΘΠΘΓΔΪΥ πναηξηρ ᾿ἰη 16 
ατοοῖκς οορὶθβ, {πον τηαΐζα ἃ {π|γὰ πγαυσῖπαὶ ποΐθ, [0 ΒΘοιγ6 ΤΠ ΘΙ Ι ν 69 
ἔγοτῃ θαϊηρ Ὀ]διηθα [ῸΣ ῥχϊηϊηρ 1. Νοιν, 1π ΒΟ ἢ ἃ οΆ80 88 {Π|18, 
ἘΠ6ΓΘ 18 πὸ ααδδύϊοη θαΐ {Π6 Ὺ σου] τακ [Π6 ὑοϑὺ ἀθίδμοο {86 
σου] ; δπά γεῦ ΤΠ6Υ ἀο ποὺ {6}} οΥὗἨ ΔΕ ναγῖουϑ Ἰοοίοπ8 ἴῃ {Π6 αταοὶς 
ΠΔΠ ΒΟΥ Ρἴ8, ΠΟΥ ργοάιιοθ ΔΗΥ͂ οπ6 (ὐγθοκ τπδημβουρῦ οἢ {π6ὶγ 866, 
θυΐύ ἢάγο γθοοῦγβα ἴο {π6 Δ Πογιῦγ οἵ ΤΠουηα8 Ααυϊηαβ. “« ΤΒΟΙΏ88, 
ΒΥ {παν, ἴῃ ὑγοαϊϊησ οὗ {πὸ {πτο6 ΠΟ ὈΘΑΓ ΜΥΠΏΘΒ8. ἴῃ ᾿ιρᾶνθῃ, 
τοΔΟἤἢ 68, {πὶ [ῃ6 ψογ 8 “(Π6εὸ ΓΘ 6. ἀσΘ ΟἹ, ΔΧ6 δι] οἱ μοα ἴοΓ ἰη- 
δΒιηυδίξίηο, (Π6 ὉΠΙῪ οὗὨ {π6 1525: Θηδ66 οὗ ἴδο ΤΏγοο Ῥεδίβοηβι Αμπᾶ 
ΜΠ ΘγΘαΒ 0Π6 Φ΄οδομη Ἰηἰογργοῖοα {118 ἈΠΙΪΥ ἴο θ6 ΟὨΪΥ ἰουθ ἀπὰ δοπ- 
δομΐ, ἰὰ Ὀαϊηρσ {Π8 βαϊα οἵ {16 ϑριγιί, δ αἴθ, δῃά Π]οοα, ᾿ῃ βοπλθ 
ΟΡ 68, ὑπαὶ “6656 ΤΉγΘα ἀγα ομθ :᾿ ΤβοχηδΒ Γορ] 16, {πα {818 οἰδυδα 
15 ποῦ δχίδην 1 1Π6 ἔσιι6 ΘΟΡΊ68, δι τγαὰβ δα θα Ὀγ {π6 ΑΥδῃβ ῸΣ 
Ρογνογίησ {Π6 86η86. Τῆυβ ἔὰσ, {Π18 ππποίαϊίοη. “ΝΟΥ {ἢ]18 
ῬἸΔΙΏΪΥ τοϑρθοίβ {116 1ωδ61 ΘΟρΡΙ68 (3027 Αμίπας μπαογδίοοά ποὲ ὙΦ6ἈῚ, 
δηα {μβογοίογα ραγί οὗ {Π6 ἀδϑιρῃ οἵ (Π18 δῃποίδοη 18 ἴο 8βοῦ τρῶς (86 
1,αἴϊη γοαάϊησ. Βα {118 18 ποὺ 1Π6 τηδῖῃ ἤθϑίσῃ. ΕὟΥ 80 [86 δῃπο- 
ἰδίϊοη Βῃου]ὰ ἢανα θ6θῃ βοὺ ἴῃ {πὸ τηᾶτσίη οὗἩ 16 [μαι γουβίοη. [9 
θαϊηρ βού 'πὰ {Π6 τρδυρὶῃ οὗ {π6 ἀτροὶς ἰοχὺ ββονβ {παῦ 18 τηδίη 
ἀοβισῃ ἰβ ἴο 7801 (ῃ6 αταοὶς Ὁ. {πὸ 1μαπ {18 τϑοι ἤρα δηᾶ οοπ- 
βυιηρά, Νον ἴο τὰκ Τδοιηδβ {Ππι.8, ἴῃ ἃ ἴθ ν ψοτᾶβ, ἀο 41} {6 
ὙΓΟΥΚ, ντᾶϑ ΝΘΥῪ ΔΓΓΠ0]Ὰ]: ἀπὰ ἴῃ ὥραϊη, ἡ Πογο ὙΠοΟπιλΒ 18 οὗ δρο8- 
1Ο] Ἰοα] δανποσὶ ἐγ, 1 πὰ σῦ Ράᾶ58 [ῸΣ ἃ ΝΘΓῪ ἡ ]Ἰοου8Β. δὰ εὐρϑίαδηθιαὶ 
ἀοίδηοα οὗ {Π6 ρῥγιμίοα ἀσοκ, Βυΐ ἰο υ8, Τποηθαθ Ααυϊηαϑ 18 ΠῸ 
ΒΡοΒβίϊο, Υϑ αὐτὸ βϑοκίηρ [Ὸγ {Π|6 δι ΠΟΥ οὗἩ τοοκ τηδη βου ρίθ.᾽" 3 

“(2.) ϑϑοομάϊγ, νγὸ βανα ἃ ἔγΊΠῈΥ Ῥγοοῦ ἰῃαὺ {Π|8 ἰαχὺ ναβ ποῖ 
οχίδηΐ ἰῃ τσοοκ, θα τῦᾶ8 Ἰηβογίαα ἴσοι (Π6 1ματ1η Ὑ αἰσαία (ἀμ οοη- 
ΒΟΑΈΘΩΓΙΥ .ἰγδηβίαίθα Ἰπίο (ἀτθθ), ἴῃ ὑπὸ ἰδοῦ {πᾶῦ ᾽ν ἤθη τη οα, Ομ 6 
οὔ {πὸ ἔουγν εοαἀϊίοτβ οὗ ἰμ6 Οομρ] αἰοπβίδῃ 1 οἰ υρὶοῦῦ, οα δθηδυσίηρ 
Εγαβίαυϑ ἴογ οὐτὴρ ἰΐ, νγαὰ8 Ομ] οησοα ὈΥ ἢϊαὶ ἰο ργοάμοθ ἢ 18 
ΔΕ ΠΟΥΙΥ [ῸΓ Ἰηβουίηρ 1ἴ, 6 πεῦόῦ ἀρρεαϊο ἰο το οῖκ πιδηυδβοσιρίϑ. 
Οἱ {π6 ὀομίγασυ, ἢ δϑησιηθα {ἰλιαῦ (Π6 σοοὶς Θορθ8 ὑσοσα οογγαρί, 
νυ ἐπαὲ 186 Ἰωμαὐη οοπίαϊηθα {116 νΟΥῪ τυ ῃ.2 ΝΟΥ {118 ἀοοϊαγαϊοι 
18 οὗ ρτοαῦ ᾿προγίδηςσθ, 88 10 Διο 3 [0 ἃ σοη δββίοη {Π83ΐ ποηθ οὗ (16 
τηΔ] υδοσὶρίϑ ργοουγοά [ὉΓ (δαὶ δα ]οη Ὀγ {μ6 στγοαῦ ᾿μῆμπθηος οὗ (ἂγ- 
ἀμ] ΣΧ τηλθπ68 οοπίαϊηθα {6 Αἰδρι θὰ ραβϑαρθ. 

10 νγᾶβ ποῦ :ηβογίθα ἴῃ ὑμ6 ὕνγο οδυ]οσ δα] οη8 οὗ Εὐγαβηὰβ 1516, 

"ΤΠ [Ο]ονηρ 8 ἃ 16 γα] ὑγδηβοτὶ ρὲ οἵ ἴῃ 6 οτἰ ρίηΑ] οὗ [86 πιαγρὶπαὶ ποίο ἄδονα δ] αὐοά 
[ο: -- “ Βαποῖιβ ΤΒοιδδ ἰῃ Ἔχροδίτοηο βϑοιἀθ ἀθογοῖδ}}9 ἀ6 διπιδ {γἰπαἴο οἵ ἤὰθ οδῖῃο- 
᾿ς, ἐγβοίβῃ8 ἰδία τη ῬΡΑΒΒΏΌΣΩ ΘΟ ΓΒ ΔΟὈδίοτη Φοδο] πὶ αἱ ΤῪΘΒ βαηὶ αὶ τοδιιοηΐιτα ἀδηΐ ἴμ 
οΟἶο. ῥϑίϑγ : γΥθΌ τ: οἱ βρί γί τ8 δαποίαδ: ἀἰοιὺ ἢ ΠΟ Γδτ νόγθὰ βοαποπιία, Εἰ δὰ ἱπϑίπιι- 
δη ἄδτῃ πηϊίατοπι ἐγ τ: ῬΘΓΒΟΠΆγατα δι ἀ ταν οὐ 111} ἴγοβ παι βαπς. Οοά χυϊάσαι ἀἰοϊειι 
ῬΓΟΡΙΟΙ οββοηδο υπἰΐδίοτα. ϑεὰ ἢοο Φοδο τ ρογνοΥβΘ ὑΥΆΠΟΓΟ νΟ] 08 δὰ ππίϊδίοτα οἰιανὶ- 
18:18 οἵ σοηῃβοηβὰ8 ἱπάποοθας σοηϑοαμθηΐοπι δποίογ ἴοι. Νδηι βυθάϊταγ ἰυϊάστῃ: οἵ [τὸ 8 
διιηῦ αὶ ἐοϑεϊπγοιίιπι ἀαηΐ ἴῃ ἴοτγα, 8. [ἰ. 6. 50 }} 1661 βρίτἰϊαθ: ααὰδ: οἱ βαηρπῖα. ΕΣ ἰὼ 
αι δυβάδπι 1 γῖ8 δά ἀϊζαγ: οἱ Ὠἷΐ [ΤῈ 8 ἀπιπὶ δι, ὅδο πος ἴπ νογίβ ὀχοιηρίαγι θι8. ποι 
Δ ΌΟΙΩΓ : 8504 ἀἰοἰταν 6856 φρροβίτιιπὶ δΔῸ θυ ἐς Ὶ8 δὐν δι} }8 ἀἀἃ ρογνοιθπάστη ἱπιθ! ] σύν 
τἰν μὴν ϑαςτοτγί δ:18 ΡΓΟΙ 586 ἀθ τη 76 ΘΒ τ 5. τ πὶ Ρογεοπαη. Ηδςο Ὀοδίαα ΤΠΟΠΙ ΔΒ 
1] ΒΌΡΓΑ." 

1 δὲγ 1βᾶδὸ ΝοντοπΒ ἢ βίογν οὗ Το ΤΟΧ8 (1 Φύλη ν. 7, 8. δηᾷ 1 Τίπν. "]..16.).  οτΚα, 
γυ]. ν. Ρρ. 520--- 522. 

» δὲν ἱξὰς Νοντοη β ἸΥΟΥΚΒ, γνο], γ᾿ ρρ. 522, 523. 



Οη ἐδε ἰοα(ζίμσ ὦ 1 “ολιη ν. 7. 86] 

1619, τ1π6 ἤἢγϑι {πᾶ γγογα ΡῈ 1886 4, ποῦ γοῦ ἴῃ βοπιο σοργίαίθ τ] ἢ 
ΨΘΙΘ ἴακϑὴ ἔγοιῃ (ἢ6 πη. ΤῊ]Β οπιδδίοη, 8ἃ8 1ὖῦ γἃ8 ἀδοιηθά, ΟΥὉὨἨ βοιηθ- 
{πἰησ᾿ σοπίαϊηρα 1η {Π|0 1,αἴϊη, ἰ6α ἴο τοῦ νἱταραογαίίοη ; μ6 ὑπο γοΟΓΘ 
Ῥγοῃλ8οα {παῦ 1 ἃ ἀτοοκ ΜΆ. νοῦ ργοάἀμορα τ] οῃ οοπίδιπθα 1Π6 
1οχῦ ([ὉΓ ἤοπα βυομ πδὰ Πα 866η} 6 του ᾿πϑοτὶ 1. ΤῊ Ϊ8 6 νγᾶϑ 
ΘΟΙΏΡΘΙ164 ἴο 4ο ὈΥ {π6 ῥγοαἀμποίίοῃ οὗἩ π6 Οοάοχ Μοηίογίδπιιβ (866 
αῦονρ, Ρ. 214.); δῃὰ αὔογναγά9 μα Ὀσγοιρηῦ (Π6 ραββασα ἰμἴο ἃ ΓΑΙ ΠΟΥ 
ΙΏΟΓΘ Οογγοοῖ ἔοστη 88 ἴο 18 ἀστϑαῖς ρῃγαβοοίοσυ. ΕὙοΩΣ Εγαϑιηας, 
ΟΥ̓ΘῚ ΠΊΟΓΘ (ἤδη ἔγοπῃ (ἢ (ὑοπιρ ἰδ ηβίαη ἰαχί, {ΠπΠ6 ραβέασοα οδίβιποα 
ἃ ΟΪΐασθ ἴῃ {86 οομηπίοη ἰοχ. πᾶ ψῃθη ϑίθρῃθηβ, ἴῃ [18 ἰαγρα 
ατεοκ Τοβίαιηοηί, 1650, ποῖοά {παΐ 1 βαθνοσαὶ οἵ [6 οοἰ]αἰοιὶ ΜΙ 55. 
188 "γογὰβ δοιπηθποῖησ ἐν τῷ οὐρανῷ ΤΟΥ ΔὈΒοπῦ ; {Π6 τηαγκ ΠΙΟΝ Ἰη- 
ἀϊοαιοα λοῖσ αν {16 Ομ βϑίοη οχίθπαθα δανίησ θθθῃ ἩΓΟΠΡῚΥ ρῥ]δοοά 
ΔἰΟΓ {Ππο086 (ἴγοθ οσΒ, δηα ποὺ δἰζοσ ἐν τῇ γῇ ἴῃ νου. δ. ; 1Ὁ νγὰβϑ 
πΔ ΘΙ η64 ἐπα {Π6 ΘΟΡΙ6Β ἴῃ αιοβίοη οται 64 ([Πο086 ΤΠ ΓΘΘ ἡγοΓ 8 ΟἾΪΥ, 
ΔΠ4 {πα {ππ8 ὉΠΟΥ͂ Ὑγ6γ6 Δα ΠΟΥ [168 ἔῸΓ 411 {Π|ὸ τϑϑὺ οὐὗὁὨἨ 1ῃΠ6 ραββασο. 
ΤῊΘ τρὰ] βίαίβ οὐ 1868 οα86 18 Κῆοννῇ ποῖ ΟΠ]Υ͂ ἴσου {Π 6 ΠΟΠΡΆΡρΘαΥ- 
8Δης8 οὗ δΔηὴγ οὗ (6 Μ5Μ. σ]οῦῇ οἵα ἐν τῷ οὐρανῷ ἀπά σοπίδϊπη {ῃ6 
τοϑέ, θυΐ 4180 ἔγομῃ {πΠ6 ἀδιηοηῃδίναἴοα ὈΥ Βίδῆορ δίασϑβι (ῃδὺ οπβ οὗ 
1686 ΜΘ. 18. ποὺ ἴῃ {πὸ ΤΠηΊνΟ ΒΥ ΓΙΡΓΑΓΥ αὖ Οδμτάσα, ν Β]οἢ 
ΘΟὨΔ1ηΒ 0 ρατύ οὗ {πΠ6 Ἰηἰγοάποοά ἰοχί. 

ΤὮυΒ ἀσαϊπϑὲ ἴῃ6 ραβϑαρθ ἃγθ ἃ}1} {π6 ἀποισπ ασθοὸκ ΜΚ. ν βοὴ 
ΑΥΘ δχίδη 10 (Π|18 ρμἷδοα οὗ νϑῦίοιιβ ἄσθϑ δηα δοιηίγιθ8, ΨΥ} [Π6 6χ- 
οορίίοη οὗἩἨ ἰμοβα ἀθονα παιηθά, πα πυθοῦ οὗ {Π|686 18 δϑσαξ ον 
ἀμπαάγεώ ἀπά εἰσλέψ. 

“ὙΈΒΒΙΟΝΘΒ. --- "ἴ ἐβ σοπίαϊποά ἐπ ἐδε πιαπιιδογὶρέβ 0 πὸ οἶδεν ἀποίεπέ 
σογδίοπ δεδὶε5 ἐδθ 7,αξη.3 

“Ἴυ 15 ψαμλθηρ ἴῃ {Π| τηδητιϑοτὶρίϑ οὐ {Π|6 Ζεσλέξο ϑυγίας ν Υβι οι ὃ, ἀπὰ 
Αἶδὸ ἴῃ ᾿Ππδΐ οὗ {μ6 αγοίοαπ δψτίας. 1ἰ 18 ναπίϊηρ ἴπ {Π6 ΤΠ ΒοΓΙ ρί8 
οὔ τΠ6 ἐΜεηιρλίξο, ἃ νουβίοη ἴῃ {Π6 ἀἸαϊαοῦ ἈΠΟ ΘΠ ΕῪ ΒρΟΚρθη ἴῃ μον 6Γ 
Ἐργρῦ; δά ἴῃ {8οβ6 οἵ {86 7 λεϑαΐς, ἃ νογβίοη ἴῃ {Π6 αἰδοῖ δηοΙ ΒΟΥ 
ΒρΟίζθη ἴῃ ἴΠρροῦ Εσγρί. [0 15 ναηΐηρσ ἴῃ [Π6 πηληιβογιρίβ οὐ [Π6 
“Ἐπλιορὲος νϑγϑῖοη, απὰ ἴῃ (Πο86 οἵ 1π6 «γπιθπίαπ. [1 18 νναπίίηρ' ἴῃ 
411 1Π6 πηλπβογιρίβ οὗ 4}1 {πὸ πον “4, αὐὶος ὙΘΥΒΊΟΠΒ ; ἀπά 1ὖ 18 Ἀρβθῃῦ 
ἴγοτα αἱ τῃ6 τηληιβοῦρίβ οὗ (ἢ6 ϑοίαυοπίς οΥ Ο]ά Βιυιβδίδῃ νϑυβίοῃ, 
δχϑουίθα 1ἢ {Π|6 πἰηἰ σΘΠΓΌΓΥ. 

“Νοὲ αἰ ἐδ τιαπιιϑογῖρίδ, ουόπ ΟἹ ἐδ 7, αἐΐπ υογϑίοη, σοπέαϊη ἐλὲβ οἴακιδε, 
«οὐιϊοὶ 8 τυαπέϊπρ ἵπ ἠδ πιοδὲ ἀποϊοπὲ πιαπιιδογῖρία 077 ἐμαξ πυδγϑῖοη, τολϊοἢ 
οὐηπίαϊη ἰδθ ἐπέϊγο Νίειυ Τεδέαπιθηϊ. 
“ΤῈ ύυμσατε ΑΤΙῚΝ ΝΈΚΒΙΟΝ 18 ἡ ΒΕ} να] θα 88 8η ᾿ταρογίδης 

ΤΌ] 19 οὗ ΟἸγιϑίαη δη ]  Υ, αηὰ, σΘΏΘΓΆΙΠῪ Βρθακιηρ,, 88 ἃ ρσοοα δαπὰᾶ 

᾿ 5ε6 Μαγβῆ 8 “ 1μοἰίοΓ ἰο Τταν 8. 
“32 Τὴδ ὌΧργοβϑίοη “ πιαπμδογιρίς οἵ ΠΟ ΟἿΟΣ δηςίδηϊ νογδίοῃ," 18 βοσς ἀΟΒΙ ΚΠ ΟΩΪΥ υδο: 

ἴογυ τη6 ἀϊδριιμοἂ οἰαιϑα 85 ὕοοη ἰηβοσίοα ἴῃ ϑοιὴς ργίπίεαά οἀϊίομθ οὗ ἴῃ6 ϑγτγίδς διὰ 
ΑΥπιθηΐδη νεγϑίυπϑ, ἰη Ορροδίιἰο ἴο ἴπ6 ϑγτίας δῃὰ Αὐπιοπίϑβη πιαπεδοσιρία. 866 Βρ. 
Με 8 [ἴῖοῖβ ἴἰοὸ Ατοπάοδσοη ταν. Ῥγεΐδοσ, οίο8 8, 9, 10, 1].; δηὰ ε]δοὸ Μγ. Οχίοον 
ΤΉτοο 1 κἴτο}5 τὸ τπ6 δεν. Εἰ. Νοίπ, ρΡ 130, 181. (ὅθ δθους, ρῃ. 312, 813.) 

"3 Ὁγ. Βμοδδυδη ἀἰὰ ποῖ Βα ἴτ ἴῃ ἃ Ῥεβηϊο ϑγγίαο πιδηπβοῦῖρι ἸἩνΠἰο ἢ Βο]οημοὰ τὸ {16 
δγγίδη ομιγοῦ ἰη πᾶ ϊᾳ ἀῦονε ἃ ἱῃοιιβαηα ὙΘΆΓΘ, ΠΟΥ ἰῃ ΔΗΥ͂ ΘΟΡΥ͂ Οὗ [6 ϑ,ιγγίας δογ ΓΟ 
ὙΠ ἢ ἢθ ἢδή 5δθοὸη. (Ὁ γίϑι. Ἐοβολυοθο8 ἴῃ Αϑία, υ.118.) ΤὨϊΦ πδηπβοσίρὶ ἰδ ΠΟΥ ἐν [Π6 
ΩΡ οΓΌΓΑΓΥ αὐ Οαπιθτάσο. Νὸοτ ἰδ [ἴ ἴῃ 8Πγ οἵ τῇς βηςοίοηὶ ϑγείδο Μ55. Ὀγουσδὶ ἴσοιη 



862 Τοχίμαί Ογιξοΐϑηι. 

ξαλυ μι] ἐγαηβ]δίοη : Ὀαΐ, ἴῃ 118 Ῥαββαρα ἔγοπι (86 ΒΒ ἰο [86 ΔΙ δ ητῃ 
οοηΐυσΥ, 1 ΒΒ ὉΠαΘΥΡΌΠΘ ΤΩΛΠΗΥ͂ ΘΟΥΓΙΡ(ΟΠΒ Δ Πα 1 γρΡΟΪΔοη8. ΤΗΘ 
αἰδβρυϊοα οἰαδιβα 18 τραπέϊη ἴῃ ΤΩΟΥ6 ἴπδῃ ΠΥ οὗὨἨἁ [86 ΟἿὮΌΈΕΒΤ [,αἰΐη 
ΤΑ ΌΒΟΥΡί8β, σομῃἰδιπίηρσ ἴΠ6 ἘΝΤΙΕῈ ΝΟῪῊῪ Τοβίαπχοπί.; “΄ βοιηδ οὗ " 
{Βοιη, ἱπά 664, μανα (86 ρβββαρ 1π [88 τηλγρίη, Δἀ 464 ὈΥ 8 Ἰαίδοσ μδηᾶ ; 
Ῥυύ 10 18 16 τοδαϊηρ οὗὨἨ [16 ἐσχέ τ ΠΙοἢ Θοπδίι 68 {μ6 τοδαϊησ ΟΥ̓ 1886 
γιαπμδοτίρέ . .. Αἴ ἴπ6 ἐπά οὗ (86 Ἰουτί σοηΐυσυ, {π6 οο]οχαίθα. 
Τιαῦπ Εδίπογ, Δυραβίϊπα, πὸ ττοΐθ ἔθη ἰγθϑβαβ οἡ 1ῃ6 γί ΕἸ Ρ1816 
οἵ δι. δοδη, ἴῃ 4]}} οὔ ψ ῃὶοὴ ψγ6 Β66 κα ἴῃ νϑῖη [Ὁ {6 δευοπέϊ νοτβα οὗ 
{86 ΕΠ οπαρίοσ, νγὰ8 ᾿πἀποθα ἴῃ Π18 ΘΟΒΓΤΟνΘΥΒΥ πὶ} Μαχιταΐη ἰο 
ΘΟΙΏΡΟΒΘ 8 ζ΄οββ ροὰ τΠ6 οἰρῃτῃ νοῦβθο. Αὐρυβίπο ρσῖνοθ ᾿Ὁ ῥγο- 
[ΒΘ γ 88 ἃ σ]οββ Ὁροπ ἴ[Π6 νοσὰβ οὗ {π6 εἰρη νϑῦβα, δῃηα βῆονγβ ΟΥ̓ 
118 ΟὟ ΓΘαδοπὶηρ ὑμαῦὺ ἴΠ6 βουθη ἢ νοσϑα ἀ1ἃ ποὺ {πθη οχὶϑί.5 ΤῊΘ 
Ἰρἢ ομαγαοίον οὗ Αὐρυβηθ 1ὰ {π6 1 αὐ ΘΒ ΓΟΝ Βοοὴ σάνθ ΘΟ ΘὈΓΙΥ͂ 
ἴο διὶ8 ρ]οββ: δῃηὰ ἴῃ 8 βῃογτί λτηθ 10 γγῶ8ϑ βἜΠΟΓΑΙΥ δαορίοα. [1 8ρ- 
ῬΘΑΓΙΟΩ͂, ἱπάἀθ6α, ὑπάον αἰδγοηΐ ἔοστωβ: Ὀαΐ Σῦ γγαβ 80}}} {Π6 ρἷοββ οὗ 
Αὐυρπυδβίλπα, ὑΒοΟΌρΡ ναγουβὶΥ πιοάϊῆθα. Τὴ ρ]οββ μανίηρ οποα οὔ- 
ἰαϊποα ογοαϊ τη {π6 [δ π ομυγοῖ, [6 ῬΟΒΒΘΒΒΟΙΒ οὗ 1,801} Τηβ Πιιδουρίβ 
Ῥαρδὴ ἴο ποίθ ᾿ξ ἴῃ (6 τηδυρίη, ὈΥ ἰπ6 8146 οὗ (86 οἱσῃ νεγεα. 
Ἡδηοθδ {86 οἸ]ἀοδβὺ οὗ {ποβ6 1,4ἴζη τρδηυβογρίβ, τ ΠΙοἢ μανα {π6 Ρ 
ἴῃ {Π6 τρϑυοΐῃ, ἤᾶνο 1ᾧ 1 ἃ αἰ ἴδγοηῦ παπᾶ ἴτοιῃ {παΐ οὔ {π6 ἰοχί. [ἢ 
Ἰδαίου τωδηυϑουιρίβ γα βηα ΤηΔΥρῚη 8πα ἰδχί ἴὼ {86 Βδγ6 δαπάᾶ; ὉΓ 
ΤΥΔΏΒΟΓΙΒΟΙΒ 414 ποῦ σϑηΐασγο 1πγ 6] Δί ΙΥ ἴο τηονα 1 ᾿πΐο 186 δοάν οὗ 
{16 ἰοχί, ἱπουρἢ ἴῃ ΒοΙη6 τηδῃ ΒΟΥ ρί8 10 18 ἐπέογ πο, Ὀὰΐ ᾿π ον! θα 
ὈΥ ἃ ᾿ἰαίθγ. βαπά. Αὔἴδγ {π6 οἰρθθ σΘηΓΌΣΥ {Π6 1ΠΒου 0 ὈΘΟΔΠΊΘ 
σθμοσαὶ. ΕῸΣ 1, ἴῃ Τρδηιιβουιρίβ τυ θη αἴϑῦ {μπᾶὶ ροσιοὰ ἢδνθ 
ΘοΏογΆ ΠΥ, (Πουρἢ ποῦ αἰ ναγβ, (06 Ῥαββαρα ἴῃ ἴΠ6 ὈΟΑΥῪ οὗὨ [86 ἰοχί. 
ἘΣΙΠοσ, θὰ {Π6 βουθηΐῃ γ ΥΒ6 τπδᾶθ 108 ἢγβί ΔρρθαγΆποΘ ἴῃ [86 
Τιαἴλῃ τ λπυβουιρίβ, 1Ὁ ἈΡΡΘΑΓΘα ἴῃ 88 τδὴΥ αἰ ἴγθηῦ ΤΟΓΠῚΒ 88 {Π6Γ6 
ΓΘ ἰογὴβ ο {Π6 σ]οβ8 ροπ {π6 οἰρῇι ἢ νοσθθ.2 Απα ἱβμουρῇ 10 ΠΟΥ 
»γεοοάες {16 οἰσμ νογβα, 10 ζοϊοισοά {πὸ οἰρθ νοῦβθ, αἱ 115 Εσβὶ 
ἸΏΒΟΓΟΏ, 88 ἃ ρ]088 σου ἃ παίαγα! ν [Ὁ]]ΟΝ ὑμ6 ἰοχὺ ὉΡροᾺ ΜΏΙΟΩ 1 
γγ88 18.16.74 

[6 Εδδὲ ὉΥ 186 Ιαΐα Μτ. Εϊοῖ, το ἢ ἀΥῸ ργοϑοσυθα ἰῃ [86 ΒΥ ΙΒ Μυβοῦτη, ΠΟΥ ἰῃ ΔΩΥ οὗ 
1π0 ΝΙσίδη Μϑ8., ΟΣ ΔΗΥ͂ ἀσβοσί θὰ ὈΥ ΑἀΪ6Γ Οὗ Οἱ Β6;δ. 

41 ΒΙΒΠΟΡ Μδγδῆβ [ζβοίγον, ρασῖ νἱ, ἢ. 18. Το αἰδραϊοα οἴδτιβο 18 υϑηῦηρ ἰῃ [ἢ 6 ὙΟΤΥ 
δηοϊοηϊ τηδηπδογὶρῦ οὗὨ ΑἸουΐῃ 8 τονίβίοῃ οὗὨ τῃ6 1, δίῃ ψ αυ]ραῦθ (γι ἴθπ ἀποὺ Β15 δ ΡΟ] ἢ- 
τοπάσθπορ ἰονγαγὰβ [π οἷοϑο οὗ ἴπ οἱρῇτἢ σοηΐυτγλ, τυ ϊ ἢ 18. πον ἰη ἴπ6 Βυ 8 Μυδβεῦπι, 
βηὰ ἰβ ΘΟΙΏΙΠΟΠΪΥ͂ Τόσο τμ6 “ ΟΠδυθιδρηθ Μαπαδοτρι," ἔγοση 118 βανίηρ ἰῃ 4}} ὑτοῦδ- 
ΠΥ θοϊοηρεαά το (ἢ Εχαρετοῦ ΟΠ δγϊοσηάσηθ. [0 18 οπ6 οὗὨ ἴδ6 Οἷ6Γ τηδημβογίρίδ οἵ ἴδ 
}αλη Ψαυϊρχαῖο ψν ΒΙ ἢ ἰδ οχίδι, 

“35 Αὐυρυβῖϊπο, ἰῃ ἢ͵8 ΤΓοδίβθ οοηΐγα Μαχίμλπαπι Αὐΐβηυπ), 110. 11. οσαρ. 22. ((οπλ. ΥἹ] ἱ. 
6οο]. 725. εἃ, Βειιοάϊςεϊ.), [8 φιοῖοβ ἴ[ἢ6 τογὰβ οὗ 1ῃ6 οἱρΏ ἢ σοσβο: “' Τ͵ΊΟΘ ϑηΐ (6568, 
δρὶγια5, οἴ δαιδ, οὐ Βαη ρα; οἵ {65 υηππὶ βαηϊ.) δ [Π6Π ΤΆ κ68 νΑΥΓΪΟῸ8 ΓΟ Αγ 8 ο [ἢ 0 
ψγοΓ8 Βρι για, 4.8, Βασι ΐβ, ἀπ ἃ ργοςθοαβ (ἢτ|8: “ δ᾽ γ ΤῸ 68, 41:5 ἢἰ8 σίσπίβοαία Βυηῖ γε] τ 
ἰπᾳαίνοσο, ποηῦ αὐδυγίίϊα οσουγγὶξ 068 ΤΥΪΏ1 188, 485 ἀπΌ8, 80], ὙΘΤΓΠΒ, ΕΌΠ.ΠῚΠ8Β οδὲ 608, 
Ῥαῖοτ οἵ ΕἾΠΠπιβ, οὐ ϑρί για βαποίπα, ἀ0 αυϊδ8 νοσίδβί πη ἀϊοὶ μοίμὲς, " ΤΤΟΒ βυαηῦ ᾿οδίθϑ οἱ 
ἴγοϑβ ΠΠῚΠὶ διιηὺ :᾿ πὖ ΠΟΙΠΪΠ6 Ερ᾿ 8 δι σηΐβεαίωπι δοοὶρίδιηνιβ ᾿θατμ ῬΔΊΤΟΙΩ ---- ΠΟΙ ΠΘ 
δυΐοπι δαηραΐηθ. ΕἼ] ΠῚ ---- οἵ ΠΟΠλ16 δαιι85 ΘΡΙΓ ασα βαποίαπ..ἢ ΤΠ ρ]οββ ὙΒῖοὰ Αὐρτι8- 
πὸ ΒδΘΓῸ ρΡαϊ8 οἢ [π᾿ οἰρ Ὁ} γΟΓΒΘ ΥΟΣΥ ΟἸΘΑΓΙΥ ΒῆονΒ [Πδὶ ἢ6 Κπονν ποι πίηρ οὗἩἨ [Π6 δευθηι ἢ 
γΟΥΒ6, Ὑν ΠΙΟΝ ΔΡΡΟΔΓΒ 4150 ἔγοτῃ ἴΠ6 δος {πΠαὺ ἢ6 [88 πϑνοῦ αυοϊοα [Πδὲὺ νΟΥΒ6. 

"8 ΤῺ6 νδυΐοιιβ ἴοστηβ ἴῃ τυ ἢ [8.6 ΒΟΥ ΗΝ ὙΈΓΒῸ Τηθ46 115 ἢγϑὺῦ Δρρϑδάσγβησο ἱπ {πὸ 1δίϊη 
Μ955. πιδὺ 6 866 ῃ ΟἹ σΟΠΒΌ] ηρ ἴἢ6 ποῖ68 οἵ ΕΤαβιγῃδ, Μ|1, δηὰ βαθδιῖοσ, οὐ 1 Φοδη νυ. 7. 
Βίπηου, Ηἰδὲ, ἀο8 Ὑ δβίοῃβ, οἴδρ. ἱχ. απα ῬοσβοῃμἘ 6ιἢ 1 ίζοσ. - ᾿ 

“4 Βεοηροὶὶϊ ΑΡρρϑσ. Οτἱθ, ὑρ. 467. δὰ. 245, Χΐ{ 18 8δ)ὸ ῥἰδοθά αἷδο ὈῪ ὙΊ] 5 ΤΆρϑθη τις 



Οὴἡ ἐλὸ Πἰεαάϊηφ οΥΓ 1 ολη ν. Ἶ. 8368 

“ΜδΩΥ τοδηυβουρίβ οὗ {86 Ὑυϊραίθ νϑσβίοῃ, θὰ 8180 ἔπ6 ρσἰπιϑα 
ἰοχί, ουϑῃ {παὺ οὗ Ρορα ΟἸδιηθηὺ Υ111., ἢάνα ἐπα ἤμαὶ οδιβα οὔ (86 
εἰσι γοτβθ, ἐγὸδ ππμὴ} διιπί, ν᾽ ἸΟὮ 18. ΤΩΒΠ1 ΘΒΕ]Υ 8. ΘΟΥΤρΡ[οΠ ἔγοπι 
{16 λοπιοϊοζοϊομίοπ ῖ, ΤΡΕΙΣΕΙΣ: ν᾽ 116 οἰμουβ οὐαἵέ ἐμαὶ ἤηα] οἴαιδα, 
ϑοίὴθ δ(α, ἐπ ὑλγίδίο ὡδβι; βοὴ τα δ ἔς Ἰηβίοδα οὐ Κγεγδιιηι; 
ΒΟΙῚ6 ΟἿΑΙ: ϑιαποέμ; ΟἴΠΘΓΒ ὑσϑῆβροδο φμοπίαπι δᾶ δέ; δηᾷ [ἢ 6 ΙΠΟΓ6 
δποϊθηῦ οὗἉἨ 1πο86, τ Βῖοἢ Βαν (86 ράαββασβ, ρυῦ {π6 εἰσλέλ τοσβα δείοτε 
186 βεανθηΐῃ. Τἢΐθ ποθυίδιπὺν πα Ημποϊυδίίοῃ 18, 1086], ἃ χιοϑὲ βι18- 
Ῥ᾽οΐουβ τρατῖς οὗ Ση ογρο]διίίοη. “ [Ὁ 18 ποῖ, ἐμδυθοσθ, ἃ τηδύϊου οὐ τἤθσο 
οοη)εοίωγο, ἰμαὺ ἴπ6 ΤΙ. νϑῦβθ οὐἹρίπαίθα ἴῃ α 1,αἰΐη σίοδββ ἀροὴ [Ἐ6 
8.ἢ ν6786: 1018 8η ΒΙΒίΟΣΙΟΑΙ ἰδο, βυρρογίοα Ὀγ δνίάθποθ το ἢ οδηποῖ 
Ὅ6 τοϑβιβί θα. 3 

“ Τῦ 18 αἶβο δὴ ἱπηροσίδηϊ [δοί, παὶ (Πη6 ἀϊδραϊοα οἴδιιβα 18 υσαπίϊηρ, ἴῃ 
βοὴ ΜΚ. 28 [π6 Οὐάοχ Απιϊαϊ πὰ αὐ ΕἸογθποθ, απαά ἰὼ {Πη6 Οὐάοχ 
ΕἸ] 6ηΒ18, ἃ8 4180 ἴῃ [Π6 ΟΟΡΥ͂ οὗ ΦΕΞΟΜΕΒ ΙΑΤῚΝ ΨΈΒΒΙΟΝ οὗ ἔθ 
Νον Τοβίαμθηΐ, ἰουπὰ ἴῃ {Π6 οοἸοὈτγαίβα “Κ ΒοΟΚ οὗἨ Αὐτηδρῃ,᾽ ἃ ῥτθ- 
οἵου τηβϑηιβοσιρύ γι θη ᾿π ΤΠ 6 βϑυθηΐῃ σοηζτΥ ΟΥ̓ ΑἰάπΒ, Ὀἶβμορ οὗ 
ΘΙΘρίθη, (ΠΟῪ δ οίγ, ἴθ Θυδθη ΟὐυηΐΥ, Ἰτο]δηά,) ἴῃ ρυγα Ζγίδα 
οΠαγδοίθυβ, ᾿πἰθυιηϊχρα τῖῖλ ατροκ.᾽ 
Τὴ διρυχηθηΐβ Ὀγουρῃῦ ἔοσαγὰ οὗ Ἰαΐθ γϑασβ ΕΥ Οδγάϊμαὶ ὙΥ186- 

ΤΩΔ ΟἹ {Π18 δι 0)6οὐ τοδί δἰπηοδί θαυ γον ἴο {Π6 1.60 γογβίομβ. Ηθ 
ἰχ168 ἴο ῥσουβ (Εββαυβ, νοὶ]. 1.} πὸ 186 ““ Βρθουϊυτα᾽ ἀθβοῦι θεά δῆονθ 
(Ρ. 239.) 18 1Γπ6 ψνοτὶς οὗ Αὐρπυδίϊηο, δηὰ {δμαῦ ἴῃ 10, Π6, ἴῃ οοῃίγαδιϊϊο- 
Ὥοη ἴο 18 αδι8] ργδοῖοθ, οαρογοα 47) ἴσαπ, ποὺ 7 αἴαπ οοάϊοοβ, δὰ 
μα. ἐλεγοογο [Π18 ρᾶβδαρα τηυδβῦ αν θθθα Κπόνῃ ἰοὸ 1πηΐ ΕΔΙΠΟΓ, δηᾶ 
πιυδύ ἐΐση (πα ῥΓΘΥΙΟ δ᾽} μαναὰ ἰοττηθα 8 ραγί οὐ (16 ο]4 1,Δ.1 νϑ- 
εἴοῃ ουστοπΐ 1η Αἴτίοα; ἱμβουρσῇ (88 ΥΥ ̓Ιβειθδῃ ἢ] πη56] 84 Π}118) ργθ- 
ΨΊΟΙΒΙΥ Ἰοβύ ἴῃ {6 1,αλη ΘΟΡΙ6Β ουσγοηΐ ΘἸΒΟΎΘΓΘ, 88 Ὑ76}} 848. ἴῃ {8 
τορι. Βυὶ {ῃ18 τπηοᾶάδ οὗἩ ἀγρυΐηρ 18 ||κ6 Ὁρδο]άϊηρσ ομα Βυροίμοβὶβ 
ὈΥ ̓ πηδρὶηϊηρ᾽ ΔΠοῖμοσ. [Ὁ ΤΔΥ 6 ΤορΑγιϊοα 88 ἃ ἀεηιοπδίταίοα ζαςεί ἰΒαὶ 
Αὐυρυδίϊηθ ΚπΟῪ ποέλίπο οὗ {Π6 νϑῦβθ ἴῃ αιδδίϊοῃ ; 118 οἰξαίιοπ {Πογο- 
ἴοτϑ ἴῃ (818 “" Θρδου τα" νου] αἰηλοϑῦ ργονα ἰμαῦ ἐλαέ ρματέ οἵ 1}}18 
οΟἸ]δοίίοη οὗ ραββαρθβ οου]Ἱὰ πού πᾶν ργοοθθαβα ἔγομι ἢϊπὶ ; 8180 {86 
Αβίοσαπ ομδσδοίον οὗ {π6 ἰαχὺ 18 1ῃ Ορροβιίίοῃ ἰοὸ 811 {πΠ6 ἀποισπ ψοΥκ8 
οὗ Αὐρυβίϊπο, ἀπ {18 18 Θχρ]διποα πῃ ἃ ὙΘΙῪ τι ηβ8 ]8ίλοίοΟΥΥ ΤΔΠΠΘΓ 
ου ὟΥ Ἰϑθιωδῃ  ἰἤθΟΓΥ. 

Ηδ αἶβο αὔριιθ8 οἢ {Π6 δχϊβίθηοα οὗἩ {π86 νϑῦδα ἴῃ δὴ δῃοϊθηΐ ΜΆ. οὗ 
1πΠ6 γυϊραῖς αὖ 1.8 ὕανα, θοΐνγεθη Ναρίθβ πα βϑαίθσῃηο. Βαΐ δνθὴ 
1 411 ΥΝ Ἰδοιρδῃ Β ὈΥΙΓΔΆΤΥ ῬΟΒΙΓΟΏΒ ΜΟ͵Θ ρΟΟά, ΓΠΘΥ του] ΟΠ]Υ ΒΠΟῪ 

ἯΟ αυοίο8 [ἢπ8: “ ΤΥΊΟΒ Ββαηΐ χῃΐ ἐοδιϊσιοηῖ πὶ ΡΟΣ Ι ΌΘπὶ ἴῃ ἴοστα, Δα τ, ΒαηρστιΒ, οἵ ΟΔΓΟ κα 
οἱ ἴχ65 ἴῃ Βοδὶβ δβδαῃέ: οἵ [Χ608 βυπὶ 401 τοϑεϊπηοπ πὶ ῬΟΥΒΡθηῦ ἴῃ οοῖο, Ρδῖθσ,  γῦαπι, οἱ 
δρίγϊυβ βδησῖιβ, οἵ ἢΐ [Γ68 ὑπῦτα δβυηϊ." ΒΙΒΠορ Μαγβἢ δ 1.δοίοΓο8, ρᾶγὶ Υἱ. ὑῃ. 18---22., 

41 ΤῊ [8, ἴλ6 τοσυγγοηςσο οὗ [Π6 Βαῖπα ψογὰ δὲ [86 οπὰ οὗ ἔννο σοῃθίσαοιυϑβ οα 0868. 
"3 ΒΙΘΠΟΡ Μαγβὴ [βεΐυγοδ, ρᾶγὶ Υἱ, Ρ. 22. Βίβῃορ Βυγρθββ ἢΔ5 ἐπἀθανουγοά ἴο ΟὈγϊαίθ 

1Π6 8Όονϑ ΥὙΙΥ͂ ἰοτο Ὁ] 6 δυρυποηδ ΌΥ διδιηρ' {Ππ8ϊἴ, ΑΙ Που ἢ (Π6 βενθητῇἢ ΥΕΥΒ6 18 ΔΠΠΠΡ' 
ἴῃ βοῖῃθ οὗ 1Π|6 “ ΤἸΊΟΓΘ ποθ ηῦ ἢ ΠΙΔΠΙΒΟΥΡΙδ, γαῖ 1 18 Το ἱπ ϑοῖὴςδ οἵ {86 “ πηοδὶ αποίθηϊ,ἢ 
ἴογ ἱπβίδῃοθ, 'ἰπ ἴἢ6 διχοο]]65 ΒΙΌΪ]Ὲ [ὈΥ̓ 1Ὁ8}8 ἴοττὴ ἢ6 τηθϑηΐ ἃ Ποιηδη (οάοχ Υὶ 4]]1ς6}- 
6818] οὗ τῃ6 οἰ οοπίυτΥ, δηὰ ἴῃ ἴῃγοο ΜΘ. οοπίαἰἰπηρ ἴδ6 Οδι Ποῖος ἘΡ181168, τ] ἢ 
τὰ ἰπ [Π6 ᾿ΙΌΓΑΓΥ δὲ ϑόγοπα, οἵἨ ἴΠ ΒΆπι6 ΠΗ͂Σ, ἴῃ ὁῃ6 οὗ ψΒοἢ [86 Εἰ ι ἢ} Ὑογβα 5 
παητίης. (ΥἹπαϊοδιίοπ οὗὨ 1 Φοδη ν. 7. ρ. 54.) Βυῖ δἰβ ΟὈβοσυδιίοηβ δ βῃουσῃ ἴὸ ὑῸ 
παρ! ς 8 ]6 ὈὉΥ “ Οτῖο Οδπιδυσι  Θη 518." Ὑ᾽παἀϊοδιίοη οὗἨ Ῥογβοη᾿ β 1ῦ σα  ΟἸδγασίον, 
ῬΡ: 138, εἰ δ60. 

“3 δὲν Ὗ,. ΒειΠμ δ 5 [{Ἰ5} Απίιϊᾳιδγίδη Εοδοάσοοδ, γο], ἱ. ΡΡ. 344, 256, 2δ7. 



8θ4 ἤοχίμαϊ ΟΟγεξί οἰ βηι. 

«ἀπαῦ βολα Ζαξΐπ οορίθ8 μα {π6 ραββᾶσ νι θασΐγ. Αι δά οη ἴπ 
ΒΟΙῚΘ ΟΠ6 ΨΘΙΒΙΟΏ 8 ΟὗὨ 1561 πὸ δι ον ἔν ἴδ αἀορίίοι οὗ [16 
ῬΆΒΕΔΟῸ 88 σϑηῦΐπα: ἴὐ 18 ἃ ΡΥΟΘΘ88 ΒΟΆΓΟΘΙΪΥ ΟΣ Οὗ ὍΠ6 ΘΠ] 6Σ ' 
ΟΟΡΥβ(8 οὗ οἱά, Ι 

«ἘΛΥΒΕΒΒ. --- 77|6 οἴαιιδο ἴηι) φιιοϑίϊοτε ἰδ ΝΟΥ ΟΝΘΕ φμοίοη ἵπ ἐδ 
φογιιεΐηο το γἢ8 0} αν ὁπ6 90 “το αὐτοοῖ Βαίλοτ, οὐ εατὶψ Ἐοοϊοδίαεέοαϊ ' 
ηίϊονβ, ϑυθη ἔπ ἐδιοδο ρῥίασοδ τολοῦο το βλομία πιοϑβί δτρεοοΐ ἐξ. 

ς ἘῸΓ ᾿ἰῃηβίληοσο, 1 ἀοο5 ποῦ ὁσοῦγ ἴῃ {Π6 ψοΥ ΚΒ οὗἩ ᾿σϑηυβ, ΟἸ ΘΙ 6 8 
ΑἸοχδμάσγιηίι8, ΗἸρροϊ γί ἀσαϊηβὺ Νοδίιϑ, Ποηγβϑῖι8 ΑἸΟΧδη τη 8Β 
ἴῃ {μ6 ορίϑι]6 δἀαγοββοά ἰοὸ Ῥϑμὰὶ οὗ ϑαπιοβαία, Αὐμδπαβιαϑ, [Ια Ὑ τη, 
Β4811, ἀσγοσοσυ ΝαζΖίδηζθη, (ἀὐστορυτυ οὗ Νγββα, ΕΡΙΡδηϊ8, (ὐΒΕΒΆΣΙ118, 
Ομ γυϑβοβίοιι, Ῥτγοοίιιβ, ΑἸθχαπάον οὐἨ ΔΙοχαπάσια, [π6 δαΐμποῦ οὗἨ [86 
ΟΥΠΟρβῖθ οὗ δογιρίαγο, Απάγθαβ Οὐ βδυ θη 815, οηΠ 68 ΠΑΙΩΔΒΟΘΙΊΙΒ, 
ἘΠΙα8 Οτγοϊθπβῖβ, (ἀθυηληὰβ οὗἨ (οπείδῃτπορὶα, (ουπχοηϊαδβ, ΤὮθο- 
Ῥμν]αοῦ, ας πλ]ὰ85 Ζιραῦθηιβ, Νιοοίαβ, 1 δὶχ αἰ ἤογοπῦ οαΐθπφ οἰϊοά 
ὈΥ δίπιομ, δηα οὔθ οἰϊθα ὈγῪῚ Μαίῃθὶῖ, ποὺ ἴῃ {Π|| ἀσθοκ ϑομο]α οὗ 
ΥΔΙΙΟῸΒ. τἸηδηβουρίβι! Βα {6 ὈάγΘ 8116 η66 ΟΥ̓ [Π686 ΥΥ 8. 18 ποῖ 
411. Μδηγ οὗἉ {πο ψγοΐθ ῥσοΐθββϑοα ϊν οἡ {86 Τυϊηϊίυ, (μ6 ΤΠ ΣΟΥ οὗ 
ΟἸ γἰβῦ, ἀπά οὗ 186 Ηοὶγ ϑ μιν; (Ποὶγ ἀμ1Υ, δαυα!ῦν, σοηδϑυθδδβίδη- 
{14}}Υ, ὅζα.; ἃῃᾷ ἴῃ ογάθσ 10 ρον {π686 ροϊηΐβ, {Π6Ὺ αἸΠΡΘΠΕΥ 
δχδιηϊηθα {Π6 δηίιγα Β10]6; δηα, 1 ρδυ οα αγ, (Π6Ὺ ᾿ανο ἔγοαι ΘὨΥ 
οἰτοὰ [π6 ργθοθάϊηρ σθῦβθ, 88 γ06}1 ἃ8 {πδ΄ τ ΠΙΟὮ Ἰτητη αἴ ον [Ό]]Ο τ 8. 
“ΤῊ τπηδη βου ρίβ ὙΠΟ ογ υϑοα ὈΥ Ιτοθθὰβ δηᾶ ΟἸ]οιηθηῦ οὐ 
ΑἸεχαπάσγια οουἹὰ ποῦ παν Ὀδθὴ τυγιτθη Ἰαΐου (ἤδῃ {Π6 δοοοπά ὁ6η- 
ἴυγγ. Ὅη6 πιλπιιβουρίβ υϑοα ὈὉγ Οτσοη οου]ὰ ποῖ αν Ὀθθῃ σι θη 
Ἰαΐον ῃδῃ {Ππ6 ἐλίγα οαηΐατγ. ΤΠ τπδημδβουιρίβ υβοα Ὀγ {π6 ατροὶς 
ἘΔ Υβ, ν Βο αἰϊοηἀοα [Π6 ΝΊΘΘπ6 σοὰο}}, οου]ὰ ποὺ αν ὕυδοη σι θῃ 
Ἰλίοσ ὑπ8ῃ {π6 ἡομγέϊ οοδηΐαγγ. [Ι}ἢ {18 ἸΏΔΏΠΟΙ Μ)16Ὸ ΤΔΥ ῥΥόνο [Πδῦ 
116 σοῖς τηδη βου ρῦϑ, ἴῃ δυϑγν ΟΘὨ ΤΥ, ΜΟΓΘ ἀθβυςαίο ὁ [86 ρΡ88- 
Βασθ ἈΠῚ1] νν6 σοπλθ ἴο 6 ρΡογιοά θη (Π6 οἱάδϑὶ οὗἩ οὐσ δείβεπς 
ΤηΔ ΒΟΥ Ρ8. γοσα τ 6 η.2 Νον, {παὺ {π6 ατοοκ Εδίμογβ βῃου]ὰ 
ποῦ ανδὶ] {μπαπηβοῖνθβ οὗ 80 βίγοηρ' ἀῃα Δρροβιία ἃ ἰαχὺ 'π ὑΠ6ῚΓ ο0ῃ- 
ΤΟΥ ΟΓΒ168 ΣΤ {Π6 Αὐϊδηϑ δηα ΟΥΠΘΥ βϑοίαγιθϑ, 838 δὴ δα: ΠΟ} 8] Θ01- 
Βτιηδθοη οὗ {π6 ἀοοίτίπα οὗ 6 ΗΟἷγ ΤΎΙΠΙΥ, 18 αὐ ΣῪ ἸΠΟΧΡΙΙΟΔὈ]Θ 
ΟΠ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ Βαρροθιίοη {πη (Πᾶὺ οΥ̓́18 ποῖ Ὀοϊηρ 1ἴῃ ΘΣΙΒύθ 66. 
ΒΊΒΠΟΡ Βύγραβθ, ᾿μ4664, οοπίθηἀοά {παΐ 1 18 αυοϊοα ἴῃ {86 Βοοομά 
συ θοαηι Ααὐ]οοπθηαμη, ΟΥ̓ ογοθὶ ἀγα ἊΡ δῇ {πμ6 σουποὶ! νοὶ 
88 ΘΟΠΥΘηΘα αὖ ΔΗΠΟΘἢ Α. ἢ. 841, αὰ τοῦ σοηβίβίθαὰ οὗ πἰποίυ- 
βθύθῃ ὈΊ5ΠΟΡ8, οἵἨ ψ]οπλ ὨΘΑΥΪΥ 6 1.4] τ γα Ασΐαηβ, απ 80 ργοὸ- 
[οϑ86α 1ῃὴ πα΄ ογθοα [0 ΠΌΪΠ]οΥν “Κ [ῃ6 ὀνδηρθ]1οα}] δμα δροβίο]ιοαὶ {τἃ- 
αἰοη." Αἰΐοσ ἀφοϊατιησ {Π6ῖτ Ὀ6] το τ οὴς Οοἄ {86 ΒΆΓΒΟΓ, ἴῃ ΟΠ6 
1μογὰ «6808 ΟΒγῖβί, ἀπ ἴῃ {μ6 ἩΟΪΥ Αμιοβί, ὑπ δᾶὰ (μ6 Ὁ] οσῖηρ; 
ΒΟΠίΘΏΟΘΟΒ: --- ́  Τ]16 ΕΔΥΠΟΓ οῖηρ ὑχὰ]γγ ἃ Εαίπογ, δπᾶὰ τη6 δοη γα] 
ἃ ὅοη, δηά {(Π6 ΗοΪγ ΟἸιοβῦ ἐγαγ ἃ Ηοὶγ Αμορί, --- [ἢ παιηθ8 Βοϊησ 
σίνθη ποῦ ΨΆΏΪΥ δηἀ ὉΠΩΘΔΏΙΠΟΙΥ, Ὀὰΐ ΔοουγαΟΙ Υ οχργαβϑίησ {116 

Ἅ Τη 1886 βίχιῃ νοϊαπλ οὗ 1Π|ὸ ΟὨτί βείδη ΟὈβογνοσ, ἴοσ 1807, ρρ. 2385---289., ἔθ Τα 16 ἃ ποδὶ 
Δοβίγαςι, ἢ ΕἸ Ρ 88 ΓΓΔΠΒἸδίίοηΒ, οὗ [86 ῥγὶποῖραὶ ραϑβαρεβ οὗ τπ6 τηοϑὲ ουΐηθηὶ ατοοὶς 
Ἐλι]ογβ, γῆ 0 τασιδὺ ᾿δ τὸ φαοιθὰ τμ6 ἀϊδριυξοα οἰδιιθα, Βα ἰδ Ὀθθη οχίδην ἰμ ἰἰοῖς οορίο8 οἴ 
106 Νενν οδιδιηοπῃί, . 

0 ΒΙΒῃορ ΔΙδγβὶ 5 1δοίαγοβ, ρατγὶ νἱ, Ὁ. 17. 
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δι δδ᾽βίθποοθ, οὐδοῦ, πα ρίογυ οὗ δαοὶὶ οὐἩ {Π6 ῬΘΥΒΟ 8 παιηθᾶ ; 80 {παΐ 
ἐλεν αγεὲ ΤΗΒΕΕ ἔπ ϑμῤδίαποε, ἀπά ΟΝῈ, ἐπ σοηδεπέ, ὧς εἶναι τῇ μὲν 
ὑποστάσει ΤΡΙΑ, τῇ δὲ συμφωνίᾳ “ἘΝ : οτ, ψιμουῦ [Π6 ΘΧρΙ παΙουΥ 
ῥθυπηθ, ὡς εἶναι τρία ἕν, 5ο ἐλαὲ {ἦι6 ἐδγοο αγὸ οπε." ὍὙθαδα ὌΧ ββί 8 
186 ΘΟΠΒΙἀογθα 88 ἃ αιιοίδίομ ἔτοπὶ ϑ'ὲ. 08}: (Π6ΥῪ ἀσγθ ποίΐ, μ6 δᾶ- 
τη θα, ργθοΐβαὶν {Π6 βαπὶθ δ8 {Π6 υνογὰβ οὗ 1 Ψοόδῃ ν. 7., θαῦ Π6 νγὰβ 
οὗ οριπῖοῃ ὑμαῦ ΠΟΥ ΤΔΥ πον 6 1658 )6 84 αποίδίοι ἔσομαι 1{.} 

“ὙἼΠΟΓο 18, ἀου .] 688, 80Π1Ὶ6 Β᾽ ΠΥ Ὀούνγθϑῃ {Π|8 ρϑδβασο δηάᾶ 
1 Φοόμη ν. 7.: ὕὰῦ β᾽ π]ΥΙ Ὑ δηα ᾿ἀΘΏΟΥ͂ 8.6 νυ ΥῪ ἀἰδγθης {}}1πρ8. 
Ἀμπὰ 1 18 (γα ἀρργϑίιθη4}) α8 ρ]αἴῃ 38. Ῥοββι 016 ὑμαῦ 16 γογὰβ ἴῃ [ῃ6 
Απαοομοίδῃ τσοϑά ἃγὰ ποέ ἃ αυοίαίοη ἴγοπι Π6 ἀϊβρυϊθδα ἰοχέ, -- ποῦ 
οηἶν ἔτουῃ {Ππ6 ἰοίᾳ] 8:16 ηο6 οἵ {π6 τρεῖς ΕΔΙΠ6γ8 οὗ (παΐ ραγί!ου Αγ 
Ῥοσιοα σομοογηϊηρ {πΠ6 ἀἰϊδραίοα ἰοχῦ, σοι ΠΟῪ τηυϑὺ ἤανο οἰΐοα 
ἀυσίηρ 1Πον ΚΟ οομίγονθυβιθθ 1 τἢ6 Αὐΐδηβ, 1 10 μα τ 8}}γ Ὀθθη 
ἴῃ ΠΟΙ σΟΡΙΘΒ; θυΐ 4180 ἔγοῃλ πὸ μοῦ, παῦ {μ6 5οπέϊπιοπέ οὗ {Π6 
Ραβϑασ ἄθονα σίνϑη ἔγομι {π6 ΑἸ Ιοοοίδῃ Οτθϑα 18 ἴῃ ἀπΊβοι ἢ 1Π6 
ἰλϑῦ οἴδιβα οὗ 1 “οδλη ν. 8. οἱ τρεῖς εἰς τὸ ὃν εἰσίν, απά ἐΐε8ε ἐΐγοε ΑΘ ΒΕΕ 
ἔπ ὁπ6. δια {Π6 βέτηο {πϊηρ; νὶΖ. (παῦ {πΠ6 ὅοη οὔ (ἀοά 18 οΘολθ. (ὅ66 
ΔΙ Σ ἰδαδο Νοινοπβ ΡΑγαρῃγχαβίϊο ΕἸχροϑιτοη, ᾿ῃ ρᾶρσα 3760.) ἘγίμοΥ, 
10 Μ1}1] θ6 ορβϑογνϑά, {παὐὺ [86 Απίοομοίδηῃ γθοα ναγῖθ8 ἔγοτῃ [86 60Π)- 
ΤΏΟΏΪΥ τοοοϊγοα ἰοχί, (Π6 πιαδομἑ πο τρεῖς Ὀδὶησ [γποα ᾿ηο {Π6 ποιρίοῦ' 

’ . Φ φΦ Φ 

τρία : 1 ἃ αυοίδυοη Πα ὈοΘη ἱπίο πα 64, {Π|π ἔγαιμοτ οὗἉ {παἴ οοηξδβϑιοη 
οὗ 1 που] μανα ὑβ6ὰ δ νγογὰβ οἱ τρεῖς ὃν εἰσί --- (686. ἐλγέθ ατγὸ 
οπθ. ἘΒυΐ ψΠαΐ τηοϑῦ πηδίοσια "ἢ γ δα ΐΓα 1568 0ἢ6 ραββαρο δἀἀυσθὰ Ὁ 
Βιθῆορ Βυτγρο8β ἔγοταῃ {Π18 ογϑϑά, 15. {π6 ἔδοῦ, (ῃδῦὺ (Π6 οἶδιι8ο νὰ8 ποΐ 
οἰἰοα ὈΥ̓ ΔῺῪ ατοοῖκ τυϊίον ὃ θα Ποῦ {Π8ῃ Μδπα6] (δ θοδβ, πὸ ᾿ϊνοά 
ἴῃ {86 7ουτίοορμ σΘοζαΣΥ, απα ν᾿ οβ6 αἰἰδοϊπηοηῦ ἴο {Π6 Βοτα 8}} οἰλιιγο]ὶ 
ὙὙΔᾺ8 80 ρτοδῖ, [πΠαῦ ἢ6 βθοϑὴβ ἃ Τ)οπηϊηΐσαῃ πιοπΐζ, ἀπά δαορίοα ἴΠο 
[οῃμοίβ οὗ 1π8ὲ σμυγοῖὶ σοποογηϊηρ {π6 ργοσθββίοη οὗ (μ6 ΠοΙΥ δριὶ γι, 
ἴῃ Ορροδίζου ἰο {Πο86 πηδϊη δῖ πρα γ᾽ π6 ατοαὶς ὁμοῦ. (ὑδ] θοα8 18 
Βυοοοοάθα ὈγΥ Βευγϑῃηϊαβ, ἃ τι οὗ (86 Μζεοπίλ. σοπίυγΥ, ὙΠῸ 4]5) 
ὙὙὯΒ 80 αἰζαομοα ἴο {μ6 Βοιηϊϑῇῃ οπυγοι, ἐπαὶ 6 ατοίαϑ 1 ΦΨολη ν. 6. 
ποῦ ὙΠ} τὸ πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀληθεία (ἐλο δρίτιέ ἰ6. ἐγ), Ὀαὰὺ πιὰ 
ὁ Χριστός ἐστιν ἡ ἀληθεία ((ἸἸΕΙΒΤ ἐς ἐγ εέἢ), ᾿ ΠΙΟἢ 18. 1η6 ταδάϊησ οὗἉ 

41 Τριΐοσ [0 τπ6 ΟἸΟΓΡῪ οὔ [Π6 Ὠίοςοδβο οὗ δι. Πλανι ᾿α, ΡΡ. 97. 104,.10,11]. 
43 ΜοΙΟΙΓ οὗ [86 ΟΠ ΓΟΥΘΓΒΥ τοβροσιηρ ἴ86 τὔγοο Η δύ ΉΪΥ ΥΥ̓ τη δε08, Ρ. 214. 
.3 ΤῊΉΘ ΟἿ]Υ Εχργεβδβίοῃ ΜΟΙ Ἀρργοχὶπιδῖθϑ ΥΟΤῪ ΠΟΑΓΙΥ ἴο παῖ ἴῃ (ἢ6 Απιοοβδείδη Οτοοὰ 

ἰ8 [6 (Ὁ]ονείπς, τς ἢ ὀσσυγβ ἐπ τ6 οσκα οὐ ΟγορΟΥΥ Ναζίδηζοη, νἢοὸ ᾿ἰνοὰ δηὰ ψγοῖθ 
ἀπτίηρ [86 πιά }6 δπά Ἰατίοῦ ρατὶ οὐ τῃ6 ἐσ σΘὨΓΓΥ : --- “ ΕῸῪ [86 ΟΟΟΒοΔ4 [8 ὁη6 ἴῃ ἴῆγτεθ, 
δηιϊὶ ἐλε ἰλτεε ἀτε οπε." “Ἐν γὰρ ἐν τρίσιν ἡ ϑεοτὴς, καὶ τὰ τρία ἕν. (Ορρ. Ρ. 630. ΟοἸ]οῃΐδδ, 
1690.) Βαὲ ἰξ Βα8 Ὀδθὴ βῆονῃ ὈΥ͂ Οτίίο Οδηϊαυσὶ ρἰεηβἰβ, [πδὺ (6 Γὸ 18 ηοἰηρ ἰῃ ΤΕ ΟΥΥ Β 
ΤΆΔΏΏΟΓ ΟὗὨ ἱπιγοἀυςσίηρ (Πΐ8 Ἔχρτγοβϑίοη τυ Βὶοἢ ἸηἀἸοαῖο8 δὴ ἱπιοπιίοη οὗ χυοιίηρ ἴπ6 βδογεὰ 
ψτϊοσθ. (ΥἹἹπάϊσαιίοη οὗὨἨὨ Ρτοῦ, Ῥοσβοῃ, ρρ. 58, 54.) [τ 8 Ῥσόρδῦ ἴὸ σϑδῦκ, (παὶ Οτίτο 
δάάμποοβ δποῖμοῦ ραδδᾶρα ἤοπὶ ΟΥΘΡΌΓΥ, Μ ΐοῖ, τοροῖμοῦ ἢ} τπᾶὺ 7.81 ργοάυορα, νγὰ9 
Ἰγαοοὰ ὉῚ Μτγ. Ρυγβοὴ 88 ὑοΐπρ οἰϊθα ἔγοπι εἷπὶ ΕΥ̓͂ ΕΠ γπΐι8 Ζίφαθοπῃ8: [88 18 ΠΟΤῸ 
οπιϊτιοα, Ὀοοδαβο ἰδ ἢ88 πο ἱπιτηβαϊαῖο τοΐδγεποθ ἴὸ ὑπΠ6 ργόβοηϊ ἀγριυσηθηῖ. ΑΒ ἴζ 18 ἱπΠ1|ρ08- 
δἰ Ὁ]6 ἴο οοπάθηβα νυ Ἱπΐη 18 Πἰπιϊῖ85 οὗἨ Δ ποῖα [Π6 ἔλεῖβ ἀπὰ δυριιπιοηῖβ οὔἉ “ ΟΥἶτο," ἴ0 Βῃονν 
ἐπαᾶς ἐπ6 ατϑοὶς Εδίθουβ, οἰϊοὰ ὈγΥ Ῥοτβοῃ, ἀἰὰ ποέ οἷτο 16 ἀϊἰδβριυϊοά εἰδθθα, 126 ΤΟΔΟΥ 1θ 
ΠΟΟΟΒΕΒΓΙΥ͂ τοίθιτοι ἴο ἢΪ59 “ Υ]ηαἀϊοδιίοη,᾽᾿ ΡΡ. 37 -- 75. 

6 ὦ Ιῃ ἴῃ6 ατεοκ Αοῖδ οὗ 1 1μϑίογαπ Οσαῃς!!, νογόμπι οἱ δρίνὶϊι5 ξαποίμα ((μο οτὰ δηὰ 
ἴμο ΗοΙΥ ϑρίγι1) μα θὲ θα ΪΥ ἐγα παῖε ὈΥ̓ λόγος καὶ πνεῦμα ἅγιον, ιἱιμουΐ 8η ἉΓΌΟΕΪς, 

ῬΕσδιβ86 {Π6ΓΘ ἴθ ΠΟΩΘ ἴῃ ἢ|ι6 μλτῖπ; Ὀιῖ Οδ]οοαΒ ἀπά Βγγοππίαβ, νο νοτο Ὡδινο ατεεῖκβ, 
δηὰ τῃογοίοσα {6} (8 ἀεβοίεηογ, νπτοῖς ὁ λόγος καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ν1{Π δι ΘΥΓ1|6]6 Ἰπογὰ 
ἴπδπ τπ6 Οοπιρὶιϊοιπίαη οὐϊίοτδ ἀπ ὰ Ἐγάξιηιβ ἰῃδεγιοα, ἢ ΒΙΒΒΟΡ ΜαγβὶΒ 1 [0618 ἴ0 ᾿ΤΤΑΥΪ8, 

Ρ. ΧΥΙ, ηοῖο 2]. 
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πο 1,αἰἴπ, δα ομαϊέθ {86 ἤπ8] οἴδυδβα οὗ [πὸ αἱρῇ γογθο, 1ῃ ΟρΡοεξ- 
ἰἴοπ, 1Πἰ|κουσῖβθ, ἰο {π6 ατϑοῖὶς τηδηυβουρίθ, πα 1π ΘΟΠ ΟΣ Υ ὙΠ 
ΟὨΪΥ͂ πιοάστῃ ἰγδηβουρίβ οὗ ἴμ6 γυϊραῖθ. πὲ ποχὺ (σοῖς ὙΥΣΟΓ 
ὙῸ0 μ48 οἰϊδα {118 οἶδιδβο, 15 Ῥϑίοσς Μορ!ϊδβ, ψ8ο Ἰγοα 1πη {π6 βευθῃ- 
(6ϑη ἢ οοπίυσΥ, δηα ψγῆ0 18 [Ὁ] ον α Ὀγ [86 ατθοῖκβ ἴπ ρθποσαὶ οὗ [86 
Ργαβθηῦ ἀρθ. Νὸοὺ β8ῃου]α ἰὉ μὲ ἰογροίίθη, {παὺ, ἤθη (ἢ 6 ραββαρθ 
βτϑὺ ἀρρϑαγϑα ἴῃ τοῖς, 1ῦ ργϑβθηϊθα 1861 ὑπάου 88 την ἀπ δγθηΐ 
Βῆδρ68 ἃ8 ἤθη 1 ἢγβὺ τη86 118 ΔρΡΡΘΆσδΠΟΒ ἴῃ {Π6 1,Αὐϊπ, 16} υσου]ὰ 
ΒΟΔΥΌΘΙΥ ΒᾶγΘ ΒΔρραμαα, 1 1ὺ Πδα Ὀδοῃ ἀοτγινοα ἔτοσα {π9 δυϊορσταρα οὗ 
δι. Φοδη. 

« Τῆο αἀϊβριιζοα οἴαιι86 ἰδ ΝΟΥ ΟΝΟῈ φιοέοα ὃν αν ΟΓ ἐλε 7, αἴἕπ  αίδετα, 
ευθη τολογο ἐΐ6 βιδ)οού 9. τολίοῖ ἔλθψ τοῦγα ἐἰγεαξίπς τερμγεά ἐξ, απὰ 
τοΐεγα τος δλοιία ἐχρεοξ ἔο 266 ἐξ οἱέοά. 

“ ἘῸΓ ᾿πβίδῃοθ, 10 18 ποὺ οἰζοα Ὀγ {π6 δυΐμοσ οὗἉ {Π6 ἰγοαῦϊβα οἡ {886 
θαρίϑιῃ οὗἁ μϑγθίϊοβ διλοηρ ΟΥ̓ ρυϊδηΒ γοσΐτθ, ποὺ ὈὉῪ Νοναδίϊδη, ΠΑΡ 
Ῥίβμορ οὗ Ῥοϊοίου, Ιμιοἱέοτ ὈΙΒΒορ οὗὨ (δρ] αγὶ, Ααλθγοβθ, Εδυϑίϊηιβ 
186 ῬΙΘΒΌγέον, 1.60 {πὸ ατοαῦ (τὸ ὑγϑηβοσῖρθοβ (ἢ6 ψ0]6 οοηίοχῦ, 
δ ῥρᾳ8868 ουὐδὺ {{|18 γθυβθ ἴῃ 18 οοϊδγαιθα βριβι16 ὑο ΕἸδνίδηιιβ, νυ 10 ἢ 
Ὑγἃ8 ἰγαῃηβὶαίθα Ἰηΐο ἀσοαῖ, δηά τοϑδα ἵπ (6 σουῃο}} οὗἩ ΟΠ οβοη), 
1π6 δυῖδον οὗὨ {6 ἐἰγοαίίβα [)6 Ῥχτοσμῖββῖβ, ϑγοηθ, Αὐυρσυδίϊπο, Επ- 
σἤοσῖαβ, {Π6 Ῥβουαο- ΑἸ Πδπδβῖυϑ, {π6 δυῖθοσ οὗ 186 Π᾿βρυϊαίοη ἀραϊηβὲ 
Αὔῖιβ, Εαουηάυβ, π|]|1ὰ8, (ὐο θα }18, Επιβίϊοιβ, Βοᾶθ, ασοροσυ, Βοο- 
1818, ῬΒΠ]αβίσι 5 Οίδῆορ οὗ Βγθβοῖα, Ῥαβοβδβϑιιϑ, Αὐπόθιυβ ηϊοῦ, δηά 
ΡΟΡΕῈ Εβοῦϊαβ 1. ΤΠ δανοοαίοβ ἔου 106 ρου ΘΠ 688 οὗ {π6 αἰδριυίοα 
οἴδιιβα, Ἰπάθοά, αἴἴσιη ὑπαὶ 10 18 αυοίοα ὈΥ ΤοΥ]6η, Ογρτίδη, δηά 
οἶμον δῃοϊθηῦ ΕΠ ΓΒ οὗὨ [86 1,δἰη σὨυγοῖ ; ὰΐ {818 ἀραῖη ἢδ8 Ὀθθὴ 
ἀδηϊοα ὈΥ (μοβθ γι τηδϊ αίδιη ὑπαῦὺ {Π6 οἰαυβα ᾿ἢ αυθΒοη 18 ΒρυΣΙΟΙΒ. 
ΤΠ6 ΒΌρΡοδβϑα ἐββ πο ῃ168 οὐ [8686 ΕΔΙΒΟΥΒ ἀΓ6 ΘΟμΒΙἀογοα ὈΘΙΟΥΤ. 

“ 1 πιαν αἶϑο δὲ ααἀἀοά ἐῤαὲ δοηιό 906 ἐδ Ῥγοίοξέαπέὲ ΠΟ ΓΟΥΠΙΟΥ 5 οἰ δ. ῦ 
γε)εοίοα 1 «οῃῃ ν. 7., ον" αὲ ἰοαβὲ πιαγλεα ἐξ αα ἀομδίζμϊ; απά ἐπομσὴ ἐΐο 
εὐϊέοτς οΥ ἐλ Ἐποίϊ δὴ Νειυ Τεϑίαπιοπί, ἀυτγέπρ ἐδιο τεῖσηδ ὁ την ΚΠ. 
απὰ Ἐαιοαγά Υ]]., μπϊυγπιΐν αὐπιϊέοα ἐΐιὲδ ὑόγ86 ἐπίο ἐδλέ ἑεπέ, γοΐ βδοηιδ 
0 ἐλόηι ἐσργοβϑοά α ἀοιδὲ ὁ ἐς αμἐπμοηπέϊοϊέψ. 

« ΤὨυΒ 1Ὁ 18 ψδῃύηρ ἴῃ {16 (ἀούτάδῃ ἰγβηβ]αίοη οὗἁὨ {π6 1] υϑέγῖουβ 
τοΐοστηοσ, Ὦγ. Μαγη [αἴ πον, πα ἴῃ 411 [Π6 οαἀϊάοπβ οὗ 16 ΡΒ 64 
ἀυτγῖπρ' ἢ18 δ. ΤΠ Ἰαϑῦ δα ποη ῥυϊηίθα Ὁμοῦ 1, ΠΟ ΓΒ ΒΌροΓ- 
Ἰηΐθπάθμοα (πᾷ τ Β10ἢ. γ88 ποῖ αὐ ΒηΙΒΠ6α {1}} αὐοσ δ18 ἀ681}}}) νγαϑ 
{παὺ οὗ 1δ46, ἴῃ {86 ῥτγοίλοθ ἴο ψ πϊοῆ Π6 σϑαυοδίβ ἐμαῦ πὸ ρϑύβοῃ νν}}} 
ΤΏΔΪΚα ΘΗΥ͂ Δ᾽ [ΟΥ̓Δ Οη8 ἴῃ ἢ. Βυΐ [Π18 σγοαῦ πα ροοα τηδη δΒαὰ ποῖ 
Ῥδθὴ ἀδθδᾶα {ΠΙΓῪ γϑᾶσϑ, 6 {Π6 Ῥαββαᾶρα γγ7χ88 ἱῃίθγροϊαίθα 1 18 
(ἀὐοττδη ἰγϑηβδἰαίίοη. 186 ἢγϑὶ δαἀϊοη, ἴῃ ἡ ΒΙΟἢ [18 δοῦ οὗὨ 1η]τ801606 
ἸΟΟΪΚ ὈΪδοθ, ἀπὰ ἴῃ σοῦ (πο γ ἰαχὶ δὖ Ἰθαϑὺ νγα8 οοσγυρίοα, 18 {πᾶῦ 
ψΒΟἢ νγ88 ῥτυιη δα αὖ ΕὙδηκίογι ἴῃ 1674. Βαῖΐ ἰῃ 1Π6 οἀϊοη οὗ 1688, 
Ῥυϊηϊοα ἴῃ {86 βαμθ ρ]δοθ, πα αἰἶδὸ 1ῃ ΒΥ ΓΆὶ δ.}}} Ἰαίογ ΕὙδη Κῆοσί 
ΘαἸΠΠ0η8, {86 Ῥαδβαρὸ Μ)ὸὼπϑ αραΐῃ οπλίίοα, Τὴ οἹἀοδὶ ὙΠΟ ΟΣ 

41 ΒΡ. Μδγοδ [εἰΐοῖβ (0 Τ͵ΔΥΪ8, ΡΡ. χυἱ.--- χὶχ. 



Οηἡ ἐλε Πεαάϊπηρ 9 1 ὕολη ν. 7. 367 

εὐϊάοη, τ Ι ἢ τοοοὶνοα 1ζ, τγαβ ἐμπαῦ οὗ 1696; απᾶ ἴπ {π6 ὙΠ ΘΉθογρ 
οὐϊίοη οὗ 1699 1ὖ 18 ΠΠἸκαυσῖβα σοηίδί θα, Ὀαΐ 18 Ῥχϊηΐοᾶ ἴῃ Βοσάδῃ 
σδαγαοίοσβ. [ἢ 1696 1ὐ τγᾶβ ᾿πϑογίθα αἷβο ἱπ [6 1,ον (ἰδγήδῃ Β10]6, 
Ῥγϊπίθα τὰ {μαΐ γος δ Ηδιρθυγρ. ἴπ {π6 βανθηΐθοηίῃ σθηΐατΥ, 1 
ψ6 δχοορῦ {π6 ΥἾ εἰς τρ δα ἴοη οἵ 1607, ΒΟ τοδὶ θὰ ἔσὰθ ἴο 
Τα ΒΟΥ ἰαχί, {86 ᾿ΠΒΟΥ ΟΠ 88 σΘΠΘΓΆΙ; Δ Πα ΒΙη06 {μαὲ {ἰτπ26 1 18 
Τουπά 1ῃ ΟΥ̓ ΥΥ οαἀϊίοη οὗ δ18 (θυδῃ ἰγαηβ οι οὗἉ {Π6 ϑοσ: ρύιγθβ. 

« (αἰνίη, ψἢο τοί ποα 11, Βροδ Κα νϑΥῪ ἀου Υ]]Υ οὗ 1. πη [86 1, απ 
ψΟΥΒΙομ,, ρυϊηἰθα ὈΥ̓ ΘίΘΡΗΘΏΒ ἴῃ 1644, ἀπα Δβϑουιθθα ἰο 1,60 υἀα (το 
δι δτασοα {86 {Β6ο]ορίοαὶ νὶονγβ οὗ Ζνυηρ]6 [86 τοίοσμηον οὗ ινσιΖου- 
Ἰδηά), 1ὖ 18 ἀἰβιηλ 586 ἴτοσα {Π6 ἰοχί, Ὀθαὺ τοί ηθά ἴῃ 16 ΠΥΡΊ ; δπᾶ 
10 (ὐαϑίδ!οβ 1 δὔη σϑύβϑιοη, ῥυϊηΐθα αὖ Β48}} 1ὰ 166] δηὰ δρδΐῃ ἴῃ 
1563, 1ἴ 18 ᾿Ἰποϊυάοα ῬὈοΐνθοῃ ἀὐπεν ὅν 

ΑΙ] 16 ΘΑΓΙΥ ῥτὶπίθα αι !]οὴ8 οὐὗὨἩ [86 ΕἸ ρΊ] 8 νογϑίοηβ οομίδὶπ 
1 δοδη ν. 7., Ὀυὺ Βοὴθ ἤδανθ τρᾶγκβ οὗ ἀουδί, οἰ ἢ Γ ̓ πο αϊηρσ {6 
ψοΓ86 δον ΘΟ ΡΑΓΘΏ 6868, ΟΥ ῬτΙηδπηρ 10 τη αἰτηϊηυὔϊνο Ἰο ΐοσβ. ΤΉ, 
1η ΟΥ̓δσηου  ΒΙΌ]6, ἀβυλ]]ν ο8116 4 {π6 ατοαὺ ΒΙ10]6, ου δοοουῃΐ οὗ 18 
81Ζθ, ἴῃ (86 οαϊάοι οὗ 1639, 1 ΔΡΡΘΆΓΒ ἴῃ (Π6 [Ὁ] Ὡρ᾽ ΤΔΏΠΟΙ: ---- 

“ ΤΕῖδ 96δὺ5 Ομ σἰδὺ 15 Βα ἐπδὲ σϑῖηὴθ ὉΥ τίου δηὰ ὈΪουᾶ, ηοὺ ΌΥ τγαῖδσ ὁποὶυ, Ὀυξ 
ὃγ ει τὴ δηὰ ὈΪουά. Απά ἰξ 18 [86 δρτγείβ ὑμδὺ Ὀθαγοῖ υγίηθϑ, Ὀθοδυδα [86 ἄρτοιο 
15 ἰγυοσῖῃ. 
(ον τὃβὲν ἂσγὸ ἴδγο ψ ἢ !ς ἢ Ὀεατο γοοογᾶο [ἢ ἤεδυθη, [86 (Δἴ Γ, [6 ψτογάθ, δὰ ἢ 9 ΠΟῪ ξοοεῖ. Απά [π666 
ἔδγϑ δγὸ οῃ9), Δ ἃ [ΔῸΣ ΔΥῸ ἴδγο τ ΒΊΟΝ ὈΘΟΓΟ ΣΤΘΟΟΓΘ (ἴα ὁτι8) [86 δρτοῖβ, ἄχο. 

“Βυΐ, οὐ {86 ΟἾΠΕΥ Βαπά, ἴοσ [86 σομυϊποηοεβ οὗ ἔπ οοπίτογοσιοα 
οἶδιιβθ, 1ὃ τγδϑ οοῃΐδεπαθα, 

«(1. Ἑχίογπαϊ εουἱάεποο.) 

“1, 7λαΐ ἐἰ ἐς 7ζοιπα ἐπ ἰδέ ἀπεὶϊοπὲ 7, πεέϊη Ῥεγβίοη, τιοϊϊοΐ τσαδ σΥΥοηξ 
ἐπ ΑΓ γῖοα δεΐογε ἐδε Ῥείσαίε εγδίοη τοαβ τιαάθ, απά αἶδο ἐπ πιοεῖ 
πιαπιδοτίρί ΟΓ .ογοπιο᾽ 8, οὐ ἐδ ιίσαίο 7,αἐΐπ Κεγςίοη. 

ς ΤΉ δποϊθηΐξ νοσβίοη ουστοηῦ ἴῃ Αἰτῖοα, ἀπα ὙὙΠΙΟἢ 18 ργθβαγνϑα ἴῃ 
186 Ὑτϊηρβ οὐ (86 Αἰτίοδη Εδίμοσβ, 15 ποῦ ΟὨΪΥ ΟἸΔΟΓ ὈΥ͂ ΠΙΔΩΥ͂ 66ῃ- 
τατῖοθ ὑἤδη [Π6 πιοβί δῃσϊθηΐ ΘΟΡΥ οὗ {πὸ γυϊραία 1, οἴη Ὑ ὀγβίοι οὔ 
1π6 Οδίμο]1ς ΕΣ ΡΙ 8.168 πον οχίδηϊ (8ο {παΐ 10 τγδϑ βαϊ ἃ {παῤ γγθ μάνα 1ῃ 
[6886 ὙΘΥΒΙΟἢΒ ἔιοο αϊδέϊπεΐ αμίξλογίξϊος ἴοΥ [Π6 ν 6786), διιΐδ 18. αἶδοὸ το 
ΤΏΟΓΘ δηῃοϊθηῦ ἐμᾶη (86 οἰάοβί ΟὝσθοῖκ τηδηυβουρίβ. Βαυῦ 1Ὁ τηυδ Ὀ6 
Δαταϊ 64, {παὺ ΔἸ Βουρἢ ταοϑ οὗ [Π6 τηβηυβουρίβ οὗ {π6 γ αἱραία 1,αἴ1π 
Μαογβίοι οοηίδη {π6 αἰδρυϊοα οἶαιδο, γοῦ {ΠΥ ἀγὸ {πΠ6 Ἰοαϑὲ δῃηοϊθηῦ 
δηα τηοϑί ᾿ῃοοστθοῖ. [ὑ τῃρδὲ 4180 6 σϑοο]Ἱϑοίθα, (μα βοπο οὗ 16 
1,αἴλῃ ἰτδηβουῖθοτβ ἰοοὶς {Π6 τηοϑῦ ὉΠ ΑΥΤ [8016 11 θοτί 168, ᾿Βου ϊηρ; 
ἴῃ ομα Ἀοοῖ οὗ {Π6 Νὸνν Τοβίδτηθηϊς ραϑβαρθθ ἡ ΒΟ (Π6Υ ἴοοῖ ἔγοτῃ 
δηοίπον, δηα ἔγθαυ θ} ἘΠ} ΓΔΒ ηρ; δι 6 ἰαχὶ τιμαὶ ὙΠ6ὺ ἤουμά 
πε τοα ἴῃ [ἢ 6 τηδτρΊη οὗἩ [86 τηληπβοτρί τ Πθη06 Π6Υ ρορὶοα. ἴΠπᾶ6Γ 

41 Τῃ Ὠιίβ Ῥχγοΐοριιθ, ΟΥὑδΠΤΩΟΓ οχρί αὶπθ Ἡγμδὶ 18 τηθδηΐ ὈΥ [86 8Π)8}]} Ἰεΐζ6 ΓΒ: -- “ ὙΠΟΓΟ 88 
οἴῃ γὺ 8}4}} θπὰθ ἃ 51181}} Ἰεϊῖγο ἱπ 1Ὲπ6 ἰδχία, ἰδ βρη οἴ, [Παὶ 50 ἸηΟς 6 88 ἷβ ἰη [86 
ΒΙΩΑΪΙ Ἰοεῖγο ἀοίἢ δϑουπάθ, ἀπὰ 18 τοῦ ἴῃ ἴΠ8 ΘΟΙΠΤΏΟΠ ἸΓΔΗΒίΘΟΥΟΙ ἴῃ Τδῖγπο, [ΠΔ 18 
ἔοπηάο, οἰ Π6Γ ἰπ [6 Ἡθῦττθ οὐ ἴπ6 ἄτεκθ, νι Βο ἢ ογάθβ δηὰ βεπίθποοβ γὸ ἴᾶνο δά ἀϑὰ, 
τοῦ ΟΠΪΥ ἴο τηδηϊξεϑίο ἴΠ6 Βατὴθ πηΐὸ γοῦ, θυ 4180 10 Ββαιβῆς δπὰ οοηΐθης ἔποβο [ἢδὲ 
Βοσοθοίοσοίγσωθ ἤβεἢ τηγ5886(1 ΒΌΘὮ δοηξθης 68 ἴῃ 186 ΒΥὉ]ε8 πὰ Νὸν Τοβιδιιθηΐβ ὈΕ[ΌΓΟ 5868 
ἔοτιμ." 



3038 Τεχίμαϊ (γ ξοῖβη. 

{Ππ686 οἰγουμπηδίαποσθ, Μ|ΙΟἢΔ6118 ΘΟ πο 168, ΘΥΘΥῪ ΟὨΟ τησϑὺ Ἰτηπιοάϊαίο Υ 
ΘΌΒροοῦ ἐῃαὺ ἃ ρᾶδβαρϑ, 8 ]0 ἢ 18 τυδηθηρ ἴῃ 4}1 [πῃ δποιθηῦ ασθοῖκ 
ΤΩ ΠΠΒΟΥΙρΡΐ8, πα 18. ΠΠἸΚ 186 τυ Δη Ὡρ' 1Π ΤΑΔΠΥ ΔΠΟΙ οὔ ΘΟΡΙ6Β ἀν η οὗ 
{π6 1,αὐϊη γογβῖοι, 18 δὴ 1ἱπίουροϊαομ ἴῃ ἴθοβα [μαῦ!π τηλη ΒΟΓΙΡ 8 
συ ΠΙοἢ οοπίδϊη 1. Απά, ἴῃ τΠ6 ργαβθηῦ ᾿ηβίδηοθ, {6 βᾶτηθ ολμβο (ῃδΐ 
Πα8 ῥγοσιιγθα 80 σζδηυ Ζοαΐοιβ λανοσαίαβ ἴῃ δνουγ οὗ 1 «ον. 7. ψ͵88 
186 ῥγηοΙραὶ οαιιδα οἵ 18 ᾿πἰγοάἀαοίζοη ἀπ σϑηθσαὶ σοοθρίϊοι ; ΥἱΖ. (Π6 
ἱηροτγίδηςο οὗὁἨ {86 ἀοοίγμθ σμιοῦ 10 οομίδῖπβ. Αἶβὸ γγ αν 50 
ΜΆ. οὗ [Π656 ΕΡΙ5.165 ἴῃ {πὸ οἷα 101 νΘΥΒΊΟΙ. 

“2, Πὶ ἐς 7οιιπα πὶ ἐδιο (πη οδϑίοη, οὗ Ἑαϊξἧ, απα αἶ5ο ἴπ ἐδ 7 ταν ὦ 
ἐλο Οατεοῖ Ολετοῖ. 

“Τῆς Ορηζεβϑείοι ὁ αἰ 9 ἐδ Οτοοκὶ Ολιγοῖι {ἰπὰ8 Ἰηϊτοάιιοοβ {Π6 
οἴδυβο: --- σΠΟἿ, 'ῃ 18 Ὡδίῃτγο, 1ἴ8 {{π6 δηα οδἴογηδὶ, ἀπά (ῃ6 Οτγοαίου οὗ 
811 {Πϊπρ8, ν]31016 απα την ]51016 ; Βα οἢ α]8ὸ 15 {Π6 5ΟΝ δπᾶ {86 ἤουχ 
ΡΙΕΙΤ. ΤΠον ἀγὸ ἶβὸ οὗ {Π|6 βᾷϊηθ θββθῆφα ἈπΊοηρ' {ἘΠ ΘΠΊΒΘΙ 68, 6- 
οοΥάηρ ἰο [6 ἀοοίτϊπα οὗ Φοῇη {μ6 Εὐναπρο]δί, 0 βᾶγ8, ““Ζλεγα 
αγὸ ἰΐγεε ἐλαὲ δεαν ἰδϑέϊπιοην ἴθ Ποαυθη, ΤῊΒ ΕἌΤΗΕΒ, ΤῊΗΒ ἸΟΙΝΡ, 
ΑΝῸ ΤῊΡ ΗΟΙῪ ΚΡΙΕΙΤ, ΑΝῸ ΤΗΕΒῈ ΤΗΞΚΕΒῈ ΑΒΕ ΟΝΕ.ἢ 

“ΊΩ {6 Ζηεϊωγσίο5 97 ἐϊο ατοοῖ Ολωτοῖ, ἀταοὰρ οὔ ρογίϊοηβ οὔ 
Βογιρίαγο, [Π18 ν υβ6 18 ἀἰγθοίθα, υγ {π6 Οὐκ σἰυδὶθ, ἴο 6 τϑδᾶ ἴῃ 
118 ΘΟΌΓΒ6, ἴῃ {πΠ6 {πἸγίγ- Ὁ πσϑαὶς οὗ {86 γοατ.ὶ 

«8. 7εὲ ὃς Κοιιπα ἴπ ἐδ ΟΕ Ὁ ΚΟΜΑΔΝΌΖἑ, ον Ῥυῖγιϊέυο (9) 7ιῖσῃν 
60 ἐλ 7 αὐ Ολμγοεῖ, νυ οι σθοῖθθ8 {818 νασθθ 1ῃ {Π6 ΟΠΊΟΘ6Β ἴον ΤΥ ΠΥ 
ΘΌΠΑΑΔΥ, ἀπ ἔογ {π6 οοίανο οὗ Εὐδϑίοσ, δῃᾷὰ 4180 ἴῃ {π6 οἵἶιοθ ἴῸσ [1.6 
Δατηϊη!βίταμ!οη οὗὨἨ ρδρίιϑιμ. 

“ἼΠ686 ἔννο [6ϑ 1 Π10}168, Ὁ ζγ. Η 4168 ᾿ππᾶρῖπ68, γα ἀθοῖβῖνα 1η [ἈΥΟῸΓ 
Οὗ {[Π6 δι πο οἱτγ οὗ [πΠ6 οἴαιβο. ΕῸΣ (Π6 ἄγριι68) ἤθη Ὑ7ὲ ΘΟΠΒΙΔ6Υ 
[π6 Ἰαβίϊπσ βοιδπχ μαὺ ῥγονδθαὰ Ὀούνθοη {η6 (τθοκ δπα 1 η 
ΘΠ τ 68, ἴσο {π6 {πλιὸ οὗ {Π6 Αὐδῃ δηα ΑΒ μαβίδῃ ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ, 
δοουύ {π6 Ηοιηο-οιιβίδη ἀπά [Π]οιμοϊ-ουδβίλη ἀοοίτϊηθ οΥ̓ΤΠ6 ΕΓΠΟΥ απὰ 
οὗ {86 ὅοη ; δηὰ δρϑοιιΐ {π6 γτγοςσοβϑίοη οὗ {πΠ6 ΗΟΪΥ ϑριτιὺ ἔγοιη {ἰπ6 
ἘΔΙΠοΓ δπὰ τόσα {86 ὅοη; σοι γὰ8 τηδιηἰαϊηθα ἔγοτη ὈΟΐἢ Ὀγ {Π|6 
Τα οπαγοὶι; Ὀυΐ οοπίοείθα τοβρθοίιηρ [86 ἰαίϊίοῦ ὈΥ ἴἋπΠ6 ατερκ, 
1ηΔϑηλοἢ 8 0Π6 Ρῥγοσοβϑίοη οὗ ἰῃ6 ΗΟΪΥ ϑριγιῦ ἔγομι [ἢ 6 8 18 ποί 
ΟΧΡΥΘΒΘΙΥ ββογίοα ἴῃ ϑοσιρύαγα, που σῇ 10 ΤΔΥῪ ἐΑΙΓ]Υ Ὀ6. ἀπ ρ]164 ὃ ; 
6 ΤὩΔΥ͂ ΓΟΒύ δβϑυγο {πῶῦῷ (Π6 ΟἸΕΓΡῪ ΟΥ̓ ΤΪμ6 σθοκ σμασοῖ νου] 
ΠΟΡΟΥ πᾶν δἀορίοα [Π6 οἰδιιδο στρ ον ΡΟΩ {π 6 ΔΟΓΒΟΥΠΓΥ οὗ {πὸ 
1μαὔϊη, 1 ΠΟΥ πα ποὺ Βυ ποἴοηΐ νου γΒ ἔου 1ὖ τῇ Π6ῚΓ οὐσῃ ατοοὶς 
ΜΟΥ ; δπα ὄονθῃ, ρϑυθδρβ, ἴθ {π6 διιϊοργαρῆ ἈΠα ὈΥΪΠΏΔΓΥ ΟΟΡ 65 οὗ 
δὲ. Φομη 8 ρ150168, νν μιοἢ νν γα ργορΌΪν δι βιϑιηρ τη {π6 οἤαγο οὗ 
Ἐρμθβαϑ, 611 116 δῃα οὐ {π6 ἔοασι} οοπίυγΥ, αἱ ἰδαϑί. ΤῊ νο ἰοδιϊ- 

“1 Ὧν. δ} 1} 8 Μ|βοΟΙ]π68, Ρ. 1556. Τιοπάοῃ, 1686. 
“2 ΤΤαν 58 Ιμοτίο 5 ἴοὸ αἰῦοπ, ΡΡ. 61], 62. 
3 ΤἈδῦ ἴπ6 ΗοὶΪγ αΠοδβὲ ῥγοςοοὰβ ΠῸπ τῃ6 ΕΔΙΠΘΓ, γ᾽ Ἰοδτπ ἔγοπι [Π6 ΘΧΡΥΓ 685 δι] ἸΟῪ 

ΟΥ̓ ΟΠ γίβι, 00 ΒΑ γ8, “ὙΠῸ ϑρῖγιὶ οὐὁἨ Τγαιῃ ν ΐσἢ Ῥτοοοοάοίῃ ἔγοιη (6 ΕΔΙΠον. ἡ (Τοδη 
χν. 36.) ]η ἴΠὸ Βα Π16 γΟῚ56 [10 δΑΥ͂8, “1 ν}}} δοηά {1ἰὸ ϑρίγ." Απὰ ὅ8ι:. δὰ] τ0}}κ τὴὸ 
ΟαἸδιίαπη8, " σα δ} βοηῖ [οστῃ 16 ϑρίγι οὗὁὨ μ]8. ὅοῃ ἰηΐο γοὺγ Ποατγί8,᾽ (6 ]. ἱν. 6.) 
ἤθηοο ψὸ ἰηέοσ, [παρ [6 ϑριτιν ργοσθοὰβ ἔγοσα [86 δοῃ δ]50. 

“4 Το διιίπον οὗ {πῃ ΟὨγουίοοιι ΔΙοχαπάσγίπαπι, ἰῃ [86 ΓΟαγ] σοπίπτυ, Αἰ ἤγτηβ, ἐμαὶ 1}16 
οτιϑηΔ]9 οὗ δι. δοη δ τυττπρ 8 γογο 1861) ργεθοσυθὰ δὲ ΕΡμοθαδ. 10γ. [18108 οἡ ἴῃς ὙΠ ΏΠΥ 
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τ ΟΠ168, ΟἹ ἩΒΙΟὮ {Π18 Ἰδαγπ ἃ τιον {ἶν18 ἀγριια8, σου] ἃ ἀπαιοϑεϊοη- 
ΔΌΪΥ ὃ Θηἐ1 16 ἰο στοδῦ νοῖρμΐ, 16 1Γ56 Οὐηξαβδίομ δηὰ Γι, αγρὶββ οὗ 
[16 τοῖς ομυγο οι Πα οοτηθ ἀονῃ ἴο Ὧ8 υποογτυρίοα. δῦ ἰἤογα 18 
ΘΥΘΥῪ ΤΘΔΒΟΠ [0 Ὀ6ίϊονα ὑπαὺ [Π6 οἰαιι86 ἴῃ ααδϑίοη τγ88 ᾿Ἰπίουροϊαϊοᾶ 
{Πόγϑῖῃ, ἴῃ [Π6 ἰουγίσομἢ οὐ ΕΠ ΘΘΩΓ οΘηζΓΥ, Ὀ. 8οηλα οὗ (ῃς ατοοῖκ 
ΟἸοῦσυ, ΚΟ Μ ΓῈ ἀθνοίθα ραγίϊβδηβ οὗ ἔπ6 Ελουλιθῃ 8366, ΟΥὁ 686 81}}} 
Ἰαῖθτ, δἴΐου {Π6 Ἰπνθηϊοη οὐ ρῥγϊπίϊπρ, ΒΘ [86 πιΔ]ΟΥΥ ΟΥ̓ [16 
σΟΙΩΠΊΟΠ. ΡΘΟΡΪ6 ἔγοτα ὑμὶν Ἰρῃόσγαηοθ οου]ὰ ποέ ἀοιδοῦ {Π6 ᾿Ἰπηροβιοῃ ; 
ΘΟΙΒΘΑΌΘΏΟΙΥ {Π18 ἀγρυτηθηΐ [4118 ἰο (η6 στουπά.ἢ 

10 18 Βαγργιδίηρ παῦ (86 1,δὔη 1λζαγριοβ βου] μᾶνο Ὀ6θῃ οἱἐοᾶ οἢ 
{π6 Βυρροβιίοι {παῦ ἴΠῸῪ Ὑ6ΓΘ ἀπδϊίογοά ΟΠ τβδη τηοπυτϊη θη 08,.---- 
Θβρθοί ΠΥ ἴποβθ οοηίαϊπιηρ δὴ ΟΠΟΘ [Ὁ {Π6 ΘΟΙΩρΑΓΑ  γ6] Υ τϑοθηΐ 
ἔοβίιναὶ οἵ ΤΥΙΠΥ͂ δυπάαγ. 

“4, ]7ε1τοα8 βαϊά ἐλαΐ ἐξ ἴ5 εἰξοα ὃψ πμπιετοια 7 αὐη Ἑαίδετε. 
“ Τῃ ΤΟΡΙΥ ἴο {118 ἀγραπηθηΐ 10 185 ὑτροα {πᾶ [Π6 Δ μου Υ οὗὨ (89 

1μαῦλη ΕΔΙΠΘΥΒ 18 Ἰμίθυιοσ ἴὸ ἐπδΐ οὗ 1Π6 ἄτθοι ἘΔΙΠΟΙΒ 'ἢ ἀο θυ ηρ᾽ 
(Π6 τϑδάϊηρβ οὗ ἴπΠ6 ἀγθοῖκ τλδπιιβου ΡΒ ; [ῸΓ, ἴὰ τυ ηρ ἴο ἴπ6 1μαίη 
οΠυγοῦῆθ8, [ΠΟΥ͂ ἀβυδ}}Υ τοίου ἴο {ΠῸῚΣ οὐ νογδίοι οὗ π6 δογιρύυγοβ, 
αηά, |κ6 ΟὟΥ αἰνίη68, πυϑῦ 6 υπάογβίοοά ἴο αυοΐθ (Π6 δβϑίβ Ὁ] ]8Ποὰ 
ἰγϑηϑἰαἰϊοη, Ὁ }]688 ὑΠῸῪ σῖνο ποίϊοα οὗ [86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ : ΠΟΥ͂, 1 1Π6 
Ιαῦῃ ΕΔΙΠΟΥΒ 6ΓΘ ἈΠΕΧΟΘΡΙΟΙΔΌ]6 ΤΥ] ΠΏ 68868, αηα 16 (Π6Υ μαά αυοίοά 
Ἰῃ ΟΧΡΓΘΒΒ [θυ π]8 (ἢ 6 ΨνΠ016 οὗ {π6 σοί γονογίθα ραββαρα, {ποῦ αυοίδ- 
ὉΟΩ8 ΜΟΙ]Α ῥσονα ποίμιηρ' τρογο ὑπδὴ ὑπαΐ {π6 ραββαρα βίοοα ἴῃ {Ποῖν 
ΤΑΔΗ ΒΟΓΙΡΙΒ οὗ 1π6 1,Δἴ1η γουβῖοη, Ἀπ ΘΟμΒΘα  ΘΏΓΥ {μαὺ (86 1,αἴη 
γΟΓΒΙΟῺ οΟμἰαΙΠΘα 1ζ ἴῃ ἃ ὙΘΙΥ͂ ΘΑΙΪΥ ἀρα; μαΐ {Π6ῚΣ ονυϊάθῃοο, ἰΐ 18 
αϑδογέεα, 18 ὙΟΥῪ ὉΠθΑ ἰϑέδοίοσυυ. 

“ Ατοοῦρ ἴπ6 1δη Εδίμουβ, τ ποπὶ [86 δἀγνοσαδῖθα ἔοσ [86 σοηυΐηθ- 
688 οὗ 1 Φοδη ν. 7, σα ἰο αν αυοϊοα [ἢ18 νϑσβθ, Τ υί ] 8} 1π 
{η6 Βοοοηᾷ, ΟΥργίδπ ἴῃ {π6 ἰμϊγτά, “ ὁγοῖὴθ ἴῃ {86 ἰουσί}, απ [86 
Αἰἴσδη ὈΙβμορθ δἱ {86 οἷοβθ οὗ {π6 ΑΓ, ΘΟ ΣΥ Βανα ὈΥΙΠΟΙρΡα]]Υ ὈΘΘα 
ΓΟ] 16α ΟἩ. ᾿ 

ς (1.) Τα ονίάδῃοο οὗ Τοῦ] δη, {Π6 ο᾽ἀοδὺ 1,αὐϊη ΓΙῸΣ 80 Πᾶ8 
Ὀδϑῃ αποίοδα τη ἄνουν οὗ 1 Φοδη ν. 7., 18 σδοῃίδι πθα ἴπὰ 16 [Ὁ] ον 
Ῥαββαρα οὗ [18 ἰγβδῖβ ἀραϊηϑ Ῥ͵ΊΆχϑδθ, γοϑροοίϊηρ [π6 Ῥαγδοϊοῦβ οὕ 
Οὐοτίοσίοσ : -- 

“ Οφίογυμ,, δ πιδὸ δμπισί, ἰπαϊῦ, δίσαῦ 'ρ96 46 ρδίγὶϑβ. [118 σοηποχὰβ Ῥβίσίδ ἴα 
ΕΛ ο, οἱ ΕἾ τὰ ῬΑγδοοἴο ἰγοϑ ΕΠ οἰζ ΘΟΒΕΓ ἢ 68, δἰ γαπι ὁχ αἰΐοτο : αἱ ἰγΣ68 μπῶπὶ 
δι ηἴ, --- ποπ ἀπι; ἀυοπιοάο αϊοίμπι οϑῖ, " 80 εἰ ηίον" ἀπιιπὶ δυπιμβ᾽ δὰ δι ὈΒίδ ἢ (129 
αὐ αἴθοπι, Ποἢ δα πιιμγοσὶ δι συ]αγ ἰδίθη,." ΤΟ ]]ἸΔη δᾶὰν. Ῥγάχοδτ, ο. 2ὅ. 

ες ΤΙ σομοτίον," 8678 ὃ6 (ΟἈγίβ0), “ δλαὶϊ ἑαζε 07 πιῖπο, 88 τἰμ 6 ϑοῃ Εἰπιβο ἢ μβδὰς 
ἴδκϑη οὗ ἰ)6 Εδίμον β. Άιι8, (6 ςΘοη θοῦ οη οΥὗὨ (86 Εδίδον ἱπ [ἢ ὅοη, δῃὰ οὗ 188 
οι ἴῃ 186 Ῥατγβοϊαΐο, λΚο8 [ἤγθα οοογοηῦ ῬΘΓΒΟΉΒ, ἠδ ἴῃ (16 ΟἾΠΟΡ ; τ 1οὶ [ΠΥΘ6 
ἃγο ὁπε" [ἴπ βδαδδίαποορ, μιπμπα] "ποῦ ὁη6 ἡ [ἐπ πιπιδετ, ὠπιι8} 5 κι 'π [8.6 ΒΆΠ|6 ΤΠ ΠΟΥ 
ἴῃ ψΒΙΘΝ 10 τγ88 βαϊά, 7 απᾶά πιν αίλεν αγὸ ὑπε, ἰο ἀδῃοίθ [86 πΠΙῸΥ οὗ βυϊδδβίδῃςθ, 
ποῖ δ ΠσῸ]ΔΥΙΥ οὗὨἨ πυταρον." 

γο]. 1ϊ. ΡΡ. 196, 197. Βαϊ τΠὶ8 ἴ416 18 ΠΟΥ Ἰμ8}}γ τεὐεοῖοά ὮΥ̓ 811, Ιη 118 οτρίμδὶ ἔοστα ἷϊ 
ΒΘΘΠῚΒ ΟΠ]Υ ἴο ἢᾶνο γοϊδϊεὰ ἴο ἴμ6 Οοβρεὶ. 

“1 ΤΏ τοϑὐϊηοηΥ οὗ Ὑ ΣΙ α8. Ὀΐδμορ οὗ ὙΒαρβαβ, νῆο ττοίθ ἰπ (π6 Β΄ σΟΠ ΌΓΥ, 8. ἀο-. 

δἰ σηθα]γ οπιὶυὑε, 88 [6 δ 8 ὙΥΓΙΓΟΓ ΟΥ̓ ΥΟΓῪ 1{{π|6 ογοαϊῦ, 0 ἰτηροβοὰ ᾿18 βοῃί πιθῖδ ΠΡΟῚ 

(ὴδ6 ΟῚ ὑμὰεσ τὴ6 Ὠδσλοδ οἵ Αἰμδηδδίιβ, 1ἀδεῖαβ, δα ΟΙΠΟΓΒ; δηὰ δἷδὸ Ὀθοδιδὸ [ἢ9 
Ῥαββαρο, ἰπ ἩιὶςΝ Βο 16 δαρροθθὰ ἴ0 μᾶγε τοίδστοὰ ἴὸ [86 ἀϊβραιοὰ οἴδιιδε, ἰδ Βυϑροοίθα ποῖ 
ἴο ὕὈ6 Ζοπιῖπο. 

ΨΟΙ,. ΙΥ. ὮΒ 



970 Τοχίιαϊΐ (γιἐοΐθηι. 

ς ΤῈ ἴθ οοπίοπάοά ἰμαὶ 1 (ἢ656 σπτουὰδθ ---ολίο ἐΐγοθ αγὸ πο, φιὶ ἔγεϑ 
ππῶπὶ δμπέ --- Παὰ ποὺ Ὀθ6 πη ἴῃ Τοτγίυ πη 8 ΟΟΡΥ οὗ [86 Νεν Τοιία- 
τηθηΐ, τηοβύ δδβσθα Υ τὸ βῃου]α ποσοῦ ἤδνο 866} {Π6 πὶ ἴῃ {818 ρίδο6. 
Βαΐ 10 648 Ὀ66ὴ τϑρ] θα, ὙΥ̓μαὺ δὴ Ὀ6 τηδᾶθ οὗ ἴΠ686 ογάβ οὗ Τογ- 
{0118}, ἴπ ΟΥ̓ΘΥ ἕο ρσοόυα {π6 ρσϑῃυϊπθηθθθ οὗ [818 ἰοχὶ ἢ [0 ἰ8 ηἱδῖπ 
{παι 6 Πα8 ποέ οἱϊοα πὸ οοπίγονοσγί θα ραββαρα, Ὀθόδυθο Ὠ18 φυοίφ!!ο 
Βαρίηθ τὰ φμοπιοῦο αἰσέμηι 65έ, ἴὰ [ἢ 6 ΒΆΠῚΘ ΤΩΔΏΠΟΥ 88 10 ἰ8Β τυτι θη, 
1] απὰ πιν Ταίλεῦ ατὸ οπε. (δ οἢη χ. 380.) Τμαΐ {π6 οοπίτονογίοα ἰοχὶ 
νγΆ8 ΠΟΙΓΠΘΥ ΚΠΟνΤη [0 Ὠΐπη, ΠΟΥ οἱ θα ὈΥ̓͂ ϊπ|, 18 ὨΙΡΏΪΥ ῬτΟθ 80 ]6 ; ἔοῦ 
6 δα8 Πϑυϑὺ αυοίθα 1 ἴῃ 411 818 οσκϑ. [πάθϑαά ἢ6 που] μανα μδὰ 
ΠΟ ΟΟσδδῖοι ἴ0 ανο οἱϊοα Φοδη χ. 80. ᾿ξ πα μβδὰ Κποόονχῃ δηγίμπο οἵ 4 
(οχὺ συ ῃοἢ δα δῇηττηοα οὗὨ {86 Εδίμον, (μ6 Υογά, δῃά [86 ϑριτῖϊ, 
{ῃκὺ ἐλεοθε ἐΐγοθ αγὸ ὁπό. Ἐν ἰδαὺ πουϊά ἢαγο βουπῃάθα Ὀοίζοσ, απὰ 
ἈΡΡΘΑΓΘα τότ {ΠΞ6 8 ρχοοῦ οὗ {86 ὑπ οὗὨ {πΠ6 βυιθδίδηςσα οὗ [ῃ6 Ηοὶν 
ϑριγιῦ ἢ {π6 ΕΔΙΠΟΥ ἀηα (Π6 ὅοη, μδὴ δὴν ἰοχὺ ὑ]οὰ ἢ6 Πδ8 

δ; 64 ἴῃ ῥγοοῦ οὗ {δμαΐ ροϊηί."} 
«(2.) Ετοὰ {μ6 τχιθηρσβ οὗ Ουρσγίδη, Ὀϊδίιορ οὗ (δγίμαρο, ὑνὸ 

Ρᾶββασϑθ 'αν Ὀθθὴ οἰϊβα ἴο ῥσονα {παὶ 1 Ψοδη ν. 7. νγαὰβ δοηϊδιηοά ἴῃ 
ἢ18 τηδηπβοσιρὺ οὗ {π6 1μαὐ! νογεῖοθ. ὙΤΠ6 ἔγϑὲ 18 ἔγοπι ἢ18 βονθηΐν- 
{μϊνὰ ἘΣΡΙ8416, Δα ἀγεββϑαὰ ἰὸ ὁ υδαϊδημβ, ἴῃ Α. Ὁ. 2566, (Π6 οδ]θοῦ οὗἁὨἩ Βίοἢ 
18 ἴο ᾿ῃνδ] :ἀαία [Π6 Ὀαρύϊδιηι δαπιϊηϊδίογοα ὈΥ Βογοίιοϑ [ἢ {118 ΕἸ βέ]6, 
{π6 [Ὁ] Ἰηρ; Ῥαββαρα ΟΟΟΌΓΒ ὲ --- 

“ 51 θαρυΖασι αυ͵ἱδ δραὰ Βεγοϊ σα [-008] Ροξαϊῦ, υἱΐαπια οὐ γϑυλίββαμλ ρεοοδίογαπι 
ξοηβοααὶΐὶ ροΐυϊῖ,---δὶ ῥϑοσδίοσυπι σοι βϑαῖ ΘΟὨϑΘΟι 8 οϑὲ, οἱ βαποιβοδίιβ δϑΐ, οἱ 
ἰθιρίαπι δεῖ ἔδοίβ οϑῦ; αυθτο ου͵υ8 Πεἱ ἢ 85): Ογθαΐογιβ, πο ροϊαϊξ, αὶ ἰΏ δυπὶ 
ΠΟῊ ΟΥ̓ΘαΙΪ ; δ ΟὨσίϑυλ, πο [π60] Βυ)ὰ8 ροίεβϑι βεγὶ [βονΐ μα τοπιρί απ, αὶ 
περαὺ δυμ ΟἸ τ βίιτα ; δὶ ϑρισιίυ5 ϑ' ποῖ (,.) σεπι ἐσὸδ ὑπιρπ σιηΐ “ἡ, αυοπιοίυ 
δριγιαβ ϑαποίωβ οἰδοαίδ 6886 οἱ ροίοθδίὶ, αὰϊ δυὺ Ῥδισῖ8 δυὺ ΕἾ} [ΕἸ]. δυὺ Ῥαι.} 
ἱπί πιο οϑὺ ἢ" τδηΐ Ορδσᾷ ἃ ΕῈ]}. ῥ. 208. 20]1ο. Οχοῃ. 1682. [Εάὰ. ΒαϊυΖ. 
Ῥ. 138. Ῥαγ. 1726. 
“1 απ πὸ δὲ δαρέϊχεα ὃν α λογείϊο, απαὶ συνά οδίαϊη τοηιϊδδίον οὗ δἴπε,-- 

ἢ ὧἀθ λας οδίαϊποα τεπιϊβδίοη οΓ δῖπε, ἀπά ὃΣ δαποί ὑε, ἀπά δεοοπιε ἰλς ἐεπιρίς οΓ Οοί; 
1 ακὰ, οΥ τλαί Οοα»Ὁ 1 οΓΓ᾽ ἐλε Ογραίον, ὧδ οαπποί ὃδ ᾿ὶς ἰθηιρίο, ιολο λαβ ποί 
ὑοϊευοα ἐπ Ἡΐπι; ὃ οΥὙ Ο:τνίκε, ποιέλον σαν ὧδ τοῖο ἀδπὶοβ Ἠϊΐπι ἰο ὃε Οοά, δὲ "1 ς: 
ἐεπιρίο; ἢ ὁ ἐλὲ Ἡοίῳ ϑρίγι, δἴπο ἐλε ἰἦγοθ ἅγὰ οπβ, λοῖο απ ἰλὲ Ἡοῖΐν ϑριγι δὲ 
γεουποϊϊοα ἰο ἀἶπι, τολο ὃδ απ ἐπδηϊῦ, εἰἰλεν οἵ ἰλε ωλον οΥ οὕ ἰλὸ δοη ἢ" 

“ἼΩ {Π18 ραβδαρα Ὦγ. Μ1], ἀπά οἴμοῖῦ δανοοδίβϑ ἴῸΓ {π6 σϑηυϊ 6 688 
οὗ {π6 ἀϊδραίοα οἰαιι8θ, σοηΐθηα (Παΐ {Πογα 18. Ὁ] ΔΙ ΪΥ Δ διραυμπιδηΐ 
ἰουπάρα ρου {86 μηπὲΐν οὗ ἐλε Ἑαΐλον, 9 ἐδο ϑοη, απά 97 ἐιε Μοΐν 
ϑρίγί. Βυῦ πον ἄοοβ ΟὙργίδῃ τηδῖκα οἂΐ Οὐ ρζονθ ἱμπαὺ υπγῦ Ηδ 
αὐοιηρίβ πὸ ρῥγοοῦ οὗ βυοβ απιΐγ, θυ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΘΟΒ 10 88 ἃ ροϊπῦ {παᾶῦ 
Ιησδί Ὀ6 Δαπχιαα. --- “ς δίπος ἐΐε ἐδιγοο,᾽" ἮΘ ΒΑΥ8, ““ἃγὸ οὔθ, ἐλο Ποῖν 
ϑρίγιί σαπποῖ ὅθ τοσοποϊϊοα ἐο ἀϊμι, τοῦο 8 απ ὁποηὶψ εἰμεν οΥΓ ἐλε 
Ταίΐλοῦ οὐ 9Γ᾽ ἐδὸ ϑοη." ὝΦΤμαῦ ΤΠ6Υ ἀγέ ὁη6, 6 ΒΌΡΡΟΒΘΒ ΘΥΘΙΥ͂ 0η6 
111 Κῆον,, 80 [88 σοδα {896 Νὸυνν Τοδίδιηθηῦ, δηα {Ππογοίοστο ἢ6 ΟὨΪΥ 
}πι8ὲ 41.468 1ο {Π6 τοχὺ 88 κὶβ δι ΠΟΥ γ. [ἢ Ορροβιίοη ἰο {818 Γοδ8οη- 
ἱπσ, ΜΙιοδδοΙΒ οὔβοσνθβ, {πᾶῦ {Π6 ὙΤΟΥῸΒ ---- στε ἐγεδ ἀπῖπὶ βμπί,---- 

“1 Βϑηδοη οἱ ἴδὸ ΕΣ ρΐβε] 68, νοΐ. ἰΐ. ρ, 632. ΜΙ 618 (νοὶ. ἐν. Ρ. 421.) ᾿88 οοποἰ ἀοσοὰ [ἢ9 
ΔὈογΘ-οἰϊο ἃ ρμᾶϑβαρμο οὗ Του Ππ, γνϊοἢ, ἢς ἀοίογπιΐπεδ, [8 ποὺ 8 αι οἰδιίοῃ. Βαϊ 186 ζ]}6 δὲ 
ςοπδβίἀογαίίοι οἵ [ὃ Μ111 Ὀ6 [οαπὰ ἰπ Βίβῃορ Καγο᾽β Εἰς] δ᾽ αβιΐοδὶ Η ἰβ του οἵ {πὸ δοοοπὰ βηὰᾶ 
ΤΙμγὰ Οδπιιγίοβ, "Παδιγαϊοα ἔγοτι Τοτία Πἶδη (ΡΡ. 544---5646.)}; γῆο σοποϊ 65 ἢΐθ οὔθοτῖνα- 
([0η8 ΟΥ̓ ΕΧΡτγοϑδίηρ ἢἰϑ ορ᾽ πο, ἔπ δὺ 1η6 Ῥδββαρὸ ἱπ ΤΟΥ ]]16ῃ, αν ἔγοτη σοπίδιηἷπν διὶ 
Δ Ν ϊ Φολῃ ν. 7., ἔπι ϑῆθ8 πιοδῖ ἀθοϊδῖνς ρσγοοῦ [δαὶ ἢ6 ποὺ ποι πίηρ οὗὁὨ [ἢ6 νϑῦβθἢ 
Ρ). 5646. 



ΟΝ ἐδλθ Ἰεαάϊπρ οΥΓ 1. “ολη ν. . 8171] 

(πουρῇ ᾿ἰμβοσίθα ἴῃ {π6 Ἰδαίου δα! !οη8 οὐὗἩἨ ΟΥρυδη Β τοῦθ, ἀγθ ποέ οοη- 
ἰΠ06] ἴῃ {πα οαἀϊοη Π1Ο γα8 ΡῸ] 186 ὈΥ Εἰγαδιηὰβ ; δηα ἐπδΐ 
δνθῃ 1ἢ ΤΠῸῪ ΜΟΓΘ ζοπαΐπα, (ΠΟΥ 01} γοῦν ποίδιπρ' τρότὸ {πη {86 
Βα θ τΟΥἊ8 Ώ1Οἢ ἀγο αυοίορα Ὀγ Το] ]4πη. Α.18ο0 Αὐυρυδέϊμα ἀουθιοά 
[π6 σομυϊμθηθβδ οὗ {18 ΕἸ ρ181]6. ; 

“ὟΤἊΘ οὗδοσ ρβββαρα οὔ Ουργίδῃ, δῦονθ 8]] 0] θα ἴο, ἰ8 ἰο Ὀ6 ἔουπά 
ἴῃ 18 ὑγοαῦϊβο οὐ [86 [Πη1ὺ οὗ ἴπ6 ΟἸυτοΝ, τυ θη Α. Ὁ. 251, ἢ 6 Γ6 
ἴθ νγ8ἃ8 β814 [ἢ 8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἰο οἱΐθ {π6 αἰδβραιθα οἶδυθο : ---- 

“ Ὠΐϊοεῖξ Ποπιΐηυβ, Ερο οἱ Ῥαίεον ταῖσι δισιμδ: οὐ Ἰΐοσατη ἀ6 Ῥαίγο, οἱ ΕἸ]Ϊο, οἷ 
ΠΡΒΝΙ ἀπο βοσιρίτμι δϑὲ, ΕἸ ὅσος ὑρμηὶ δι π,." 106 Γ]ϊϊδῖς ΕἰοοἸ δἰ, Ορ. Ρ. 109 

ι “ΦἾΤΒ6 Ἰωογὰ βδι δ, 7 απὰ πῖν Ἑοίλον αγὸ πὸ; δῃὰ ϑραὶῃ ἰξ 18 υυϊ θη οὗὨ [88 
Ἑδίβον, δπὰ οὐ ἴμ6 ὅοη, δπὰ οὐ [86 Ηο]γ ϑ'ριτιι, Απὰ ἐλθδο ἰἄγεα αγὸ οη 6." 

ΤΏῖϊ6, 1 18 ἀσροα ὈΥ {π6 δαἀνοοδίθβ οὗ ἴπ6 οομπίοβίθα οἶδαδα, 18 ἃ μ]δῖη 
οἰἰαοη οὗ ἵνοὸ αἰογοηῦ ἰοχίβ οἵ δογιρίυσο, νἱΖ. {μ6 ἤγβί, οὔ τσ ἢαῦ 
“6818 ΟἾγιδῦ ΒΑ γ8 οὐ ἢιπη86]}, ἰὰ Φοθ χ. 80., “Τὴ Ἰωοτὰ βδυρβ, 7 
απὰ πιν αΐδοῦ αὐὸ ὁπ; δηᾶ [δα βοοοῃὰ (Ἡ ΒΙΟὮ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ΒΘΟΟΙῺ- 
Ῥδηϊθὰ σι {Π6 δποϊθηΐ ἔοστηυΐα οὗ αποίαϊ!οη, ἐξ ἐδ τογἱξέεπ,) 18. ἃ 
οἰἰδίίοῃ οὗ ψγβαῦ 18 βροῖβῃη οὐ ἰῃϑὰ δηὰ οὗ ἴπ6 Ηοὶγ ϑρισῖς ᾿ῃ Βοπηθ 
οἶμον ρἷδοθ. “Αμπάὰ εσαϊη,ὔ7 10 16 πτιτίθη, οὗ {πῃ ΕΔΙΠΟΥ, δπὰ οὗ (Π6 
5οῃ, δῃηά οὗ {86 ΗοΪγ ϑρίτιῦ, Απά ἰΐεδβο ἐΐγϑθ αγὸ πε. Βυῖ ΜΏΟΓΘ 18 
1: Βο τι θη, Ἔχοορῦ ἴῃ 1 Φοἢη ν. 7.2 Οπ {δ6 οἴποῦ Βαηά, δαγηηρ 
{πλῦ [πΠ6 τοτὰβ ΕἿ ἔγος μηππὶ σμηί--- Αἀπαά ἰΐεβο ἐΐγοο αγὸ ὁπ6 --- ΘΥΘ 80 
αυοίοα ἔοχα {86 νεσβα 'ῃ χυδδβίϊοῃ, ΜΊΟΝ46}15 88 Κ8 ὙΒΘΊΠΟΡ ἃ ραβθδοθ 
[υυπᾷ ἴῃ ΠΟ δηοϊθηΐ στϑοὶς τηδπυβοσρῦ, αυοίοα ὈΥ πὸ ατροῖκ Εδίμοσ, 
δη4 σοῃίαϊηθα 1 0 ΟΥΠΟΥ δποϊθηῦ νούϑιοῃ Ὀυὺ (86 1,4{1π, 15 {ΠΘΓΙΘΙΌΓΘ 
ἴο Ὀ6 ΡῥγΟΠΟΙΠΟΘα σΘΏΠΪΠ6, ΙΔΘΓΟΙΥ Ὀδοδαβο οὁη6 Βιηρὶα 1 ,δὐη ΕΔΙΠΟΣ 
οὗ [π6 Βτδύ [ἤγϑϑ οϑηζασίθθ, ΠῸ τῦδϑ ΒΊβΠοΡ οὔ (ὐδγίμαρθ, ποτὰ {Π6 
Τιλῦῃ ψΘΥβῖΟ ἢ. ΟὨΪΥ͂ "γαϑ τι864, ἀπὰ στ Βογα ατθοῖς τγ88 πη Κπονῃ, δ88 
αυοίοα τ ἢ ὕπάον {686 οἰτουϊηδίδποθα, βου ὰ τ δομοϊυάθ δαὶ 
[16 ραββαρθ βίοοα οὐσία! ν ἴῃ 186 ατοοὶς δυϊορταρῃ οὗ δ, Φοδη 
Οὐγίδιην ποῖ; ἔογ {ῃ6 ΟὨΪΥ ἱπίδγομοθ ΠΟ οουἹα δ6 ἀοαπςοα ἔγοιμι 
Ογρτίδπ ΒΒ αυοίϊαίϊοη πουἱὰ θ6 (8ῖ8, ὑπαὶ {86 Ῥαββαᾶσθ δα Ῥ6θῃ ᾿πίτο- 
ἀυσορα ἱπΐο {86 1,αἰϊπ ὙΟΥΒΙΟΙ 80 ΘΑΣΪΥ 848 1Π6 {πιγὰ σθηΐασυ. ΤῊΪδ 
ΒΏΒΥΓΘΣΙ Μ|ΊΟΝ86118 {1 Κ8 βυ ποιοί ο ᾿ηνα!ἀδία ΟΥὙΡΥΙΔ ἢ Β δυϊ μουν, 
1ῃ ΘΒ ΔὈ]ΠΙΒΐησ {ΠπΠ6 δι ΠΘ  οὙ οὗἁὨ 1 “Ψοβῃ νυ. 7., ου {Π6 Βαρροβιτοη 
{πε ΟΥρτίδῃ σθαι! αὐυοϊοα 1, Βαΐ ἐδμαΐ Βα ἀ]ά 80, 10 18 αββεσίϑα (ὸ 
6 τῇοσο {8} ΔΩΥ͂ τΔη οὯἢ ροσθ. Τὴ σψογάβ 775 ππιηὲ διιπὲ δΥΘ 
σοηίδιηθα ποΐ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ {Π6 βαυθῃίῃ Ὀυΐ 1ΠἸΚΘ 186 1ἴπ 1Π6 ΟἸσΏΓΝ γΟΣΒ6, 
Ὑγ Ὠ]Οἢ 18 ἃ ραγὶ οὗ [Π6 δποϊθηῦ δηά ραπυΐηο ἑοχὺ οὗ “οῃ ; δπᾶ {πο γ- 
ἴογθ 1Ὁ 18 δὐ ᾿ἰϑαβύ ροββι Ὁ]6 ὑπδῦ ΟΥὙρσγίδῃ ἕοοῖ {π6πὶ, ποὶ ἔγτοπλ [8 
βαυθηίῃ, ραΐ ἔστοτα {π6 οἷσῃ ἢ νοῦθθ. 11 18 ἔσθ ἰπαὺ Ὠ6 βαυα, ΤΉ ΘΒΘ 
νϑογάβ ἄγ πσγιίθη οὗ {6 Εδίμ ον, ὅοῃ, απ Ηοὶγ Ομοβί,  ἤθγθαθ 7768 
τπππὶ διηΐ ἰὼ 18Π6 οἰρσῃ! γοσδα γοϊαΐθ ΟΠ]Υ ἴο {86 βρὶτῖΐ, (ῃ86 σψαίοσ, δῃὰ 
1Π6 ὈΪοοά,. Βαυΐ 10 τηυδβί 6 ορδβογνϑα εἶναι {πΠ6 1,ὔπῃ ΕΔΙμοΥθ ᾿πίοῦ- 
Ρτοίθα ϑρίγίξιιβ, ἄψια, οἵ ϑαπφιΐδ, ποὺ 1 ΌΘΓΆΙΥ Ὀαΐ ταν βι 1 }}0, δπάᾶ 
ΒΟΙῺ6 ΟΥ̓ {Πϑῖὴ σϑαὶν ὑπάοτβϑίοοα ὈΥ {π686 ψογβ Ῥαΐδσ, ΕἼ]1υ8, οἵ 
ΘΡΙΓΙ 8. Βαποίῃ8, Δ Κῖηρ δαὰδ ἴῃ (Π6 δθη8ε οὗ ΡῬαδῖίϑσ, ββῃρα 8 ἴῃ (Π6 
Β6η86 οὗ ΕἾ .8, ἀπ α ΒρΙ ΓΙ τὰ 8 ἴῃ {Π6 Β6η86 οὗ βριγιίαΒ βαποίαβ, 

“1 ΜΙ|ς Δ 6118᾽ 5 Τπιτοάποιοπ, νο]. ἷν. Ρ. 4238. δ δάάιιοαβ ᾿πβίβῃΠ 668 ΟὗὨ δι ἢ ΤΥ Β[108] ἱπίοτ- 
Ῥτοϊδιίοη ἴτοιῃ Αὐσυβίίηο, τῆ. σοῖο ἃ ΘΠ ΠΥ δῆμον Ογρτίδη; ἔγοπλ Επομογίαβ, ΤῸ Ὑ τοῦθ 

ΒΒ2 
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« (3.) ΤΊ (τὰ Τα ΕλΊΒοΡ, ργοάἀυσοά ἰπ ἤλνουγ οὗ {18 ἀϊϑρυ οᾶ 
6, 1ἴ8 Φογοῃθ ; ΜΠῸ Ηουγβηθα ἴῃ {π6 ἰα 6 Ὁ δμα οὐ {Π6 ἐου γί ΟΥ 

1η6 Ὀορίπηϊηρ οὗ ὸ ΕΠ οδηΐυγΥ, ἀπ τγοϑ θα μον αἱ Βϑ] ἤθη. 
Ηΐ8 ρῥτγοΐουμα Κπον]θαᾶσα οὐἩ {π6 οὐἱρηδ) δου ρίυγοβ 88 οδυβοά Ὧ]8 
Ὀ101164] Ἰαθουτβ ὑο Ὀ6 Βο]α ἴῃ [Π6 πιρἢοβῦ οϑύθομι. [ἢ ΒΈΥ ΤᾺ] δα 018 
οὔ (86 1,4 νογβίοῃ, ἔμ σα 18 ἃ ργθίδοθ οσὐ ργοϊοραθ ἴο {πὸ (δι 0 ]}1σ 
ἘΠ Ι86}68, δβουι θα (ο Βὲμαῃ ; Ὑ ΒΊΟΝ Ῥγοίθηβ {π8ὺ 41} {π6 ΟὙΘΟΪς σορὶθβ 
δὰ 1η6 ϑανθῃί γϑῦβ6, δηα οι ρίαὶηβ οὗ {86 [δ ἰγϑηβ]αύοσβ 88 υ}- 
[18], ἔοτ Ἰδανιηρ 1 οαΐ. 

“Οτ {Π18 ΒΌΡροδβοϑα ργοϊορῃβ οὗἉ Φ ΘΓΌΠΙ6 ΠΥ δανοοδΐθβ οὗ {π6 ἀ18- 
Ρυϊδά οἰαίδα ἑουπαάθα, 48 1Π6Ὺ ἱτηδρίηθα, 4. ΡΟΥΘΥΓᾺ] ἀτγσιιπηθηΐ ΤῸΓ 118 
σΘΠΌΣ ΘΏ688 5 ΜΏ116 Οἴμοσθ παν σδηἸΪγ δαμγ6α ἐπαὺ [Π6 Ρτοϊορσαθ 
16. Βραγίουβ. [ἢ ἰδοῦ, {πὶ8 ῥγοίδοθ 18 οὗ πὸ δι ΠΟΥ ἩΠαύθυοσ; ἴοσ, 1]. 
18 βίυ]θ 18 80 ὈαγθΑΓΟΙΒ 88 ἴ0 ῥγουθ {παῦ Ὁ οουἹἱὰ ποῦ πᾶν Ὀθθη 
υυγ6 ἢ ὈΥ Φοτγοιηθ; 2. [18 νγδηςτηρ 1 ἢ18 οαἰδίοριιθ οὗἩ ῥγϑίδοθβ, 88 
Ὑ6]1 49 ἴῃ [Π6 Ὀοδβί δπα χποβὺ δμοϊθηῦ τ ΒΟΣΙρΡίβ οὗ ἐ᾽ σσοιμθ Β γϑυβίοῃ ; 
8. 10 18 οἔϊοη ἔοι πα ἴῃ [μαῖα οὐρὶθ8 τι πουῦ Ὦ18 παμγ6; 1Ὁ ΤηλΚ68 186 
οὔ 186 ἰοὰ Εἰ ριβέοίϊα Οαποπῖίοα, ““ (ἀποπῖοαὶ ἘΣΡΙ51168,) τ ΒοΓθαβ 
γοσηθ Β {010 ἔοσ {πιὰ νγ88 Ἐριδίοία Οαίλοίϊεα, ““ ( Δἴμο]ῖο ΕἸ ΡΙβι168 ; " 

4, Ἐυγίμογ, {π18 ῥγοῖδοθ 1ἴ8Β ργῆχοά [ο βοπι 1,8{1 ΟΟρΊ68 οὗ [ἢ6 
Οδίμο ο Ερ βι168, ἢ πιο ἢ [6 αἀἰβρυίοα ἰαχὺ 18 ποὺ Ἰηβογίθα ; θθπο8 
10 18 ΘυἹἀδηὺ {μαὺ [π6 δηοϊοηὶ ΜΙ 52. ἔγοσα τ ΒΙΟἢ Βυοἢ ΘΟΡΙ6Β ὙὙ6Γ6 τη 866 
Δα ποῖ τι6 ἀϊδβραϊοα ἰαχύ, πουσῇ (86 ἘΥΔΏΒΟΣΊΡΟΥΒ δα (ἢ 6 [0]]Υ ἴο 
ἰηβοῦί ὑμαῦ ργοίμβοο; ὅ, Αμπά, βμαν, τ μαῦ ργονοθ ἱπαὺ 10 .18. αὐτο Υ]Υ 
ἀροδβίξαΐα οὗἉ δυῦμου νυ, 18. {Π6 ἴδοῖ, ὑμαὺ “10 Ἰηδιππδίθβ οὴθ ἔἸβαποοῦ, 
ΔηΠ δβδβδβοαγίβ το οἵποσ ἀἰσθοὶ πὰ ποίογϊουβ ἔι]βοῃοοῦβ. [1 Ἰπδιηυδῖοϑ 
{Πδὺ 411 {86 ἀτροὶς οορίοβ οὗ ἴὸ Νὸνν Τοβίδιμθηΐ δα {18 γθγβθ: 
ὙΏΘΥΘΑΒ ΠΟΩΘ ΟὗἩὨ [Ποὰ ιβα 1ΐ, πον ἢ (485 ψγ)͵Ὲ ᾶνα ΔΙΤθ αΥ 8660} ““ ἢδ8 
ΔΩΥ͂ οὗ {86 ροπαΐϊῃθ σοσκβ οὗ {μ6 ατϑοὶς ΕΔΙΠ 6 8 ὁπ66 τ πΠ]οποα Ἰἴ. 
Αμάὰ ΦΔογοιμθ, αῦονθ 411 τγϑῃ, ὙΠῸ γχαὰ8 80 δοηνούβδηΐ 1 {π6 ασροϊς 
οΟρΙ68 οὗ {86 Νὸνν Τοθίδπιθηὐ δῃά ἴῃ {π6 ἀστοῖς Εδίμουβ, πιυδὺ πο οαϑ 
Πανα Κποσσῃ {Π18 ἴο αν ὈΘ6η ἃ ἀϊτοοῦ [Ἰἰβειοοα, Αρϑίῃ, [86 ῥγϑίδοθ 
Αβϑοσίβ [Πδὺ ὑμ6 1,δϊη ἰγαηβ᾽δίοσβ τ ΓΘ ἈΠ ΔΙ Γ[Ὼ] ἴῃ ν ΠῊΡ δα {π6 ἴθα- 
ΟἸΟΩΥ οὗ {πΠ6 ΕδΊΒοΣ, [86 Υ οτά, δπά 1π6 ϑρὶτιῖῦ, ἀπά {μαὖ 6 [«“ Θγοι 6] 
Πα γχοϑίοσϑα 10.ἢ} 

«(4.) Βαΐῦ Α ομ!ο ἀγραπιθηΐ τϊβίηρ ἔσομαι [86 αποίαἰοηβ οὗ {Π6 1,Δ01π 
ἘΔΙΒοΣΒ 18 ἀοεινϑα ἔγοσα [86 οοπἔδββιοῃ οὗἉ δ}, ἄγαν ἂρ ὈΥ ΕἸ ρΘΏ1ι.8, 
Α. Ὁ. 484; δπὰ ἔγτοπι Εβουπάμβ, ὙῆῸ πτοῖθ ἴῃ [80 τηϊΔά]ο οἵ ἴΠ6 βιχῖδι οϑηισγ. ([δ]ά. 
Ῥ. 424.) Βίβῃορ Μδιβῃ, δῇσ. Μ|οδδο]1α, [88 οοἹ]ϑοιθα βί γα δ Σ ἱπδίδηοοϑ ΟΥ̓ ΤΥ δ.10 8] Ἰηΐογ- 
Ργοϊδοη. (1μοιύοτϑ ἰὸ Ὑτανΐβ, σοῦ ΡρΡ. χὶϊ.---χῖν. ποῖθ 15.) Ὦγτ. Ηδ]θβ (ου τμ6 ΤΥ, 
το]. ἰΐ. ΡΡ. 197, 198.) [48 πἀοδυουσϑὰά 0 νἱπάϊσδῖο 186 οἰϊδιΙοη8 οὗ Απραδίίηθ δπὰ ΕΠ Βουη8 
8.3 Τ08]} ἀποιϊὰ Ί0}8, Δ ἃ ποῖ πιγβῆοαὶ ἰαλοτργοίδιοη8 οὗ [86 οἰχμτ νοσβο; δηὰ ΒΙΒΠοΡ 
Βα8 δυραβά, δὶ προ ΟΥ̓ΡΓΪΔῺ ΠΟΙ ΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΥ Εδίμοῦ Ὀοίογο Εβουη 8 (Ὑπὸ Βουγίεῃοὰ 
δὐῦοαϊλ 1Π6 τα} οἵ [86 εἰχιμ σοηΐατγ) ἀἰὰ ἱπίογργοῖ ἔπ οἰ ἢ ἢ ὙΘΓΒΘ την βοσα!γ, (Ὑ᾽Ίηα]- 
Ἄοδύίϊοη οὗ 1 Φοβη Υ, 7. ῬΡ. χυιΐ, οὐ δεᾳ. 186---138.) Ηἱδ8 δυρυπιθηΐβ, ον αν Ὸσ, 8σΘ δΌΪ διὰ 
Βδι 8 ΔΟ ΌΤΙ οοηϊχογοιδαὰ ὉΥ Οτο Οδηϊα τρί βὶϑ, γἢο ἢμ8 ραυ σα ΔΙΙΥ οοηδίἀογοὰ τδὸ 
ῬΆΒδΆρ 68 βιιρροβθὰ ἴο ὃὈ6 οἰϊοὰ ὉγΥ Αὐρτίίηο, Ευςποτίιβ, Ἐπ ρσοπιίαβ, (αβιοάογιβ, απὰ [οῸ 
16 ατοδῖ, Βἰβίιορ οὐ Βομθ. (Ἱπάϊςσδιίυη οὐἩἨ Ῥογβοῃ, ὑρ. 380---288.) 8.606 δἰδὸ οἱ {πὶ8 
ἴορ!ς Ὦγ. βδηβοιι, οη ἴ86 ΕΣ ἰβι1].β, νυ], 1}. ὑ0. 638, 634. 

“1 Βϑηῆβοὴ οἡ ἴδιο ΕΡρ 5168, γο]. ᾿ἷ, ν. 635. Ηἰοτοηγπιὶ Οροσὰ ἃ Μαγίδηαυ, ἴοι). ἷ,. οοἹ. 
1671---1678. Ῥαγίβ, 1693, ΚοτΓπου, ΜῈ} τε μΟΙΔΉΟΥ δα πιῖ5 ἐπδὶ ἴῃς ῥγοίιοθ ἴῃ αοβίοη 
ὶφ ποῖ [8ο ργοάἀποίίοη οὗ Φογοιηο, γοῖ πηι ηϊαὶη8 [ἢδὲ 1 18 ρσοοὰ οὐἱάδηςο ἴογ [86 σοηπίηοποϑεβ 
οὗ ἴμ6 ἀϊδραϊθά τοχί ἰη ἴδ ς εἰρη, πίητῆ, δηα ἔο]] ον πρ οοπίατίο 85: (ΕἸ τον Πὶοι Φοδβηπεὶ, 
1 Φοδ. ν. Τ. Ρ. 172.) ὅθε δἷδο ἕῃς Ὑἱπἀϊοδιίοη οὗ Ῥγοίθββοσ Ῥυσβοῃ ὃν Οτίϊο Οδηιδἰ χε ζίθι.- 
δὶδ, ῬΡ. [82---09. 
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ΒίδθοΡ οὗ Οαγίδαρο, αἴ [πΠ6 ὁπά οὗὨ {86 ΠΝ ὀοηίΟΓΥ, δηα ργαβοηϊοα Ὀγ 
ὩΘΑΥΪ ἔουγ πυαπαγοα Ὀίβιορβ ἰο ΗΠ υππηοσῖο, ὴρ οὗὨ {116 διὰ δ]β, δὰ 
Αὐίῖδῃ δηα ἃ Οἱζ6  ΘΩΘΙΔΥ͂ ἴο ὑμοθθ 0 ρῥτοΐθεβθα π6 οὐ ποάοχ 11}. 
Τη {818 οομἤδββιοη, τ ΠΙΟἢ 18 τροοσάθα ὈΥ Ὑ᾽οῖος Ὑ1ίθῃΒβι8 ', {Π6 9011ὸν - 
ἴῃ ῬαΒβΆρΘ ΟΟΘΟΌΓΒ: --- 
“10 δάδυς ᾿χδ6 ΟαγίαΒ υπῖὰδ ἀἐν!η} 8018 6886 σὰ πὶ Ῥαῖσο οὐ ΕἾΙΟ ϑρ τι ἱμπὶ ϑαποίυπι 

ἀοοδδιηι8, ο08η1ι18 Εὐνϑηρο 1ϑἴ8 ὑδϑιϊπηοηΐο σοταρσοθαίατ. Αἷς ἤδπιαι6, Τ8Ὲ8 ΒΌΝΤ, 
ΟΥἹ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΌΜ ῬΕΒΗΙΒΕΝΤ ΙΝ ΟΟἾΟ, ΡΑΤΕΒ, ΕΒΒΌΜ, ΕἸ ΒΡΙΒΙΤΌΒ ΒΑΝΟΤΌΒ, ΒΈ 
ἯΙ ΤΒΕΒΌΝΟΜ ΒυΝ1.᾽ 

Ιη ΕὨρΠ 88} τθ8 : -- “ ΤΠδὶ γὙα ΤἸΩΔΥῪ ἔα ΠΟΥ βῆον ἰὑ ἴο Ὅ6 οΟἸθαγοῦ ἰδ 8π 0Π6 Πἰρῆϊ, 
ἐμαὶ η6 αἰνὶηΠγ οὗἩἨ 186 ΕδίΒοῦ, {86 ὅθ, δηὰ [Π6 ΗΟἾΪΥ ϑριγὶῦ 18 οὔθ, γα ανα [ἢ 8 
(ΟΒ.ΠΟΏΥ ΟΥ̓́ΔΠ6 ἀνδηρο] δῦ ΦόΒῃ ; [ῸΓ Ἠ6 ΒΆΥ8, ---- ΤΗΕΕΒ ΑῈΒ ΤΗΒΕΕ ὙΠΙΟΗ ΒΕΑΒ 
ΒΕΟΟΒΌ ΙΝ ΒΕΑΨΕΝ, ΤῊΒ ΚΑΊΤΗΕΒ, ΤῊΕ ΤΟΒΡ, ΑΝῚῸ ΤῊΣ ΠΟΓΥ ΒΡΙΒΙῚΤ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΝ 
ΤΉΒΕΒ ΑΒΕ ΟΝΝ." 

“Τὴ {818 ραεβαᾶσα οὗ [π6 σοῃἔβββιοη οὗ {πὸ Αἰγιοδῃ Ὀἰβῆορβ, 1 Φοθη 
ν. 7. 1Ἃ6. οἰ δαυυ ἀπμα αἰβυ ΠΟΥ αὐυοίοα ; πᾶ {π6 Οἰγουταβίβηοθβ ὉΠ ΘΓ 
ΥΠΊΟἢ 10 8 ἀθ] νογθὰ ἰὸ ἘΟΤ Θπθηλὶθϑ οὗ [μ6 Οδύμο ] ο δ (ἔογ 
ὙΠΟ (Π686 Ὀίβιορθ βυοσθα ὙΘΥΥ͂ βου τα Ῥουβθοῦ 10:8) πᾶν Ὀθθῃ 
υγροα 848 ῥσχοοίβ ἔοσ {π6 σϑημηθποβ οὐ ἴμ6 αϊβραϊοα οἶδιιβα, τ} 
ΘῈ ΠΘΠ ΠΟΙ οὗἨ ψὨΙΟΝ (ῃ6 ΒοβΌ]α Αὐίδηθ νγουἹὰ ποῦ [81] ἴο ἢαᾶνθ 
ΟΠα]]θηροά οΥ ἀθηϊοα, παα 1 αυθὴ θη οομβιἀογοα οἵ ἀοιδε ει] οτὶσιη.3 
Βυΐῦ 186 Δρρθάγδῃοθ οὗ {8 νϑῦβθ ἰῃ (6 οοπξοβδίοῃ οὗ ἴη6 Αἰγιοδη 
ὈΙΒΒΟρ8, ΜΙοἢ86118 σϑυλατῖβ, ργονθθ ποίμηρ τ τεβροοὺ οὗ 118 δυίμοη- 
(ἰοἰῦν ; [ὉΓ {Π6 ΟΠΙΥ͂ ᾿Ἰπίδγσθηοα ψηϊοῇ τ σδὴ ἀδάμυοθ 18, ὑπαὺ 186 
Ῥδββαρα νβ δσοηίδιῃθα ἴῃ (16 1,811} τωϑηιβουὶρίβ [ἢ 6 864 ἴῃ Αἰτίολ.. 
“6 ΤΩΔΥ ἴη[8Γ {Πα ΕἸαρθηλιθ,  ὯῸ ΓΘ ἋΡ {Π6 σοῃξεββίοη, ἔουπὰ 
1π6 ραββαρα ἱπ [ἰβ 1,0] τηδηυβοτρῦ; δῖ {πὶ 41} {π6 Ὀἰδιμορβ ὙΠῸ 
ΒΙρΡΏΘα [818 οοηΐοβδίοη ἔουμα π6 αὐοίοα Ῥαβδασθ ᾿ἰκαννβα 1 {Ποὶγ 
ΤΩΔΏΒΟΙΙΡίΒ 18 ἃ ΥὙΘΙῪ ΠΝ ΑΥΓΓΔΏΓΑΌΪΘ ᾿πίθσθθσθΌ ΕῸΣ ψ ἤθη ἃ 
ἔουτυ]λγῪ οἱ σα] ρίοιβ Ἀγ οἾ 68. 18 σοπηροθοθα, ΠΟΥΤΟΥΘΥ ΠΌΠΊΘΥΟΙΒ {86 
ῬΘΙΒΟῺΒ ΤΩΔΥ Ὀ6 ὙΠ0Ὸ βοΐ {ποῦ πϑΠλ68 ἴο 10, 10 18 ἰῃ ἔδοῦ [6 γγοῦὶς ΟὨ]Ὺ οὗ 
Ἰτὰ ὙΠῸ ἀΥΘῪ 16 ὋΡ ; Δπα ἃ βυ βου ρίζοη ἴο δυο ἃ ἐΟυσ ] ΣΎ, Ὁποῦ ρἢ 

᾿1Ὁ ΘΟΏΨΘΥ͂Β ἃ ἜΠΟΙΑΙ δϑϑαηῦ (0 ἴἢ6 ἀοοίγποβ οοπίδι θα ἴῃ 1, ὈΥ ὩῸ 
ΤΑΘΔΏΒ ΩΡ 168 ἐμαῦ ΘΥΟΥῪ 81 050 Υ ΘΓ 88, ΡΥΘΥΙΟΙΒ ὕο Π18 Βυ Ὀϑουροη, 
ΘΧδπ "6 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ἀΥρυϊηθηΐ Δα αἀιιοοα, ΟΥὨ ΘΥΘΣΥ αυοίδιοη (Παΐ 18 ΔΙ] ροά 
1π 10, δῃὰ οδίδιηθα 4 ἱποτουρὴ οομνιοίοη ἰμαὶ πο οη6 οὗ ἴπεπὶ ἴβ 6Χ- 
σΟΡΌ ΟΣ Ὁ]6. Βαΐ 10 18 βαϊα, {πΠ6 Αὐἱδηϑ ἐπϑιωβοῖνοθ ὙὯῸ Ὑ6Γ6 ῥγοϑοηΐ 
ὙΠΘῚ {Π18 ΟΠ βϑίοη νγ88 ἀθ νουθα τα πο Οὐ]οοίοη ἐο [Π6 αυοία- 
(Ἰοη, “ 7765 διπὲ φιιὶ ἐεδέϊπιοπῖιπι ρεγἠιίδοπέ ἔπ οαἴο,, δε. ; ἰμαῦ Π6γΥ 
ΔοΚηον]εαρεα, {Ππογχοίοσθ, ΌΥ {ΠΟΤ ὙΘΣῪ 8.16 ης6, {παὶ [Π6 ραββαρθ Ὑ͵88 
ποῦ βρυτίουβ. Νον {Π|Ὶ8 18 8 ΥὙΘΙῪ ὍΔ δηα ουθὴ αὐβυζαὰ δυριυτηθηῦ. 
Εογ, 1π {116 ἔγϑῦ ρῖδοθ, γα πᾶνθ μῸ ἔαγίμοῦ Κποσ]θάρο οὗἁὨ {Π18 ἰγαπ8- 

“1 Ἡϊ]ρίοτία Ῥογβοσυιοηὶβ Ὺ δῃ ἀ Α] θα, Ρ. 29. οἀϊῖ, Ευϊπατῖ. Μτ, Τταν8 ἢ85 τοϊδίοὰ [8 
ΒΙΒΙΟΥΥ οἵ (δὲ8 ἰχϑηβαοιοη ἰπ [ἰ8 “ Γαἴίογβ τὸ Ἑαἀννασὰ αἱθθοη, Εδ4." Ῥρ. δ7---60.; διιὰ ἢθ 
[85 ὑὈγίπιεὰ τὴ6 οοῃήοβϑίοη δὲ ἰοπρτῇ ἴῃ ἢἰ8 ΑΡρρεπαϊΐχ, Νο. χχχὶ. ρῃ. 81. οἱ δέᾳ. 

“5. 866 ΜΓ, Βιυι εχ 5 Ηογε ΒΙΌ]Π ςτὸ, νοὶ. 11. ΡΡ. 992---295. 24 οὐΐϊτ, ΤῊΘ ΔΓρτΠΙ 6 Π15 ὈτοΗ͂Υ 
ποϊοοὰ δῦονθ δζσὸ ὑγρεὰ δὲ Ἰδηχυ ὉΠΟΘΓ ἔννεϊνο μοϑὰβ τυ ἢ ρτοδῖ ᾿ΠρΟ ΠΕ ΠΥ ὈΥ ΜΓ. ΒΟΥ: 
δΔηὰ 17 τἈ56 Ὠιἰδιοχίδη, ἴσο 086 ΟΧΡΓΟΒδίΟΠΒ δ6 8849 ἀσάιοορὰ (Ποῖ, δὲ ὈόΘη ἃ σίῖον οὗ 
ἘΠῚ ΡΟΒΟΏΒΌ]6 γὙ γβο Υ, ἸΠΟΥ που] μῸ ἢιγ ἰονναγὰβ ἀφοϊάϊηρ [6 οοπίτονογθν. Βιιῖῦ, ππἢδρ- 
ΟῚ ἴῸΣ [0 ᾿τΟΒΟΠΊΟΠΥ οὗ γ᾽ οίον Υ ἰϊθηββ, ἐμαὺ ἰδίοτίδη π88 ποῖ ΟἹΪΥ τοπαιγοὰ Β᾽5 σγοαῖξ 
ΕΧΊΓΕΣΠΘΙΥ διδρίοἰουβ ὈΥ [ἴδ δοοοπηξ οὗὨ [6 Ν᾽ πίαὶϊς ρογβοσυτίοη, Ὀὰϊ ἢὸ ἢα8 δ'δὸ Ὄχοϊϊοά 
[Π0 ΒηΘΟΙ οὗ 1946 1} 7 (866 ΑἸ ΟΠ Β 1) 6. ] πὸ δηὰ ἘΔ]], νοὶ]. νἱ. ρῃ. 288 -- 295. ϑνο. οἀϊϊ.), 
ὈΥ τοοογάϊηρ δβοιὴθ τ᾽ ἀϊσυ!ουβ σαΐγαςοϊοβ, ἴΠ6 {τὰ} οὗ ἩΔΙΟΏ, ποϊν τ Πείαπάϊηρ, ΒῸ0 δο]θιηη]ν 
Ριοάοα ἰπιϑο! (0 ΡσΟΥΘ, ᾿ 

ΒΒ 
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Δοοη ἴθδὴ ταὶ ἰμ6 οὐ Ποάοχ ἐμϑηηβοῖνθ αν ρίνθη οὗ [ὃ ; δηΐ, 
{πογοίοσθ, Ὁ 18 ποὺ δι} ἰο οοποίιιαα ἐμαὶ {86 Αὐίδηβ τηδάθ ἢο 
ΟὈ] οὐϊοηΒ, τ τον ἔγομπι {Π6 οἰτοιτηδίδηοα (ΠδΡ πὸ οὐ᾽]βοίΐομθ ἃ οἡ 
Το. ϑθοοπάϊυ, 16 [ῃ6 ΘομοΙ βίου ὙΟΥΘ δΠ}18810]6, ΠΑΥ͂, σγογο ἴΐ 
ΘΌΒοΟΪ αἰ6]γ οογίδϊη, ὑπαὶ [μ6 Αὐΐδηβ, 0 γα ῥσθβθηΐ αὖ {Π18 δοηξογ- 
ΘΩ66, δΔατηϊ 64, “ 7768 διπὲ φιῖὶ ἐσϑέϊπιοπίμπι ρεγλιέδοπὲ ἐπ εαἶο,᾽ δε., ἴὶ 
σοῦ α (Ο]]ον ΟὨΪΥ {παῖ {86 ραββαρθ γγ8 ἴῃ ἐμοὶ 1,αἴϊη τηδη ΒοσΙρίβ, 88 
{Π6 αυοίαίίοη οὗἁὨ ἰξ βονγβ ὑπαῦ 11 γγὰ8 ἴῃ 86 1,δ.)η τηδηπδβογιρί οὗἍ 
Ἐυροπῖαβ, γὴ0Ὸὺ ἀγονν ὰρ {86 οομίδββίοη, ΕἿΣ ἰδθβθ Αὐΐδηβ νγθῦὸ 
 δηάα]β τ πὸ ἢδα θδθθὴ ἀτγίνϑῃ ουἱ οὗ ϑραϊη ᾿ηΐο Αἰτῖοα, γ8ο γοδὰ (Π6 
ΒΙΡ]Θ ΟὨΪΥῪ ἴῃ {π6 1μαἰϊπ ἰγαπβ δου, ἀπ νογα ΦΟίδ ΠΥ πὑπδοηιαϊπίρα 
ὙΠῸ Οτοοκ. (ὐΟμβοαυθηῦν {μι ὶγ ΒΙ]θπο οα {π6 αυοίδξίοη οὗ ἃ 
Ῥδεβαρθ ἔγομῃ {π6 1, αὐ ἰγδηβἰϊοη, αἱ [86 οπά οὗ {6 ΔἸ σοηίαγγ, 
αἴογβ ἢὸ ργθβυιηροη τ μδίβοονον (παῦ Π6 ραββασα δχιβϑίθα ἴῃ {68 
ατὐσθοκ οὐἱρίηαὶ. 1,80}, {86 ψ1016 ἰγαμβϑαοίΐοῃ. δοίννθοῃ Ηυπποσῖο 
ἢ ἢ18. Αὐίδη μα α]8 ου {86 ὁΠ6 8146, δῃᾷ {μ6 οὔ μοᾶοχ Ὀίβμορβ οὗ 
Αἰτῖοα οα [86 οΟἴδοΥ, νγαϑ οὗ βιοι ἃ παίυγο 88 γγχα8 ὙΘΥΥῪ 11] δἀδρίοα ἰο 
1π6 ἀροϊδίοῃ οὗὨἨ 8. οὐὔἱϊοαὶ αυοϑοπ. ΕῸΣ (686 Ὑδῃᾶα]ϑ ἀὰ ποΐ 
οομηδαῦ ὈΥ ἀγραπιοηΐ, Ὀὰύὺ ὈΥ ἴοτοα ἢ δῃά {ΠΟΥ Ὀτουρῆξ ὑμοὶν δάγνογ- 
ΒΆΓΊ6Β ἴο 8116 ηὴ06, ποῦ ὈΥ τοαβοπίηρ τ] (θὰ, Ὀὰῦ ὈΥ ουϊάπρ ουἱ 
ὑπο ῖν ἰοηριιθΒ. ΤῸ ἄῦρᾳρ, ἐβογθίοσθ, ἔγοτῃ {16 βι ]θημσα οὗ βο ἢ τηθῃ ἴὸ 
ἐπ6 Δ ΘὨΘΙΟΙΥ οὗ 1 Φ΄όΠη ν. 7. 18 ὨΘΑΥΪΥ [Π6 ΒᾶΠ16 ἃ8 8}: ἃρρ681] ἴῃ 18 
ἴυοὰ ἴο {Π| ὑ6θ τον οὗ 4 Εἰ υβϑίδη οοσροτα].ὔἾ 1] 

“ δυοἢ 18 Π6 επέογπαϊ ουἹάθηοο ΚὉΥ 186 σϑῃιυτηθη688 οὗ {818 ταῦ ἢ 
Ἰιραίοα οἰαιβθ. [Ὁ ΟὨΪΥ Γϑιμδῖηβ (μὲ γγ1ὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ ποΙΙ06, 

“2. 76 ἱπίοσπαϊ Ενϊξάεποο αὐάμοοα ἴῃ ἐΐ8 Βεολαΐῇ. 

“1. 1 ἐξ οοπίεπαεά ἐμαὲ ἐΐε εοπποοίϊοπ οΥ᾽ ἐἦε αἰδρμίοα οἴαιι86 γοημῖγοϑ 
ἐξ ἰο δε ἐηϑογίεα, ἵπ ΟΥΟΥ ἐο σογπιρίοίο ἔἦι6 ϑ6π86; ιοἰιῖΐε ἐΐο86 ιτσῖο γε)εοὲ 
ἐξ αὔῆτγπι ἐλαξ ἐὲ5 ἐπδογέίοπ ΤΉ) 765 ἐδδ τολοῖδ ραβϑαρο. 

ς Ματγῖουβ οοτηταθηίδίοσβ θοῇ οὗ [86 ἘοιλΒῃ δηα Ῥσγοίθδίδηϊ οὔ υτομ 69 
᾿ανα ρίνθῃ θχρ  οδῦοηβ, ἴμ6 ἀθβίση οὗἩ ψῃΐοῖ 18 ἴο βμον ὑπαῦ [86 ν6Γβ6, 
18 ῥργόρουν ἱπίογργοίθα, ᾿πδίθδα οὐ ἀϊδίασ παρ [86 8δθηβα οὗ ἴ86 σϑῦβθθ 
σι βυΥτα 10 18 Ἰοϊῃο6α, γαῖ. σο μά θ ΓΒ 10 ΠΟΥ σοπηθοίθα δηα οοιαρἰοΐθ. 
Βαῦ (6 ἀγριιαθηΐ, τ οἢ ΠΟΥ στου]α ἀοσῖνο ἔγοιῃ {818 βιρροβϑα ἢ6- 
ΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΘΟΠΠΘΟΙΟΏ, 18 ἀΘηϊ6α ὈΥ ὑπ6 Ορροπρϑηίβ οὗ {86 σϑηυμθηθββ οὗ 
[Π6 ἀἰδρυῦοα οἶδαβθ, ψ8ὸ οοηἰαμα ἰμαὺ {86 86η886 σουϊὰ αἷβὸ 6 ΠΟΘ 
οΟΙΡ]οΐθ, δηπα {16 σοπῃθοίίοῃ τόσο οἷθαγ, ψιίμουΐ 1. Ὑδαΐ (ἢ0 
ΤΟΔΟΘΥ ΤΩΔΥ 6 ΘΠΔὈΪ]Θα ἀΌΪΥ ἴο οβίμπηδία [86 ἴοτοθ Οὐ γα ΚΠ 688 οὗ {18 
δτραηχαπῦ, ὑπ Θχροβιίοῃ οὗ Βιβῃορ Ηουβίου, συ μϊοῖ 18 ἀγανῃ Ρ οἢ 
{π6 αϑϑαμρίοη [παῦ 10 οομίαϊῃβ 1Π6 “φοηυῖηθ ΟσαΒ ἢ οὗἉ [Π|6 Δροβίϊβ, 
84} ΡῈ 8.0) οἱ π64, ἰοροίμον τι (Π6 οχρΙδηδθίοη οὗ δ᾽ιν ἴβδδο Νονίοι, 
{π6 οδ]δοῦ οὗ νΠΟἢ 18 ἴο ΒΟΥ {παᾶὶ [Π6 Β6 186 18 Θηζιγα εοὐξλμοιμέ δλ6 ἀ18- 
Ρυϊεα οἶαιιδθ. 

“1. Μδἰδλο» ογείον δ Ῥαγαρλταδίίο Ἐπχροϑίζοη. 
“« 7λογο αγὸ ἰἦγεθ ἐπ᾿ ἀδαφϑοη ἐλαΐ δεαν γϑοογα, --- τϑοοογὰ ἴο {18 ἔδοί, ἐμαὶ “7651:1.3 15 

116 ΟἸγῖδι,---ἰ ἐλ  αίλεν, ἐλ Ῥγογά, απά ἐλ Ἡοῖν Ο)λοεῖ." 
“ΓΒα 2 αἰλεῦ Ὀᾶγα πὶ 688 ὉΥ ἷ8 οὐ σοὶ α Το μοάγθη, ἔν]. ἀδοϊαγὶηρ «6808 

“1 ΜΙοἢΔ6 1855 Τηἰγοάἀποίίοη, νοὶ. ἷν. Ῥρ. 427, 428. 
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8158 δοϊονθᾶ ὅοη; ἤγβὲ δεν δἷ8 Ὀαρ(ΐϑηι, τβθα Β6 οᾶπια ὉΡ ουὺ οὗἁἨ (δ6 τἶνϑν, δηὰ 
ἈΪη δὶ (86 ἰγδηβῆσυτγαίίοη. Α (διτά πη6 ἐπ6 ΕΔΙΝΟΥ ὈάᾶΓα τὶ πη 685 τ βθῃ Β6 βεηΐ 

Β18 Δηροὶ ἴο ὅ681::18 ἴἢ ΔΡΌΠΥ ἴῃ τ|16 σαγάθῃ. 
“ Τὴ6 οἴοσπαὶ γογαὰά Ὀδῦα ψνἱῦηθ88 ὈῚ ἴπ6 Δ] Πο58 οἵὗἩ ἰπ6 ἀοἀπολα ἀπο] πρ ἰπ 

“6808 ὈοαΙΪγ.---Ὀγ ὑμαὺ ρθη δ οὗὨ δίτοηρί δηά μόνον πὶ} πο ἢ τγ88 δυρρὶϊοὰ 
ἴογ ἴἢ6 ῬΕΣΟΓαΔ ποθ οὗ ἢ 8 τι γβ θα, δηα [86 οπύυγαποθ ἴῃ ἢἰ8 ἦγαι! ἀπὰ τηοσγίδὶ 
Ὀοαγ οὗ (πε ἥτε οὗἩ 86 Εδίμοτ᾽ 8 τταῖθ. ὙΤηὸ Ῥογὰ Ὀδσα τ ϊῖ 6585, --- ῬΟΥΒΆΡΒ ΠΊΟΣΟ 
Πα ΓΘΟΙΥ, ---80}}} (ἢ6 οτὰ Ὀδγα νὶτποβα, Ὁ ἴΠ6 Ὀγοίογπαίυγαὶ ἀδυκηθαδ ΜΒΊΟΙ (ῸΓ 
ἴδγοθ ΒοὺΓβ ΟὈβοῦγοα {Π6 ϑιη, Ὑγ}116 6808 Βυηρ 'π ἰοσταθηῦ ὉΡΟῚ ἴδ:6 ΟΓΟΒ8; ἰῃ 186 
χυκκίηρ οὗἁἨ [86 δαν, (86 τοηαϊηρ οὗ 186 τοοῖα, ἀπὰ [86 ορϑηληρ οὗἁἨ [86 ρστανοδ, ἴῸ 
᾿Ιθογαία ὑπ Ὀοά 168 οὗἁὨ {86 βδ ἰδ υγὰϊο ἢ ρροδγοὰ ἴῃ {86 ΒΟΙΥ οἰτγ, δέϊον οὖν 1 ογὰ᾽ Β 
ΤΟΒΏΓΤΟΟΙ Οη; [ὉΓ {πσ086 ΟΧΊΓΔΟΓΟΙ ΠΑΓῪ οοην 5] 08 ΟΥ̓ ἰἢ6 τηδίογιαὶ νου πιυδὲ Ὀ6 
αϑογϊ θεὰ ἴο {μαὺ βοῦν ὉΥ͂ ψῖο ἢ ἴῃ (Π6 Ὀορ᾽πηΐηρ ογοαθαὰ 1ὖ, δη ἃ 50}}} ἀϊγθοὶδ 
(Π6 οουγβα οὗἁ ἰϊ,---ἰμαὶ ἴθ, ἴο {86 ἱτωπηοάϊδία δοὶ οἵ [86 ῬῬογα ; ἔοσ. " ὉΥ δὶπι 6]} 
ἐπίηρϑ σγετα πιδάε, δηἀ Β8 ἁρβοϊ θὰ 411 (ΐπρβ ὈΥ [86 ποτὰ οὗἉ δἰ οὐσῃ ρουγεν. 
“ΤῊ οί Ολοεί Ὁδτα νἰΐηθδθ, Ὁ [86 δοκηονϊθαἀρτηδηΐ οὗὨ [86 Ἰηΐδης «6818, 

τηϑεῖθ, ὈΥ [86 ἱπερὶΓαϊίοῃ οὗ ἴ86 Ηοὶγ ϑρὶτιέ, Ὀγ 186 πιουῖδ8 οὗ δἷ8 βοσυβηΐβ δηὰ ἴῃ- 
Βίγυτη θη 8, ΘΙΠΊΘΟΠ δηὰ Απηδ ; δπὰ τόσο αἰ γθοῖ]γ, ὈΥ ΒὶΒ νἱ δ Ὁ]6 ἀθδοθῆς ἀροπ {86 
εἰμεν τθει δὺ 18 Ὀαρίΐϊδαι, ἀηὰ ἀροὰ ἔδ6 ροθίΐοδβ οὗ 9688 δἵνον μ6 δδοθηδίοιῃ οὗ 
{ποῖν [ογὰ. 
“Τὺ {86 ἐἦγεο ἐπ λεαυθῃ δαγὰ ιοἰΐπεδε; απα ἰλέδο ἰἦνγδο, ἰ6 Δροβίΐα δά, αγὸ 

Οηδ, --- ΟἿ, ἴῃ ἴἢ6 ὉΠ οὗὨ 8 Θυμβοηιθηῦ ὑδβΕ ΠΠΟῺΥ ; [ὉΓΡ ἰμδὺ ὉΠ '8 4}} {πὶ 18 
τοαυΐϊϑιϊα ἴο (86 Ῥύτγροβα οὗ 1Π6 δροϑί] θ᾽ Β ργοδοηΐ δυχιμηθηῦ.... Ηθ ροθδ οὐ : Απά 
ἐλοτο αγὸ ἔλγϑο ἐπ οαγίλ ἰλαὶ ὅδαν ιοἰίη688,---ἰλο ϑρίγιί, ἀπά ἐλε Ῥαίον, απὰ ἰλε Βίοοά ; 
ἀπά ἰλεδε ἰἄγεε ἀρτες ἵπ ὁπε. 
ΤῈ ϑρέγίξ 18 ἤθγα δνυϊ θη! ἴο Ὀ6 υπάογδίοοῦ οὗ ἰδ6 χἰδ8 ργϑίοσ δ ΓΔ] οοη- 

[εστοᾶ ἀροη ὈΘ] Ια νουϑ. 
“ ΤΠ6 Ἰτοαίογ' απ ἴΠ6 δίοοα τηρπιϊοηθα ἤοσα 85 ψϊΓΏΘΒΒΟΒ ΔΥῸ (Π6 ΔΊΟΥ δηὰἃ (ἢ 

ὈΙοοὰ ψ]ΐοἢ ἰδϑαρα Τοσὰ (Π6 Παρεσμο δ δἰάθ, τ βοὴ 8 ὈΟΑΥ, δίχοδαν ἀθδά, γν88 
Ῥίογοθὰ ὈΥ͂ ἃ ϑο ἀἷθὺ υῖτὰ 8 Βρθᾶσ. 

“Βαϊ δον ἀο {18 ναῖον δπὰ {818 Ὀϊοοὰ Ὅδθαγ τ ὶϊηοϑθ ὑμαὲ {86 οτγαοϊβοα «6818 
Ὑ45 {86 ΟΝ τὶδῦ ὃ Ὑ δἴε δπὰ Ὀϊοοά γγοσὸ [86 1πά βροηβα Ὁ ἱπδίσαπιθηΐδ οὗ οἰ δ ῃμδίπρ, 
δηἀ εχρί διίοη ἴῃ 811 [Π6 οἸοδηβίηρβ δπὰ δχρίαἰϊϊομβ οὔ 186 ἴα. “ΑἸἰτηοβὶ 8}} τῃϊηρα,᾽ 
Βα δι. Ῥϑυ], "δτὸ ὈΥ [86 ἰδ ρυγχοα σι} Ὀ]οοά ; δπὰ σἱουῖ δῃοάδάϊηρ οὗ δἱοοὰ 
1θεγο 18 ΠῸ σϑιίβδιοῃ.᾽ Βυΐ [86 ρυγρβίοη τῶβ ποῖ ὈΥ ὈΪοοὰ οὐ]γ, Ὀυὶ ὈΥ Ὀ]οοάὰ 
δηὰ ψαΐου ; [Ὁ {6 δβᾶπι δροβϑίϊθ βᾶγ8, "  πθη Μοθϑβ δὰ 5:65 ΘΥΘΤῪ Ρῥγδοορῦ ἴο 
411 16 Ρϑορῖθ, δοοογάϊηρ ἴο ἴ86 ἴανν, Βα ἰοοῖς 6 Ὀϊοοά οὗ οαἶγοβ δηὰ οἵ ροδίβ, ἢ 
ὙΓΔΙΟΓ, τ βρείηκ]οὰ Ὀο(ὰ [86 Ὀοοὶκ απὰ 4}1} [26 ρϑορὶθ" Α} (δ6 οἰθαπβίῃρβ δπὰ 
οχρίἰϊοηβ οὗ {86 ἰανν, ΟΥ̓ γαῦοσ ἀπὰ δηΐπιαὶ Ὀ]οοά, γγαγα {γρίοδὶ οὗ ἴΠ:6 τϑαὶ οἰθδῃβίηρ 
ΟΥ̓ Π6 σοηβοίθμοα ὈΥ [86 τδίϑυ οἵ Ὀδρίδηι, δπὰ οὗ [86 ὀχριδίίοῃ οὐ γϑδὶ συ] ὉΥ 186 
Ὀ]οοὰ οἵ ΟὨγτίδι βῃδὰ ἀροῦ {86 Ἴτοβδ, ἀπ υἱγίθδ! νυ ἰδ κοη πὰ τοοοϊνοὰ Ὁγ 86 ἴἈ1}- 
71 ἴῃ (86 1μοτὰ δ δυρροσ. ΤῈ βονπίπρ, Ἰμοσοίοσγθ, οὗ (818 Ὑγδῖοσ διὰ {18 Ὀϊοοὰ 
ἐπ ἀἸαίοΥ ὑροῦ Οὐγ [ογ δ ἀφδίῃ, ἴγοιη [88 πουπὰ ορεποὰ ἱῃ δῖ8 δήθ, γγὰ8 8 
ποι βοδίίοη ἴο {86 δΒυστουπάϊηρ τυ 65, ἸΒουρα δὺ {86 {ἰτη6 ἀπάοτγειοοα ὉΥ ἔδενν, 
τὺ 1ἴπ6 τοδὶ Ἔχ δου γγυἃ8 ΠΟῪ σοι] οίθ, δηὰ 86 οἰοδηβίηρ ἐοαπί δεῖ ὀρβϑῃ. 

“ὙΠυΒ 1 Βανα ἐπἀδοανουγοᾶ ἰο οχρί δίῃ μον [26 τγδῖϑυ δπὰ {86 Ὀ]οοά, ἱοροῖμον 
τὶ μὰς Βρίτῖς, ΔΙῸ ἩΪΠΙΏ65868 ὌΡΟΏ Θασίδ, ὕο δ Ὁ 158} [86 121} τ ομ ονοσγοοαοίμ 

6 ποῦ]. 

“Τὰ 1}, βοσονοσ, Ὀ6 ορβοσνρᾶ, {παὲ {18 ἀυρυχηθηῦ Δβϑυμηθ8 (παὶ 
ἐν τῇ γῆ, Ὡροη εατγίξ, ἴὰ ἴπ6 οἰσμ ἢ γοσβθ, ᾿πλρ 1168 {πὶ βοιηθι ῖπρ δα 
γγοοεαρὰ τι} ἐν τῷ οὐρανῷ, ἐπ λεαυεπ. “Βυὺ παν ψΏῸ ἀυρὰθ ἴῃ 
1Π18 ΠΠΔΉΠΘΓ ἢ (Βιβῆορ ΜΑυθἢ οὔβοσνθθ) “ἴογροὺ {παὺ ἐν τῇ γῇ ἰ8 
ιοαπέϊπσ ἴὰ ἴπ6 Οτεεὰλ ΜΆ5. 48 ν6}} δ ἐν τῷ οὐρανῷ. ΑἾδο, ἴῃ (᾿8 
οἰάοδῦ 1 αὐἵπ ΜΆ. [86 οἰρῇ ἢ σοῦβα 18. δαῦλ! ]Υ ἀσδβίϊαία οὗ ἐπ ἕογγα, 
γγΠ1οἷν νγα8 Ἰπαουίθα (0 [86 ΨΟΣΥ ΡυγΡροΒβα οὗ πανίηρ βοτηοί ἱπρ' ο ΘοΥ- 
Γεβρομὰ σὴ ἢ ἐπ οαἴο, ἀπ ΒῆονγΒ ΠΟῪ τ 8}} (Π6 βαύϑγαὶ ραγίϑ οὗ [86 
1 οΥΡροϊδίίοῃ βανο θθθη Εἰθαὰ ἰο βδοῖὶ οἵβοσ.ὔ 3 

“1 Βρ. Ηογβ]ογΒ βοιτηοπβ, τοὶ. ἱ, Ρρ. 1938---20]. 
“3 ΒΡ, Μαδσβῃ β 1 οίυτεβ, μαζὶ Υἱ. Ὁ. 37. ποῖα. 
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3176 .- Τοχέμαϊ Οίξοΐοπι. 

“1. δ7 7Ζβαας Νιειοίοη᾽ 5 ῬαταρλταΞἐϊο Ἐχροεϊζίοη. 

Ὁ Ρλο ἐξ Ὧε ἰλαὶ οσογοοηπιοίλ ἰῪο τοογία, δι ὧς ἐλαί δεοϊεουοοίλ ἰλαῖ Φπϑῦ8 ὦ ἐλε ϑοη 
οΥΓ Οοά, καῦ ϑοῃ βρόκθϑῃ οὗ ἴῃ {π6 Ῥβ8] π|5, νυ ἤθσα δ βαῖ ἢ, ὁ Ποὺ αὐξ ΤΥ ὅοη, τ} 18 
ἀὰγ Βανα 1 Ὀορσοϊίοη (π66. 7}λὶδ ἐδ δ6 ἐλαΐ, αἴλοντ [π6 δονβ δα ἸΙοηρ Ἔχρϑοίβα Βίπ, 
οαπιθ, ἢγϑῦ ἴῃ 4 πιουΐδὶ Ὀοάγ, ὃν Ὀαρίϊθπι οὗἁἨ τσαΐογ, ἀπά ἴῃ ἴῃ 8ῃ ἱπιπιοτίδὶ οπ6 ὈΥ͂ 
ϑιοἀάϊηρ ἢἷ5 δίοοα ἀροὴ ἴδ6 ογο88, δα γἰϑὶπρ ἀρσαὶπ ἔγοηιὶ ἰπ6 ἀρδὰ ; ποΐ ὃψ τοαίδν' 
οπῖψ. διέ ὃν ισαίον' απὰ δίοοά ; Ὀεὶπς ἴπ6 ϑὅοη οὗἨ αοά, 845 τὸ] ὈΥ Βὶ8Β γϑϑυ στο ος 
ἴγοιῃ τἴπ6 ἀοβιὶ (Δο(8 χὶϊ!. 88), 28. ΌΥ δἷ8 βιιρογπδίυγαὶ Ὀΐϊγ οὗἨ 186 γ᾽ ̓Ίγσίη. ({υΚ6 
1. 86.) ΑἈπὰ ἱὶ ἐς ἐλε ϑρίγιξ αἶδο, ἐλαί, ᾿ορσοῖμονῦ τι (86 νγαΐοσ δῃὰ Ὀ]οοὰ, δεαγείᾳ 
τοϊίπεεε οὗ ἴπ6 σαῖς οὗἁ 88 οοτπηΐησ ; δεσώμβο ἐδα ϑριγιξ ἐδ ἐγ, δπὰ 80 ἃ αὐ δηὰ ὑποχ-ο 
οΟρυ 8016 τϊΐπθθθ. ΖῸν ἐλθγο αγὸ ἰλγθο ἰλαὶ ὅδαν' γϑοογαὰ οἵ δὶ8 οομϊηρ; ἐλδ 
ϑριγὶδ, σϊοἢ 6 Ῥγοη δε ἴο βαπὰ, δὰ υλ]οἷ τγὰ8 βίο βοΐ ἤΌσῦ ΡΟΩ 8 ἰπ ἴδ 6 
ἴογ οὗ οἴονθὴ ἰοηριιοθ δηὰ οὗἁὨ νδγίοιιβ ρ᾽ 8; ἐλδ Ὀδρίϊβιη οὗὨἨ τυαΐον, σι βογοὶπ ἀοὰ 
ἰοϑυ ῇοα “ {818 18 τγ Ὀο]ονοᾶ ὅοη :᾽ ἀπᾶὰ ἐλ Βιοάαϊπρ' οἵ ἢ]8 δίοοά, Δοοοπηρδηϊθὰ τὴ 
Ἐ8 τοϑυγτθοϊϊομ, ἩΒΟΓΘΌΥ 6 Ὀδοδπιθ {Ππ6 πιοϑῦ ἔα} Π|{Ὁ] ΤΥ ΟΥ̓ ὙΠ Π688 οΥ̓͂ {π|5 
τυ. Απαὰ ἐλθδο ΐγοο, ἴμ6 ϑρίσις, [86 Ὀδρίδβηι, δηὰ ἀραυ ΑΝ οὗ ΟἸγίβῖ, ἀρτδὸ ἐπ 
νη σβϑίηρ, ὁπ6 δηθὰ {δ6 βᾶτμθ ἰλϊηρ (πδηροῖΐγ, ὑμαῦ ἐΠ6 ὅοη οὔ αοὰ 18 οοπι6) ; δπὰ 
τπογοΐοτα (μοῖρ ουϊάθησο 18 ϑίσοῃρ ; ἴοσ ἴῃ6 ΔῈ Γβαυϊγ 8 Ὀυὲ ὕνσο Θοηβθητηρ, πεῖ ῦς 
ὮΘ8868, 8πἃ ΠΟΙα νὸ αν ἴἴγθ6 : ἀπ ἐγ τῦδ γδοοῖοο ἰἦδδ ιυἱέτι688 ΟὙ πιεπ, ἐλε {Ἀπτγθοίο] 
τοϊέμο8 ΟΥἹ Οοα, πἰιϊοῖ ἢ6 Ὀᾶτα οΥ͂ ᾿͵8. ὅόη, ὈΥ ἀθοϊαγίπρ δῦ ᾿ιἷ8 Ὀαρ ϊβπι “ ΤῊΪΒ 18 ΤΩΥ͂ 
Ὀοϊονοα ϑοη, ΟΥ̓ Γαἰβίηρ᾽ Εἷπὶ ἔγοτα {(Π6 ἀ68Δά, δηα ὈΥ ρΡουτγίπρ ουῦ [18 ϑρ᾽γὶῦ οἱ 8, ἐδ 
βτεαίεν ; διὰ ἱμπογοίοσα οὐρῇξ 0 Ὀ6 τιοτὸ σοδαὶὶυ σοοοϊνοὰ, ἢ 

«ΤῊ18,᾿ δ᾽. [8680 Νουγίοῃ οὔβοῦυϑβ, “' 18 [Π6 Β6η86 ρΙαη δηα παίυγαὶ, 
Δ:ηα [86 δγρυμηοηὺ [Ὁ]] ἀπ βίγσοησ ; Ὀαΐ 1 γοὰ ᾿πβοῦὶ (Π6 ἰθϑυ μον οὗ 
186 ἴπγθ6 ἴῃ πϑάνθῃ, γοῦ ᾿πἰογτρύ δὰ 8ρ01] 10 : ἴον π6 ψγ 016 ἀθβισῃ 
οὗἩ 1Π6 Δροβίῖϊα Ὀοϊηρ ἤθσθ ἴο Ῥγονο ἴο τϑῃ ὈΥ͂ συ η688 {π6 ᾿γυ ἢ οὗ 
ΟἸγῖθυ Β σομπιϊηρ, 1 που]α αβὶς ΠΟῪ ἴπ6 ὑδϑθηοηυ οὗἨ “186 [ῆγθα ἴῃ 
Πράνθῃ ᾽ τραῖοβ 0 {Π18 ρυγροβ ὃ 1 [Π6ῚΡ [Θβυ που 6 ποῖ ρίνϑῃ ἴο 
ΤΩΘΏ, ΒΟΥ ἀο68 10 ργονα [0 [6 πὶ ἴπ6 ἐγατῃ οὐὗὁἨ ΟἾ σιβυβ οουηρσ ῦ [{1Ὶ 
Ῥο [Εἰνθῃ], μον ἴ8 {π6 ΦΟΒΌ ΠΟΥ ἴῃ Ποᾶνϑῃ αἰβ ρυ βηθα ἴτομι {πα 
ΟἹ οδείἡ [ΙΕ 18 {π6 βαίὴθ ϑρισὶῦ τ ποῦ τ] 8868 1 ἤοᾶνοῃ δηᾶ 
1ὴ οαῦίῃ. [{ Ἰὼ Ὀοιἢ οδβοβ 1ἢ τη θββοβ ἰοὺ 18 τ6ῃ, ψΒΘΤΟΙΙ [168 {6 
αἰβδσθηος θούσθοηῃ 108 τι μθβϑίηρ ἴῃ ΠρᾶνΘ δηὰ 118 τη θβϑιηρ 1ἢ 
ΘΑ ὃ ΙΕϊπ {πο ἢγβὲ οαβα 1 ἀοσθβ ποῖ ᾿1Π688 [0 τηθῃ, ἰο ποτὰ ἀοίῇῃ 
10 τιϊηοϑῦ Απᾶ ἴο ψβμαΐ ρυγροβοῦ Απά μον ἀο6β 118 νυ ὑπ αβϑὶπρ; 
τᾶ 6 ἴο {π6 ἀοδβῖίρῃ οὗ δ. μη ἀἸβοουγβα ἢ 1,6ὺ ἔπθπλ τρᾶκα ροοά 
Β6η86 οὗ 1 ὙῈΟ δῖα 8016. ΕῸΓ ΣΩΥ ρατγί, 1 οϑῃ τδῖκα πόθο, [{ 1ὖ Ὀ6 
Βα] 4, {μαὺ γγχ δύο ποί ἰοὸ ἀδίθστηϊηε τ μαὺ 18 ϑουρίυσο, δπα ψνῃδί ποῖ, 
ὌΥ οὖν ρῥγίναίε Ἰυάρτηθηΐβ, 1 σομῆθϑβ 10 1π ῥΐἴδοθβ ποΐ οοπίγουδσίθα : 
Ῥαΐ, ἴῃ αἰϊδριυία}]6 μἰδοθβ, 1 ἰονθ ἴο ἴακθ πιδὺ 1 δὴ Ῥαδϑὲ ὑθάογ- 
βίδηα.""} 

“2, 4 ἐὴε εουεπί πυογ86, ἐδε ἐΐγεο ἑλαΐ δέαγ γοοογά, αγὸ πιαηὶ ἐδ 
»ογβϑοηδ, απα δε τοογάς ἰζαΐ ὀχργεδε ἔιοο ΟΥ ἐΐλοτε αγὸ πιαδοιζηα πομηϑ, 
ὁ Πατήρ (ἸΗΕ ΕΆΑΤΗΕΒ), απά ὁ Λόγος (ἸΤῊΒ ὙΥΟΚΒΡ); ιτσλέποε τοὲ 
γιαψ παέυταϊΖῳ ἐπρεοί ἐμαὲ {6 αἀ)μποίδ, οΥ ααἀ)οοέϊυες ιολίοῖῆ αἰϊμάε ἕο 
ἐλόπι, ισοκἰα αἷΐ δὲ 90 ἐδπδ πιαβοιίἑπο φοπάεν' ἰϊἀοιοῖδε: σοπβεχμθη ἐμ τοῦ 
Μπά ἐδε πεαυδηῖν ιοἰΐπε58ε5 ἐο ὅθ ἀεποίοα ὃψ ἐΐδ ιτοογά8 τρεῖς εἰσιν οἱ 
μαρτυροῦντες (ἐέεγε αγὸ ἐΐγεο ἐμαξ δεαν' γεοογάλ). 

«Τῆὰ8 ἔδυ, 4}1} 18. οοῃοστηδ θα ἴο [86 τυ] οὗ ρ]αῖῃ στδαισηδσ. Β6- 
οἰἀ68, 1 οαπποί 6 ἀ)ου] ὑο οοποοῖνο ἐμαὶ [86 βδογοα τυοσ, τ ΘῈ 

41 δὲν Ιϑδδς Νονίοπ᾽  Ηἰδί, οἵ πο Τοχίϑ. ὝοσΚβ, νοὶ. Υ. ὑρ. ὅ28, δ29. 

ΘΈΧΝΙΝΕ ἐςπαρραχενατεναρ αι εἰδενντε τσρστοτατ-- τα α δε τανε καδβ γλνανι, ως - 

------- αἶαν - “ὦ -. .ὄὦ ὦ. . Εὐγος ΞΣ: ὠσιαν" ὩΣ πᾶν. ... ΒΕ ἐξ ------.- παι - - ταβαναα 



Οη ἐδε ἰεαάίπρ 9Γ 1 “ολη ν. . 877 

Δθουξ [0 ΟΧΡΓΘΒΒ {Π6 ΘΑΓΊΠΙΥ τ μοβθθθθ ἴθ ([ἢ6 ποχὲ σϑῦβθ, πιὶσῃὶ 
ΟΔΙΤῪ ΟἹ {π Β8Ππι6 ἜἘχρ συ ββίοῃ ΟΣ δα)ιποίβ ἴο [πὲ γ6γ86 ; δηᾶ {6 οοσ- 
ΤΕΒΡΟΒΘΏΟΘ ἴῃ ἴπ6 πυμθοῦ οὗ τὶιΐηθαβορ, απ {86 81: }] Αγ! γ οὗ ὙΠΟῚΣ 
ἀοϑιρῃ ἴῃ Ὀθαγηρ ϊΓμ6 88 ἰὼ {π6 {γα τἢ οὗ 1π6 το] ρίοη οὐἩ ΟΠ γι βῦ, 
ΤΩΔΥ θη ἴο οΘοπῆττη {18 βορῃηςτηθηΐ. Βυΐ 1 [Π6 ἐὈΥΠΊΘΓ γοσβα ἀϊ4 ποί 
ῬτγΘΟΘαοΘ, απὰ βῃου]Ἱα 6 τα]θοίθα 88 βρυγίουβ, 1ἢ ψ1}}} θὲ ἀπῆσουῦ ἴο 
δοοουηΐ [Ὁ (06 86 οὗἁὨ [6 τηββου πο σοηάοΥ ἢ ἀπά γγο Βῃου]ὰ γαῖ ΠῸΥ 
Ὀ6 ἱπο]ηρα ἴο βυαβροοῦ [πὶ ἴῃ6 σοσὰβ πσουἹὰ ἤαγο θδϑῃ τρία εἰσὶ τὰ 
μαρτυροῦντα, 8ἃ8 81} [86 ἴοττηβ (μαῇ [Ὁ]]ΟΝ ἰο ἀδποῖθ μ6 δασγί] 
ΘΠΟΥΡΊΘΒ, ΟἹ αὐϊαβίδι! 8, ἈΓΘ ΘΥΘΙΥ͂ 0η6 Οὗ {Π6 ποιυΐοσ ρεπᾶθσ. [0 
αἰ ϑ μοι ἴπ6η, ὑπαῦ [86 ὑαγη οὗὨ [Π6 ἰδηρταρα, 88 γν6}} ἃ8 ἴπ6 πδίυγο οἵ 
186 νϊΐηθββθβ, συυὰ σοαῦῦτα 1Πῃ6 86 ΟΥ̓ [18 σόα 6Γ; δηά ἐμποσοῖογο 
{Π6 ΔΟΘΌΓΔΟΥ οὗὨἍ {Ππ6 οοπϑίγιοιίοῃ, οὐ [86 ϑύχιοί τι}168 οὗὨ ρ,ΑλτΩδγ, πιυϑὲ 
“αυοὺν ἐδλε ργεβεπὲ ἐεχί. ἃ 

“8. Βιβῆορ ΜιΙΑαα]οἴομ 88 ἃ ἰοπρ δῃὰ οἰδθογαῖα ἀιββογίδίίοη, {μ6 ἀ6- 
βῖστι οὗ ἡ ΠΙΟΝ 18 ἴο βῆοννγ {παᾶΐ [Π6 γος ΤΟ Ὀοίοτο ἕν εἰσιν ἴῃ {6 
εἴσῃ νοῦβα Ἰσδῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΊΥ ΓΟΙῸ ἴ0 [86 ποτὰ ΕΝ ἴῃ [Π6 ρῥγϑοβάϊηρσ 
ὙΘΓΒ6, ΔΠα ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΓΥ {δαὺ δοίλ ὙΟΓβθ8 πιυδὲ δ6 χτοίδιηθά, οὐ δοέῤ 
τοὐεοῖοα.2 

“ΤῊΐϊθ ἀγσυμηδηΐ 18 πού οὗ ἃ παΐυγο ἴο δάμη οὗἉ δου αρτηδηῦ: Ὀαϊΐ, ἴῃ 
ογάοσ ἴο Ὀδ βίγιοι]γ οογγθοῦ, 6 γα βου] 6 δὴ ἑἐάεπέϊέψ τὰ 1.6 δι ]εοῦ, 
ΔΠα ποῦ ἃ δὲηιϊίαγίψ ΟἾΪγ. Α ἀοιθὺ τὺ 6 ΓΟΘΒΟΠΔΌΪ δῃἰθγίδιηθ, 
ὙΓΕΙΠΟΓ, ἴὼ ἴπ6 ἰδηρσαάσα οὗ δῖ. δοβη, ΤῸ ἝΝ 18 ποὺ υβρᾶ 88 δὲ 
δαυϊναϊοηΐ ἰο ΤΟ ΑΥ̓ΤῸ, 649 1ὖ 18 πὰ ῬΆ]]. 1]. 2. ; ἴῃ ΠΟΙ σα86 ΠῸ 
ΤΟίοσθ 6 ἴο ΔΗΥ͂ Ργθοθάϊηρ Ἐχργοββίοῃ ΜΟυ ἃ θ6 ΔΡΡ]164. Τὸ {18 γγ6 
ΤΑΔΥ͂ 8604, {παι 1Γ ἰῃ6 Ὑυϊχαῦύα ργθβοσνθθ {πὸ σὰ γοδαϊΐηρ, [πὸ γβηβ- 
Ἰαΐοσβ τηιϑῦ αν βυρροβθα 86 ΕἸΣ ΤΟ ἝΝ οὗ ἴμ6 801 τόσβθ ἴο ὃ6 
δαυλνα]οηύ ἰο {π6 ἙΝ οὗ 1[π6 71} ; [ῸΓ 4}1 [86 τηβδηβοῦρίβ τ Βοἢ τοΐδι πη 
186 οοποϊυίηρ οἰδιδβα οὗὨ 1π6 8(ἢ νοῦϑο (8 ὙΘΥῪ ἰαγσο ΡογΏΟΣ οὗἉ {{Π6πὶ 
οὐαϊτἰπρ’ 10), ταδα γέ μρπι διιπΐ, ἃ8 ἴῃ [86 70 ν γβθ. 

“4, ΤῇὴΣε πιοάε 9 ἐλίνιλίπο ἀπά ἀἱοίἑοπ ἰ5 ρεοιϊίαγ ἰο δέ. ῳοῦπη. Νὸ 
οὐδεν ευαπφεῖίϊδὲ ΟΥ ἀαροϑέϊο δρεαΐε Οὗ ἐπα ιοἱΐπε55 οΓ ἐδ Εαΐίλετ ον {δὲ 
Ἡοῖν ϑρίγιἑ, αα ἦθ ἄοεβ ἐπ ἤϊε Οὐοϑρεῖ; απά πο οἶδεν δυαπρεῖ δέ ον 
αροϑβέϊο οαἰΐ5 ἐδ ϑυπ 9. αοά ἐλε ἽΝ ΟΒΡ. 

“ΤῊϊβ ἀγρυγηθπαῦ πα8 Ὀ6Θἢ ΒΓ ΠΟΙ ΒΥ ὑγροᾶὰ ὈγΥ Καίϊίηοτ, Βοηρεοῖ, 
8δηα οἶμον σραίουβ δἀνοσαίεβ ον {π6 ἀϊϑραΐβα οἰδιβθ Βαΐ, οῃ [Π6 
οἶον μαπᾶ, 1Ὁ 18 σομίθηεβά (μα ἐμοῦ 18 πὸ βύοι Ἰἀθῃίῖοα] Ἔχ Ργ ϑβιοι 
1. [86 ψ8Ο]6 ΒΙ10]6 Ὀεβι 468. 

5, ἘΌΣΙΒοΥ, οὐἰἶοβ στο δἀνοοαίοα {μ6 σαπυϊμθμθδα οὗ [18 ἰοχί, 

“1 ΟἸαοβῖςδὶ Φοατταὶ, τοὶ. 1ϊ. Ρῃ. 869---871. 8.66 δ͵950 Μτ. Νοϊδη᾽"ὶ Ἰπαυτγ, ὈΡ. 260. 304. 
“2 ὅδε Βίδῃορ Μιάάϊοίοη οἡ τς ατοοῖς Ατῆς]θ, ΡΡ. 638---668, 
48 ΟὐἸΔΙΙΟΙΥ Βεν εν, νοὶ]. χχνΐ. Ρ. 330. - 
“4 1ῃ βαρροτῖ ρῇ ἴΠ6 δθονα δγμαπιοηῖ, ΒΙΒΠΟΡ ΒυγροΒ8 τοίετϑ ἴο Φόοἢπ Υ. 8] ---87., Ὑ1}}. 18. 

δηά χν. 26.; δηὰ δείογα Πίπι, Οστίοβδοῦ (ν ο ρσίνοβ ὩΡ ἴ86 ἀϊδρυϊοὰ ραββαρα 85 δριιγίοιιβ) 
Βδὴ Ἵβηα τὰν βαϊὰ, τπδὲ Φοΐη ἤθγο γοίεσγβ ἴο ΟΠ τ βι᾿Β ἀἰβοοῦγβα ἴῃ Φόδη Υ. 81---89, σοιῃρεγοὶ 
ἢ Φοδη νὴ]. 18, 18.;: δῃά δάά8, ἰδὲ ψμδὲ 76δυβ ΟἸσίβὲ δὰ τπεσο ἰδαρῆξ, 16 δροδίὶθ 
Ἡϊδμοὰ 10 ῥγουθ ἴὸ ἢΐβ τοϑάδσβ ὈΓ 186 βδπῚ8 δυραμπεηίβ; ἩΒΙΟΝ Ὀεΐπρ 186 σλδβε, [ἢ6 
αὐ θρ ες γοῖβο (ἰὲ 6 ἰηΐεττε) οουἹὰ ὧοὶ 6 ναπέίϊηζ. Βρ. υγροβδ᾿β Υἱπαϊδαξίου, Ρ. 11δ. 
οἁ οἀϊ 



8178 “Τοχέμαϊ ΟΥἰεσΐθηι, 

οὐϑογνοά (μα ογιΐςδίοπβ ἴῃ δποῖθηΐ τηδηιβουρίβ, γογβίοπΒ, δηα δα ΠΟ ΓΔ, 
816 ποιῖθοΥ Δβοϊαΐο σομίγδαἀιου!οηβ, που αἰγοοῦ προ οἢ πθηΐβ οὗἉ [Ἀοί8. 
ΤΈΆΘΥ ΟὨΪΥ ΒΌΡΡΙΥ [οοα [ὉΣ σοπ)θοίυγε ', ἀπα οοπῃδοΐαγαὶ οὐ (1οἴβυα οαραί 
ἴο Ὀ6 ΒρΑΓΪΠΟἾΥ δπα οδα οι Υ ΔρΡ] 16 Ὀοίοτο 1Ὁ οδῃ 6 δαιι θα 88 
Βυποϊθηῦ δ ΠΟΥ Υ ἴὸσ αἰ τουῖπρ' ὑπ6 τοοοϊνοὰ ἰοχὺ, ΒΘϑ᾽468, [Π6 Οοπιῖ8- 
ΒΙοη ἴῃ ἐπ6 Ῥγοβϑηΐ οἂβα ΤηΔΥ͂ (ΤΠΘΥ 8414) Ὀ6 βα.]βἔδοίουγ! Υ δοοουπίθα 
ἔογ, ἔγομπι γδυϊοιβ οἰγουχμβίϑηοοθ, Τἢυ8, 

“(1.) Τῆσγε πιαὰν λαῦο δέῃ ὙὙΧῸ οαϊξίοης ὁ ἐλὶ8 Ἐξρίκέϊο, ἐπ ἐλο ,γεῖ 
97 τολίολ, ἐδο αἀἰδριωίοα οἴαιι86 τσαϑ οπιϊέξοα,, διιὲ ἐΒ τείαϊποα ἴπ ἐδ δοσοπά ΟΥ̓ 
ζαΐογ οατίϊον. 

«ΤΉ18 ἢ 
ρα οσ οὗ 

{Π|6818 νΊ88 γϑί δῃπουῃορα ὃγ (δα ἰδία Δῖν. Ομ Αγ ο8 Τάχα 3. (ΓΠ6 ἘΠ σ᾽ δὴ 
ΑἸ πλοί 8 ΠΟ ΠΑ οὗἩὨ 186 ΒΙ10]6. Αοοογάϊηρσ ᾽ο ὲβ ἈΥΡρΟΙ 6 βὶβ γθῦδοδ 

ὅ----9. οὗ] Φοῖη ν. βιοοα ἔδυ 'ἰπ {86 ἔνγο ΘΙ ΠΣΟΗΒ : -- 

ΣΊΒΒΤ ΕΡΙΤΊΟΝ. 
ὝΤΙΟ ἰ8 δα {μαὶ ονογοοπιοί ὑΠπ6 

ὙΟΥ]α, ὉΠ]685 10 Ὀ6 ὁπ6 0 Ὀ6] 16 Υ̓68 
{αὶ 6805 ἰ6 86 ὅοη οὗ ἀο Ὁ ΤᾺ ]8 
15 Βα γγῇο σλπη6 ὉΥ νγϑῖον ἀῃμὰ Ὀ]οοά ; 
“6805 186 ΟὨγιδῦ : ποῖ ΌΥ ταῦθ ΟἿ]Υ, 
Ὀυΐ ὉΥ παῖορ δπὰ Ὀϊἱοοὰ : Ὀπὶ [86 
Βρ᾿ΓΙὺ 18 ἰδὲ τ ΒΙΟΝ ὈΘαγοί τυ] 688. 
ΤΉΟΥ πο ὍΘΑΥ νη ἰΐη688, ὑμ6η, ΔΓΘ 
{8686 ἴῆγοο : {π6 βρίγῖ, δπὰ {86 
Ὑγδίου, δπὰ {π6 ὈΪοοα, απ ἔπ 686 ΒΓ6 
οοιηδἰησα ἴῃ ὁπ6. [πα σγϑοοῖνο {Π6 
ὙΙΪϊ{Ππ088 ΟὗἨὨ θη, {86 ψ|ςᾺτὴ6585 οὗ ἀοα 
158 στοδίοσ ; απαᾶ ἈΒΒΌΓΘΑΙΥ 818 18 0116 

ΒΕΟΟΝῸ ἘΒΌΙΤΙΟΝ. 

ὟΤο ͵ἴ58 Βα ὑπαῖ ονθυσοιβοῖ [86 που], υπ- 
689 ἰδ Ὀ6 οὔθ πο Ὀσ]ογοβ ἐμαῦ “6808 15 (Β6 
δοη οὕ ἀοά ἢ ΤᾺ Ϊβ 'ἰβ 8 γῆο ἐβϑιῇθ ὈΥ͂ ὑγαῖθν 
δηα Ὀ]οοᾶ ; ἐ68ι.5 (π6 ΟἸσὶδὲ ; ποῖ ὈΥ νγαίθγ - 
ΟἾΪγ, Ὀυΐ ὉΥ τγδίοῦ δπὰ Ὀ]οοὰ : Ὀαϊ {86 9ρίγὶξ 
18 [δὲ ὙΒΙΟΣ ὈΘΑΓΟΙΒ τὶ η688. ΤΉΘΥ δ᾿ Ὁ 
ὍΘΑΓΡ ἩΠΙΠ688 μὴ οἡ δαγίλ, ἀγὸ με6βα ἰἢσϑο - 
[86 βρί τὶ, δηὰ 186 νγδίϑσγ, δπὰ (6 Ὀ]υοὰ : ἀπὰ 
8656 ἴἢγθ6 ΑΓ σοιηϊηρα 'ἰπ οπθ. Οὐὔγχγό- 

ἶν, ἰλοδο ισλο δεδαν ιυἱΐπε85 ἴῃ ἤδατεη, 
αγὸ ἕλγοο; ἐλὲ Ἑαίλον, απα ἐλο Ῥογα, απ ἐλε 
Ἡοΐν ϑρίγὶέ; ἀπά ἰλθδὸ ἰάγεθ αγε ἰλὲ οκε. [{ 
Ὑ6 τϑοοῖνο ἴ86 τὶ 6885 ΟΥἨ 6 Π, [Π6 τ ὶζησθβα 

τὺ ὐΐποβϑ οὔ ἀο(, πρϊοῖὶ 18 τιϊἐποββοὰ οὐὁἨ οὗ ἀοα 18 ρυθαίθυ ; απαᾶ δββυγοαϊυ (818 15. (Π6 
δι19 ϑοη, ὅζο. ὙΙ Π688 οὗἁ ὙἘΙΟΝ 5 τὶς η οὗ "18 ὅοῃ. 

ΟΈΥτοΙ (δ͵8 Βγρουοδϑἷβ 1Ὁ 18 ̓ πηροβϑ: 016 ὕο τι Ὡ8014 {86 ῥγαῖβα οὔ ἱπροπαΐ ; αὶ ἱξ 
Ἄοδηποῖ ΡῈ δαιηϊ θα 48 ροϑιτνα ουϊάθηοθ ἴῃ ἀοίογιϊπίηρ ἴδ6 σοπυϊηθηθεβ οὗὨ {π6 ἀϊδ- 
Ῥυϊοά οἶδυδε, ἔτοπι [86 ἴοῖα] ΔΌδΘηοΘ ΟΥ̓ ᾿ιἰβύογϊ δὶ οὐ δυϑὴ ὑγϑα ΠἸΟΠΑΓΎ ἰθϑ  ΠΠΟΩΥ τῸ 
Βιρροτῦ 10. 10 οαπ Βαγάϊγ Ὅδ τιλἰπἰδἰηθα 'ἱπ ΔΗ͂ ἔογμι ὑμαῦ που]ὰ δάιηϊς {μ6 ἐπ- 
δριγαίίοπ οὗ ἴμ6 τοσΚ. : 

“(2.) Τὴο σγοαὲ λαυος ἀπά ἀδεέγιοίίοη 9 ἐδδ ἀπεῖοπὲ σορὶεδ ὁ ἐλε 
Οατοοὶ Τεβίαπιοηξ, ἴα ἐδό Ζ)ιοοζοίζαπ ρεγβοσμέϊοη, 6ϑρεοίαϊϊῳ, ιολιοὶ τασοά 
ἐλτοιφῆοιέ ἰδ6 Ἰοπιαπ ἐπιρῖγε, α [ἃ α6 ιιέαϊπ, δμιξ ιρα5 ἰἰσἠξεν ἴπ 
ΑΓ ίοα, ρμγοδαδίψ οσοαδίοπεα α βοαγοῖϊίῳ ΟΥΓ᾽ ἀποίοηξ Οαἰγγεοὰ οσορίος ; ἀπά 
ἰεὲ ἐδε γοπιπαπὲ πιοῦα ορθη ἕο αὐαπϊέοεγαξίοπ, εἰζλον ἤγοτι ἐΐδ πΘρ] ρθηοθ 
ΟΓ ἐγαπδογίδογ, οΥ ἔδιο ἴγαυὰ ὁ ἀεγοίϊος ; ὁδροοΐαϊίν ἀμγίπσ ἐδε ργευαίοηοο 
ΟΥ̓ ἐδο Αγίαπ λογεδν ἐπ δε Οτθολ εἰμγοῖ, 707 ξογίψ ψϑαγε, αὐἴον ἐλε 
ἐεαίὶ, ὁ Οοπείαπέϊπε ἐπ Οὐτοαΐ (μαγέϊσμίατῖψ ἀμγίηρ ἐδθ γοίση οΓΓ᾽ (οη- 
δίαπέϊιι8), πε ἐΐθ ἀοοοβδίοη 9 ΤΛεοάοδίια {6 Οτεαί, 

ςΤἢαὶ βυοῖ δὴ δάυϊογαίϊοη οὐὗἁὨ (86 ββδογοὰ ἰοχὺ πιὶρ λέ ἴαἶκα Ρ]866, 18. τὶ τ μῖπ {86 
ΨΟΓρῈ οὗὨ ροβϑ: 0} γ. [10 18, Βούγαν Υ, 41} θὰ ΤΔΟΓΑΪΠΥ ᾿προβϑὉ]6 {πὶ ἴὺ σομζαά ἰαῖτο 
Ρΐδοθ πὶ πουῦ ἀοδίθοιἰοη : [ὉΤ, ΒΟΥ, 18 10 ῬΟΒ81016 (Βαὺ 186 Ατΐδπβ οου]ὰ ΘΟΠΒρΡΙΓΘ αἱϊ 
16 πουϊὰ ονοσ, αὐ οποα, ἴῃ 86 ᾿αἰίονῦ οπὰ οὗἉ Οοῃδβίβῃ 188 γαῖρτι, ἴο σοὺ ἱπίο {μοὶν 
Ῥοββοβϑίοῃ αἱΐ {868 ἔγηιεε ΟΥ̓ ι86 Νὰν Τοβίαηθηὺ {Ππ6π ἴῃ Ῥοΐηρ, ἀπα οογτοοῖ ἤθη 
ἑλγοιρλοιά, πιϊμουῦ Ὀεϊηρ Ρεγοοϊνοὰ ὃ Απάὰ ἰδαῦ ὑπο ββου]ὰ δοσοιηρ 588} (μῖ8 ἴῃ 

ΑἹ Βαϊ {Π}8 18 δῃ υὐξοΥν [8186 86 οὗ [86 ψογὰ “ ςοη͵θοίαγθ,᾽" ΟὯ6 τ ΒΙΟἢ ἴῃ οτά ΠΑ ΥῪ οτὶ- 
εἰεΐδπι σου ποὶ Ὀ6 δα 64 [ὉΓ ἃ πιοπιοπῖ, ΤῊΐθ 18 8 ᾳποϑιίοη οὗὨ δυέάοποε, μοι 8 
ῬΑΒΕΑΔΡΘ ΤΩΑΔΥ͂ ὃὉ6 ἱπδογίδα ἰῇ βρί[δ οὔ 411 ὑθδι ΟΉΥ. 

42 (δ]υοιΒ ΠΟ ΠΥ, γοὶ. ἰν. (4 οἀϊ:.) ΡὈ. 38] --288. ΕἸΔρτηοηΐ, πο. ἀοοχχί, 
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δυο ἢ ἃ ὙΔΥ͂, 48 ἰο ἴθανψθ πὸ ὈΪϊοῦ Οὐ οὔ δβϑπι ἰπ 5 ἢ σορίοβ, Ὁ ποῖ {π6 (ταῦ πιρῆὶ 
Ὧδ ϑ8ι8ροοῖοα οὐ ἀϊβοονογοά ; τ ον, [θαι ΓΠ6Υ 8δυι ἃ δυςσοοὰ πῃ 8ὸ πὐίοῦὶγ οἰδεϊπα 
[Π6 ΨΟΓῪ ΠΙΘΠΙΟΓῪ ΟΥ̓́ ἴζ, ὑπαὺ πομπὸν ΑἸΠΒΉΒΒΙ8 ΠΟΡ ΔΏΥ ΟΠ οὗἁ {δθῖγ σοπίθπι- 
ῬΟΓΑΓΙΟ9 οουὰ ΔογΓ 8 ΣΟΙΘΠ ΘΓ ἰδὲ ΠΟΥ Παὰ δνοῦ Ὀείογο 866 ἰὑ ἴῃ ὑπ 6} 
ΒΆΟΓΟα ὈΟΟΪ(8; διά, δηδ]}γ, ἰδαὲρ ἴΠοῪ βου) ουδβα ᾿δ ουἝ οΥὮ υΠἸ6ῖγ οὐτ σΟρΐθ 8, 80 
πῇ Ὑ ΒΘ ΠΟΥ ἰυγηρα ἴο {86 σοπϑι Ὀϑέδη 4] (810 (456 ΠΟΥ ροπογα αἰ ἴῃ {86 
ὙγΟΒί ΘΓ ΘΠΊΡΙΓΟ ΒΟΟῚ ΔἰΕΡ ἰΠ6 ἀθαίῃ οὗ Οομπβίδῃι 8), ΠΟῪ οου]ά ΓΟΠΊΘΙΩ ΘΓ ΠΟ 
ΤΏΟΓΟ ΟΥ̓ ̓ ΐ ἰθδῃ ΔΩΥ ΟΥΒΟΓ ῬΘσβοη 

«(8.) Τῆς Αγίαπϑ ταὶριῖ λαυο ἀεεισπεαϊΐν ἐσραπσοαά ἱξ, αϑ δείπρ ἱπέπιϊοαὶ 
ἐο ἐλεῖγ ἀοοίγίπε. 

4“ ΤῊ οὔδτρα οὗἁἨ Βανΐπρ οχρυπσοα ἐἢ 8 ἀσρτὰ ἢλ8 Ὀδοη Ὁτουσαύ δραϊηϑὺ [86 
Αὐΐδῃβ ΟὨΪῪ ἴῃ πιοάθγῃ [ἰπη68:; Ὀαῦ 10 15 ᾿πα σι ΠΟΥ τ ρϑ] θὰ Ὀγ τ. Μ|} (8 δάνο- 
οδίθ [ὉΓ τῆ ἀϊϑρυϊοα οἾ4ι.86), σὰο 808, ον βου εὶ 86 Ατίδηβ Ὄχρύυηρο {{Ἰ|688 
ψογάβ, πὶ τοῦ ουὐ ΔΙΤοδάυ, οπθ δυπαγεοα δηὰ ΗΠΥ Ὑθαγθ Ὀοίοσ Ασίυβ τγ898 
Ῥογῃ ἢ Τὸ ν}]οἢ ͵6 ΤΏΔῪ δα α ἄμμι ἴῦ ἰδ αὐΟΓΙΥ ᾿μογθα 018 ἰδὲ ἐμ6 οτιβοάοχ βῃου]ὰ 
Βανθ Ὀθθ 80 ΟΆΓ6]688, 88 ἴ0 αν δον {Π6 Ασίμπβ ἴὸ μοὶ ροβϑοϑδίοῃ οἵ 8}] {Π16}Γ 
οοΟρὶ65, ἴογ [8:6 ργροβα οὗ ἐεχρυηρίηρ [86 ποτ δ ἴῃ αι ΘΒ. 0}. 

«(4.) Τῆε οτγίλοαος ἐλεηιϑοῖυοδ ταὶρσῦ λαῦυε ἀεεἰσπεαάϊΐῳ ιοἱξλάγαιοπ τὲ οπκέ 
9 τεσαγαὰ ἐο ἐδ πιψδίογῳ 0. ἐλ6 Τγὶπιέψ, ἀπάεν ἐλ ρογπμαδίοπ ἐλαΐ διιοὴ 
α Ραβδαφο α8 1 «“ολη ν. Ἶ. οἰσὴέ ποέ ἰο ὅδ ἐχροδεά ἰο ευεγν γεαάογ. 

“ὙΠ Βουϊ οχδτϊηΐηρ ἴΠ6 δἰγοηρίἢ οὐ γθαίζηθδ8 οὐ [18 δὰ {86 ρῥγοςθάϊησ ΓθΆβοη, 
ΜΙοδΒδΘ 18 οὔβοσνοϑ, ὑμαὺ βυοἢ οδιιβο8, ἐΒουρ ΌΘΥ πισλὲ ανα ργοάυςσρα ἴδπα οπιίϑ- 
δίοῃ οὗ {Π6 ρϑβασα ἴῃ ϑ0πιδ ΘΟρ 68, σομδά ποὲ ῬΟΒβι ὈΪΥ πᾶν οσοιδβιοπϑα ἰξ ἴῃ αἷΐ {Π6 
ἀηοίοηῦ ατὐοοκ Ἰπϑληυβουρίθ, Δ Π ἴῃ 4}} [86 δῃσίθηΐ νουβίοηϑ, οχοορὺ {86 1,δἱἷπ. 
Βεβίάθββ, {βθῪ δ’ ὙΒΟΙΪΥ Τογοῖση ἴο 188 ᾿γθβαπὶ ρΌΓρΟΒΘ : {86 ἀο ποῖ ἰθηὰ ἴο Βῃ0οῪ 
186 δυϊδοημοιν οὗἩ 1 Φοδη ν. 7.. Ὀὰὺ δοοοιι δ ΤΠΘΓΟΙῪ ἴῸΓ 18 οπιϊβϑίοῃ, ὁπ {86 ρτγὸ- 
γ᾽ ΟΌΒ δ ρροβίθ οι 1π81 Ὁ 18 δυϊπθηϊο. Βΐ (μΐ8 18 (})}6 {Πΐηρ ἴο Ὀ6 ῥγονθὰ. Αμπὰά ἵΐ 
18. ΒΌΓΟΙΥ δὐβιυγὰ [0 δοσουηΐ [ὉΓ [Π6 ΟἸῃἰϑϑί0ῃ ΟΥἮἨ ἃ ρββϑαᾶσ ἰπ ϑαΐης “0ἢπ᾿8 ἤχει 
ἘΡΐ8116 Ὀεΐογο Ὁ Βα Ὀθθὴ βιιονσῃ μα ἐπΠ6 ΕΡΙ8116 ουδὺ σοῃιδιηθὰ 10. “ ϑρροβα," 
ἢὸ σομ 68, “1 τογο [0 οἱῦθ ἃ τηϑι. ὈΘίΌΓΟ 8 οουγὶ οὗ ἡυϑιίςο, απ ἀρσηιδπαὰ ἴσοι 
᾿νπὶ 8. 811πὶ ΟΥ̓́ ἸΠΟΠΘΥ͂, ὑπΠδὺ ΟἹ ὈΘΙΠΡ δϑδικοὰ ΌΥ 186 πῃηασιϑίγαία τ ῃοῖδοῦ 1 δα ΠΥ 
Ῥοπὰ ἴο ῥγοάμοβ ἴῃ δυρρογῖ οὗ ἴπ6 ἀοτηδηά, 1 δηϑιοσεά, ὑμαὶ 1 πδὰ ᾿πἀθοα πο Ὀομπεὲὶ 
ἴο ῥγοάιιοο, Ὀὰϊ μα ἃ Ὀοπὰ ταϊσθὺ Βᾶν ὈΘΘῺ ὙΘΙΥ͂ ΘΑΒΙΪΥ 1οϑὲ ἀυτίηρ {86 ἴσοι Ὁ]65 
οὗἨ 86 ἰαῖ6 νγᾶσ. [πὸ {(μ18 οδ86, 1 [86 τηαριβυγαῖο βου ἃ δάταϊῦ {{| νδι αἰ γ οὐ {ἰἸ6 
ἀοπιδηά, δηὰ ΟΌΠ γα (86 δοσιϑοὰ ῬδΥΓΟ ἴο ῬΡΑῪ ἴ86 βυπὶ γϑαυ οὶ, ΘΥΘΓῪ δὴ πουἹὰ 
σοηοϊαθ ποῖ 80 οὗ ἰδαὺ Π6 γ͵1αϑ ὉΠ υϑὲ, 88 ὑπαῦ 818 τηρηΐα] ὕδου [168 γογο ἀ6- 
χαυσοὰ. Βυῖ ἰ8 ποῖ {{||8 σΆ86 8᾽ πιῖϊᾶν το {116 σ856 οὗ ἰμοϑο νγῦο οοπίοηά {μπὲ 1 ΨΦοἢπ 
νυ. 7. 18 βοπυηθ, Ὀδοδυδα 1 πὶρηῦ αν Ὀθθη ἰοϑὶ ἢ [ἢ ἔδοί, {Π6}Γ βἰ[υδίίοη ἰ5 80}}} 
ὝΓΟΥΒΘ, δῖη6 ἴδα 1088 οὗἁὨ ἃ δίῃσία πιδηυϑοσιρί 15 πη οἷν ΠΟΤ ΟΓΘΌ]6 [μ8ῃ (Π6 1088 οὗ 
ΟἿ δῃὰ 186 βαπιὸ ρ838896 ἴῃ ΠΟΤῈ ἴἤδη ΟἸΧΗΓΥ πλδηυδοσρί8." 5 

«(56.) ΤῊ πεσίίσεποο ΟΥ ἰγαπιδοτίδεγε πιὰ ἤαυε σαικιδεα ἐδ6 οπιΐδεῖοπ ΟΥὗ 
ἐλε αἀϊβριίοα οἴαμμδ6. 176 δευεπίς ὑυέγδε δεσὶπς ἐπ {δ δαπιθ ἨαΉΠΕΥ αΣ 
ἐλ εἰγλι ; απαά ἐλεγοίογε ἐλε ἐγαπδογῖδογ8 πιϊσὴλέ οαδὶΐν ἔασε ουογίοολεα 
ἐλε βουεπίδ τὉεγ86, απά οοπεεφιεηεϊν ἠαῦυδ οπιϊίοα τὲ ὃψ αοοϊάεπί. 

«ΤΠ (Ο]]ονἕηρ 1] πβίγαϊζομ ν71}} Θη4 016 [86 Γοδάο ψῆὸ υπαἀοσβϑίδη 8 
0 οΟἶδοῦ ἰδηρσυάρα νυΐ ΕἸ Ρ] ΒΉ, ΤΟΔΟΙΥ ὕἤο ΔΡρσομβοπα μον [86 τογὰθ 
οδίμθ ἴο Ὀ6 ομ!64: --- 
Τα ποσὰ πιο 'π [86 δανθης γ γ86 18 ταπάογοὰ ὅθαν γδοογ, ἀπὰ 'π {86 εἰρῃιἢ 

δϑαγ' ιυἱέτιο88, 16 [86 βδῖη6 ἴῃ ἀτοοῖκ (οἱ μαρτυροῦντε:) ; ἀῃὰ [1 Βακὰ Ὀδοη ἰγβηβίαίοθιὶ ἴῃ 
ῬΟΪᾺ γϑυβοθ δἰῖΚο, 88 Ὁ οὐρ] ἴο αν Ὀδοπ, ἴ86 ὃνγο γϑῦϑθβ ποι] Βανο συη (Π8: --ὦ 

ΤΟ ΤΗΕΒΗΒ ΑΒΒ ΤΗΒΕΒ ΤΗΑῚΤ ΒΕΑΒΒ ΜΙΤΝΕΒΒ 
ΙΝ ΠΕΑΥΕΝ, ΤῊΒ ΒΑΤΒΕΒ, ΤῈῈ ὙΟΒΌ, ΑΝ ΤῊΒ 

“1 Ἠον]οῖν᾽ ε ΟΟπι πιο Δ ΥΥ, νοὶ. ν. ὑ. 508. 8γνο. οὐϊὶ, 
“3 Μ|ςοδΔο]18᾽5 [πιτοἀοιίοῃ, γο]. ἷν. Ρ. 484. 
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ΠΟΣῪ ΘΗΟΒΥΤ, ΑΝῸ ΤΗΈΒΕ ΤΗΒΕῈΞΕ ΑΒῈ ΟΝΒ. 
ΑΝ ΤΗΒΞΒΕῈ ΑΒῈ ΤΗΒΕΕΒΕ ΤΗΑΛΑΤ ΒΕΑΗ ὙΠΝΕΒΒ 
ΙΝ ἙΑΒΤΗ, ΤῊΒ ΒΡΙΒΙΤ, ΤΗΒ ὙΑΤΕΒ, ΑΝῸ ΤῊΒ 
ΒΙΌΟΡ, ΑΝῸ ΤΗΕΒΕ ΤΗΉΒΕΒ ΑΘΕΕΒ ΙΝ ΟΝΕ. 

ΣΝονν, μουν ΘΑΒΥ 1Ὁ ἴ8, [ὉΓ ὁΠ6 ὙΠῸ ἷ8 ἰγαηβογ δῖηρ, δπὰ ρογῆδρς ἴῃ [ιαδίθ, ἕο δ] ἷρ 
8ὶ8 γα ἔτοτι ἴ.)6 ὑγοῦγ 8 ΤΗΕΒΕ ΑΒῈ ΤΗΒΕΕ ΤΗΑΤῚΤ ΒΕΑΒ ὙΓΙΤΝΕΒΒ [η ἴδ6 718 γ6γ86, ἴο 
1π6 88 π|6 ΟΓ 8 ΤΗΕΒΕ ΑΒΕ ΤΗΒΕΕ ΤΗΑΤ ΒΕΑΒ ΜΙΤΝΕΒΒ ἴῃ ἴΠ6 8} γΘΥΒ6, ΒΗΥ͂ μοῖ- 
ΒΟῺ ΠΊΔΥ ΘΆΒΥ σοηςοῖνα γοὺ ᾿48 ὈΘΟῊ δοουδβίομηρα ἴο ὑὐΔηΒογ Ὀ᾽πρ ΠΙπηβ6 1, οὐ ττἢο 
ια8 αὐτοῦ τοϑδὰ οαπὰ οὐὔϑοσνϑα {Π6 ἰΥδηβουιρίδ οὗὨ ΟἴΠΟΥΒ, ΟΥ̓ [88 Ὀδθη ποῖ οπιρίογοά 
ἴῃ οογγϑοίδηρ ἴΠ6 ῥγθβθϑ. Θ᾽ ΠΆΩ ΟἸ 85.008 ἔγοα ΘΏΓΥ ΟοοὺΣ ἴῃ Μ|Π|85 δμὰ Οτιο3- 
ῬΔΟΒ᾿ 8 οὐ (ἴο4] θα! οη8 οὗἩ ἴ!6 Νὸν Τοβίδιηθηξ. ΕῸΣ σΠΟΓΘ ἴθ6 ὈορΙπηΐπΣ δηᾶ 
Θηάϊηρ οὗἁὨ ἵπτο βθηίθμοοϑ, 1] 8 16 ΟΥ ἔὍπῦόὸ, ΠΑΡΡΘΠ ἴὸ 6 Δἰϊἶκα, (86 ἙσΟρΡγ!ϑὲ8 50 
ἘΡΘαΌΘΠΟΥ οὐαῖο {116 ἔοσιλ ον, ὑπαῦ ἰ{ (86 ἰοχὶ ὑπάον ἀϊβρυΐα δαὰ Ὀδθη ουπά ἴῃ αἱ] 
ὯΠ6. πηδη βου ρίθ δηὰ οορίθβ, τ βδῃουϊὰ ἴδνα μδὰ ἃ στοαὶ ἀθδὶ ποτ τϑᾶβοῃ ἴο 
ὙΌΠῸΘΣ μδη τὸ πᾶν ον, ὑμδὺ 1ὁ ΡΡΘΆΓΣΒ ἴῃ 80 ἔδυ. 1,60 10 Ὀ6 ρτϑηϊοά, {ΠοΓγοίοσγο, 
{μαῦ δῇ ομβαΐοη οὗ [Π6 ἰηὐογπιθάϊαϊα πογὰβ ταϊσαῦ δ ΌΓΑΙΥ ΒΑρρθη ; γεῖ 50}}}, 186 
ΔρΡΡεδασίηρ οὗἨ [86 Ομγϑδίοη, ὈΟΐᾺ ΘΑΓΙΥῪ δηαὰ ψ146, ρύονθθ ΠῸ ΠΟΤ ὕδδη ὑπαὶ (ἢ 9 
ὙΟγὰβ μαρροηθὰ ἰοὸ Ὀ6 ΘΑΓΥ ἀτορροθα, δπὰ ουθυϊοοϊκθαὰ ἴῃ ϑοιλθ 8.}}} ποῦ ΘΑΣΙΥ 
ΠΟΡΥ. [0 πιὶσῃῦ 6 ἀπυρυῶ, ἴῸγ ΔΗΥ͂ μὰδν να Κπον, ουῦ οὗ 8 ΘΟΡΥ͂ ἴδ Κοῆ ᾿ἰπηπιο- 
ἀϊδίοὶγ ἔγοιῃ (ἰ)6 ΟΥ̓ ΙηΔ] οὗ 50. ΦοΒπ δ πλβο] . Απά ΤΠ θη, πιοβὲ δϑϑιγοαϊγυ, 81} Γαΐ Γα 
ΓΡΔΏΒΟΣΙρΡίδ, πα δύο Ὑ Οὐ ᾿πη πο! αίοῖΥ ἀογίνοαὰ ἔγοπι ὑμαὲ σορυ, πηυϑὲ σοπίϊπιο, δὲ 
ἰοαϑῦ, 48 ἱπιρογίβοϊ δηὰ (Δ ΠΥ 88 ὑπαὶ ἄγβί ΘΟρΥ ἰἰϑεϊξ, Απὰ 1ῇ ὑβδῦθ ββου]ὰ Βανθ 
Ὀοθη ὑπὶ ἴδνν σορίθβ ἰδκθη ἤτοσὰ {86 ΟΥΡΊ 84] 1π 41}, (ἈΠ τὸ π|ι}} ργοίθπα ἴο 8} 
ΠΟΥ ΠΊΔΠΥ ὙΓΟΥΘ ΓΟΑΙΪγ ἴδκοη ἢ) 10 18 ΠῸ ποπάδν (δδὺ τ 8116 βοιθ σα υσ ἢ 68, 88 ὕποβα, 
ἔογ ἱπβίδησα, ἴῃ Αὐτίοα δπὰ Εαγορο (γ!Π6 Ρ ἴ86 Ῥογίδοϊς οορίθϑ δὰ Ὀδθθπ οαττὶθα), 
δα ἴΓ86 ἴσαθ τοδαϊησ, οὔμογ ομαγοῖθβ ἴ Αβι8 δὰ ἰμ6 Εἰαϑί, ἔγοτῃ 8ὴ ἱπιροσίδος ξορν, 
δου α ὑγδηδηιῖῦ δὴ μπηρογίεοῦ τοδαϊηρ. 

“(6.) δευογαὶ 9. ἐδε οαγίψ δαίλογθ πιαν λαυο “εδσποαϊν οπιϊἐθα ἐο 
γιοίε ἐῤιε οἴαμιδο ἐπ φιιοδίϊοπ, ἤσοπι σοπϑίεγης τέ α8 α Ῥγοῦῦ 97 ἐδδ ΒΛ Υ 
οὗ {π6 ὑθϑ τον 9 ἐλ ᾿δαυθηῖψ τιοϊίπο8868 ἰο ἰδ Δεεεία  δἠΐρ 97 Ολτγίϑί, 
απὰ ποὲ 0 {06 μηπὶέν οΥ ἐλοὶν παΐιγο, απαὶ σον δοφιοηξίῳ ποὲ γείευαπέ ἴο 
ἐλ σομνίγουογβῖο8 ἴῃ τολὶοἶ ἐΐο56 τογίξεγ 8 0676 ὁπφασφοά. 

“(7.) Τῆδ εδἰϊοποο 9 δευογαὶ 9 ἐδιε εαγίϊοῦ ατοοκ αέδονς ἐβ πο ργοοῦ 
αἱ αἰϊ ἐξαὲ ἐλεὶγ οορὶοε8 9. ἐλ Οτεεὰλ Τεείαπιομΐ τοαπίφα ἐΐε οἰαιιδε ἵπ 
ηιμοϑδέϊοπ ; βῖποθ ἵπ ἐλεῖγ σοπέγουογδῖθβ ἐξεψ ἤαῦυο οπιϊίέεα ἐο χιιοέο οἵλεν 
ἐοτίβ γεζογγίπ ἕο ἐδ ἀοοίγῖπο ὁ ἐδ Ττιπιέν, ιοὐξὰ τολίοὶ οἴμον ρατές οὗ 
ἐλοὶγ ιογξἴπρςβ δἤοιο ἐξδαέ ἐΐοψ πιιιδὲ ἤαῦο δεθη τοοἶΐ ἀασφιαϊπίεα. δδεδίάες, 
ἐδι6 δἰΐοποο 9} βουογαὶ ὁ ἐδο Ταΐλεογς ἐδ πιοῦο ἑΐαπ σοπιροηβαΐοα ὃν ἐὴε 
ἐοίαί δἰίεποο οΥ αἷΐ ἐΐλε λεγοίϊοβ ΟΥ̓ ξαΐδ6 ἐδαοΐογϑ, αὐ ἰδαδὲ ἤγοπι ἐΐς ἀανς 
ΓΙ ραχοαβ (ἐπ ἐδ βοοοπ σοηξιγ}.), τοῖο πευοῦ ολαγφεά δε οτίλοαοξΣ 
Ταίλογς ιοἱἑῆ δεῖν σφιν 9 ἐπίεγροϊίαξίοη. 

“Τ,6ἢ τι ΠΟῪ ὈΥΙΘΗ͂Υ Γοοαρι]αα {Ππ6 ΘΥΊ 6 η66 ΟἹ [818 τηποἢ [1εἸἰραῖοα 
αυοβίιοη. ᾿ 

“41. ΑΘΑΙΝΒΤ ἐδο φοπιίποποιβ 0} ἐδλο αἱϑριέοα οἴαιιδε, ἐξ ἐδ πἰσεά, ἐλαξ 

“Ἱ, ΤῈ 18 ποῖ ἰο 6 ἴουπα ἴῃ 8 βπρῖ6 σοππῖπο δηα ἀπδ]ογοα ατοοκ 
Τδηπβοσιρί, σι 6 Ὀαοίοτα {Π6 β᾽χίθθης ἢ ΘΘΗΓΌΓΥ. 

“2. Τὸ 185 νδηθηρ ἴῃ (Π6 Θδ]οβὺ δηᾶ Ὀοδὺ οὐ [108] δαϊοπβ οὗὨ [89 
ατοοῖκ Ταβίδμμθηϊ. 

“ἃ. Τὸ ἴβ δοπίδι θα 1ῃ [86 ταδημβουιρίβ οὐὗἁἩ ἢὩ0 ΟἿΟΣ δῃοϊθηῦ γΟσΒΊ 0 
Ῥοβιάθθ {π6 1,811η: δπὰ 

“4, Νοῦ 411 {π6 τηδπηβοσὶρίθ ουθῃ οὗ ἰδο 1,δἐϊη γοχβῖοι οομίδίη {118 
οἶδιιδ6. 

ἘΗΞῚ Αναθ ΕυαΝαη αι μωκηρανσται τ. -- -ταῦξαι, ταναμρα».. ΠΡ ΟΝΝΝ μὴν Α τς αἱ ΡΝ 
: .} -ΞΗΝΝΝα . “ὙΕ πα ΛΓ; ὑπακοῦσαν. .ε.-τ- τὧν ---- ᾿- ΕΞ ᾿Ξ ἐὰν -ῳυζιι. τρξολρο ἢ ἐλκα οὐδρωσεαν͵ ὙΠαΝ, κωβυνρὸς “Ὧι ο " πὴ ᾿ 

,»αϑσαδανν.... - - ἀ::: οἷ 5 5.5... .νἍ 
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ΤῸ ἱδ τοανδπῷ ἴπ ἀρνάγαδ οὗ ΠΥ οὗ {6 οἸ1οϑὲ 1, εἴη τηδπυβογῖρίβ, απᾶ ἴῃ οἴ μον 
55. 10 19 Τουπα ΟΠΪΥ ἴῃ 186 πιᾶγριη, ουξάοπεϊν ἑπεογίθα ὧν α ἰαίεν λαπά ; πὰ ὄνθη 
ἵν ἴπ086 τηβηυβοτὶρῖβ το ἀο σοπίϑίπ ἰΐ, ([Π]8 ῥβββαρα ἰδ νϑυϊουβὶΥ ρῥἰδοθά, βοιμδ- 
ἔη68 ὈΘΙΌΓΘ δπα Βοπηθίϊπιθ8 δί6Γ ἴῃ 6 ΘΑΥΓΔΪΥ υυἰ 6 8868. 

“ὅ. Τὸ 18 ποῖ οὔοβ αυοίϊαα ἴῃ ἴπ6 ροπαΐηθ ΜΟΥ οὗ ΔΠΥ ὁΠ6 οὗἩἉ 1Π6 
Οτοοκ Εδίμουθ, ΟΥ̓ ΘαΥ]Ὺ Θοοἰ Θϑ ΒΟ 08} τὶ ῦθγβ, ονθὴ 1π (8056 ρ]8068 
ὙΠΟΓΘ 6 Βῃου ]α τηοβὺ οχρθϑοῦ 1, 

“06. 0 18 ποῖ οποα ιυοϊθα ὈΥ 8ῃὴγ οὔ (6 1,αἴΐη ΕΔΊΠΟΥΒ, αυθη ἡ ΒΟΓΘ 
ἴΠ6 Βυθ)]θοοῖ οὗ ψ ποῖ [ΠΟΥ ποτ ἰγϑαῖπηρ τοαυϊγρά ; δηὰ ὙΏΘΓΟ, οοη- 
Βοαυδη Υ, νγγο Βῃου]ά Ἔὀχρθοῦ ἴο 866 1ὑ οἰΐαα. 

«Οἱ ἰδ6 οἵμοῦ μδπα, 

“11. 7 ΒΕΗΑΓΙῈΕ ὁ ἐδ σοπμίπεησδς 9 ἐς αἱερυξεα οἴαιιδε, ἐξ ἰς οοη- 
ἑεπάεά ἐλαέ 

“(1.  ἔσέογπαὶ ἘΕυΐάεποε.) 

“1. Τὸ ἰ8 ἰουπά ἴῃ 1Π6 Τ,αἴπ ψουβίοη πο ΒΟ 88 ουτγοηΐ ἴῃ Αἰτίοα 
Ὀεΐογο {π6 1μαἰῖη υϊραία νϑυβίομ τγα8 πιδάθ, δῃαἃ 4180 ἴῃ τηοβί τπδηὰ- 
βοσιρίθ οἵ [6 ᾽ υἱσαῖα νογϑίοη. 

"Βαϊ {86 οἱὰ 1 μδἴϊη ἰδ ποῖ ἐσ ηα 'ῃ δὴγ πόση Μϑ. οὗἉ {8 αρὶβί]6 ; πὰ 85 ἴο 86 
Ψυϊγαῖο, ὑπ δι βου οὗὨ [Π686 τηβηυβογρίβ 18 ων ἴο Ὀ6 δυϑροοῖοα, οὐ δοοουηξ 
ΟΥ̓ 1116 ΠΙΔΩΥ͂ δἰ λογα 008 δηὰ οογττρίϊουβ ἡ ἢϊο} ἔπ 6 γογβίοη ἴἰ88 ὑπάθυρομῃθ. 

“2. 10 18 ἔουπα ἴῃ {86 Οὐπἤεββιοι οὗ Εδ 11}, απ ΠλλυγρΥ οΟὔἽΠ6 ατθοῖ 
ΟΒυτοῇ. 

“8. 11 ἰδ ἔοαπά ἴῃ {μ6 Ῥυνο 1λζαγοΥ οὗ {86 1,αἰῖὰ ΟΒυτοῆ. 
Βυὺῦ 10 ἱπ ὙΘΥῪ ῥτγοθδῦϊα ἐμαὶ 186 οἴαιδα 'π αιοϑυϊοη νγ88 ἰηἰογροϊα θὰ ἔγομι {Π6 

ΤτΌΓΡΥ οὗὨ (86 1ματίη οἰαγοῦ Ιηἴο ὑπ80 οὗ 1116 ατοοὶς οἰναγοῖ ὈΥ δβοιλο οὗἁὨ {π6 ατοοῖκ 
αἴοσργ, 0 σοσα ἀσνοῖθ μαγι58η5 οἵ ἴμῃ6 Βοιηϊβα σμυγοῖ, ἰπ {86 Ἰουγίδοπιβ ΟΥ̓ 
Βδοη ΘΘηΐΌΤΥ, δὖ ὙΠ ΟΝ ὑἰπη|6 {Π|Ὸ ΤΑ] ΟΣ ΟΥ̓ {Π6 σοϊμπηοη ΡΙ6, ἴσοι {} 
Ἰρηόγαποθ τ ἶοἢ δὺ {Ππῶῦ {1π2|6 σΟΠΟΓΩΪ ΠΟΥ ρῥγονα] θὰ Γπγουρμουΐ υΓοΟρο, ποῦ ἰπ- 
ΘΆΡΔΌΪ6 οὗ ἀοιδοῦηρ {Π6 ᾿πηροδίιοη. ΑὨά τῃοδ6 ραγίδ οἵ [86 1μαὔπη [τυγρῖοβ μοὶ 
οοπίδίη ἱξ ἃσὰὸ ηοὲ δῃοίθηῖ. 

“4, ΤΊ ἴἰΒ οἰϊϑα ΕΥ̓ πυιαογουῦβ 1μαὐη ΕΔΙΒΟΓΒ, 
“Ἴ6 ΘΟΠΙΓΑΓΣΥ ἰδ τηρϊη δ ποα ὈΥ (Π6 δηϊδροη δί8 οὗ [86 ἀϊδρα δα οἴλυδο : δηὰ ἰὉ κ5 

δὴ βϑβονγῃ δῦονα [παὶ (Π6 δυςθου 68 οὗὐ Τότ ἕδη, Ογρτγίδη, Φθγοπιθ, απὰ {89 
Αἰτϊοδη Ὀδμορβ, το θανθ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΪΥ ὈΘΘ ἢ στο θὰ ΟΠ, ΓΘ ἱπδρρ 08 0]6 ἴο ργουθ 
ἴδε ρμοϊπὶ ἴοσ το {ΠῸΥ πανα Ὀθοη δα ἀπςθὰ. 

“(2. Ζπίογπαϊ Ἐυϊάεποο.) 

“1, Τα οΘοῃποοῦοπ οὗὨ [86 ἀϊδρυϊοα οἶδα ΓΑ Γ68 18 ἱμβουοη, 1η- 
ΒδΙ  υΟἢ 88 {Π6 Β6η86 18 ποΐ ρογίοοι πνιύπουΐ 11. 
“ΤῊ Ϊἷ8 ἀυσυπιοηῦ 6 του οα Ὀγ {Π6 ἔλοὶ ἡπαῦ (ἢ6 οοηίοχι δα τη} οἵὁἨ δὴ Ἐχροϑιίοη, 

ὙὉΙΟὮ τηλῖκο8 (ἢ 6 δ6ῆβ6 σοιηρίοίο ισέλοιά ἴμ6 αἰδρυϊοα οἸδιι86. 

“2, Το ρτδιωμηδίϊοαὶ βιγαοίαγα οὗἨ {86 οτρίπαὶ τοῖς σοαυϊγοβ {Π6 
1ηβογίίοῃ οὗ [6 βαυθῃῖ γογβθ, πα σοῃβοα ΘΓ] ὑμαὺ 1Ὁ Βῃου]α Ὀ6 γ6- 
σα γοα 848 ρσϑηυϊῃθ. 
“ΟΙΒοσν δα [86 Ἰαϊίον ρατὶ οὐ ἴδ εἰριι νοσβθ, [86 δι θη οἰ οὗὁἨ πο τγ89 

ΠΟΥΘΙ αυοϑιϊοηοε, (88 ἱπάθοα 10 σαπηοῖ Ὀ6, Ὀδῖηρ ἰουῃα ἴῃ ουογῳ Κποσῃ πιδηυβοτγὶρὺ 
41δὲ 15 Ἔχ δηϊ,) πχυβὶ ἢ Κα νσῖβ6 ὃ6 το]εοίοα. 

“ἃ ΤΠ ἀοοίτίπο οὗἩ (6 Οατοοῖς αγίϊοϊο, το 18. Τουπά ἴῃ Ὀοἢ 
ΨΟΓΒ6Β, 18 ϑυοῖ, {μδὺ ὈοΐΒ ταυδὲ ΡῈ χοϊδιῃθα, οσ ὈΟΐ τηυϑῦ 6 χθ- 
͵)6οίορα, 
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“4, ΤῊ τηοᾶς οὗ {π]πΚίηρ᾽ ἀπ ἀϊοίζοη 18 ρϑου αν ἕο δ, “9 8η. 

ΤῸ {818 ἴδ ἴδ τορ δὰ, ἐπαὲ ὑβογα 'β πὸ βυοὰ ἰάθη θοαὶ οχργαβϑίοη ἴθ ἐμ6 Ὑγ80}9 
ΒΙΌ]6, Ὀαβι 68 1 οδη νυ. 7. 

“δ. ΤὨΘ οπηϊβϑίοη οὗ (118 οἰδιι86 τηϑυ Ὀ6 δα ἰϑέβοίου]γ δοοσοιπηίθα ἴΌΓ. 
ΤὨυβ 

(2 ΤΒΟΓΟ ΤΏΔΥῪ ἴανα ὈΘΘῺ ἔνγο ΘΟ 8 οὗ (19 6ρ'β8.16, ἴπ [86 δτβί οὗἨ πϑῖοῦ ἐδ6 
Ἰϑρυυϊοα οἶαυ86 τὴῶϑ οτἱἰοά, (ΒουρῚ]ι ἰὐ 8 τοδὶ ηϑα ἰῃ 1Π6 βοοοηά. 

(Ω.) Τα ρμτοδὶ βϑοδγοι υ οὐὗὁἩ δυοϊθηῦ σθθκ οορίθβ, σδυβοα ΌὉΥ {ππ6 ρογβοσαςοη8 οὗ 
186 ΟὨτΙβε Δ π8 ὉΥ [86 Εοπιδὴ διαρογοσβ, που] ἰθᾶνα (86 σϑϑὺ ὀρθὴ ἴο {86 
πορΊ ,σοησα ΟΥ̓ ΘΟΡΥ 8.8 ΟΥ (0 {86 ἔδυ 8 οἵ ἔΆ]56 ἰΘδο 6 Υ8. 

(38.) Τα Ασίδηβ πρὲλ Βᾶνα ἀθβισηθ Ϊγ Ἔχρυηροα [ἴ, 88 Ὀοΐπο ἰηἰπιῖοδὶ ἰο ἐμοῖς 
ἀοοίτ 6. 

(4.) Το ογίδοᾶοχ ἐμβουηβοῖνοθ τσ ηῦ ἀνα ἀοβίσηθα ]Υ τὶς μάγανη 1ὶ ουὐ οὗ τορατά 
ἰο 186 τιγδίθγυ οὗ ἴπ6 Τυϊηϊγ. 

(6.) Τὴ πορ]ροηοα οὗ ὑΓΆΠΒΟΓΊΌΘΥΒ 18 ἃ οδΔ.86 ΟΥ̓ ΟἾΒΘΥ Οπιϊββί "8. 
6.) ϑανθγαὶ οὗ ὑ88 Εδίβο ΓΒ ΤΏΔΥῪ πᾶν ἀθϑίσηθα]Υ ομ ἰοἃ {86 οἴλαθα ἴῃ αυσϑίίοῃ, 
( ΤὨδ 8.6 ποα οὗ βονϑσαὶ οὗ (86 ατϑαῖκ ΕδΙΠΟΥΒ 18 Ὧ0 ῥσγοοῦ ἰδαῦ {Π6ῖγ σορίθβ οὔ 

{π6 ατοοκ Τοβίδιηοπὶ τυδηϊοα ἴΠ6 οἴδιιβα ἴῃ αυοβίϊοῃ ; ϑΐποθ, ἰπ ὑμοῖγ οοῃίγο- 
ψΟΥΒῖ 68. γοϑροοίίπρ ἴπὸ Ττιηϊέγ, [ΒΟΥ αν ομϊοα ἴο αυοία οὐδοῦ ἰθχίβ ψ ἢ 
Ὑ ΒΊΟΝ ΠΟΥ τχυδῦ μᾶγα ὈΘΘῺ Ὑ76}1] δοαυδιηὐρά. 

«ὉὍροηῃ 8 τονῖον οὗ 4}1 {ΠπΠ6 ργϑοθάϊηρ' υραπιχοηίβ, {π6 αἰδρυίοα οἶδιιβ8 
᾿τηυδῦ δα τοὐοοίθα ἃ8 Βρυσίοιι; ποῖ οοιαὰ Δὴγ ἰμϊηρ 1688 ἰμδὴ (Π6 
Ροβινο δι ποῦν οὗ μρηϑιδρεοίοα τΑΔ. ΒΟΥρί8β 7 ΒΥ 1Πι6 Δατηϊβϑίοη οὗ 
80 τ ἐμ θαι ἃ Ῥαββᾶρο 1ἴηΐο [Π6 Βαοῦθὰ σᾶῃοῃ. Μυοἢ βίγοββ, ἱΐ 18 
ἴγιι6, ἢ48 ὈΘ6ῃ δια ΡΟΙ ΒοΙμ6 Ῥοϊπίβ ἰῃ (π6 ᾿ἱπίσσμαὶ θυ άθποθ, δὰ 
ΡΑΥ Ιου ]ΑΥΪγ (86 Βαρροβοα ρταπιηγδῦϊοα! ἀτραπιοηΐβ (Νοβ. 2. δηθὰ 3.), 
Δη4 116 ΓΟΆΒΟΠΒ δβϑιρηθα ἴῸγ {Π6 ΟἸμ ββίοῃ οὗ [Π18 οἶδυιβο. Βυΐ Βοπιθ. 
οἵ [8666 τϑᾶβϑοῦϑ αν Ὀθθῃ βῇονγῃ ἰοὸ θ6 ἀοβίϊαξα οὗὨἨ [86 βυρροτξ 
ΔΙ] οροά ἴῃ {πον ὈΘμα] δ; πα (Π6 ΓΘΙΠΔΙ ΘΓ ἀγὸ ὙΏΟΠΥ͂ ΒΥροίβοίιοαὶ, 
δηὰ υπβυδβίαϊ θα ΟΥ̓ ΒΗΥ͂ βα βίο οί ΣΎ ον] 6 η66. “ [πῴογηδὶ νυ 6 η6ο,᾽ 
Ἰπάροα (88 Βίβϑῃορ Μαγβῃ [Ὀγ οὶ δγριι68), “ἦ ΤΑΥ͂ ΒΟΥ {πᾶὺ 8 
Ῥάββαρθ 18 δρμγίοιβ, ὑμπουρῇ οχύθγῃαὶ ΘυἹάθμοθ 18 ἴῃ 18 ἔδνΟΟΣ ; [Ὁ 
1ηβίδηοα, 1 1Ὁ σοπίαϊη 8} π8ἱοὴϑ ἴο (πΐηρβ το αἀἸα ποὺ οχἰβί 1 (86 
{ἴπ6 οὗ {86 τορυϊοα δυΐμδοῦ. ΒΌΥ ΝῸ ΙἹΝΤΕΕΒΝΑΙ, ΕΥΙΘΕΝΟΕ ΟΑΝ 
ῬΕΟΥ͂Β Α ῬΑΙ͂ΒΑΘΕ ΤΟ ΒΕ ΘΕΝΌΙΝΕ, ΤῊΗΕΝ ΕΧΤΕΕΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ 
15 ΡΕΟΙΡΕΌΓΥ ΔΘΑΙΝΗ͂Τ 11. ΑΑ ΒΡΟΓΙΟᾺΒ ρδβθαρα τηδὺ ὃ6 δύίοα ἰο 
16 οοηΐαχὺ 88 176}} 88 ἃ 6 ΠΌ]Π6 ρᾶββαρθ. ΝῸ διρυμπηοηίβ, ἐπ Γ ΟσΘ, 
ἔγοτα ἱῃίοσμαὶ ουϊάθποθ, ὨΟΘΥ ΟΣ ἱηρθηϊουβ ΠΟῪ ΤΊΔΥ ΔΡΡΘΆΓ, ὁ8ῃ 
ουὐνγαῖση [86 τηδ88 οὗ θχύθσῃδὶ θνϊάθῃοθ ΒΟ ἈΡΡ]168 ἴο {86 6886 1Π 
αυσδβίϊοῃ.ὔ "ὦ 

“Βαΐ, ΔΙ Βουρὰ [86 αἰδρυϊοα οἷαιιβα 18 οοῃίθββθα Υ βρυτίουβ, 118 
ΔΌΒΟΠΟΘ ὩΘΙΠΟΓ ἀο68 ΠΟΥ σδῃ αἰταϊ 88 (Π6 νγοῖριῦ οὗὨ ΙΕΒΕΒΙΒΤΙΒΙΕ 
ΕΥΤΌΕΝΟΕ ἩΒΙΘ. ΟἴΟΓ υπαϊ!δβρυϊοα ρμαΒ8αρ68 οὗ Ηοἱγ ΥΥ τί αἴοτα ἴο 186 
ἀοοίγιπα οὗ τπ6 Ττιηϊγ.2 6 Ῥγοοῖβ οὗ οὐγ [μοτα Β ἔσθ δῃηα ῬγοροΓ 

“1 ΒΡ. Μαυβδβ Ἰωοζογοβ, ρατὶ νἱ. Ὁ. 27. ΒΙβδοΟΡ Βυτρο88 [88 δυχαοᾶ, εἴ σοηξί ἀοΓΔΌ]9 
Ἰοηρίῃ, ἴῃ ἴλνοῦγ οὗ {Π6 ΒΌΡΟΣΙΟΥΙΟΥ οὗἁὨ Ἰπύογηδὶ ουϊάθηςθ, ἄνθη ὙΠ ΘΓΟ {6 Θχῖίοστ 4] ον ἀθῆσθ 
5. ἀφο οὐ] ἀραϊπηδὶ 8 Ῥαββᾶρο. (ΥἹπαάϊοδιίοη, ΡΡ. Χχῖχ.---χχχῖν) ΗΠ ΔΥραΠι 8. ὩΓΘ 
τηἰπυῖοὶν σοπεϊάογοά, δηὰ ({ϊ τηυδῖ, γγὸ ΓΠῖπηΚ, ὃὈ6 φἀπιτῦρά,) βοῖ δδὶάθ, ὮῚ Οτίιο Οδηϊδοτὶρὶ- 
οηβ18. (ΥἹπάϊοδιίοη οὐ Μτ. Ῥογβοῃβ 1ᾺΎΟΥΆΤΥ ΟἾἸαγδοίογ, ρρΡ. 75---84.) 

“2 Οη [8Ϊ5 δι υ͵οςῖ [Π6 γϑρογ 18 γοίοστοα ἴο ἃ 5π|8}} νοϊατηθ Ὁ π6 σον, Τ. Ἡ. οτπο. ἰπ- 
(6, Τὴε ϑογίρίμτε ])οοδ πα 90 ἰδὲ Τγιὶπὶἐν ὀγίον βδἰαίοα απὰ ἀοεπαρά, ὅς. (ϑοἼοοπὰ 
οὐϊπίοη, 12πο., Γοπάοηῃ, 1826.) [ἢ ἴΠπ6 ΔρΡραπαὶχ ἴο ἐπδὲ νοϊαπηο πὸ 11ὴ8 Ἔχ! δα τα ὑοσῷ 
δίγοπῳ εοἰϊαίεγαὶ ἐοδίϊηιοην, (τι ῃ θα ἴο υ}χγ0 δογὶρίαγαὶ ουϊάοποο οἵ 1Π 18 ἀοοιγίηο, ΕΥ̓͂ ἴπ6 δοτιδὶ 
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Οοαποκα τοιλαΐη μπδλαζεη --- ἀοάἀιοορα ἔγοηιν [πΠ6 ργορποιῖς ἀθβουγὶ ριϊοηϑ 
οὗ 1π6 Μεββίδῃβ ρδϑγβοὴ ἴῃ {μ6 ΟἹ δδίαπιοηί --- ἔγοταῃ {π 6 ἀδοσι μθϊομ 
ἴο δἰπὶ οὗἉ [86 αὐἰζγιθαῦεβ, [π6 σσουκβ, ἀπά {Π6 μοιμᾶρα, ψ Ά1Οἷ. ἀγα ρθου- 
Πὰν ἴο [π6 1) 611Υ---- ηα ἔτοπι [Ππο86 πυμπηθιουβ δηά Ἰπηρογίδηϊ ΓΟ]α ΙΟΏΒ, 
ν ΠΙΟῊ 6 18 Δ στηθα ἴῃ δουϊρίησο ἴο δυδίαϊπ ὑονγαγϑ ἢ18 ΠΟΙΥ δηὰ υηϊ- 
ΨΟΓΒΆΙ σπυτοῦ, δηα ἰονγαγβ οδοὶ οὐ 118 {γὰ6 τηθιῦοθσβ. “ἍΤ Πθγα ἀγο,᾽Ἶ 
ἴο δορύ [16 ἀ6 1 θογαίθ }υιασταοπί οὗὨ ΟὙἱοβθδο, “ 80 Ἰηϑ ΠΥ δρυμηθηβ 
ἴοσ. [86 ἔσιιο ΠοΙΥ οὗἩ ΟἸγιδὶ, παὺ 1 866 ποῖ ον ἰῦ σδπ 6 οδ]]6ἀ ἰπ 
αυσδβίοη : ἴΠ6 ἀἰνὶπθ δυο! οὗ δουιρίυσο Ὀοῖηρ ρταηίθα, δηά }ιεῖ 
Τυ]68 οὗ Ἰηἰογργοίδίοη δοκηον)θασοα. 776 ὀχυγάϊεπι ΟἹ ϑαὶπέ «οληι᾽8 
Οορρεὶϊ, ἵπ ραγέϊομίαν, 8 80 ρεγϑρίσιμοις απα αδουε αἷΐ ἐπεορέϊοπ, ἐδαξ {έ 
ΝΕΥΕΕ σαπ δὲ ουεγίμγποα ὃν {δὲ ἀαγίπο αἰίασλε Οὗ ἱπέογργεοίον 8 απὰ 
ἐγ ξίο8, ἀπά ἑαλεη αἰσαν ἤγοπι 6 ἀοἤεπάογς 0} ἐλ ἐγμέλ.᾽"}" 

Τιοηρ- Ομ Ἰπυθα 88 χα γα (Π6 ἀϊβοιββῖοηβ οἡ {18 ψϑσβα, ἰῦ τημϑὺ ποὺ 
δ6 τ1Ὁπουρῦ {μαῦ [86 Ἰηνοβι ΑΓ ΟἢΒ νγ γα Οὗ δι}8}} ἱπηρογίαποθ ἴῃ {πο ὶγ 
ΓΟΑΌΪΒ; [ῸΓ ΠΟΥ ΘΓῈ ποῦ οοηῆηρά ἴο ἐῤ᾽θ μαϑβασε αἴοῃμθ, θαύ {πον 
ὈΟΓΘ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ [688 οὔ 411] 1π6Ὸ ἰαχί οὗ ἰΘὸ Νὸν Τοβίδηιθηῦ. ΤῈ 
ἀορστηδίὶο ἔδοιηρ ΠΟ ΤΩΒΗΥ͂ Ὀτουρἢῦ ᾿ηΐο δοπηθοίϊοη πιἢ {Π6ῚΡ 
διρσιπηθπΐβ ΓΟ ηἀογοά 11 661} (0 δχϑϊμα 4}} {πᾶὶ οουἹὰ Ὀθαγ δνοῃ 
ΘΟ] ΑύογΆ ΠΥ οα [86 δ )]οοῖ; δηὰ 1Ἢ γγὰϑ [610 Ὀγ τῃοβ6 ψῆο δχαπιϊπθα 
1π6 αυοϑέϊοη ΙΓ 8 ΤΟΔΠ]Υ ΟΥ104] βριγῖῦ, ὑπαῦ (Π6 ροϊπξ δὖ ἰβϑιιθ νν 88 
ποῦ υἱ ταί ΒΘ ΠῸΓ {Π18 ραδδαρὸ 6 ρϑηυΐηθ ΟΣ ποῖ, θαΐ τ ΒΘΙΠΟΣ 
Ἐπογα 6 αἀπν ργίποϊρ᾽οβ συ] ἢ ἃγΘ σαραῦ]6 οὗ δρρ]ϊοσαίοη ἴο {π6 ἀδίοτ- 
10] η8 010 οὗ [6 ἰοχύ οὗ {Ππ6 Νὸνν Τβίδιλθῃηξ οἡ στοιιπαᾶβ οὗ ουϊάβθηοο, 
Μοδην16, {πὸ ἀοἴδπάοσβ οὐἁ {Π6 δι ΠΟ ΠΟΥ͂ οὗ {π6 σϑῦϑο βουρὶ 

[ἊΣ ἀῃὰ ψ146 [ὉΓ ουϊάθηοα πα [ΣΡ δρυμμθηίδ; 1ὖ ἴδ, ΒΟ ΘΥΘΥΙ, ἃ 81Πη- 
σι ΑΓ {πὶηρ ὑμπαῦ ΠΟΥ ἬΘΓΘ τλοσα Ἱπα δ ῖοα ἴο {86 σΑΠἀουΓ οὗὨ {Π6}γ 
ΟΡΡοποηΐβ ὑμδη ἴω ὑμ61Υ οσσῃ ροοά Ββιιοοθδδ ἕο [π6 ρῃγοάἀποίϊοη οὗ Μ8 5. 
γ ἢ10ἢ. τσ ἢὐῦ σῖγα βοῖλθ ΘΟ] ου ἴο ὑπο ῖγ σαι. Βυὺ (Π18 Ἰοα ἴο ᾿ἸπαυΐγΥ 
Ἰηΐο (86 Ἰοσαίίοηβ οὗ Μ55., ἀπά δὴ δχδινπδίοη οὗ {πον ΣΟ! ηρ8,--- ο 
δ ᾿ην ΘΠ ρΔΠ ΘΟ. ΟΥἨ [Π6 δποϊθηΐ ψογϑίοηβ, δηἀ {Π6 Τϑηηο. ἴῃ ΒΊΟΝ 
{Π6Υ αν Ὀ6θηὴ ρυ ] 1Βη6α ἴῃ ῥγὶηΐ, ---- δα τηἴο {6 οἰ ΔΌ]Ο.8 ἐουπα ἴῃ 
16 ττιηρβ οὐὗἨ ϑαυ]ν ΕΔΊΠΘΓΒ. 

ἼΠΟΓΘ ΓΘ ΤΙΔΗΥ͂ δίδίδιηθμίθ Ἡ Π1ΟὮ ΟΝ 66 Ρ88864α ουγγοηΐ οἡ (Πΐ8 κα Ὁ- 
)6οῦ, Δηα ψῇ]οἢ ΤΔΥῪ 6 866}, ΡΟΓΠΆΡΒ, ὈΥ βίυἀθηΐβ ᾿ῃἴοὸ ΒοϑΘ ΨὙΆΥ 
86. ΒΟΟΚΒ ΤΩΔΥ͂ [Ἀ}} ψΙΟΝ ὙγῈγΘ οποθ τὶ ἰὕοπ ΟΥ̓ ἀΘίοπάογβ οὐὗὨἨ {Π6 μ88- 
βαᾶσθ, Ὑ ΒΊΟΝ ἴδανα Ὀ6ρΡΠ Ραββοα ὈΥῪ ἴῃ 8.16 η66 ἴῃ ἴδε εἰδίομχθηΐ ρΊνοη 
δῦονθ. ΤΏ686 ἀρ. ΘΠ 8 6 γα {Π086 ὑπαῦ γ6γ6 ὈαΒ6α οἡ ἀαΐα 8Βοὸ ἀθεο- 
Ἰυΐοὶγ Βοοπρίηρ, ΟΪΥ ἴο {π6 τϑϑὶπι οὐὨ [ἌΠΟΥ, ὑπαὺ {Π6 ἀοτηοηβίγ θη 
οἵ {86 (ΔΙΙΔοΥ οὗ 16 ῥὑχοοίβ ἡ ιοἢ βυοἢ ἀΥρΌΘΥΒ ἃ8 Μαγη ἀπ Τγαν}8 

ΡΓοίοββίοῃ οὐ ἔδίτἢ ἴπ, δη ἃ νουβἢρ οὗ, 7688 ΟἸγὶσῦ απ [Π6 ΗΟΙΪΥ ϑρ  γὶτ, ΔΑ8. νν 61} δϑ οὐ συᾷ 
1Ππ6 ΕἌΙΒΟΥ, ὈΥ ἴη0 ΟἸ γι βεῖίδη σΠασοῖ ἱῃ ΘΥΟΥΓΥ δρ6; [ΟροῖΠοΥ ΠῚ οΟΥ̓ΠΟΥ ἀοοιιπηοηῖβ 11} δίῃ - 
ἔἶνα οΥὗὨἉ {π18 ἱπιρογίδηϊ τυ οἵἉὨ ἀϊνῖπο τουοϊδιίοη, ἀογίνεα ἔγοπὶ θοο] βία βίο αὶ ̓ἰβύουυ ἀπὰ {116 
νει χ8 οὗ τἴ6 ΕΔίμοτΒ οὗ [6 ἴπγο0 ἢγβι οθπία γι 68 οὗἁ [Π6 ΟΕ τ δι ἢ ξΟΓΆ. 

41. Αἴηπ6 δβυπὲ ῥτοΐδοϊο ἴδηι τη] οὐ ᾿σ] ηἴα ΔΥΡΌΠχοπῖα οἱ βοῦρίυγο Ιοοδ, αὶ θτ18 γοτα 
1) 6145 ΟΠ γίϑίο νἱπαϊσδίυτν, αὖ οσὸ αὐυϊάεπι ἐπιο] ἴρσόσο Υἱχ ροβϑίπ), φποπγηοᾶο, σοησοββὰ ϑογῖρ- 
ἴυγρο ὅδοσο ἀϊν! πᾶ δυςσιοτγδῖο οἱ δα τλ]88ὶ8 5015 πιο σργο απ αὶ τορι 8, ἀορπλα πος ἴῃ αἰ νὲτι πὶ 
ἃ αἰιοααδτα γοσδγὶ 6. ἴη ργίτηϊβ Ἰοοῦβ 1116, 0} 1. 1, 2, 8., ἰ8π|ὶ ῬοΥΒρί 8 δδῖ, δίαιιθ 
οἴμηΐδυβ ἜΧΟΟΡΓΟΠΙ 8 ταδΊοΥ, αὐ όχι ἐπίεγργείμηι, πεφμε ογι(ἰοογια αμααοίδια. σοπαίξιδια 
ὕκαῦσαν ευεγίϊ αἰχμα υεγι αἰ ἀε επδοτίδιωα εγιρὶ Ῥοδεὶί. Νον. Τοϑῖ. ἴοι. ἰϊ. Ῥσξ, ΡΡ. ΥἹἱῖ!, 
ἷχ, Ηδΐω, 1178. 



384 Τοχίμαϊ (τι οΐρηι. 

σουϊά 86 45 [86 θαδβ15 οὗἁὨ τχιιοἢ βο θη ἀδο]απγαίίοι, 414 ποί ἃ 1116 ἴο 
γοῖηονο π6 ἐγασίξοηπαὶ ποῖοι τ νυ ΒΙΟἢ την ταραγᾶθα {86 Βυ]θοί. 
Αταοηρδῦ [8686 δίδίθιμθηΐβ, Μ᾽ Δ1ΟΝ ΠΔΓΟΪΥ ποῖ δάμη οὗ ρστᾶνθ σϑρϑί- 
[ἴοη, γγ͵χ88 [ἢ 6 δββοσίοη (πὺ 186 Οοάοχ Μοηιοτγίδπυδ Ὀοϊοηραα ἰο {Π6 
ἐοπέϊ σομίυγυ ; [Π6 ἀρρθαὶ] ἰο ποπ-οχίβέοπέ ΜΆ 5., δὰ ονθὴ 186 οἰδίοη 
ΟΥ̓ 118 νοσβα ἔγοῃῃ {π6 Οοάθχ Βοζῷ. [1ὑτηδυ Ὀ6 ἀπΠπου]ὺ ἴο ΒΟΠλ6 ΠΟΥ 
δύῃ [0 ᾿τηδρὶπο ἰπαὺ δυο Δϑβογ 0 }8 ΟΥ̓́Θ ὍΘΓΘ Πη846, ΟΥἉ [πδύ [ΠΟΥ͂ 
οοὐ]α Ὸγ 8 τωοταϑηΐ ἢανο ἀδοοϊνοα 8ηΥ ομα: δηὰ γαῖ 1 ν' 88 80. 
ὙῊ6 Μ585. σοῦ Ὀαὰΐ [0016 ΚΠΟΥΤΏ, ΠΊΔΗΥ͂ ἈΡ06818 βθοπλθα ὙοσΥ 

οοροηΐ ; δηὰ (δ Ὠγτ. Ηα]68 σου]ὰ βρϑαῖς ἃ8 ἐπουρ ΜΆ. ἐἱπ φεπετγαὶ 
Πεὰ ποῖ Ὀδθῃ δχδιηποᾶ; θυ ΠΟΘ ΘΟΥΟΥῪ ἔγοϑῃ ᾿ἱπνθθο ρα ΟἸΪΥ͂ 
Ὀτγουρῦ πιοτ ἴο Πρ, ἐμαὶ ΜΌ8., νϑυβίοηβ, ἀμ ΘΑΥῪ γι ῦαυβ πτοσο αἱ 
ΘΟ δ π6α αραϊπβὲ (Πϊ8β νϑσβα, ἃ ἀἸδγοηΐ στοιμπα γγα8 (άοη ὈΥ [086 
ὙΠῸ Ὀ6]Ιονοα ἐπα (ΠΟΥ πιμδέ ἀοίομα ᾿ἴ θαοαυβα οὗὨ [86 ἀοοίσπα ἰμδΐ 1 
οοπίδιποα. 

ΤΎΠΟΥ ἀϊά, ἴῃ ἔδοϊ, ον {Π6 βαῖκα οὐ {Π18 νϑύῦβα, [8 Κ6 βίδρβ ἡ ΒΙοἢ πηδήθ 
411 Ηοὶγ δου ρύυγα ῬΓΘΟΑΓΙΟᾺΒ ; ἔοσ ΤΠ6ΥῪ οαϑὺ ἀουδὲ δηα αἀἰϊδβίγυβῇ προ 
811 Ομ ηη6}]8 οὗὨ ὑγδῃβηλίβεινα ουάθποθ. Τμ6 Το μοα ὑδβιποηΥ οὗ 
Μϑ55. διηα νϑυβίοῃβ 88 [ὁ 6 4{{ὸ 88 ποίβίηρ (μαὺ ἐλὲδ ὕ6786 τηὶρῇξ 
δε ἀεξομἀοα. Ηδρρὶϊν, {π686 Ῥγοσθάμγοβ ἤν πο θθθῃ δρρτγονϑᾶ ὉΥ͂ 
ΒΙὈ]1οαὶ βομοΐασθ, ΜΑΠΥ͂ ἃ πα ῆΟ τἱρηῦ ἤανα βαϊ]α ἐπέχω, 80 Ἰοῃρ; 
838 ΔΩΥ οἵ [Π6 ἀδἴα Τοπηδὶ "θα πη] νοδίραῖοα, ποῖσ Βα {μαΐ {π6 αὐ οϑίϊοα. 
γγ8Α8 αἀδοϊἀοά,. ᾿ἾἼ6 βαῃ6 ὈΥΙΠΟΙΡ 68 ἴῃ {π6 86 οὗ νυν άθμοθ τὲ 6 
ΔΡΡΙΙΘα ἰο {Π18 γϑῦβθ, δῃὰ [0 8}} {Π6 τοβῦ οἵ ἴ[π6 Νὸην οδοίαμπηθηῖ. Τὸ 
ἀοίεπα {818, ὑπογοίοσο, οὐ στουπάθβ δηγοὶγ αἰ ογοηί, ἀπ ἰὸ ἀθοσΥ 
ΘΥΙ6η66, ΟΥ ἴο 8εῖ 16 Ὑ ΠΟΪΥ 458146, νου]α Ὀ6 ἴο ἀο {π6 ψοῖκ οὗ 186 
ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὗ ἀϊνιπο γϑυϑἰδίοη πηοβὲ οθοίι ]}γ. 

Ἀπά {Ππὺ8 10 Ὀδολ6 8 δατωϊ 64 ρΥϊποῖρὶα ἐμαὶ 1Π6 βαμθ στουμάβ 
ΟΥ͂ οοσ δι ΤΥ οἡ ΒΊΟΝ 16 Γοϑῦ 88 [0 {π6 βδογθὰ θοῦ δηᾶ {Ππ6]Ὶ οοη- 
το ηΐϑ 1 βΘΠΟΓΑΙ, πιϑύ οϑυϑ 8 ἴο γα)θοῦ {Π18 ῥῬαββαρθ, ἃδ πού Ὀδὶῃσ 8 
γ68] ρογίίοῃ οὗ (86 Υγοτα οὗ ἀοά. Τὸ {τὺ ἴο ρΙδοθ ἐπαῦ συ μοῦ τοϑίβ 
Οἢ ΠΟ ροοᾶ ονϊάθῃοθ οἡ {Π6 88116 σΤουπηα 89 {πῇ βίδηἀβ ου τ ΠΙΟΝ 18 
Ὅ76]1 ΘΟ γτηθά, ἰδ ἱπ οἴἴἶδβοῦ ἴο οαϑὺ ἀου δύ ἀπα ΒΟΌΣ ΓΥ ΟΥ̓ ὈΟίΒ. 

ἈΑΡΡΕΝΟΌΙΧ ΤῸ ΟΗΑΡ, ΧΧΧΥῚ.. 

Φ." 4 ὦ εἰρρίοηιθη ἐο ἐδε εἰαέενιεπέ ς ἐλε ευἰάεηος [ν᾽ απᾶ ἀξαίηπεὶ ἐλὸ ρεπωύπεμεις α" 1 ὕολη ν. 1., (λ6 
«οδοιοέῃπρ ἰέδὶ εσας ἄγαισπ ὦρ ὃν ἐλ6 πεν. Τ΄ Η. ογπε, ἰο υὐλιοὴ α {ει αὐαίξίοπε λᾶσε ποι δέει τπσάξ. 
Τλοες μειδέἑοσέίοη οὐ ρατίε φ΄ ρεδιίίοαίίοτε ἐπεινηογαίεα ἐπ ἰλε [οἱοιρίμα, Βιδιιορταρλίςσαϊ 1,15ὲ, τρλ τοῦ 
φησίπέα πη ἰδὲ κπρυκιοῦβνεδϑ χψ ἐλε εἰσιιξεε ἐπ συιξείίον, ὅγε ρμγίηπίξα ἐπ Πα]ος, ἐπ ογάδν ἰλαὲ 1Δὲ8 ἐεολέρο 
"πᾶν ποί δέ ὠππεοσεαγψ ργοίγαοίεα. ΤΟΥ μαγίϊοεαγ γεερεοίίηρ ἐλ πὸ ῳ' αἀγριετε αὐσοοαίεά ὃΨ 
"μοεῖί αἵ" δεν γειρεοίένε σμίλογε, ἰλε γεέσαεν ἐξ τεϊεττ α ἰο αντίοῖε 48. Ρ. 388. ἐμ γὰ. ᾿ 

1. Αἀποιαίίοποβ Μη, δυσίθ οἱ οογγϑοῖδο ὁΧ Ῥχοϊεροπιθη β βιυιΐβ, ΤΥ οἰβίθηϊ, Βϑηρο πὶ, οἱ 
ϑαθδίουὶ δὰ 1 Φοβδπῃ. Υ'. 7., υπ8 οὑπὶ ἀπδθυ8 ορ βίο 8 ΕἸΘΠαγάϊ Βοπι]οἱἱ, οἱ ΟὈβογνδιϊοηϊς 
ΒΒ Φοξπηΐδβ δοϊάθηΐ, ΟΠ γι βίορμοσὶ Μίδα ΡΙΔΙ, Φοδηηΐβ Ετδπςϊβοὶ Βαάάοὶ, οὐ ΟἸ γι βεϊδηὶ 
ἙΕυϊἀοσίοὶ βοβπι αἱ ἀθ ϑοάθσῃ ἰοοο. ΟἹ θεῖρ οἱ οάϊέβο ἃ Τποιὴα ΒΟΈΘΈΒΒ, 5.ΤῸΡ. ἘΡρίο- 
ΘΟΡῸ Μοπουθηβὶ [ροβίθϑ ϑαυβρυσίθη81. Μαγίἀππὶ [δοστηδυῖ θη] 1822. 8νο. 
Μιὰ ἴἰἢ6 Ἔἀχορρίίοη οἵ Ἐν ειδίεέ᾽ Σ ποίϑ ΘΟ 1 ΘΟΝΉΝ. 7. ν-Ὀϊοῖ Ἰαρυρην ἐπ6 χοριυίποποθες οἵ ἴΠ6 ἀϊερυϊοᾷ 

οἴδιιδα, ἃ}} [πὸ ρίθοος ἴῃ τῇ 8 σοϊυπθ δζὸ ἴγοτῃ ἴΠ6 » οἔἩ ἴΠ8 πιοεδὶ βίγθηιουπ οὗ ἐδ δαγὶγ νἱπαϊοαῖογσθ. Αα 
δρροηάϊχ οοηΐαϊπε (πῃ ἐ»ῃοτῖοσ οὐδογναϊίίοπε οὔ 7. αἰ. Ρείεια, Ετοάογίοις 1,πῖρο, 7. Ε΄. Βυάάοιιε, 7ο;π 
ΤΠ δαγοηςα Μοδῃοίπι. Βί δου ΕΦ6)}, ΡΟΟἹ 6 Οοπιροπάϊι οὗ ἴΠ6 ΑἸὩποϊδιίοῃς οὗ σονπμδγά δπὰ Ἡαττοηΐ, Κα το 
ὭδΓ᾽ Αὐτίάρτηρηιϊ οἵ Ονίεεδαςλ'ε διεφιΐεί ον ΟἹ ἸΔι΄9 οἰαιιδε; πὰ τη σοποϊυάϊηᾳ γοτλγκα οὐ πὸ ᾿ἰοαγιιθάᾶ 
εὐϊιοῦ οὐ Ὧτ. Μ|}}"6 ορί ἰοῦ σοποδγπίῃ ἵμΠ6 οἹὰ ἰἕα]1ς νϑτβίοη, απηὰ οὐ Βϑη οὶ ε ἰπϊεγργοϊδείοη οἵ τ οἰκμτὰ 
τοτῦϑα δηὰ ἢἰϊς ἰγδηρροεδ τοῦ οὗ ἰΠ9 εενϑηιῃ δηὰ εἰ ἢ νογδθός 

2, Ἰϊββογίδιϊο, ἱπ αιιὰ [ηἰορτίϊαδ οἱ αὐθεντία ἰδι1π8 σοἸοδογτίπιὶ Ἰοοὶ 1 Ἐρίβε, Φοδῃῃΐβ οαρ 



Οπ ἐδο εαάίηφ 271 υλ ν. Ἶ. δ 

Ψ. νυ. 7. 8 δαρροδίιίοτιϊβ ποιὰ νἱπάϊοδίασ. Αὐἴδοτο Ὑποτὴα ὅση, 5.ΤΙΡ. [ἰπ [εἷν Μ|2- 
ς6]]14η68., ῃΡ. 121-. 150.} Ι,οπάϊηϊ, 1690. ὅγο. 

8. Ονὐϊωκε ἀκ Ῥάεξεασε ἀε ἴ Ἐρίδίγε 1. ἀδ 8. «7εαπ, ολαρ. Ῥ΄ υ. ἡ. Ῥαν Ἀϊολαναά ΒΙΜΟΝ, 
[1π δἰβ Ηἰδβίοῖγο Οπτίαυο ἂἀὰ Ἰοχίο ἀὰ Νοῦνοδα Τοβίδιηθης, Ῥατὶ Σ, οἰ, χυ ϊὶ, ΡΡ. 303--- 
318. Βοιϊτετάδηι, 1689. 4ϊο. 

4. Ἰ)είδηὶο βιροσίοσγὶ8 Ὀϊδεοσίδιίουδ οοηῖτα ὁχοορθοηοδ Ὦ, ϑἰπιοηῖ, Απίδοσο Τποσηδ 
ὅδιιτη. {Μίθοο ]δηθδ, ρΡ. 151---178.1 Ιωοπάϊηϊ, 1690. ϑνο. 

δ. Ἡϊειοτία Ὠϊετὶ Φομδπηοὶ ἀθ ϑιδῃποιβεί πα Τυσϊηϊϊαῖο, 1 ΦΟΒ. οδρ. Υ. νεσα. 7. ΡῈ τι ϊι 
δου οὔἰβδὶ, ϑεοιϊο Υ΄. γοβεϊπιῖ, οἱ ὀχϑαηῦθ βεοῦ]ο ΧΥ]. ἴῃ νογβίομοση νογηθοῦϊδτη {1.8.ἅ 
Οετταδηίΐοδπι Ὦ. αι ογ.} σοοοριὶ, υπὰ οὰπὶ ΑΡοϊορία Β. Ιαἱμοσὶ, δαΐοσο Εὐϊάογίοο Εγχηθδῖο 
ἘΕΤΤΥΝΕΕΟ. ἘὙΥΘΠΘΟ[ΌΣΕΙ οἱ 1, ρδ6ἰδι, 1718. 410. 
Το ρμαν!!εδιίοη τδὲ σδυοϑὰ Ὁ δ, πιο δ διίδοκ οὐ ἴπὸ αἀἰερυϊοά οἴδυδο, ἰω Ὀ6 Δ, Γ οἵ ὙὨϊο τπὉ ᾿ττϑακοεῖ 

βεεοσιίοο διὰ ςου)οοΐαι ε6 ΔΓΘ Βεγα Ὀτουβῃι (οΥδεὰ δ ἰτγοΐγδα !ο ἀγαυπιαηίδ. 

δ. Α μμὶ Ἐπγωϊγν ἱπίο (ἦε ογισίπαὶ Αμιλοτίψ 9 ἰλαὶ Τεςσί, 1 «᾽ολπ Ἦ'΄. 7., σοπίαϊπίπσ ἀπ 
ΑΑοοουπὶ ὁ Ὧν. Μπε Ευϊάενεες ἤοπι «Απιϊσωϊίν ὅον απὰ τα ἐέε δεῖησ φεπμίπε. τὰ 
αλκ Ἐσαημηπαίίον ὁ ἠϊδ ὑὐμάσπιεπί ἰλετερον. [Ἐν Τλονπιας ΥΝ.}] δΔοπάοη, 1715; 1719, 
ϑ8γο. ΑἾδβο ἰη 1:6 ϑοζγδγβ Οο]]δοίίοι; οὗ Τχαςῖβ, νοὶ], ᾿. Ιοπάοη, 1748. 4ϊο. 

7. Α Οηεοδὶ Ὠἰδβογίδιίοη ἀροη ἴμ6 βούθπί Ἄογθο οὗἩ ἴ0 ΗΔ ΟΠΔρΡίοσ οὗἉ ὅ:. Φο μη 
Εἰτεὶ Ἐρὶ5:16. ὙΥΠογοίη 186 δ θη ἰσῃ 688 οὗἉ ἰμΐ6 τοχὲ ἰδ (Ὰ}}γ ῥγουθὰ δραϊγτβὶ [η6 οδ)οοϊοηδ 
οἵ Μτ. ϑίαοη δινὰ 186 πιοάδσῃ Ασίδῃβ. ΒΥ Ἰγαν ἃ ΜΑΕΈΤΙΝ. Τιδηβεϊοὰ ἔγουχ [86 ΕἸΘΏΟΣ 
νιοὶ 88 ρα] 8ηδὰ ἴῃ 1717], ΌὉΥ ϑδδιγσοὶ ΒΒ, Μ.}. 1Ιωπάοῃ, 1719. ϑνο. 

8. Ακ Αηδιρεν ἰὸ Μἴν. Μαγεϊκ᾽ε ΟΥμίοαὶ 1 εϑεγία ον ὁπ ὡὐοΐκ Υ΄. 7., ἐλοισίὶπο (δὲ ἱκ- 
διιβιοίεπεν Ὁ ἐδ μγοο  απά (δε ὀγτοτα οΥ ἀἰβ διρροειξϊοπα; ὃν τοἠϊοὴ ὧδ αἰϊεπιρίε ἰο ξΣυρρογέ 
ἐλε αμλογὶν οΥ ἰλαί ἐετί ἤγουι φιρρονεά Δῖ55. Βν Τλοπιας ἘμΜιΥΝ. 1718. 
ϑ8νο. 

9. Αὴ Ἑχαιρηδίίοη οἵ ΜΥ. ΕτΆΪγη Β ΑΠΒΟΥ τὸ ἴδ6 Ὠἰδεουίδιίου, ΒΥ ᾿Πανϊὰ Μαδτιν. 
Ὑτδμηδβιαϊοὰ ἔγοσῃ ἴἢ6 ΕὙΘμΟ. Ιπάοῃ, 1719. 8νο. 

10. 4 Κερῖὶν ὁ Μν. Μανεπ᾽ε Ἐχαπιϊκαδον Γ᾽ (ὧδΠώ «ΑΑπδιοεν ἰο δ Ἰ δρεγίαον. Ἐν 
Τλοπαα ἘΜιΥν. Ζωοπάοη, 1720. ϑὅγνο. 

11. Τὸ ψεπυηθηρθαδ οὗἁ 1 Ζοδῃ Υ'. 7. Δοτηοηαίγαιθα ὉῚ Ῥσοοῖβ ΝπϊοΝ δγὸ Ὀογοπὰ 6] 
Θχοορίίοηβ. ΒγῪ Πανὶ ΜΑΈΤΙΝ. Ἰοπάοῃ, 1722. ὅνο. 

12. Α Μίπάϊοδιοη οὗ [μδὲ οεϊογαϊθά ἰοχὶ, 1 Φοδη Υ'΄. 7. οπι Ὀοΐπρ βρυτγίουδ; δηὰ δῇ 
Ἐχρ)]οδείοη οὗ ἱξ ὑροῦ ἴ86 βαρροδίξοη οἵὨ 18 θαΐης ζοπαΐη6. [ἴῃ ἴουσ δοσιηοηδ, ὈΥ̓ Β6Πη}Δ» 
τοὶ ΟΑἸΑΜΥ, ἢ. Ιροαάοῃ, 1722. 

13. Αἡ ΕπαυίΐγΥ ἱπίο ἴλ6 Ῥυδιἑ το (ον  αὐδηδίδῃ Ἐδἰτίοη οὗἨ [πὸ Νονγ Τοβίδσωθης, δ8 
ῬΥΙΠΟΙΡΔΙΥ ΤΟυπάθά οἷ [ἢ6 πιοδὲ δησίοηΐ γδίίοθη Μαηπδβογίρι; ἱορϑίθου τ δοχὴθ δοοοπης 
οὔἩἨ τὴδι Δίαπυ!οτρι. [ἢ ΟΥΔΟΣ ἴο ἀροϊάθ ἴΠ6 ἀΐϊδρυϊο δῦουϊ 1 Φομπ . 7. [πη ἃ Ἰεϊῦοῦ ἴο 
Μτ. Ατοδάδαδοοη Βϑηῖογ. [ΒΥ Ηἰϊομαγὰ ΒΜΆΓΒΕΟΚΕ, αἴογννασγὰβ ΒΙβΠοΡ οἔὗἉ 1 ἢ Βο] δηὰ 
Οονοίγγ.} Ιωοπάοη, 1722. ὅνο.; δἰδο ἴῃ ἴΠ6 βδοιηθῦβ (ΟἸ]οἰίοη οὗ Τγδοῖβ, νοὶ. ᾿ἰ, Σοπάοη, 
1748, 4ϊο., οΥ νοὶ, χὶϊὶ. Τπάοη, 1815, 4ἴ0. ; ἀπά ἴῃ Βίδῃορ Βυγχο85 5 βοϊθοϊίίοῃ οὗ Τγδοὶδ 
δηὰ ΟὈϑογυδιίοηβ οἡ 1 Φοόδῃ Υ.. 7., Νο. 88. Ρ. 387. ἐπ) ἃ. 

14. Ὀἰθθογίδίίοη βὰν 16 Εδιηθυχ Ῥδββαρο ἀθ Ἶα ῥγοιηϊδστο ΕΙΣ ἀθ βαϊπὶ 768η, μαρία 
Ὕ.ν. 7. Ῥὰγ Αυγπυδιίη ΟΑΥΜΕΤ. (ΟὈἸσηΘηΐδιῖσο 1 ετέγαὶ, ἴοσα. ἰχ, ΡΡ. 744--- 752. Ῥαγίβ, 
1726, ἴοϊο; ε18ο0 ἴῃ ἴοῦλ. χχὶϊδ, ρΡΌ. δ36-.---551. οὗ [Π6 ΒΙΌΪο [)6 ὕοηςθ. ῬΡαγίβ, 1824. ϑνο. 

15. Το Ποείτγίπο οἵ (86 ΤΥ 88 ἰδ 8 σοηϊδἰηδα ἰη ἴπ6 δεγίρίιτοβ, Ἔχ ραἰποὰ δηὰ 
ςοηδιτηοά, δηὰ ΟὈ᾽θοϊίοπα δηβυγογεά: . . .. ἴῃ εἰρη ΐθοη ϑοστηοηδ Ὀγεδο θα δὲ Νο οι ρἤ δι. 
Ἐγ τ86 Βον. 76:68 ϑ:οδδ, ΑΜ. Ιωπάου, 1784. ϑβεοοπὰ ἘΠ οη, τονἱβοὰ δηὰ οογζεοοίθα, 
Ἱπάου, 1815. ϑνο. 
"Το γε δοστδοη Ἴοπίδίηθ ἃ νἱπάϊοδιίοω οὐ ἔδο ἀϊερυϊοὰ εἴαυθο. ἴῃ πὸ ϑοοοηὰ δαἀϊοη δοῖπο ἴον οὐδοΐοὶθ 
ψοτάς ἤδνο Ὀδοη οχριιηᾷοά, δηὰ οἴδογα ἤλοτα ρ᾽ δἰ; ἀηά ᾿η16}}ς|} 016 ἤν Ὀδοὴ δυδει υἱδά. 

16. Φοδηηΐβ βδίοιμοπὶβ ΒΕΜΊΞΕῚ ὙΊπἀἰοδθ οἱ ατίατη σῶς ραδγυτη Γοϊοπαιη Νονὶ 
Ἰεδιδυλθηῖὶ, δάνοσβυβ ΥΝ ἰδίοπιπι δἴαπθ δῸ 60 1δὲ88 ἰαρβεδ οτίτἶςδϑ8. Ηδ]5, 175]. ὃνο. 

Μιοεμλοῖία ςΠαγδοιογίϑθα ἰδ ΐθ ἴγϑαι θα 88 ἃ ργοίουπα!γ ᾿οαυηθὰ δηὰ τοοάογαῖο νἱινἀϊςδιίίοη οἱ ἴΠ9 ἀϊδρυϊεὰ 
εἴδυτθ. ϑεζϊεσ, ὨΟΝΘΥΘΣ, δΟΟΏ αἰκεγνεδγάδ, αἰιογεὰ ἰδ ορί νου. δῃρὰ πγοῖϑ νῆδὶ Μ|Ἂ ἢ δε} 8 ργοουμσοα ἴὸ ὑε 
“186 πιοοῖ ἱπιροτγίδηϊ ποτὶ οὐ (δίς ευὐ͵οοῖ, " (Ἰπξτοά. ἰο Νον Τεδῖ. γο]. ἱν. ὑ. 418.) 

17. Τιρο Ζείϊεγε ἤοπι δὲν Ἰραας ΝΕΜΤΧΤΟΝ ἰο Δῖν. 1ε Οἴεγο, ψροβ ἰδὲ γρααίπο 4 ἐλ 
Οτεολ ΤεΣὶ 1 ϑολπκ Ῥ. 7., απὰ 1 Τίπι. ἰδ, 16. Ζοπάοπ, 1754. 8ὃνο. 

ΔΑ σϑῖγ ἱπιροεγίεςς ΟΟΡΥῪ οἵ [Πἰθ ἔγδοῖ, εἰποῃ ἢ ὈοΓδ {π6 Ὀορ!ππίῃᾳ δηὰ 156 δῃά, δῃᾷἃ δγτοηδοὺυθ ἰῃ ἸΏΔΗΥ 
Ἀιρϑῆρς ̓ δ6 ρυθδ)εῃοὰ δὲ 1, οπάου, ἴῃ ἴΠπ6 γεᾶν 1764, υπάστ ἔα ι{|6 οὐ " Ὑπὸ Σ,οιἴογε ἔγστῃ 8. 1682. Νενίοη 

Μ. 1.6 Οἰοσε." Βιυὶ ἴ'ὰ ἔδο δυίδογ'ε Μ.8., νηϊοῦ νδὲ ργϊηϊδά (ογ ἰπα ται εἰ δηείγο ἰὼ τ86 ΔΙ νοϊιπια 
οἵ 8γ ἴεῶδς Νονίοη᾽ ε δ οτκε, ἴπ τ ΏοΪΘ ἰ6 οΠ6 σοηϊπυσὰ ἀϊεοουτεο. Το ἰοχί ἴῃ φυδαίΐ ση δῖο ἴπ6 ἀϊερυϊοὰ 
εἰδύβϑ ἰπ | Τίτα. ἢ. 16. δῃά 1 Φοδη νυν, 7.: {86 ε{{|6-δβο, " 45 Ἡΐίφνίταὶ ἀοοουπ Ψ ἐιρο ποίαδίε ογτωρίέοιρ 
4) δοενγέρέμγε, ἐπ ὦ 1ιειέεν ἰο α Ῥτέεηα, ὃν δὲν ἔϑαως Νεισίοπ. Ἱωουάου, 18)0,᾽" 1. Ῥεοβδχοὰ ἰο “" δΝίονίοω'ἐ [,σεἰ6ε," 

ΜΟΙ. ΤΥ, Οο 
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υγ ᾿ς τηράδγη ϑοςϊπίδη οὐοτθ. Ὑὴδ ΠΟΡῪ ἴῃ [Π Ῥοθβδβείοῃ οὔ {πὸ δυίμπου οὔ (19 τον νδἊ ᾿νθεϊ!οὰ “ Κ51Ὁ 
Ιδᾶδοὸ Νεπῖοι οἷ ἵοὸ Οογτυρίίοῃε οἱ ϑουρίυγο.᾽" ΟἾΒΟΥ οορίε (ἰξ Δρρμειγε ἴγοπι ρα βὸ 3, οἵ τ. Ἡεπάεσγθοῦ 
τιλοῖ ΟΠ ἴΠ6 διι γος) ψοτο οχροθϑὰ ἰὼ θ4]6 δὲ {πὲ τωοάδγῃ ϑοοίῃιδη ἢΠοροθίϊζουν, τῆογο (Ὠἰ6 ἴγδοῖ ν᾿ 89 

.« Ῥυθ!ε: οἀ, κι ἰαθ 164 “" 51Π ΙΑ ΝΕΎΤΟΝ οὐ Τυϊιλγίδη (οεγυριείοηε οἵ δοτὶρίοτο." ὙΤηΐε σοπάυςε 
. τ δι!ϑὲ ἴογῖν 186 (Ο] οσἰηβ δὲ 1 δανογο δι γίςζιιγθα ἔγοστα ἴἢ6 ρεη οἵ ἴῃ. ον. Ὦτ, Ἡεπόοσθοη. “" ΤΡΟΥ " [1Ππ6 
ἴοττης οὐ τἴη6 Ἰπθοὶ ἴῃ 411. εἰ 00} “ ὅτ ΟὈΨιΟυδΙΥ ἀσείβηοα (0 δπένογ ἃ ἵπο-[0}4] ριιγροδο. ΕἾγες, ΓὮΘΥ ἃΓ6 
Ἰηϊδηάεὰ ἴο ἱπιῖηθ ἔν Ῥυθ)ς το! πὶ ἴπ6 Ὀρ᾿ εΥ ἔμδι Ττιηϊατίαπα, πὶ ογάθυ ἴὸ ἈΠ ΌΡΟΕ πεῖν Θυϑο ΤΉ, 
δοτυρὶο ηοἵ ἴο [αἰ εἴν (Π6 τροογάς οὗ ἀἰνίηα ἔγυῖ ς ἀπὸ τΠπδὶ ἢ ἰ6 (α|61 Πσαι Ιου ἰδ Ὧοὲ σοῃβιη δα ἴο ἃ ἔθ ιν δοἰ ἱζηιγν 
ἐπαῖδινσθβ. ὈΝπὶ ἢδ6 Ὀρδη ργδοι ἃ [0 δοῖ 6 οοπείἀοταῦὶο οχίοηι. Ἦβά ἤθεα Ὀδεη πὸ δἰιςἢ ἀεαίβη, ἣν πο 
ἐδηάίή!ν βἴδῖα πὸ ν 6 νοδὰ δηφ ἔγοηιϊ οἵ εἰν οὔεπάϊι, ᾿ς. μ] αοα ἐν δὲς [φαδο᾽8 ρθουν οὶ ἢ ἈΝ ς, ἢ. 
δἴοδὰ οἵ δρυποίηρ "ἵν σοττγὰ) εἰοη 8," ογ, ἱΓ ἀδον εἀ ργείθγαο, νο ποίσδίε σον τυρτίοης οἵ δοετίρίιτγο, ἰδ [ 
Εἰνεη ἰπαοῦθι ον, ἀκ εἶ κουγο5 οὐ ονοη Πυηάγοάς οὗ Ρκεδᾶᾷοοε πιὰ ευὔετγεά ἴγοπι ἴδο ἰγτιυάι δι Ὠδηὰ οἵ Τγιηϊ- 
ἄδγιδὴ οὐγγαρίίυη ὃ ϑοουπα!ν, τἴπ6 ςεἸουγδιοὰ ἡμκιηο οὐἨ 5: ἴδιδς Νανυῖοι ἰδ ραϊ (Ογ ἢ ἴο ευρροτιὶ πίιἢ [16 ὨιΚ ἢ 
βλῃοίοι [ἢ 6 σι 56 ΟΥ̓ δι0[{- Το ηἰταγ αηἰ εἴη :; δηὰ ευμδγῆοίδὶ ἘΠΊ ΏΚΟΤΟ, ΟΓ ΘυΓἢ ἃ6 ΤΏΔΥ ἢοῖ ροδ5658 {Π6 τῇ.-δὲὴο οὗ 
«ἀοεογπνειίηᾳ ἡ μᾶς ΤΟΥΘ ἴΠ6 τοιῦὶ δοῃείθηΐο οὗ ἔπ “ ἄγες οἵ Ρηϊ οδορδοτι,᾽ τὰ} Ὠδίμγα ἢν διρροδο ἐμαὶ [6 
᾿Θδροιῦδοι ᾿πῶϊ σὐδ6, «νὰ (πῆϊ ἃ δγεῖοπιὶ οὗ ορίηίοπα, ἩμΠΙοἢ οοσχιλαμαἀθά [Π6 Δρργουύδὶ οἵ 80 τηῖ ὲγ ἃ υοἱηὰ, 
ὁ δηηοις Ὀθὶ ὑα ἔτσι." (ἸΌϊὰ.) 

18. ᾿Π δδετίαἰϊοπ σοποεγπίπα (λα σεπείπεπεες οὗ 1 όμη Υ. 7, 8.’ ΒΥ ἀθοῦχε ΒΧΝΒΟΚ, 
ΓῺ. [Γ[1π δἷ8 Ῥαγϑμῆγαθα δπὰ Νοῖθθ οὐ ἴθ βουύθῃ Οδιμο ο Ερίδιϊθα, ὑρ. 681---646. 
Βοοοπάὰ οὐἀϊείοη.] «Ζωοπάοη, 1756. 4ϊο. 

19. [,ἰΐοτθ ἰο Εάταγὰ Οἱ θοη, Ἐδᾳ., ἰη ἀοίδηοθ οὗ [89 ΑὐὐΒοη ς Υ οὗἨ [6 ϑουθητα 
ὝΟΙΒΟ οἵ ἴδ ἔτγοι ΕΡρίδβι]6 οἵ δι. δοῆπ. Βγ ἀεδοῦροὸ βάν, Μ.Α., Ασοδάρθδοοη οὗ Ομοβίοσ, 
τοῖϊταὰ δπὰ Ὀφδι οἀϊτοη, Τοπάοῃ, 1794. 8γο. 

20. Ζείίεγα ἰο Μῖν. Αγολάεασοπ Ττγαυΐδ, ἱπ ΑΆδιρεΥ ἰο ἀὲβ Πεΐεπος οΥΓ ἰδὲ Τῆγεε Ἡτεαυεπῖν 
Ἡιυιοβ865, 1 ολη Ῥ΄ 7. .Βν Πιολατά ῬΟΒΒΟΝ, Μ.Α. Ζοπάοπ, 1790. ὃνο. 

ΦἹ. Το ἱεεοτίαϊϊοπ ὁπ 1 οΐλη ΚΓ. 7. ἜΥ Φδομη αν ἃ ΜΊΘΗΑΕΙ 4. [1π νοὶ, ἰν. ὑῃ. 412--- 
44]. οἵ πὶβ Ἰηϊτοἀαοίίοη ἴο [80 Νονν Τοβιδιηθηῖ, γα βιὰ ἔσομ ἴΠ6 Θοττηδη, ΟΥ̓ Ηογθετὶ 
Ματγεῖ, 1).}).] 

922. }είίεγς ἰο Δῖν. Αγολάεασοπ Ττγαυΐς, ἱπ Ῥὶπαϊοαίοπ οΓ ὁπε 97 λὶα Νοίες ἰο Μελαεῖϊο᾽ 
]κιγοάμείϊοπ . .. . ἩΥμΝ ἂν Αρρεπαΐς, οοπίαϊπις α ἤευΐειο οΥ᾽ Μῖν. Τταυΐ»᾽ 5 Οοἰϊαίϊοπ οὗ 
ἐδε Οτεολ ΜΘ 8. τολχίοὶλ ἀξ ἐχαπιϊοα ἐπ Ῥατὶδ; απ ὐβαλρ!" ἐβίω Μν. Ῥαρρεϊδαμηι 5 Ττεω- 
ἐἰδε ον ἰδὲ εν ϊα Μ͵.8.; απάὰ απ Ἐδϑαν οἡ ἐλὲ Οτγισὶπ ἀπά Οὐ)εοῖ ο7 ἐλε Ῥερείαν εαάίπρε. 
Ἐν Ἡενδεγὶ ΜλΈΒΗ, [0)..Ὁ., ἀἴλογ ν αγὰβ Βίβδορ οὗ Ῥείθσθοσουρ. Ζείρσίρ, 1795. ϑυο. 

Α τοϊαπιο οἵ ΘΧίΓΟΤΩΘ ΓΑΓΙΥ. 

23. Οοποογηΐηρ [Π6 ροπαίποηράβ οὗὨ 1 ΦόΒη Υ͂. 7. ΒΥ Φοβη Ηξυ, Ὁ... [1π Υο". 11. 
ῬΡ. 280---291. οἵ Ηἰ8 1,οἴατεβ ἰῃ Ὠἰνὶπίτγ. Οδιιογιάρο, 1796. 8νο. 
ΤΙ ΐΦ ΠΕῚ Θ᾿ ΘΕ ΔΥ ψι}}} ΔΙῚ ΡΥ ΓΡΡΑῪ ἴπ 6 ἔγουῦ]δ οἵ βδϑγυ88] ἴγοπι ἴθ Ἵδηάϊὰ ερὶτγῖι ἴῃ π ἢ ἢ ἰξ [6 ἀγάπη τρ. 

ἼΠα Ἰϑατηθα βαϊποῦ ἀρρϑλάγα ἴο ἤάγο οδαγίβῃθα ἴῃ Ὠορα ἵπαὶ (αἴυτο Δ58. γοΐρης Ὅς ἀϊεοονογοά, σοηιδίἰ ΠΩ 
ἔς Α ἜΡα οι ραβδδᾷο. ϑιυδεοησειῖ τοδοᾶγοῦϑα οὐ οὐδοῦ ετίεἰςβ ἤᾶνο δοπ ὑπαὶ δυς ἢ ἃ ἤορα πιυεῖ ὯὨον ὑθ 
δοδηἀοῦ 

24. Τ᾽αίνγῖδο ἱπὰ Ζοοιση 1 «ζοαππ. Ῥ'΄ 1, 8. «Αμοίογε «ἴοαππε ζαςοῦο ΟἸτΈββαοη. [Αἱ (ἢθ 
ὁηὰ οἵ )οϊ, 1, οἵ τ. Οὐ εβθθο 8 ΟΥἶς 4] Ἑάϊοη οὗ [86 Νονν Τεδίδσαοπιὶ. Μαϊα, 1806; 
Ζοκαϊπὶ, 1610. Ἑάιο Νονα, 1818. ὄνο. 

25. Α δβδογὶ Ηἰβίοσί δὶ Οὐ]ηο οὗὨἨ 16 Τῖδρυῖοβ τοβροοίίηρ [86 ΑὐἸ ΘΠ Εἰς ΠΥ οὐ πα Ἴ ετδο 
οὗ 0 ΤΏγεος ΗθδυθΩΪΥ ὟΝ ἰἰη68868, ΟΓΥ 1 Φοβη, ΟΡ. Ὗ. νεσ. 7. Βγ Οβαδιῖεβ ΒΌτυ εν, Εδα. 
ΣΑρράνα ΤΠ, τὸ ἷ8 ἤοσβ ΒΙ ]1ςδθ, οὐ ἱπ μἷο Μίβοο!]δποοῦβ Ὑ ΟΥΚΒ, γ0]. ἱ, Ρρ. 865---407.] 

Ὠάοῃ, Βνο. 

26. Οδεεγυαίζίοηδ οκπ ἐἦδε Τεσί οΥ (λὲ Τῆτεε Τιυΐπε Ῥιίπεδροθ. δὲν Αὐαντι ΟἸιλπκε, ΓΤ... 
Αἱ τδ6 οηὰ οἵὗἉ ὶϑ ΟΟΠΙΤ ΘὨΙΔΓΥ οἡ (6 τοι ἘΠ 8:16 οἵὁ Φολη, δηὰ 8160 ἰῃ ἰδ ϑιαςοοββίοη οὗ 

Τὐϊογδίαγα, ρου δ] βῃ δὰ δὲ 1οπάοη, ἰπ 1807. 12π)ο.] 

27. Τῇε Ουερίϊοπ σοποεγπὶπα (δε Αἰμλεπίϊοίίψ ΩὙ Ὶ οἹοδπ Ῥ'΄. ἢ. δτγίοήν ἐπαπιίπεά, [Ἐν (δό 
ευ. «]ορερὰ δονετυ, 11,.Ὁ. Ῥτοίδβδβον οὐ Οἷν! 1,80ν ἴῃ τπ6 Τὐἑνογβι οὗ Οδιιοτί χ6.} [ἢ 
16 εἶχ νοϊαπλθ οὗ (Π6 ΟΠ γιδιίδη Οὔθογνοσ ἔοσ [Π6 γοδσ 1807. ϑνο. 

Α τηδει Δ Υ δῃά ἐσταρογδθ ἀϊδειιβείοβ οἵ 6 Ἡμοῖο οὗ τ 6 ουϊθποθ Ἡδιοἢ Βωοά Ὀδεη δἀάυςοὰ (οΓ δῃὰ δεαϊηςξὶ 
ἐδὸ ερυίη Ὧ6: οἱ [9 ἀϊερπδὰ οἴδυφα, ργενίουῖν 0 ἴΠ6 γϑὰσ 1807. 

28. Νοίθ ου 1 δοδη Υ͂. 7. Βγ Τ. Ἐ. Μιρῦσετον, ἢ.Ὁ. [δεογσαγὰθ Βίβμορ οὗ (α]- 
ευἴ8.1 [Ιῃ Ῥρ. 639---658. οἵἩ Πΐθ ττὴηθ οὗ τὰς ατοοὶ Ατςθ. Ιοπάοη, 1808. ϑ8γο. 

29. ΤΉ ο΄ Οὐ κίφυθ οἡ {π 6 ἘοΪεςις Βονίον [9 (δὲ Ἐποίϊ δὴ Ῥεγείον οΥ (λὲ ει Τεερίαπεενι, 
Ρεδἰϊελεά ὃψ (με πιοάεγπ ϑοοϊπίαπ8) οπ 1 Φόμη Υ.. 7., οοηδιιοὰ ὈΥ Μαγίγη ΕΧδιλτ δίιΐοη οὗ 
ΕΤΏΪΥΗ Β ΑἼΒΟΥΣ ; [0 Ἡ ΏΪΟΝ ἰδ δά ἀρὰ δὴ Αρροπάϊχ, οοηίαἰηΐης Βδι Ασα οὴ Μ.. ῬΟΣΒΟῚ 5 
1διλοσδ ἴο Αὐοδάορδοοη Ὑγανβ. ΒΥ ὕ. ΡΗΔΒΕΣ. 1, οπάοη, 1809. ϑ8γο. 

80. ΟΡεογυδίίουβ οἡ 1 Φοβῃ Υ'.. 7. ὉῚ Ετεάοσιοκ Νοσιαν, 121,.Ὁ.---Ἰη Ηἷβ “ Ἱπαᾳπίγγ ἰῃΐο 
ἴδε πιο τ οὗ [6 ατοοκ Ψαϊζαῖο," ὑΡ. 398---805. 540---564. Ἰωοπάοηῃ, 1815. 8γνο. 

81. ΤὟγεε Ζοίίεγε αὐάγεβερα ἰο ἰδὲ ἴευ. Ῥγοσεγιολ Λοίαπ, οπ ἀὲβ ἐγτοπθοις (γί οίδηι απᾶ 
Μι-εἰαἰεπιεκία ἵπ (λὲ Οὐγίδίιαπ Σἰεπιδπιόταηοεν, γεϊαίϊυε ἰο (δς Τρ:τί 97 ἰδὲ Ἡεαυεπῖν Ἡὶ- 
ποδϑεβ...... Ἐν ἰδε Κξευ. οῦπ Οχιξε. γγὰ, 1835. δγο. 

--- τσὶ 
-- οὐ, 
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32. Ἐχίιοηδῖγο ΟὈΠΕΓΟΥΟΓΒΥ δροῦὶ (πὸ ςοἸοὈγαϊοάὰ Τοχὲ, 1 Ζοόδη Ψ.. 7.ὕ ΒΥ ἴμ6 ἔτν. 
ὙΠ 4π ΠΑ δ, 1)... 1 τοὶ. ἱΐ, ὑρρ. 1338----296. οὗ Ηἷ6 ΤἸτοδιΐβο οἡ “ Εδίζῃ ἱπ τΠ9 ΗΟΙ͂ 
Τηπ." Ιρηάοη, 1818. ϑ8γνο, 

88. Απποίδεῖο δὰ 1 Ερίδβίοϊασι Φοδηῃΐ8 οδρ. Ὗ. νεγ. 7, 8. Αποίοσα Φοδππο ΝΟροιωποθπο 
ΑΥΒΕΒ. [π νοὶ. ἐϊ. Ρρ. 858---869. οὗ πἷδ ἰπδιποῦοβ Ηοσιθηθποδδ Νονυὶ Τεδίδιηρηιὶ. 
Ῥοβιεϊπὶ, 1818. ϑνο. 

84. Α γἰπαϊοδιίοη οὗ 1 ΦοΒη Ψ, 7. ἤοσα ἴμὸ Οὐ)]εοϊίομ οὗ Μ, Οτἱοβθδον, ἱπ ν ϊοῖ ἃ 
ὩΘῊ Ὑ ον 18 σίγθη οὗ [86 Ἔχίθγῃδὶ ουϊάθηςο, τί ατοοὰκ Αὐἰδουοβ ἕο τὴ9 ΑὐἸ ΒΘ ΕΟ Υ͂ 
οὗ 186 Ύγβο, ποῖ δἰλθογιο δἀἀυςεὰ ἰπ ἐϊ8 ᾿οίδηοο. ΒΥ Ὑποιηδδ Βυβοξβα, ἢ.})., ΒίδδοΡ 
οὗ ὅὲ. ᾿λαν 8 [αὐογναγὰβ οὐ 54) δῦ 7}. Ιοπάοῃ, 1821]. ὅνο. 

856. ευΐειο οΥΓ ἰλε “ γιπαϊοαξον " δ. π᾿ ἰλὲ Οματίετίν Πευίειο {ὺν Ματγοὶ, 1822. [Αἰιγὶ- 
Ὀυτοὰ ἴο {86 εν. .γτ. ὙΌΗΤΟΝ, Ἐορίυδ ὈἰνίηΥ Ῥτοίδδϑου ἰῃ τ86 {Ππἰνοσαῖυ οἵ σαπιδείά με, 
δηἃ δ. δου  ΉΠΥ Βίδηορ οὗ Εγ.}] 1 πάοῃ, 1822. ϑνο. 

86. Α. Ψπάϊοδίοη οὗ 1 Φόβη '. 7. ὅς. ϑοοοπὰ Ἐὰϊξίοη ε ἰὸ πο ἰ6 δἠἀοὰ 6 Ῥγϑῖδοθ 
ἴῃ ΤΕΡῚΥ ἴο 10 Φπαγίοσιγ Βδνίον, δπὰ δ Ῥοβίβογίρι ἰῃ ΔΏΘΥΓΟΓ ἴο ἃ γοοθπὲ ραδ]οδιέοη 
δητ θὰ “ Ῥαϑοσοτηδῖςα" ΒΥ ΤΒουλὰΒ ΒΟΒΟΕΒΒ, Ὁ. Ὁ., Βίβῃορ οὗ 8:, θαυ δ. 1οπάοη, 
1828. ϑγνο. 

87. Οδεεγυαξίοπα οἈ Ἰ «Γολκ Ῥ΄ 7. ὃν Ησγδετὶ Μλπδη, Ὁ). Ὁ., Βίελορ φῇ Ῥείεγδογοισὰ. Τὰ 
Ῥατὶ νἱ. Ρρ. 18---80. οἵ Πία 1δοίυγεβ ἴῃ Ὀἰϊνίπϊγ. Οαπιόγιάσε, 1822. ὃνο. 

38. Α δοϊοειίίοῃ οἵἉ Τταοίβ δηὰ Οὐδογυβϑείοηθ ου 1 Φοόμῃ Υ. 7. Ῥατὶ ἴῃς ΕἸτγεῖ, οοπεί εὶς 
οὗ Βίββορ Βαγὶον'᾽" 1βιίογ ἰοὸ Μν. υηξ; Βίβδῃορ ϑιμαι γοο κα β 1 ἴϊοσ ἴοὸ Ὦγ. ΒΟΠΊΙΟΥ ; 
ἾνοΟ ΔΙΟΠΥΠΙΟΙΒ 1 ἰΐοσβ ἴοὸ Ὧγ. Βϑηι θυ, τ ῖ 1)τ. ΒΟΠΙ]ΕΥ Β Απδῖσοῦ; δὴ Εχίγαοϊι ἔγομι 
Μαγιίπ᾽ 5 Εχδπιϊπαιίοη οἵ ἘτηϊγπΒ Απδνθῦ γοϊδίϊνα τὸ τμαὺ [μιΐοῦ; ἱοροίπον τὲ Νοίεβ οὗ 
Ἠδιυιηοηὰ δηὰ ΒΊΟΥ οἡ 26 οοηϊτοτετίοὰ ψοσβο; δηὰ Ὦσ. Αἄδι ΟἸασκοβ Αςδοουπὲ οὗ 
(6 Μοηιίοτι Μαιυδοσρο, [ὙΠ ἃ Ῥγοίμβοθ ΟΥ̓ 186 Ἑάϊτοσ, ποία Βύβοξβα, ἢ).Ὁ., 
Βίβδορ οἵ ϑῖ, Πανὶ ἀ᾽8, αἰζογνασγὰβ οὗ 84) 1800 γυγ. Ιηάσῃ, 1894. ϑνο. 

89. ΤὭγος 1, οἴϊοτβ δἀἀγοδδοὰ ἴο [186 Ἐκίτοῦ οὔ [86 Οὐδγίοσὶν Ἐοχίονγ, ἰπ τ εἰς ἢ ἰδ ἀθ- 
τηοῃβίσζαϊε ἃ 1ῃ6 (θα η6Π 688 οὗἩ ἴ[89 ΤΏτγοο ΗΘδΎΘΩΪΥ ΥΝ ἸΏ 8868,1 Φομη Υ. 7. ΠΥ Βϑῃ 
Πανϊὰ [Φ08η ὅονΕβ, 1.1,.] Ιπάοῃ, 1826. Βνο. 

40. Α Ιἴίοσ ἴο (δ6 ΟἸΟΓΩΥ οἵὨ ἴπ9 Ὠίοοεδο οὗ δὲ. θαυ 5 ου ἃ Ῥδδδαρὸ οὗ ἐο ϑοοοπὰ 
ϑγιπθοίαπι Απεοοδοπῦπι οὗ [80 Εὐυτίμ ΟΕΘΗΓΌΣΥ, 85 8ῃ ουὐϊάοποθ οὗ 106 διιβοητογ οὗ 
1 ὅοδὰ Υ,'΄. 7. ΒΥ Ἰδοιρδθ Βύβααβ, Ὁ. ὮὉ., Βίαμορ οὗ δι, αν ἀβ. 1ωοηάομ, 1835. 
ϑνο. 

41. Τευΐειν ὁ ἰδὲ ἔιοο ρμγεοεαϊπο Αγίϊοῖοα ἐπ ἰδα Ομαγίενὶν Πευΐεισ {ὃν Τεσεπεδεν 1835 
Ζοπάον, ϑυο. [Αἰετιθαϊοὰ ἰο 186 ον. Ὦτ. Τυσίοη.) 

42. Α Ῥικαϊοαξίον οὗ ἰδὲ Ζιίεγαγν ΟΠαγασίεγ οΥ Ῥτοΐξεθον Ῥογϑοὴ ἤοηι (ὧδε Απίριααυετ- 
δῖον οὔ ἰλε Ἐξ 7ἰευ. Τ Λλονιας ωγφεῖς, Ὦ.Ὁ., οτά Βιίελορ Γ᾽ ϑαϊἐεξόμγῳ, ἐκ υαγίοια ρεδὶ- 
οαἴονδ οἈ 1 «ἱολπ Κ΄.7. Ἀν Οτίίο Οαπιαδτιρίεπεα. [ΤὰἉἐ] Κὶ. ἤευ. Τλοπιας ΤΎπτΟΝ, Π.Ὁ. 
Βίδλορ οΧ ΕΪν.) Οἴαπιδτιάρφε, 1827. ὅνο. 

48. Α δροοίπηδη οὗ δὴ ἰηἰθηἀοα Ραυθὶϊοδιίοη, τὶς 85 ἴο δυο Ὀθδη Θη 16 Α Ὑ᾽παϊ- 
οδείοη οὗ ἰβοπὶ ἰδὲ μανθ [Π6 σΣῸ]0 ΟΥ̓́Θ τ8, ἴὉ0Υ (μοὶ ποῖ δδυίηρ ουΐ οἂν ἴΠ6 Ὠαραϊοαᾶ 
Ῥβββαᾶσο, 1 Φοδη Υ͂. 7, 8. ἔοι ἴ86 δαιποσίδοα Ὑογθίοη. Βοίηρ δὴ Ἐχδηληδιίίοη οὗὨ 186 
Βτεὶ εὶχ ραρεβ οἵὗἨ Ῥχγοίξϑοσ Ῥογβϑοη  ΓΝΤΩ 1,906. 0 Ατοδάσθδοοῃ Ἰτσανΐδ, οὗ [6 ΜΆ, πδοὰ 
ΌΥ ΒΕ. διορθθηβ. ΒΥ Ετδμοὶβ ΗΎΘΗΚ. 1ωοπάοπ, 1827. 8γο, 

ΤῊΣ “" Ἐχαγοϊ δι οο " ψ͵δο ρα] ποὰ αν ποϊίοθ Ὠδά ὕὉὈ6θη φίνευ ἴῃ ἴπο 1 ἸΘΤΓΥ ουγδ)ς ἴἢλὲ (ἢ ς “ ΨΜΊη- 
ἀϊςδείοι ̓" οἵ Ῥιοίδδοον Ῥοσδοη δ οδαγδοίϑι' νὰ [πῃ 86 ργϑϑθ, δη Ὀδϑίογο ἔδὲ ποῦὶς δοῖυ δ᾽} δρρϑασοά. “" Οὐίο 
Οδιιδυγί αίορε!ς.,᾽" τιπογοίοσα, ἀονοίθα ρΡΡ. 338---404. ἴο ἃ τοίυϊδείοη οἵ Με. Ἡ.᾽ ἐγδςεὶ. 

44. Τίιοο Ζείίετο, γεϑρεοι μἱν αὐάγεεεοά ἰο ἰδὲ Ζονὰ Βίκλορ οὐ" ϑαϊίοδωγν, ἴκ Πεΐεποο ὁ 
εεγίαἱπ Ῥοείίοπε 4 (δε Αμίλοτ, τεϊαίίυε ἰο 1 ῳοὶλπ Υ. 7.: ἱπ ιολιοῦ αἶδο ἐδλὲ γεσελὲ - 
ΟΓ λὲς Ζιοναάδλίρ αγα δ΄οισπ ἰο δὲ σγομμαϊΐεεξα δυγπιίδεα απά ευϊάεπί πιδίαλεε. Ἐν ἰδὲ ἤευ. 
ὡοὴΐκπ Οχικε. Ζωοπάοπ, 1828. ὅ8νο. 

456. Α 1εϊϊοσ ἴο ἴ80 δεν. Τβοιηδδ Βεγῃοη, Ατοβάρθδοοῃ οὗ (ασγάϊχοη, ἴῃ ἘΘΡΙΥ Ὁ 6 
Ψιπαϊοδίου οὗ ἴῆ6 1 ΟΥΑΥῪ ΟΒΔγΆΟίοΣ οὗὨ Ῥγοΐεβδοσ. Ῥοσβοῦ, ΌὉΥ Οτὶῖο Οδη ΔΌΣ ΧΙ 6 ἢ 818 : διὰ 
ἴῃ Τατῖμοῦ Ῥχοοῦ οὗ ἴῃ)6 Απἰῃοητο υ οὗ 1 Φομη Υ̓. 7. ΒΥ ὙΒοπῖδα ΒΌΒΟΣδΑ, Ὁ. Ὁ., 
Βίδδορ οἵ 34) 8 ΌΌΣΥ. 6] ἸΒΌΌΓΥ, 1829. ϑνο. 

46. Νονν Οὐἰἰοἴβτηθ οα 186 οοἰουταιοα Τοχί, 1 ϑομη Υ. 7. Α ιγτιιοάϊςαὶ Τρβοίαγο, ὈΥ͂ 
Ἑτδηςὶβ ΑΠΊΒΟΩΥ͂ ΚΝΙΤΤΕΙ, ΟΟΠΏΒΟΙΙΟΣ ἴο [86 ΟΟηβΙβίστγ, δπὰ Οθηθσγαὶ ϑυρογπιοπηάοθης οΥ̓͂ 
1:6 Οσταηὰ ΤυΟὮΥ οἵ Βυιηδνίοκ πη οῦῦ,. ῬαὈ]δη δὰ δὲ Βγαησνοῖς ἴῃ 1785. ΤΥδηδ- 
Ἰαϊεὰ ἴγομι ἴμ6 οτψίπαὶ Οἰοττήδα, ὃν ὙΠ Ἰατὶ ΑἸ]ογὴ ΕὝΎΔΊΒΟΝ, Μ.Α. Ιοπάοπ, 1899. 
ϑνο. 

ΤῊοΘ οτἰκίδὶ Οοττοδη πονῖς οἵ Ἰζοιεῖ, “Ἐς [86 ἰοῦ ὈΦΦΏ δοδῖϑο ὑροῦ ἴδο εοπεϊηοηῖ, ἰς ἴπ8 σΠΑΤΑςῖΘΓ. 
ἰεοὐ Ὁ Μ|Ιςδ 8611 :--“ ΤῊ 16 ἃ ναϊυδοῖθ πουῖς, πὰ ΠΩΣ ἀρνί ἰπ(οτιπδιίοι τῶν ὉὈ6 ἀετὶ γοᾶ ἴγτορ ἰὶ : Ὀθ: ἰῃ 

σοϑἌἍ 
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416 ῥγοοῦ οἵ ἐδο φῬεϊηεῖϊ αὶ ροίηϊ π 6 δυζίιοῦ μα6 [οἱ Δ} (αἱ .᾽ (Ἰπἰτοά. ἰο ἴΠ6 Νονν Τ᾽ είατησιί, νοΐ. ἱν, 
». 113.) ΤὨΪ οοϊπΐοη ἣδε Ὀ6οῃ σοηθεπιρὰ (ῃ [6 (οἸ]]ονίηβ ἴογνιο Ὀ΄ 8 πιοάστῃ ὈΪὈ]1οΔ] οτίεἰς : --- 

“ Κηἰτ61᾽ 6 Νον ΟΥ̓ οἰ δι ᾿ ἀγα Ἰαπουτεὰ ἀπὰ Ππρεθιοῦει ττϊ ἰδ ἰπ ἃ γεεγ ἀδοα πιδίου 4ἰ 6. δηά οδ᾽ - 
Ἰδῖεά Ὁγ τἰεῖτγ ῥ᾽ δυ  ὈΠΠΠΥ τὸ ργούσοα οὐ (Ὠ6 τηῖννά δ οἵ ηονίοου ἰὼ δ "6 σΟΏΓΟΡΕΓΕΣ ΔῺ ἱτηργρδείου ἴ ἵδνΟὺΓΣ οἵ 
[ἢ ρανεᾶζο πὴ ἢ π6 Ὧδε ἵδη υηάον ἰδ ργοϊοοιίοη. ὙΠῸΥ δῖα δ᾽ νἂγ Ἡδηϊίηξ ἴῃ ἰΠ6 δἰ ΡΠ Π π Ὠἰςν δὴ 
δοοοπιρ! κῃ οὰ βοοϊδὺ ν᾿ ἢ} Ὀ6 σοπεοτηρα ἰὼ πιδἰ δίπ ἰπ ἴδ σοηάιαςξ οὗ δὴ ἱπιροτίδηϊς διχυπιρηῖ, δοιὰ αἴὸ Ὠοῖ 
1θε6 ἀοβείρηις ἰῃ τπ6 δυὐείδπιίαὶ! ργοοίρ, δπὰ οἷἰδϑδσγ δηὰ δίγοπε ργοβδιυπιριίομθ, τυ ὨἸ ἢ σοτημληὰ Οὐν δδοοης. ὙΝἸἢ 
[29 Δρῃϑάγαπορ δη4 ργοϊοπείοῃ οὗ ἃ τοι πού!οα! δγγδηβοτωθηῖ οἵ Ὠἷ5 πιωαϊοσίω!ς, [ποτα ἰδ Ὀμύὶ 1{π|16 οἵ ἐξ ἰὴ ἴδ6 
ἀϊδουκξείοης ψῃΐοῇ (ΟἸ ον ᾿ δηά νὸ οἷοβδ ἴ26 ποτῖς νοι πανυίηα δοαυΐϊγθά δΔῺΥ αἰκιϊποῖ δρργοϊιοῃείους οἵ τ. 6 
δυδ͵ϑεοὶ οἡ δίς 'τϑ αν ΌὈδοι}) δηβδροά." (Εεϊεοῖῦς Πονίον, ΤΠι|γά δογίοι, νοϊ. {Π|. ἡ. 18}.)} 

4. Πεπιατὰδ ρον Μν. Ευαπδον᾿ Ῥγεΐαοσε ἰο ἀΐε Τγαπείαίίον ς᾽ Κη {618 Νίειο Ογι(ἰοίεπιδ 
ὁπ 1 ]οῖη Ρ. ἢ. Βῃν Οἴεπιεαα Αποίϊσαπ [180 Β:. ον. Τβοπιδθ ΤΌβτον, Ὠ.Ὁ.., Βίββορ 
οἵ Ε]γ.1] Ζοπάοη, 1829. ϑὅγνο. 

48. ΜενιοῖΣ Ὁ ἰλὲ (οπίγουεγευν τοερεοίίπο ἰδέ Πεαυεπῖν ῬΡιξιοδ665, 1 ϑολη . Ἶ., ἱποϊμαϊπς 
ογι σαὶ ΙΝοίίοο5 οΥ (δε Ῥρίποίραὶ Ῥγτγίίετα οκ δοιΐ δἱάδε οὔ ἰδ ᾿μεείϊοη. Ἐν ΟΥἰβίοις [189 
Ἐσν. ΤΥ Πα ΟἈμε, Μ..Α.1Ἱ Ζοπάον, 1880. 121)0. ᾿ 

ΤΌϊε ποτὶ πιυιδὶ δ γ9 οοδὲ [15 ΔΙ ΒΟΥ ὯΟ 418}} Ἰαῦουγ : αἰτπουκῇ ἰξ ἄοδε ποὶ ργοϊοηὰ ἰο ΧὩ ΪΟΪ ἃ [}} δηὰ 
φοπιρι!οῖα πίδιονν οὐἵδ6 ΓΟΠΈΓΟΤΈΓΕΤ, γεῖ ποῖ ἃ κἰπρῖο ἐμὰ μεανόνοι οὗ ΔΏΥ ποίο [6 οὐδ. Νυτηδεοῦξ διε} 
Ὠ9 1066 γοϊδεῖγο ἴω νδτίουϑ ΟΠΕΙ τηΐηοῦ δυίπογα, ἩΐῸ Ὦδνο ἰγοδιϑὰ ἀΐγοςῖν οΥ ἐμοί ἀδηίδ} } 7 οὐ τῃ6 δυθὐεςῖ, τα 
Ἱητζοτερογβοὰ : δηὰ δὲ ΤΏ δΩΥ οἵ ἴπ 6 ψ οτγίκδ βίο ἰπ ἴπ6 ργδοράΐης Ὀἱυ] ορταρἢίοαὶ "δὲ ἈΓΘ πον ὈθοστΩ6 τᾶγο δηὲ 
ψἰτἢ αἰ σα! εν ἕο Ὁ. ργοουτοδά, ἐἢ6 τοδύδὺ γῆ0 ἰ6 ἀδοίγυυν οὗ ἰπγοϑι]βδιίηρ ἴπ6 ὨἰδίοτΥ οἵ τΐ8 πιοιρογδῦϊα σοτ- 
ἐγονεγογ, ὙΠ] Ὀ6 ρτγαϊθοα πίιἢ {πὸ σἽδηά!ὰ εἐρίγις δὰ ἀϊ)ίζους τοδβοδιο Ἡ ΒΙῸΣ ρογνδὰθ ΘΥΕΥῪ ρμᾶρο οἵ Μτ.- 
Οὔδ᾽ 8 δΌϊΪ6 δηά νὸ]} τ εἰδὴ Μειηοὶσ. 

49. Αἡ Ιηἰγοαποϊίοι ἴο ἴδ6 ΟΟΠΙΓΟΥΘΥΘΥ οα ἴη6 ἀϊδρυῦδα γογβα οὗ δὲ. Φοδη, 85 τονϊνοά 
ὮΥ Με. Οἱδδοη: ἴο νοὶ 18 δἀἀεὰ Οδγἰβιίδη ὙΠΘΟΟΓΔΟΥ͂; [ΟΥ ὅπ ἀοοίσίηο οὗἩὨ ἴη6 ΤΥΪΠΥ 
δηὰ (ἢ6 Μ|ιηϊβιχαϊίοη οὗἩ τπ6 Ηοΐγ ϑρίγι, τπὸ Ἰοδαΐηρ δηὰ ροσυδάϊηρ Ὠοοισγίπο οὐὗἁἩ τ Νον 
Ταοκιδιηθηῦ, 10} ἃ ϑεοοοπὰ 196 Γ ἴο Μτβ. Φοδῃηδ Β4:}}16. ΒΥ πὸ Βίβμορ οὗ δ) βθυσγ 
[Τῇοπ]88 ΒυΒΟΕΒθ, 1).1).]1. β4}Π|ΒΌυγΥ, 1885, 8νο. 
Το ἀδείμη οὔ [Π6 " 1εγοάιπισιίοιυ, ̓" (πο 86 θγεῖ ρεί υδίϑὶυ ὑυγηϊοὰ [ἢ 1833.) 18. “10 τϑοδῇ! ἴῃ δέϊθηι 

ΟΥ̓ [ἢ 6 τοδάεσε ἴο τ αἴ εἴδῖα οἵ (Π6 ἰπαυΐνν ἰπῖο 6 δυϊπ δῖον οἵ ἔη6 ἀϊερυϊεά νοόγδ οἵ δι. “0, ἰῃ πὨςὴ τς 
ΜΆ, ὈΓΙΟΓ ἴο ἴΠὸ ρμυ] ςἀϊίοη οἵ Ατοπάοπκοου Ὑτανὶε᾽κ δὰ ἡἶτγ. Ῥογδοῦ δ 1.,οἴΐογα, ἤδη ἰὲ τας γονυΐνθὰ Ὁγ Με. 
Οἰνθου 5 ςο]οὈγαδιθὰ ποῖδ ἴοὸ ἴῃ {Π|τγ -δουθητ ἢ σΠΔρΙΕΓ οὔ ἢ[6 ἨΗἰδῖοτγ." ὍΤῆ6 (ΟἹ ον ίηξ ἃγὸ {ἢ 6 εὐὈ͵)δοῖδ αἱκ- 
δυεερα Ὁ ἴΠπεὸ ἰεδγηθὰ ργοϊδῖθ. “Μγ. Οἰθοη, μῇ δηρΩΥ ἴο ΟὨΥἐ ΔΕ ἸΔΌΪΕΥ, πῇ ὰ ΥΟΓΑΙ ΠΟΔΡΔΌ]6 οἵ ἰπιρᾶγ- 
ΙΔ ΟἹ ΔΩΥ αυδεϊίοη τοϊκεῖνο ἴο 118 δογίριυγοο δῃά ἀοςίγίῃθ ; --- ἢ16 (α]οἰ βοδίίοπ οὐ δι δογ εἶδ δ Γοορδςίι: 
1Π6 ᾳτϑαὶ ἀυςείγίηθε οΥ̓ ΟΠ ΓΙ δε ΔΉ : --- Ἰἰθσογγδοῖηδοϑ οὗ "6 ρβορδγαὶ ροβίϊἰοβ χοδροςοιίηρ ἴδ6 οοπίτγονε 
ΨΟΓί6 :--ἰΠοογγοςίηοδε οἵ μἰ6 ραγιίςυαν οὈ͵δοιϊίο!Φ ἴο ἴΠ6 νοτγεθ."" 

δ0. πο 1, οἴζεγβ οἡ βοιηβ Ῥαγίὶβ οὗ [6 ΟΠ" ΤΟΥΘΓΒΥ͂ οΘοποογηΐηρ, 1 Φόδη Υ͂. 7. ; σοπίαϊπὶπς 
Αἶδο δὲ ΕΠΑΌΪΤΥ ἰπῖο ἴπ6 Οτὶρίη οὗ 1{|ὸ ἢγδὶ 1,δἱη Ὑ ογβίοη οἵ βοσιρίαγθ, Θομ τ ΟΠ]Υ οδ]]ϑὰ 
[850 1ἴ41||56. Βγ ΝΟ οΙ45 ΊΒΕΜΑΝ, ).Ὁ. Βοπιο, 1885, Βνο. ἱ 

ὙΠ Θεὸ Ἰοξίογε ψογ ὅγοϊ Ρυ ἐδ ἰὴ ἰπἰς οουηῖτν, ἰη 186 τὨϊγὰ νοϊυπὶθ οἵ ἔδο [Ἐοτμδη} Οδιμοῖῖς Μαρι- 
εἶθο οἷν [Π6 δυϊποτί; οἵ ἃ τηδῃιμβογίρι οὗ ἴη6 “ Θρδουΐϊυπι,᾽" διιτίυυϊοά ἴἰο Αὐφυειίηδ, ρτοϑογνθά δὲ ἤοσως, ἴα 
κῆο τηοιμδδίουγυ οἵ ϑδηία ὕγοοθ ἰῇ Οὐγυδδι εητηθ, ἩΠΙΟἢ ὴὯ6 ἱπηαρίποδ ἴο ὍΘ 86 Οἰά δε δα δἰχίϊι ΟΓ δουδῃϊῃ 
ςοϑυΐωυτν, ἀπα ἃ [,δἴἴη Βἰ}6 (οὔ τἴπ6 ἐδυϑηῖῃ σΟΠΙΌΣΥ, 85. Π6 1 |ΠΚ8.} ργοδογυϑά δὶ Τα ὕδια, Ὧν. ἯΥ. δγβύυος ἴῃ 
ΔΥΟΥ οἵ ἰδ. βοπιυ ηφιδεε οἵ ἴμ6 ἀἰδρυϊοα οἴλιιδα ἴῃ ἰ 9290Πη Ὑ. 7,8. Τὴ τόδάοῦ ψΠ|ΕΥὨΑΔ πὰ κόπο δεῖ δὲεϊς- 
ἔιγεβ οπ ἰδ ΤΠ ΟτΥ ἰη τπ6 Αρρευάϊχ το ἢν. τί κῃ το ἐγδηεϊδιίοη οὔ 86.116 ΒιὈΠεδὶ Ἡδτγιθδησυζίος, ΡΡ. 632-.-. 
650. Τεες Ϊ,εειθε οἵ Οαδτάϊῃα) ΥΥ ἰεοδη τὸ γορτίἱϑὰ ἰη Ὠ5 "" Εδδδνδ οὔ γδύιους ϑυυὐεοῖο,᾽" νοὶ. ἱ. 

δ]. τ. ΥΥ θοδη οἡ 1 Φοΐηῃ Υ. 7, 8:. Βγυ [80 ον. Εγδηοὶδ Ηυυδηκ, [1π 186 Βυὶ 88 
Μαραζίτο, νοὶ]. νυ. ὑῃ. 702---707.1] Ιωοπάοῃ, 1884. 8γνο. 
Τῆο συν. Αὐποσ οἵ (Πί6 σοταητηυπίςαι!οῃ 18 8160 ἔπι γί το οὐ πυπηόγοῦδ ρδρεσε Ὀδατίηβ οὐ ἐδ 6 δας πϑΏ ΕΟ 

οἵ ἱ δοῦη Υ. 7, Β., τῆΐϊο ἢ Ἀγ Με ριρὰ [ἢ ἔπο ἐπἰγά, ἰουγῖ, ΔΠὮ, δίχιῃ, δηὰ δουϑιεῖ γοΐυτηεο οἵ ἐμ Βεἰξι εἃ 
Μδεαδείηθ, υπάεν ἴδ {ἰδ|ὁ οὗ “Α Υἱηαϊεςδείοη οἵ [6 6 Ὑ]γ Ῥαγίδίμη Ῥγοδι." 

δῷ. Μανιϊπὶ Αισωδίϊηϊ ὅοηοι2, Ζιαίγιδε ὑγευὼ ἐπ ἴοομπι 1 Τοαππὶο Ὑ. 7,8. [1ἡ οὶ. 
Π, Ρη. 182, 188. οἵ μἰ8 Οτἰ εἶσαὶ Ἑαϊοη οὗ ἴ89 Νονν Τοδίδιηθηῖ} 1, 5ϊ65, 1886. 4ΐο. 

58, ΤΉγοΟ 1,οἰἴοτβ ἴο 1π6 ΕοΥ. 1)γ. βοδοῖς, Εἀϊόν οὗ ἃ πον Εἰ τοη οὗ τὴ Οτοοὰκ Τοδῖα- 
τοθηΐ, 1ρ8. 1886, οῃ ἴδ Οοπῃίθηϊδ οὗ δΐ6 Νοίθ οἡ 1 ϑοδη Υ. 7. ΒΥ ἴδὸ Βίδβῃορ οὗ 
5 ΒΟΌΣ [ὙΒοτ88 ΒΠΒΟΕΒΒ, Ὁ. Ὁ. ϑουιμδιωρίοι, 1837. 8ζο, 

ὙΏονΘ ἰοζίεγα Ἑογο ποῖ ρυ [δ ῃδαὰ (ὉΓ δα16: ΠΟΥ Μόγα ῥυτἱηΐρα (ον ὑγίνδιο ἀϊδεγ θαι ον ΟὨΪΥ αὶ ἔδτε τ δοῖκδ 
Ὀοίοτο 1πΠ6 ἀεοθδε οἵ [Ποὶν ἰεδσωϑὰ δηὰ υϑηεγδὺϊο διιῖμουῦ, Ἡηο δανοοαιθὰ ἔνθ κεηιίποηδον οὗ ἐμ 6 ἀϊερυιϊοὰ 
εἰδύδο ἰη ορροδιίου ἴο 6 ον] άδη69 δϑαίηδὶ ἰὲ, τοὶ δά Ὀδϑη δόιιιοοὰ Ὦγ ἢ)»᾽. Βοποῖς. 

δ4. “). δοοίί Ῥονγίεγ. 1κ λὲς “ Ἐγὶποὶρίεε ο Τεσίμαὶ ΟΥἰἐβεΐσπι," Ῥη. 494---512. Ι.μάοῃ, 
1848. 

δδ. ϑαπιμεὶ δαυϊάφυν, Ὁ... 1κ λὶς “ Τγεαίδδε οα Βιδίϊοαὶ τι μοῖστα," Ῥρ. 408---426. 
ἙΔΙηθαγρα, 1852. 

δθ6. ὕπαεν ονὲ σεπεγαὶ ἡεαά πιαν ὃδ πεεπίϊοπεὰ (δὲ Νοίεδε 977 υατγίοια Ἐαιίογε, κιοὶ ας ἐδα 
Ἦευ. 5. Τ. Βιοοπιβείά, Ζαολπιαπα, Τιβολεπίον, ἀπά οἰλετα, απά ἰδε ΑἈπποίαξίοηδ 9. πιαπῷ 
ὩοΥ (ΕΓ8 ἐπ ἰλὶ8 ἀπά οἱδέν σομπίγίεδ, σμοΐ αα (δε ἰαίε Ῥγοΐξδθον 1ὲὲ ῬΡείίο, απάὰ ας Ὦν. Ἑάιανγὰ 
«46, ορροεοὰ ἰο ἰλε σωρροοίμοη ἐλαι ἰδὲ Ῥαεϑαρε απ δὲ α φεπμίπε ροτγίίοπ φ Ἠοὶν δοτγίρέισε. 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΑΡΡΙΠΙΟΑΤΙῸΝ ΟΣ ΒΟΜῈ ΟΥ ΤΗΕ ΒΕΒΌΣΤΒ ΟΥ̓ ΤΕΧΤΌΑΙ, ΟΒΙΤΊΟΙΕΜ, 

ΤΗῈ βυ ]εοὶ οὗὁἩ Τοχίυλὶ ΟΥ̓] οἶδιλ οδηποῦ 6 ἀἸβηλββοα πὶ πουΐ ἃ ἴδ 
ΣΘΙΆΊΔΓΚΒ ΟἹ {Π6 Δρρὶϊοαίίοη οὗὨ βομγα οὗ (8 τϑβϑυ] 18 ἰο αιοβοηβ οἢ 
ὙΥΒΙΟἢ ἀἸδουβϑιοη μα8 ἀγίβεοη. Τῇ ἤγϑί οὐ [686 ροϊηίβ, ἐμ π, ν1}} Ὀα, 
ἢον ἔτ ἀο οΥἸ[108] ᾿ην βΕ ραί ΟΠ 8 ΟΥ̓ ΘΟΠΟΙ αδῖοηΒ σοη βγη ΟΥἩ ᾿ηνϑ 816 
ΟΡΙΠΙΟῺΒ [ΟΥΠλΘα 848 ἴ0 ϑεγίρέμγε αμέλογτίν ὃ 

ΤΏΘΓΘ νγ88 8 {11Π16, 8ἃ8 85 6 ποίϊοθα δῦονθ, ἤθη ουθῃ ἃ αυδδίϊοη 
οὗ ναγίοιιβ γδάϊπρϑ, οὐ οὗ (π6 γϑνϊβίοη οὗ [η6 ἰδχί, ννὰϑ ΒῈρροββᾶ (ὁ ὃΘ 
ἀδῃρΘΓΟΙ8 ἴῃ {Π6 οχίγοιῃθ, 1 ποῦ βαθνογβῖνα οὗ 41}1 Πινίηθ δυο Υ 
88 αἰϊδομιηρ ἰο ΗοΟΪΥ ϑδοεγρίαγο. ὙΠοβα 0 ἀγα οοηγοσβδηῦ σἱ ἢ [86 
ΓΚ οὗ 1)γ. θόοῆη Οὐ θη ν}}}} 866 ψμδὺ (6 ἴοπα οὗ ἔδβοϊηρ ννὰ8 ὕνψο 
ΘὨΤΌΓΙΘΒ ὩΡῸ, ΟΥ̓Θη διμοηρθῦ τθῃ οὗ 1π|6]]Π|ῷὍ 06 δηᾶ ᾿δαγηϊηρ, τγΠ0 
ὝΘΙΓΘ ἢ ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟΒρΘΟΐβ δτϑοῖ Δηα αβυϊμ)αῦΐα, δα γο86 ἀοοίγι αὶ 
ὙΓΙΏσΒ σοηηυ6 0 ὃ6 ΠιρηΪγ ναϊαθᾶ, Ηον φοἰίοα νγ88 ἴμε )υἀρ- 
σηθηῦ ψῃ οι Ὅν θη παά ἐογηοα οἡ {{18 βιι)]θοῖ, τρδΥ Ὀ6 ἰδαγη θα ἔγοσα 
{86 ἔδοῖ, (δα 1Ἢ ψγχὰ8 ποῖ ἸὩΘΓΟΪΥ 1ῃ ἢἷ8 βίσδηρο αἰίμϑοϊς οἡ ΥΥ αἰΐοη δά 
ἢ18 σοφδα)υΐοτα ὑμαΐ ἢ6 1π8 ἜΧρυ ββθα Ἠϊπηβο] , θὰ Ὁ 4180 ἴῃ βοῖμδ οὗ ἢ18 
Ἰαίοσ σόγκβ, ἴῃ τ Βιοἢ, ΠΠΚανγ 186, 6 Ὀγοδάὶν Ἰα]α ἄονγῃ {πᾶΐ {π6 Βυρρο- 
δι οη παῦ οὐ ἐἰοῖδαχ οουἹὰ Ὀ6 ΥἰρΏΌΥ Δρρ]ιοα ἴο {Π| ἰοχί οὗ ΗΟΪΥ 
δοχιρίαγα ψγ)88 δὴ αἰλοὶδέϊοαϊ μοι (Ίοη, 

Τῆθ ἀγρυμπχοηῦ (1 βασι 10 σου] Ὀ6 641164) τ ΠΙΟἢ τγα8 αϑοα ὈΥ {Π|086 
Ψ ΠΟ τηδϊηἰδὶ θα {Π|8 ΟρΙπίοη, ννᾶ8 [}]18 : --- (οὐ Πᾶϑ ρίνϑη [Ὁγϊ Η]8 
Βογιρίαγα ὈΥ [Ππ6 ᾿μϑρίγαύοη οὐ {π6 ον (μοβί; 10 σαπηοῦ [Π6 6 
τπουρσὰῦ ἴπαῦ Ηδ μα8 ποῦ ἴῃ ᾿18 Ῥσγονϊάθῃμοθ 80 ψαίομθα οὐϑῦ 1ζ, 88 ἴο 
γγδβοσνα 1ᾧ ἔγοπι ἔπ οομληοῃ δοοϊ ἀθηΐϑ οὗ 1088 οὐ αἰζθγαίίοη, ἴὸ ἡ βοὴ 
ΤΊΘΓΘ Πυμηλη ὙΥΓΙ ἸΏ Ο8 ΓΘ ΘΧΡΟΒΘΩ, δηαὰ ὈΥ ψὨοἢ 6 Καονν {μαὐ {Π6Υ̓ 
ἢαγα θεθη Ἰπ)υγοὰ. Τὸ ᾿ππλσίηθ 1Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ που] Ὀ6 (10 νγ88 8614} 
ἴο 8116ρα μα ἴῃ6 οοπηηυπιολίίοη οὔ {π6 τανοϊαίίοη οὗ (σά, οΟΥ ὄνϑη 
18 ρΥδβουνδίοη ἔγομῃ ἰοΐα] 1088 ΟΥ ΘὨΓΙΓΟ ΘΟΥΓΌΡΙΙΟΏ, 8 ΒΠΉ0ΪΥ ἴο 
ἀορθηᾶ ὕροη τΠ6 σϑρτῖοθ, Ἰρηόγαησθ, οΥἩ 1 ]ΘΒβη 88 οὐ θη. Τῇ, 
ἴο ΠΙΔΩΥ͂ ἰπαγθ βεαπηθα ἴο δ6 8 Κἰπᾶ οὗ ρον ἰοναγάβ οα, απ 
ΤΟΥΘΓΘΏΘΘ ΤῸ [115 ῬΤυγᾷ, ἴῃ ἰσῃογίηρ [86 βυδ]οοῦ αἰϊοσείμοσ. ἴ)η- 
ΒΔΡΡΙΥ βοπὶα οὗἩ {π6 εβδοίβ οὐ [18 ἴομα οὗ ἔδδϊρ αγὸ γοῖῦ ν]β᾽ 016 
διηοηρϑὺ 8, πὸ {Π6 σοηδρίοιοιβ ΒΟΩΓ ΟἹ 8ῃ 1}}- 6 4]64 νγοππα, 

δ ΤῈ Β66Π)}8 88 ἰΓ τἢ6 δοπι! 6 η18 τυ ἢϊοἢ ψο 6.}}} ΗΕ πᾶ Ῥγοροιηΐοϑα ταιδὲ 6 δυχροδβίεα ἴο [ἢ9 
τοΐϊη 8 οὗἨ ν"6]}-ἰνοιἰοποά Ὀὰὶ 11}}-ἰπίοττηοαὰ πιθη, 0 τοδὰ [Π6 βθη θη 18. ἐχργοεβεὰ ὈΥ͂ 
δΟΙῺ6 ΟΥ̓ [π686 ΘΑΓΙΥ͂ ἩΓΙΓΕΤΒ ΟΥ 1ΠοὶΓ σοργίβῖθ, δηὰ ποῦ Ῥεὶπρ 80]6 ἴο ψεῖρῃ τῃ6 δι δ)εοῖ 
1Πποπηβοῖνοα, δηὰ ποῦ Κυονίης δηγτπίης οἵ 186 τη βδι θιηθπῖ8 Οὗ ἴδοϊ, {ΠΟΥ ἀθεπὶ ἴπδὲ ΓΠ6Ὺ 
ΔΓΟ ἀοίης δ8η ἐιπρογίδῃϊ βογνίοο,  ἤ ἢ ΤΠΟΥ͂ Γαβίαια ροΐηῖδ Ιοηρ ἀρὸ τεἤιτεὰ, διὰ ἤθη ἘΠΟΥ͂ 
ἀο 4} τῃδῦ ἐν τῆι 1168 ἴ0 ἄθογυ οὐ ἰοΐβι, ἰπ 118 ῥγϊ πεῖ μ᾽] 8, τοι 18, ἀπὰ Δρρὶ σατο. Οἱ 
811} τ686 Ρμοϊπῖϑ ΠΟΥ ΤΘΑΠΥ̓ πον ποίιλίπο σοττεοιν; ἀπ ἰτ 15. 1}}}8 ΟΠ] οἴ 685 ΟΥ̓ Ππ) 58 Ρ- 
Ῥγομθπβίοῃ ψν ἰοἢ Ἰεδ8 ἢ πὶ ἴ0 βροαῖς 88 1ΠΕΥ̓ ἀο δρδίηβι ἴΠο086 ὙΠῸ 810 Ὀοζίεῦ ἰιογπιοὰ 
τπδη ἐποπιβείνεβ. ᾿ 

Ις ἰδ ἰο Ὀ6 τορτοιτο τῃδὲ {ΠἸ086 ννῆο (ἢ π8 ἔγοπι {ἰπι6 ἴο {ἰπ|60 Ὀσίπσ ἰογυγασὰ τῃδοτίου πὰ 
ἰδίου ηδ ὙΠΊΘΙ (ΠΟΥ ἢαγο Ὀοϊτοννεὰ ἤγοηι οἱὰ τυγίζογβ, ἀ0 ποῖ πιοπέϊοπ ἐλδ δοιεέγοοθ ἴγοτα 
νι ϊο ΠΟΥ ἤανα ἄγαν, ἱπεϊοδὰ οὗ τοροδῦηρ πιβίακοϑ ἰοῦ ΔΡῸ τεδιϊε, ποῖ ΟΠἿΙῪ 88 ὲὶΐ 
ΠΕ ΘΓ ἴτα6, Ὀκὺπΐ α͵80 88 7 ΠΟΥ νγόγο πέσ. [1 τη18 ετο ἀὐμς 'ὲ ννουϊὰ ἴῃ 156} Ὀ6 8 
Ββυιπείοηϊ ΔΠΒυγΟΓ ἴο ἴἤυδ6 ὙΠο86 τοδάϊησ ροθβ "ποῦ ἃ βίορ Ὀεγοπαὰ ΥΥ̓ ΒΟΥ θΟῸΚ ἀραΐπεὶ 
ΜΠ (δεὸ δθονβ, Ρ. 126.). οὐ τἴ86 δἰίδοκβ οη Βοπίῖου. [1 15 Ὡπδδε βίοι ουυ ννοσὶς [0 Βατο ἴ0 
τοΐαϊε οὐ τ.6 οὔθ βδηὰ 186 ἱποοστθοῖ βιδίθιηθπίβ τηϑὰθ ὮΥ ῥτοίεβδεὰ ἔτίοπὰβ οἵ τονοϊατίοι 
δὰ οα ἴδε οΟἴδοῦ ἴῸ πιβἱιϑίῃ [80 ἴσὰθ ΔαϊΠ ΣΙ Υ οἵὗὁἨ ΠΟΪΥ ϑουρεῦγο ἐρδίησι ΟρΡροδογε. ἴη 

: ςοϑ ᾿ ἐπ : . Σ 
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490 Τοστίμαὶϊ Ογιἐοῖδηι, 

10 νγ88 ἴῃ σαΐῃ [0 βίδίθ, ἰῇ σθρὶυ, δαὶ ναγουβ τϑδάϊηρβ αὐ οχὶδέ ἴῃ 
ἙοΟρῖ68 οὗ ἴῃς ὙΥ ογὶ οὗ (ἀοὰ 88 Ξαὴ 88 ἴῃ Οἶδασ τσὶ ησθ. ΤἬοβα τ᾽ 80 
6 6 ἀοίουτϊηθα ἐπδὶ (ΠοΥ οὐσὴέ πού ἰο Ὀ6 {βμαζθ, ἀδθηϊοὰ {ποῦ 6χ- 
Ἰβίθῃσα δἰπηχοϑῦ ἴῃ {86 88Π16 ΙΏΒΏΠΟΓ 88 {π6 πα δ᾽ ἴο.8 τ Πηο οἰτοα (4]1- 
60, ἀδηϊοα {π6 τηοϊΐοι οὗἩ [Π6 ϑαγΐῃ ; δῃὰ σιῆθη [ῃ6 σορὶθδ γγ γα ῥχοὸ- 
ἀυοοα, ἀπὰ {π6 ναγιδιοἢ8 τηδθ υ]ϑ: Ὁ]6, ᾿αϑὺ 848 [86 ρεπάμυϊυμη ἢ88 
ββόονῃ (δαΐ οὗ 186 δαγίῃ, ΒΥ 118 ἰθπάθηου ἴο σοί ραγί οὗ 18 γταΐβ οὗ 
ΟἸΤΟΌΪΑΓ τηοίϊοπ, Ὁ νγα8 ἀθιηδ θα {Ππαὺ 411 βιιοἢ οορὶθ8 βῃου]ά θὲ σθ- 
)6οοἴοα, ἀπά ὑμαΐ (πὸ δος τῃδῦ {πογ αἰ ῸῚ αὐ 411 ἔγοῃ τ μὲ γγα8 δοτὰ- 
ΤΩΟΩΪΥ τοδὰ δηὰ ργϊπίθα, ϑῃου]α Ὀ6 ἀδοιμθα βυβηοϊδηῦ [Ὸσ σοραγάϊηρ 
ΤΠ οῖὴ 88 νοἱϊὰ οὗ δυϊδβοῦιγ. Απμπὰ (θυ, 1 ργοββθὰ ἴῃ δγρυτηθηῦ, {Π6Ὺ 
σου] μᾶνα ἐουπα 1Ὁ αι! συ] ἰο σῖνα ἃ Γθϑϑοι [ῸΓΣ τϑοθι ηρ ἀπά [ὉΓ 
τοδ! ηἰαϊ ἰπρ' [86 Δ ΠΟΥ ΓΥ οΥὗἮἨΎ {Π086 ΘΟΡΙ68  ]οἢ ΠΟΥ ἀϊα τοοοῖνο ἀπά 
ὉΡΒΟΪὰ 88 ᾿πτηδουϊαίθ, δ ψὙπῸὸ Τοὐοοίβ ἔσθ Ῥυϊποῖρ]68 οὐ ἐγϑῃβ- 
ΤΩ ΙΒΒΊΟη, 88 αἰΐαβίθα ΟΥ̓ ΘΥΙΔΘΠΟΘ, πυδὺ τϑϑὲ ἴῃ Βοπὶα σψασιθ ποίϊϊοη οὗ 
Β)]οοίϊνο ΔρΡΡΥθἤθηβίομ, ΟΥ̓ ταϑὺ ΓΟΙΥ ΟἿ ΒοΙη6 ἔΆΠΟΥ οὐ ἰπ46- 
Τοσιιϊηαΐθ ἰγδαϊ το, 1ἢ Πα ποῦ ]α Θβοαρθ ἴγομλ ΠΠ6ΓῈ δοορίϊοίϑη. [4 
1πο86 τγῆο υβοᾶὰ (Π6 ἀγρυχηθηΐ ἔσγομιλ σππδὺ ΤΠΘΥῪ Βαρροβοα ἴο Ὀ6 [ἢ6 
ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ δοηρβ οὗ Βινίηο Ῥσονιάθηοο, Πδα οαττὶ δα 1 ἃ 1{{|6 βατίΒοσ, 
ΟΥ δα ργοββϑα 1ὖ ΠΊΟσΘ ΘΟ Β,Βίθ Ὠ[]Υ, (ΠΟΥ ταῖρι μαναὰ δ] 118 ἐ]Π]ΔΟΥ. 
ΕῸῚ 88 Ηοὶγν ϑογιρίυγο νὰ ποῖ ᾿πίθηἀρα ἴογ Οὐαὶ δπὰ ΗθΌγονϑ 
ΤΉΘΓΟΪν, Ὀυὺ ἔυγ 411 τηϑῃ γῆο ἈΓΘ ΘΟΠΟΘΓΘα ἴῃ Κποντηρ {86 γον δ] 0 ἢ 
οὗ αοά, δηὰ [Π6 ψγΧ4Υ οἔὗἉ ᾿ἶδ ἀπά βαϊνδίίοπ ργόνι θα Ὀγ Ηΐϊπ,, 1 τοὶρὩς 
9 δγρυϑα {μαὺ 176 οὐρῃῦ ἰο αν τηδαβ ῥγονυϊ βίο, δἰ μοῦ {μαΐ 4]} 
Ἀπ ΣΕ ἐπὴν. θερεβεὶ {π6 οΥἹρῖπαὶ Ἰδηρδροβ οὗ βου ρίαυγα, οσ {πᾶ δαίμο- 
τὶ αϊνΘ σουβίοἢ8 Βμου]α θα βαῦ ἔοσί ἢ ὈΥ 1Βρ͵᾽γθα τηθῃ ἴῃ 4]] {π6 ποοαϑᾶ 
ἰοηζαθβ, [0 τοὶρηῦ αν θθη β8]4, ὑπαῦ ἴο βρροβα ἴΠ6 ΟΠ ΓΆΓΥ 
σου] Ρ6 ὁ ἀογοραῦβ ἔγοτα ἰμδὺ σγΒΟἢ τηυδὺ 6 σοι ἀογοα 88 Ὀοϊοπρ- 
1ηρ; ἴο 186 ρογἔεοϊοι οὗ {Π6 δοίηρβ οὔ αοα, Βαΐ, ὄνδὴ 1 ἃ στουπά 
1688 μἰρἢ ψο το ἴαίκθη οἡ [Π6 βυδ]θοῖ οὗὨἨ νϑυβίοῃβ, [Ὁ τιϊρῦ 8111] 6 Βα: ἃ 
{μα ὁ ἀοα ρῥτον θη 4 }}} ονθυγ]θα ΘΟΡΥ βίβ, 80 88 ἴο ργθνθηΐ {μοῖγ 
Β0 ΟΥΤΙΠΟ 88 [0 Ἰηἰγοάμποθ [86 8:8} 68ὺ ναγιδίϊοι ἱπίο {6 Βαογοα ἰοχῖ, 
9 ουμγ89 6 ψουϊὰ 8ὸ ργονῖάθ {παὶ ἐγαμϑἰαίογδ, ἴΠο886 οἢ ἡ Ποῖα πιοϑῖ 
ῬΘΥΒΟΩΒ ἀορεπὰ ἴον ὕπ6ὶν Κπον]θᾶρο οὗ ψμαῦ ΗΟΪΥ ϑογιρίαγο ἰθδοῖίιαβ, 
ΜΟΙ] τοῖν ἃ ΘΘΏΘΓΆΪ ἱΠΊΠΔΙ ΠΥ ἔγομλ τηϊδία καὶ Απα γαῖ, 80 
σοηϑοίουβ ΘΓ ὕΠμ086 ψ}|10 Υριθα ἴῃ {Π||8 ΤΏ ΟΣ ἔγομι {Π61Γ Βυρροθβοά 
ππαἀοτοίδηαιϊηρ οὗ {π6 ψγαγ8 οἵ (ἀοά, ἐμπαῦ γογβίοηβ ἄγ ποὲ ροσίβοί, ὑμαΐ 

οη6 τΐηρ Ὀοϊΐ [8686 Ο[48868 ὥτΘ 6} 1|κ6 --- [ΘΓ ῬΟΓΟΠΔΟΙΥ ἴῃ το ογδιίπρ ἘΠ ΒΔΙΏΘ ΘΙΤΟΠΘΟΣΒ 
δβἰαϊοιηθηῖβ, απὰ Ὀτηρσης ἰογναγὰ δα ᾿Γ ἢθν [Π6 δ8π|6 ἀχροἀεα ἀγρυμηθηῖβ, Βαϊ ἴῃ (δ16 1ἢ}6 
»γογεκεεά ἔτϊεπὰβ οἵ τονοϑ]θὰ γαῖ ΓΘΔΠῪ Γαγη ἢ στουηάβ οὗὨ δἰΐδοϊκ ἴο 106 ὀρρόβοσβ. Ατὸ 
ποῖ 80:16 Οἴ [Π686 “ ῥγοίοδββοα ἔγίθ 5" ΘΠΘΠΊΐ68 γὯο ἤᾶνς δϑβυτηθα 8. 8186 ἘΠΊ ΟΣτ ΤΣ (ἢ6 
ῬύγροΒβο οὗ ᾿γοϑοθογ 2 [{ [ἢ 8 δαγηλῖθα ὕ6 ἀθοιηθὰ ὩπΟΒΑΥΔΌ]6, ἰδ 18 δ 811 ϑυθῃῖβ 1688 80 
δὴ δῖ ἴΠ6 ἱηδίπμαίυπδ ὙΠΟ ἢ ἐλεν Ὀτὶπρ ἰογτνασγὰ αραϊηδὶ αἱ νο πιδἰπίδίη [86 ἴταο ἔδοϊδ 
τοϊδίίνο ἴο ϑοσίρίιγο ἘΓΘΉΒΙ βδίοη δηᾷ ἐπ6 βίδιθ οὔ τη6 ἰοχι. ὙΠ δίθνορ Ὀ6 [ἢ6 τηοῦνα, (ΠΟΥ͂ 
ἢηὰ πο ᾿ουτῺ5 ΒΟ ΘΕ 86 ΎΥΟΓΟ ἴ0 ΔΡΡΙῚΥ ἴο δ. 8} βοδοΐδσβ; ἢ δὴ νοηάογ, ἱΒοῃ, ᾿ξ 186 τϑὰὶ 
Ῥυγδιῖς οἵ ογἰἰοίβιη 18 80 ἀθργθοίδι θα δπιοηρδὶ υδῦ 

᾿ Αἴσοο γεδβ]ῦ ἔγοσῃ ΘΟ ϑἰ ἀγα 05 το ]ατἴγο ἴ0 Ὑθγβί ἡ 8 18 726 ΔρΡΡΥΘΠοπβίοη οὗἉ [ἢ6 ΓΟβροη- 
δ᾽ ὈΪ ΠΥ οἵ σίνίης ἰοσί ἔλι] τα πβ δ ιοη8 ἴῃ ἴἢ06 ἰδηρσυδροβ οὗ ἀϊδγθηῦ ρεορ] 8. Μϑην 
Ὅ.0 ὅδγνο ἴΠ6 οἰγοαϊαιίοη οὗἩ ΗΟΙΥ δεγίρίαγτα τοῦ δ΄ ποατὶ βΒῆονν τῃδπΊδοῖνοβ Ὀαὶ {{π||6 
ΔΥΑΓΟ οὗ [Π6 οδαγδοῖογ οἵ βοπηθ οὔ [86 ὙΘΓΒΙΟΏΒ ἴῃ σΟΙΏΤΊΟΙ υδ6 ἐπ [π6 Ιδηρδροθ οὗ Ἐοιϊηδῃ 
Οδιδοὶὶς οουπίγίθβ, ἴῃ νν ΒΙΟΒ ὉΥ [86 οσδαϊίουβ ἰηϊγοἀμοιϊίοη οὗὨ βιμ8}} οοσσδδβίοπαὶ! ομληροδ δ 
βοοιηΐης ζτοῦηὰ ἰβ δῆογάἀοα [ογ πηοδὶ οὗ [Π6 ἀοοίγη] οὐτοτθ οὔ οπιθ.Ό 1,.ο᾽ τῆοεθ Ὑμοῖι ἰξ 
᾿ΤΆΒΥ ςοποθζῃ 866 Ὑ}6}} ἴο ἰδ, ἕο Σ 1Π6 6ν}} ἢ)8 πον Ὀ6θῃ Ῥεγρεϊαδίοα [ῸΣ γϑΆσε, δη ἃ τη αἱ ἴῃ πρὶ ἴο 
οἵ ρΡυυὶὶς πηὰ ῥείνδιθ γθιμ ο;δίσγϑῃςθ. 

--»---.-- ρου κδυυδιθθθθακι,,.. κ΄ τἱἷἱἱ.....-.. , “αὐ... -... - ΝΕ 
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[ΠΟΥ Ῥαυθουϊα ]Υ οομἀοτηηοα {π6 ποίϊοῃ οὗὨ ἐποὶγ Ὀοΐηρ Δ᾽] ονσοᾶ ἰοὸ 
ἤανα ἂπῷ γοῖο ἴῃ οὐ οἶβπὶ αὖ 411, ἀδθιωΐηρ ἴἤθα ἀμ οσίυ οὗ Ρεΐηρ 
Ὁ864 ασυθῃ 88 οο ]αἴοσγαὶ τ [1 68868. 

ΤΠαΒ, ἴπο86 ψ}ὸ ἀρμ6]ἀ {π6 ατλογὶψ οὗὨ Θουιρίαγο ὈΥ τραϊη αϊπίηρ; 
186 ᾿πηηδουϊαῖα ματι γ οὗἩ 118 ἰεχί, ἀπά Ὀγ ἀδθηγίηρ (Πμαΐ 1ἰ σου] Ὀα 
σοττυρίοα οΥ αἰϊοτοὰ πουῦ [Π6 ἴσαθ ἀοοίγπα οὗἩ {Π6 Ῥτονίάοησο οἶ 
Οοα ὑεϊηρ βοΐ δϑῖ46, σοῦ ἰθα Ἰηῖο {Π6 ταοϑύ ἱποοῃβιβίθηϊ τη οα8 οὗ 
ἀτρυΐησ, --- πιεῖ Βοά8 ν ἢ] οἶ, 88 ΤΠΘΥ {Πποπιβοῖνϑβ τ  οτα σοηβοΐοιβ ({ΠοῸ ἢ 
16 ν ἀιά ποῦ ἔογτΩδ]]Υ ἀγανν {{|6 ΘΟΠΟ] 810), 6.6 ἱμοάρΆ0]6 οὗἁ Ὀοϊηρ; 
ΔΡΡΙΙοὰ ἴο δι γαῖαν δπα οοἸ]αΐογαὶ βιιθ)θοίθ.Ό Ὑοτα τγῶβ ἃ βἴσοηρ γθ- 
Βαῃιδηοα Ὀούνγθθη [686 ΤΥΔΗΒΟΘΏΘμἴΑ] γοαβοηΐησϑ δηα {{Π|086 ΟΥ ΒΟΠ.6 
οὗ 106 ορι(ϊπηϊϑι8 οὗ 1π6 ῥγθβθηῦ ἄν, ψῆο βροαῖκ οὗ “16 Ἰπίθηβθ 
ῬυΣΥ οἵ μυμηδῃ πδίιγθ," ἐπα 0 αἰῆττη {παΐ 10 σοη Γδα]οὐβ 4}1 “ἴσα 
Δηἃ ν᾿ ΟΥΓΠΥ͂ ΔΡΡΓΘἢ ΘΗΒΙΟῊ8Β οὗ {Π6 ῬΟΥΤΘΓ δηα θοηθνοίθηςα οὔ Ποῖ γ,᾽ 
ἴο ἱπηιαρὶηθ ὑπαῦ (Π6 πραγ δπα πδίιγα οὐ πηδῃ 18 88 οουτιρί 48 ΗΟΪΥ 
δογιρίαγα ἰθδοῦθβ, δηα 848 (ἴῃ 118 δχύοσῃδὶ δβρθοίβ) {Π6 δνθσυ - δ 
νοῦ δγουπαὰ τι8 ΒΠΟΥΒ στηληϊοδίϊγ. [0 18 ἴῃ νδίῃ [ὉΓ βο ἴο Β8Υ͂ 
Παῦ [Ὁ 18 ἃ τοβθοίίοη ὑροὴ (ἀοα ἴο ΒΌΡροβα {παὺ δυο οοτταυρίίοη οὗ 
πϑίαγα οδη Οχίϑί, ἴο θϑίιανα {μαῦ εἰποῦ Ηδ σου] μαναὰ Τοσπιθα θοϊηρθ 
80 ἀοἔδοϊινα, οὐ, 15 ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ Ὠργιρῃῦ, Ηδ οου]Ἱὰ ἤανα δ] ον δα {ποθι 
ο ἴ3}}1. Νοίογιουβ ἔδοίϑ σοῃίγδαϊοί δυο ΒΒ ρροδβι(ϊοηβ οὗ δοῖιια] ρυσι ; 
δηά {πΠ6 τονοἰδίοη οἵ (οα ἴῃ Ηἱβ ννογὰ οχρ αῖπϑ [86 τηγαίοσυ οὗ ἿΝ 
ἀἰβδγοποο οὗὨ [π6 βίδίβ οὗ τηϑῃ, 88 οσἱρίπα! ]ν ογοδῖθα, ἔγομι {πὶ ἴῃ 
ν᾽ ΒΙΟἢ 6 Πα8 ραδ8θα ἱμβγουρἢ [Π6 (8]]1. Μαϊηίδῖπογδ οὗ Εἰ θνϑ᾽ατοη δηὰ 
(86 τογϑῦ ΟΡΡΟΒΘΥΒ 186 ΒΙΓΆΪΑΣ ἀγραπηθηΐβ ἤθη {πον Ην ΟἹ ᾿Ἰηἴο {Π6ὶν 
ΟΠ ΒΡΘΟιΪδἰἸοΏ8 οὗὨἨ τ δῦ 15 σογίῃγυ οὗἩ Ὠινὶηα Ῥτονιάθηοα, ᾿γγααρϑοῖνθ 
οὗ (Πο86 τηδηϊξοϑὺ [λο8. τ Π10}} 76 ΔΓΘ ΤΟΒΡΟΏΒΙΌΪ6 [ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΠΙΠΟ᾽ 83 ΒΘ, 

Τῆδ ἴσια τροᾶο ἰπ 16} {π16 Ῥτονϊάδποο οἵ (ἀοα Βῃου]α Ὀ6 τοραγαοα 
πῃ οοπηραίίοη ΜΠ {μ6 δοηρίαγοβ οὗ 1π6ὸ Νὰ" Τοβίδτηθηΐ, νου] θ6 
{118 : -- Τὸ δοκηον]δάρα, 88 ἃ ἴδοί, [πΠαῦ {Π686. 00 Κ8. ἢανθ Ὀθθη σοιὰ- 
τηϊ 6 ἴο 186 οᾶγα οἵ τὔϑῃ, ψιμοιΐ ΔΠΥ͂ ἸΠ οΓΡΟ ΒΟ ἴῃ ΠΟΥ͂ΤΘΥ ΟΥ̓ 
ΘΟΠΓΙΠΟΙ18 τ γᾶ 616 (0 τηαϊηίδί ἰ.6 πὶ τῇ {πο 1 ΡΌΓΙΥ͂ ; ἴο Κποιν {Παΐ 
ΤΠΘΥ ΠᾶνΘ, ἴῃ {Π6ῚΣ Θχίθσηδὶ ὨΙΒίΟσυ, Ὀθοη βυδ]οοϊοα ἴο δχδοίϊυ [86 
Βᾶπι6 Κὶηα οὗἁἨ σαϑιλ 168 88 οἴμπο τι ησθ. ΟὈΡΥ δί8β ταϊρῦ οὐσ ἴῃ 
γαῖ πον ΥδηΒΟΥΙ 64 ; ἰγδηβίδίουβ τσ ἀδραγὺ τοι [ἢ 6 τπηδϑηῖηρ; 
οὗ τὺ {ΠποῪ ἀπμάογίοοκ ἴο στο μθγ; σΟΙΡΟΒΙΓΟΥΒ ΘΠΟΥ ΠΟ ἱπι ΠΥ 
ποῖσ ΜὮΏΘΩ δηραροα ἴῃ βοίηρ ἃΡ ΗΟΪΥ Θουρίιγα  ἀπα {Π6 6Υγ6 οὗ [16 
ΠΟΥΤΘΟΙΟΥ 18 ποῦ 1η{81}}0]6 ἤθη τοδαϊηρ {Π6 ρτοοξιβιιθβίβ οὗ ἴ86 ὙΥ ογά 
οἵ οά, νΒοῖδοῦ ἴῃ {π6 οΥἷρίηα] ΟΥ 'ῃ γα ἢ 8] ἸΏ 8. 

Απά γοεῖ, νι 411 {π686 ὁρρογίιη! 68 οὗὨἨ οὐτοσ, {ποβθ σψῆο ψ]]] 
Ἐχδπλὴθ π6 βιιθ)οοῦ πὰ αἰλαπίννα οὐο8 πηυθὲ 86ὲ6 μὲ [ποτα λας 
ὅθε ἃ ὙΘΤῪ ῬΘΟΌΪ ΑΓ ρυδγαϊδηβῃρ οὗὁἨ Ὀϊνίηθ Ῥσονϊἄάδποα ονοὺ (6 
τοχί οὗ 6 Νὸνν Ταβίδμηθηξ ; ποῦ, ἱπαθοα, 1 ργθβουνηρ' ΡΥ ΠΟΌΪΑΓ 
ΟΟΡΙ68 ἔτομι τη ϑίαϊκθ, ΠΟ γϑῖ ἴῃ σϑιιβίησ [παΐ (Π6 Ὀαδὺ γϑδαϊηρβ Ββμου]ὰ 
παν θθθη Βα ᾽ 4}}}7 δἀορῖοα, Ὀυῦ ἴῃ ὑγαηβηλιπρ ἴο 8 ΒΟὮ τηθδἢΒ 
ΟΥ̓ οΥ108] τον᾽βίοη ΟΥ νυ ἤοαίοη 88 ἀο ποῦ οχὶδὺ ΜΠ τοραγὰ ἴο ΔΏΥ 
Ῥτοίδπο συϊου τυ βαΐβοουου. 7ῆλιὶς 18 {π6 ἔλοϊ σ βιοῇ 18 ψόοσίθν οὗ ἄθαρ 
αἰζοηίοη ; ἔοτ, Ββαᾶ ποῖ ἴπθτα Ὀθθὴ βοιμοίμιηρ βρϑοῖαὶ τ τ τοραγά ἰὼ 
᾿ΗΟΪΥ ϑουρίυτο, {π6 ὈοοΪΚ8 οὗ {16 Νὸιν Ταβίδπηθης ταϊρὶνῦ πανθ σοιῃθ 
ἀονγῃ 10 ὺ8 'ἰπ α ἔδνν, ἀδἔροίινα, πηὰ σομπιραγ ΘΙ τοοθηΐ ΟΟρ]68. 

οὁ ὁ 
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7 ὲ τῖρῆ ἢανα μαᾶ Ὀυὺ ἃ ΨΘΙῪ 8π18}} ροτγίϊσῃ οὐὗὨἨ ἴποβα βοῖσοαβ οἵ 
οὐ ἰοϑα ἢ πᾶν Ὀδθη ἀοϑουι θά 15 Ῥγϑσθαϊηρ οπαρίοσθ ΤΉΪ 
ὙΠ0]6 ΔΥΤΑΥ͂ ΟὗἩἨἁ ἁὙΙΓΏΘΒ8Β6Β τησϑῦ θ6 ὈΟΥΠΘ 1π ταϊπᾶ 1ἢ τὸ που]ᾶ οδβίϊ- 
τααῦῖθ αὐῖρῃς τολαὲ (ἀοὰ μα8 ἄοπθ ὉΣ 8 ἴῃ {Ππ6 ἰγδηϑιηβϑίση οἵ ΗοΪΥ 
ϑουρίασο. Απά 1808, Ἰηϑἰοδά οὗὨ ἀοϊῃσ' 48 νγὰϑ δϑιισραϑίοα ὈΥ͂ πηϊηΐεῖ- 
᾿ισαηῦ γα  ΟἢἸ818, ---- Ἰηβί δα οὗὨ Τα] οἴ πο ΘΥΘΤῪ ΘΟΟΡῪ βοὴ αἰ Ποτθ 
ἔγοτα ΒΟπ16 ἔΌΠΑΪΥ ἱτηαρὶ πο βίδηδαγα οὗ ρογίθοϊομ, δηα σαϑεϊπρ' α5146 
ΕΥΘΤῪ ΨΘΥΒΙΟΠ ὙΏ1ΟὮ ΘΧὨΙΟΙ 158. ρῬΘΟΌΠΙΑΥΙΓ168 οὗ 118 οὐ, ὑΠῈ}} ΘνΘΥΥ 
ἀοουπηοπῦ ἴῃ ἡ ΒΙΟὰ {Π6 Νὰ Ταβίδιημθπὶ ᾿ᾶ8 Ὀθθῃ ἰγαηδταϊ6ἀ αἱ 4]] 
18 ΘΟμαἀοιησά, --α σα {ΠΑ} Ἄγ ταραγὰ ὑΠοῖὰ 88 [Π6 ὙΠ 65868 ἴο τι8 οὗ 
1Π6 ἐγδδ ἸποουΤαΡρύμ 88 ΒΙοἢ αἰΐδοθοβ ὑὸ ΗΟΪΥ ϑουιρίασο ὙΠΕΥ ἀγὸ 
16 Ῥγοοΐβ [μβαῦ 186 Ῥοοῖβ πᾶν οοῖὰθ ἄοσῃ ἴο υ8 ἤτοι ἐπ ασθ8 1π 
ψοἢ (ΠΟῪ ἄγὰ βίδίθα ἴἤο βανα Ὀθθῃ πυϊθῃ ; δπα 1116 {Π6ῚῚ σϑηοσαὶ 
ϑοτθϑοιηθῃῦ 18 τηοϑί ἐτηρογίδηϊ, {ἢ 6 νψασϊ αἴ Π8 ΑΥ̓͂Θ 8180 οὗἁ ᾿προγίδῃσο, 
88 ΒΒοΥ Ωρ {πα {Π6Ὺ σομία ποὺ Βαανα θ6θα τυ ίθη, ΟΥὁὨ Θυ θη σϑιπο 6 ]]64, 
ὈΥ 8ῃγ νῆο Πἰνοά ἴῃ σΟΙΡΑΥΔΌΨΘΟΙΥ τοσαπῦ {ΠΠη6. 
ΤἼ ἐζέοπϑῖυε ολαγασίεν οἵ ἴῃ ουϊάοποο ὙΓἈϊοΐ ῬΘΑΥΒ οα ἴπΠ6 ἰοχὲ οὗ 

1Π6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ, σαυ868 118 οὐἹ  Ἶ8π) 50 Κα ἴο αἰ γ ἔγοτα {παῖ οὗ 
ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ ὈΟΟΪΚΒ : Β᾽Πλ]ΑΥ ῬΥΙΠΟΙΡ]68 ταιιβὺ θ6 ΔΡΡ᾿]6α τη ϑαοῖ σα86. Βυῖ 
10 19 ΟὨΪΥ ἰἴο86 ψἢο ΚηοΥ βοπιοίπιπρ οὗἩ {πὸ Μ 55. ἴῃ τ πο ἢ οέδον 
δποϊθηΐξ ψοῦκϑ αν θαθη ἐγαπϑπη θα, τ Ὸ σδῃ ἔδοϊ 1ὴ6 σοηίγαϑὲ 

. Ῥούνγρθη {Π6 ὁΠ6 ΟΥ ὕψο ἀοίδοϊινα ἰγδηβογιρὶβ οὗ βοῖπθ ἱτηρογίλην ουκ 
(48. 8 οἴνθη 0η6 6486), δηά 6 Μ58., νϑυβίοῃβ, ἃπᾶ θαυὶν οἰ α ]οη5 
ὙΠΟ ΒΌΡΡΙΥ 8 σὴ ονϊάθησε ἴοὼῦ ἴΠ6 Νὸνν Τεθίδιπθηι. ὙΠ 
Τοραγιὶ [ὁ [Π6 ΟΠ, οὐ] βαρϑοὶ νυ 18 πεοάδα ΘΟ ὑπ πΔ }}ν ἴο τοβίοτθ 
τ Παῦ ΤῊΏΔΥ Ὀ6 Βῃρροβοα ἰο ὃ6 {π6 διϊμοῦβ Β6Π86, ΟΥ̓́Τ Παΐ ΤΥ ἢδΥθ 
Ὀδοη ἑπέοηἀρα ὈΥ [86 οοργίβῦ; ἴῃ 186 ΟΥΠΟΓ 76 δ΄θ, ΠΑΡΡΙΥ͂, ποῖ 8ὸ 
Βυαΐοα, γα αν ποίιϊηρ ἴο ἀο τι} ΘΟ] ΘΟ ΓΘΒ; ΟἿΓ ΟΗΪΥ θυ 81- 
Ὧ688 ἰ8 ἕο δϑοογίδιη, δῃὰ ἤθη ἰο ΤΌ]]ονν, συΐάοποο. Τα ομθ οᾶβ6 ἴ9 
κα ὑπαΐ οὗἁἨἁ ταβύοσι πρ' βοῖὴθ βμαίίεσθα ψόγκ οὐ δποϊθηῦ αὐτί, ὅπ ]Ἰοβὶ 
ἰταστηθηίᾳ οὐ ψ ]οἢ ἄγ ὑΠδηλβοὶ ν68 ἸΓΓΘΟΟΥΘΥΔΌΪ ρόπα; [Π6 ΟἾΠΘΥ 18 
Ἰ|κ6 1η6 τψότκ οὗὁἨ Αἰίηρ ἰηῦο {πο ὶγ ρἴαθθθ {Π6 Ῥουίομβ οὗ δὴ δ ῆςθ 
ΠΟ ἢ παν Ὀθθη ἀϊθρίδοοα ὈΥ ἔϊπιθ, Ὀὰΐ νι ιο ἀγὸ τοὶ Ἰοβί, Ὀὰΐ τα 
8}}}} το Ὀ6 ἔουπά, οΠΙΥ τοαυϊγίησ ἴο Ὀ6 βουρῆν ουΐ 8η4 «βοογίαϊποᾶ 
ἔγοτῃ διρϊὰ {π6 οἱ δῖ πιδίθυἑα β τα τ ΒΟἢ (Π6Υ ἤδᾶγνα Ὀθθὴ ταἱηρ] δα. 

Νον, 1Π6 ογφίπαῖὶ αὐὐλονὶέψ αὐϊλοβίηρ ἴο ἃ ἀοσυμηοηΐξ 15 ποῖ αἰδβοίοά 
ὉΥ {πῸ οοπάϊτοη ἴῃ ἡ] ΟἿ ΘΧΙβο πρ ΟΟΡΙ68 οὗὨ ϑιοῖι ἃ ΤεοΟΓα ΠΥ ΠΟΥ 
6 ουπά. Τ δ 18 8ο οὐνίουβ ἐμαῦ 10 ταὶρϊ βθθῖὰ ἴο δ6 βιιροσγῆιϊοιυβ ἴο 
ϑίαδίθ 1; δηὰ γοῦ 1ΐ 18 δαδὲέμαϊἶἧῳ ἴογτροϊίθῃῃ οὐ ονογ]οοϊκοα Ὅν τῃο86 
ψὮ0 ἀἰδουῦββ {86 β )θοὺ 1ῃ σοηπροίίοη τ ΗοΪν ϑδουὶρίυγθ. Τὴθ 
ΟὨΪΥ͂ ΨΔΥ͂ ἴῃ ψ ϊοἢ αμζλογὶψ 18. αὖ 4}1 θα Κϑηθα, 18 80 ΓᾺΓ 88 δα βίης 
ΟΟΡΪ68 ΠΊΔΥ Ὧ6 ΒΡροβθα ἰο Ὀ6 ᾿ταρογίδος ταργθβθη βθομβ οὗὨ γμαῦ νγ88 

᾿ΟΥΡ ΠΥ στϊτἴθη, 
ἢ8, 15 4 ἰδὰνν 6 ρίνοῃ ἔουίῃ ὈΥ ΔΠΥ οοτηροίθης Ἰορ᾽βαίον, 118 

ΟΥ̓ σΊηΔ] δας ου τ, δηα 118 ὈΙπάϊηρ ἔοτοο, σγουἹὰ θ6 πῃϊπηραϊτοᾶ, ονθη 
1Ὲ 8οπγ8 ἴο Μ ἬΟΠΊ 1Ὁ ν᾽ 88 ἀπο ῬοΒΒβοββϑα 1Ὁ ἴῃ ἃ ἔοσπι ἴῃ δῇ ἴὐ 
Πα βυβεγοα ἸΠ) ΟΥΥ͂ ἔγοτη οἰ ὑπ Ρ δοοιάθηῦ οὐ ἀθδίση, [Ὁ ψου]Ἱα Ὀο [δῖ 
ἴο ὃς 8 βίγαῃηρβ ργοοϑβϑβ οὗ ἐπουρμῦ {ῃδΐὶ πσου]ὰ Ἰοδα δΔῃΥ ἴο οἰϊησ νι ἢ 
αἰἰδομπηοηΐ ἰο {6 ἀοίοοςἑνθ ἔοτγηχ οὗὨ {6 δηδοίηϊαηΐ, 88 ἱποιιρῇ 10 ροδ- 
Βεββρα {86 ποτα δΏρ]6 ΔΆ ΠΟΥ, γαῖ μου ΤΠδη Το Τανογί, 1 ροββιθ]6, δα 

Ὁ ΦῸΦὩΦΔ2ᾷΛφΚἤἝἥΠΕἘέυἜ͵ἔ͵ὅἔὋἘἔὋἔὃἔ ἔπ Ὡς. . : 

᾿μεησευρ ναί, 
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Πα τ πϊο ἢ 8 τότ Ῥογίοοῖ. Απα ὄνθη 1 βιιοἢ ΓΘΟΌΤΤΘΩδ6 6 ΓῸ 
ἐπ ΡΟΒΒ106 ---- Ἔνθ 1 ἔπ γ ὙΟΣῈ Βοπλ6 ταρηϊοδῦ ἀοἴθοῖβ τ Βιοἢ οου]α ποῖ 
6 χοῦ 66 ---- 8.1} ̓ ε που]Ἱὰ στρ γ θ6 βαϊὰ {παὺ (Π6 δυϊμοσὶν οὐ 1Π6 
ἸορἸβἰαίον ταυϑὺ Ὀ6 οὐηθα, ον ὑμπουσῇ νγο πᾶν Βοῖὴθ ὉΠΟΘΥΔΙΠΓΥ 88 
ἴο ἃ ροτίίοη οὗἉ δὶ8 δπδοιτηθηΐα. 

᾿, ἌΝ ΒΟΘνΟΙ ταοοῖνοθθ ον δογιρίατθ 88 18 μα8 θοῇ ΟΟΙΠΠΊΟΗΪΥ 86- 
“σαρίθα ὈΥ͂ βριγιυ4] ΟἸΓΙΒ0 18 Ώ8, ---- Ὑ Ποσνοσ, ᾿πἀθεᾶ, ἀραυΐδθδοβ ἰη ἢ 6 
᾿οΪαϊπη8 τηδάθ Ὀγ {πὸ ὙΓΘΓΒ, δηα δἰὐθδίθὶ Ὀγ 16 116 δὴ ῥργοοίβ οὐ {πο ῖγ 
ΤΑΙ ΒΒΊ0η, 8γ}15 [Ππαῦ 88 ἴο 118 ΟΥΙσΊ Πα] δ ΠΟΙ 10 νγαϑ σίνϑη ἴγΓἢ ὉΥ 
1Π6 Ἰηβριγδῦοη οὗ {μ6 Ηοὶγ Ἰιοδῖ. ΤᾺῊ]8 ᾿πβρι γαϊϊοη πιὶσῃϊ οὐ τηϊρ 
ποῦ 6 δοοοιῃρδῃϊθα ὈΥ {86 τϑυϑδίοη οὗἩ πον ἔμλοίβ, ὑγ ΠΟ Ρ] 68, ΟΥ 
ἀοούτϊποβ : Ὀυῦ ψ ΒΟΟΣ ἀϊποσσα (Πἰηρβ οὗ (ἀοα ψ γα ἀδοϊαγρα, οσ 
᾿ἰδοῖβ οὗ ὨΪΟἢ ΤΔΘῈ Τ6Γ6 ΡΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ΘΟρὩ Βαϊ ὙγΟΓ6 ΓΟΟΟΓΑΘΑ,--- τ ΒΘ Π6Γ 
{πΠ6 τογὰβ δηα δούϊοπβ παγγαϊθα σα ποθ οὐ {6 ὅοη οὗ ἀαοἂ «απᾶ 
Η!8 βογσυδῃΐβ, οὐ οὗὁἨ {π6 δουῖθεβ δῃὰ ῬΒαγιβθὸβ δηα οἵ Υ Ορροβοῦβ οὗ 
Ἦ!8 {γυ τῇ, ---- 8}}} {Π6 γεοογαφα παγταξίυς οὗ δ οἢ Ὑγογβ δηα βοίοηϑ, 
ὙΠΟ ΌΠΟΓ ροοά οΥ Ὀδα ἴῃ {Π6ῃΊ86] ν68, οἰαἰ 8 {Π6 στοιηά οὗὉὨ Ἰηερ᾽ γαίοι 
Ὧ8 ΔααΓαββοα ἴο υ8. ΝΟῪῊ ἰαχίιδὶ οὐ ΠΙΟΙβτὰ ἰθανοβ {Π 686 ἔλοϊβ δηά 
ΡΥΙΠΟΙρΡ] 68 υπαβδοϊοα. ΤῊΘ τοβυ] 18 τ Π]Οἢ ον ἔγομη 1Ὁ ΤΩΔΥῪ ἴῃ πηθδ- 
Ευγο δου {π6 δοβοϊαθ ᾿ἀοη βοδίϊοη τυ ἢ] οἷ Βομθ αϑϑιιπλθ ἴο αχὶβέ 
δούνθθη οογίδιη συσγθηΐ σόρὶθ8 δηὰ {Π6 δυ τ οηίϊο οὐ ρῖπαΐβ ; Ὀμὲ (Π686 
γ Βα (8, 1 τσ Υ ἀπάογβίοοα, ρσῖνο ἃ ρτοδίθυ ΒΟΌΣ δηα ΘΟ ΔΙ ὨΥ 
8 ἴο τολαΐ νγ88 ΟΥΙρΡΊ ΠΥ ρσίνθη ἔοσγίῃ. 

Τῆυθ, ἰοῦ [Π6 Βιρσῃθδ στουπα Ὀ6 ἰδίκθη 88 ἰο {π δυϊῃουι τυ οὗἩ ΗΟΪΥ 
ϑογιρίυτο, δηα {Π6 Δοβοϊαΐα ἔγθθάοπι ἕγοτη ΟΥΓΟΥ ἴῃ ἀοοίτσπα, ἔδοΐ, τοα- 
ΒΟΠΙΠρ, οὐ 1] δίταϊΐοη, τ ]Οἢ αἰΐβοθθβ ἴο 1 ἴῃ νἱγίαθ οὗὨ 118 θοϊηρ 
ῬΙΘΠΔΓΙΥ ᾿μΒριγοα ; {Π6 Τ68}}}8 οὗἁὨ οΥ ΕἸ ΟἾϑηλ ΟὨΪΥ 6δα 18 ἴο ΚΏΟΥ τΟΓΘ 
ὈΓΘΟΙβοὶν τοῆαΐξ τὶ ἴΒ {παῦ 8 Ὀθθὴ {π8 σίνοη ἔουῖῃ. [10 τηδῦ Ὁδ (παῖ 
ὙΟΓΑΒ, ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏ8, ΟΥ̓́ΘΛΘῺ ὙὙΠ0]6 βοηΐθησοβ, τ οἢ ἤανα Ὀ6θη τεϑίθα 
ὉΠ 1} ΠΟὨΙΓΟΥΘΙΒΥ͂ ΟΥ 10 ἴΠ6 πηθηΐ8] ο]αδοταιϊίοη οὗ ἃ βιι ]θοῖ, ΤΠΔΥ Ἠ6 
Ῥτονοὰ ἰοὸ ὃ6 ΤἹΡΉΕΥ τοδὰ ἴῃ βοπηθ νευῪ αἸἤογθηΐ ππδπηθῦ, οὐ ΠΟΥ͂ 
ΤΩΔΥ͂ ΟΥΘἢ ὍΘ Βῃονῃ ποῦ ἴο Ὀοϊοηρ' ἴο {Π|᾿6 τοοογ αἵ 8}1. Τ}18 γϑϑι , 
ΠΟΥΤΘΥΘΙ 1ἴ ΤῊΔῪΥ͂ ΒΌΓΡΓΙΒ6, Πηιιϑὺ ἢοῦ Ὀ6 Βιιρροβρά ἴο να)! ἀαῦθ δυρπὶ 
{παῦ π48 θδθθὴ 7υ8ὺ βαϊ ; [ὉΓ δ ΟΠΪΥ ἰοπα8 ἴο ΒΠΟΥ ψΠδὺ {πΠ6 τοοτσαὰ 
ΤΘΑΙΪΥ 18, δὶ ψΠαΐ, {πτουρὶι ταϊϑίαϊκα οὗ βοηλθ Κιηα οὐ οἴμϑσ, 88 ὑθβθῃ 
ἀοηΠ6α τ ΠῸΠ Χἱ. : 

Αὖ {1π|68, ἱπά 664, ἃ. γαβ}} οὐ ΟΥ̓ ΙΟἾΒια 18 80 ᾺΓ τυιπβα 18 λοί ΟΥὙ {παὶ 
ῦ Ιδανβδ ἃ στοδί 464] οὗὨ Ὀποουίδι ΕΥ̓ ἴῃ σοηηθοίίοη ὙΠ Ραγου αν 
ὙΟΓΩΒ ΟΥ̓ Βρηίθησαβ; δυῦ οσυθὴ ἰδουσῆ {18 ἔθοϊησ 18 ποῦ ἴῃ 1056} 
ἀοβιγα]α, 1 Ἰοαβ ἰο 106 ἀνοϊάδηοα οὗ τὶ γἱπρ' ἉΠΘῸΪ]Υ ΟΠ ΒΌ ΘΝ μΡ88- 
ΒΆσο5, δηᾷ 1 Τ6Δ 068 ἴο ἀἰϑογτϊηδία Ὀθύνγθθῃ {Ππ6 τηυοἢ {παΐ 18 οογίδί 
δηα {Π6 σοπραγαίν ]Υ {16 1ΠδὉ 18 τΘα  Υ ἀου 1]. ὅδ ἴδγ ἔγοτῃ {Π6 
ποίίοη οὗ φεπογαὶ μησεγέαίπέψ Ὀδὶηρ Ἰη το ο64, [Π6 ἐγ ἢ 18. 180 τἢ}6 
ΘΟΠΙΓΆΓΤΥ ; ἴογ {π6 ψᾶστιθ, πποΐθαγ, αἰπὶ ρργθμθπβδίοι ν᾿ δοἢ τηδὺ θ6 
σοῃηροίρα τι [86 ἰγδά! τομαὶ] ἰαχὲ ἴθ σθηθγαὶ ὈΥ̓͂ οη6 Ὑ|.Ο ΤΟΥ͂ 
το Προίβ, 18 ἀϊβ 0 6116ἃ ; δηὰ οὐ ἐἸοἴδηι, ἀθοσιθα {μου σῇ 10 6 ἴῃ 115 Γ68}}18 
Ὀγ δΒοῃιθ, ρίνεβ ἃ ἄδρτθ οὗ οδ)ϑοίναε οογίδιπίυ ποῦ οἴου οὔ- 
ἰΔ1η80 16. 

ΘΟ. σοι ἀθγαίοηβ Μ01}} ἀνα] [1116 οὐ ποίησ τὴ [Ποθα σ]Ὸ 
ΤΟΙΥ οἢ ἐπϑῖγ οὐσσῃ βυδ)θοίνα ξθο]ηρβ, ἀπ 80 ἄδθηι {πδᾶὺ 10 15 ΙΠΟΣὸ 
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ΓΟΨΘΓΘΏΑ] 80 ἰο ἀο; Ὀαΐ μοῖὶσ Ἰτωρογίϑησο Ὑ11] θ6 [610 ὈΥ ἐῆοβ8 τ ῆο 
Τοασαχᾷ Ὁ ἴο θὲ ἔᾺγ τιοσα Βιηρ {παῦ ὑπο Ὺ βῃου]α 86 411 ἀΠΠ σθησα ἴῃ 
Ἰκαονίηρ τολαὲ {πὸ ϑριγιῦ οἱ (ἀοά ράνα [οσγί ὰ 48 Ἡοὶγ ϑογιρίυσο, [ἤδη 
{παν {86 Ὺ βῃου]ὰ ἰθᾶνα 1{Π6 δβιιδ]θοῖ 848 1 τῇον ἈΈΡΑ ΙΕ (86 βορρίϊοδὶ 
ποίϊομ, “ {μαῦ 1 πιαν δ ἰμαῦ (ἀοῆ αι βροκβϑη." 

ΒΟΥΙρίαΓ6 18 ἃ ἀδροβῖῖ σίνθῃ Ὀγ (ἀσοά ᾿πίο (Π6 παπάβ οὗ ΟΠ τι δηβ ; 
ἴο '86 Δ]] τη688 ἴῃ Π6ῚΓ ῬΡΟΥ͂ΘΥ ἰο Κηον τσλαΐ 48 Ὀ6θῃ (8 σίνοῃ 
οσίἢ, 18 ρατί οὗ [Π6 τϑβροῃβι 1 ν οὗ [μο886 γγὙ0 ΠΥ δαπιῖῦ 109 ΠΝ 
Δυ ΠοΥγ. 

10 18 νι 6}} ἴο Ὀθδσ ἴῃ τηϊπα {πα΄ οπα οὗὨ ἴπ6 ταοϑὺ ἱτηρογίδην τϑβυ 8 
οὗ ογ ἀοῖδαλ 18 [Π6 ΔΌ1ΠὙ ποῖ 1Ὁ σίναβ ὰ8 ἴο Θβδ πιαϊο [16 αἰ θη 6 
Ὀούνθοῃ {Π6 πηοϑὺ οοχτοοῖ δηὰ (ἢ ἰοαϑί δχδοῖ ἰαχῦ 88 ΤΟ ηα ἴῃ ΘΟρ Θ8 
στ τθ οὐ ῥγϊηίθα. ΤΟΥ τηϊϑίακα συθλῦ! Υ ΠΟ ΒΌΡΡοΒβα ἰπαὺ ΟἿΟΣ 
ἀοοίγ 65 ἀγ6 ἰδαρἢΐ ἴῃ βοπλθ ΘΟρ᾿68, ἰμαῦ ΟἾΠΘΓ ὈΥΪΠΟΙΡ]68 ἀηά ργθοορίϑ 
Δ1Ὲ ἰαϊὰ ἀονγη, οὐ ὑμπαῦ ἐπ6 σϑῆσγαὶ ἰαχίυσο οὗ αἰνὶπο γαῖ 18 ἀοἴμορά 
ΟΥ τηᾶτγοα. Α8 ἴο τηδίθσι αὶ ροϊῃίβ [16 ἀσσθοιηθηΐ 18 τηοϑί ζϑῃρθγαὶ; 
δηα ποίμιπρ ἡ μιοῦ που] ᾿ηἤμπθησοθ {Ππ| ἔοστα οὗ ουν ἀορστηδίιο Ὀ6] οὗ 
ἀορθη8 ὑροὰ ἀου δ ξι} ΟΥ Ῥγθοδυϊοιβ ρᾶβ58 668, --- αὐθἢ Ὁπουρἢ {πο γα 
ΆΓΘ Ραβϑᾶσαβ οὐ {Π18 Κιπὰ σῃϊοῖ σου ἃ ἴπ ΒΟ ΟΟΡ᾿68 βΒιρρογί ρδγ- 
(ΙΟΌΪΆΓ ἀοοίγιηαβ ((π6 γα οὗ τ ΒΙοἢ 18 Κπόνῃ ἔχου οέλον δογρίμγοβ 
ΔΌβοΙ αἴοὶν οογίϑιη), υ 8116 1 ΟἴΠΟΥΒ {Π6Υ ταϊσῦ Ὀ6 νοϊὰ οὗ δὴν Ὀδασὶπρ' 
ΟἹ {Π6 βυδ]θοῦ. 

ΤῊΒ ΓΟΒῸΪῦ 18 τηοϑὲ Ἱπηρογίδηὐ 88 ἴο ϑουιρίαγο αμέλογιέῳ : ̓ὸ Βῆονυγθ 
118 ὕΠαΐ τ ]αΐθυθσ ἸΠ) ΤΥ ΘΟΥΙρίαγο [88 τϑοοῖνθα ἀυγίηρ {Ππ6 ἀρθ8 ἴῃ 
ψ οἷ 10 νγὰδ ἰγϑδηϑιλ 66. ὈΥ 6 Βαηα8 οὗἨ οοργἰδίβ, ἔπ γα δοιαὶ Ὀ6 Ὧο 
Βιιο ὉΠΙῺρ 88 ἃ σ'Θ ΟΥΑΙ ὑδιρουηρ ἱ ἢ 118 ΤοΧῖ, ΟΥ̓ ἃ δυβίϑιμα 864 
ΑἸ ΛΑ ΠΟΏ, ἴου {16 ῬΌΓροΟΒα οὗἨ ὈγΙΠρΡΊηρ᾽ ἴῃ ΔῺΥ ὩΘῪ ἀοΟΙΓΙΏ 68, ΟΥ [ῸΓ 
οχίγυαϊηρ 0] ἃ οὔθ ψὨοὰ Πα Ὀθοοταθ υὑμδοσαρίδθϊθ.Ό ὙΠΟΥΘ ἈΓΘ, 
Ἰπἀ 664, ΘΟΡ168 ΨΥ] οἷν οοηΐδϊη αὐϑυσα δηα σΟὨ σα] οἰΟΥΥ τ Ἰϑία κα; ὃμὲ 
8110) ΘΥΤΌΤΒ ἄγ οὗ [ῃ6 βᾶτὴηθ βρογαασὶς ΟΠΑΥΔΟΙΟΥ 88 8.6 ἴμοδα ου πα ἴῃ 
σαί! ῥτϊηΐθα Β10]68, τ] ἢ ἀγτὸ Καόσσα {πγουρ] δυο Ονοσϑισ (8 : 
80 {πογυυρὮ]Υ ἀοο8 186 ἀοοίσιηαὶ δα πουν οὗ δουιρίυγα σγοπγαὶη ὑπ- 
Σπηραϊγοα ὉΡΟΥ 411 {Π6 δοοϊἀθηΐβ οὐὨἨ ὑγδῃβουιρίαχα] ταϊδίακα ἰο τ μιοἢ 1 
[88 θθθη οὐποχίοιιϑι βοὴ ἤαν ἰουτθα α αἰδγαηῦ ορὶπίοῃ ἴγομΣ 
{ποῖγ αὐξοηθου δανιηρ Ὀθοη αἰγθοίθα δἰτηοδ δχοϊυϑιν οὶ (0 σογίδη 
ῬΆββαρσο8 ἴὸ ψ Π]οἢ ἃ στοαί ἀορηιδίῖο ᾿προγίδησθ 888 δἰίδοῃθα; δῃὰ 
ἴτοιῃ {πεῖν μανὶπρ (πουρῦ {παῦ 1 {Π|686 ραββᾶρθβ οσ αἰ ΣΘΠΟΥ σγοδᾶ 
{Π6 ἀοοίγῖ 68 ψ οἢ ΤΠῸΥῪ δα Ὀδθη υδ6α ἰο ρμοϊᾷ νου]ὰ Ὀ6 ἴῃ βοὴθ 
ΤῊΘΑΒΕΓΘ Ἰηνα!!ἀα[οα. ΤῊΘ τ ΟΤῈ οὐ οἴβιι 18 δια], [Π6 τόσα στουηά- 
1688 18. {Π18 ἔβα ἔουπᾶ ἰο Ὀ6; ἀπά {π6 ῥγϑοῖοαὶ γθϑα]ῦ 16 ποΐ ἴο ἰδὲ 
ππρογίδηϊ ἀοοίτ μα] ἐγ 18 θυθη δεόπι ἴο ἀθροπα οα Ὑμδὺ 18 ἐ]]δοϊουϑ 
ΟΥ̓ υποργίδίη. 

ΤῊΠ6 Δρρ]οαίίοι οὗὨ γββ}8 οὗ οὐγι]οίδιη ἰο ΜΒ δίίσαὶ Πιίογρτείαίϊοπ 
18 ἱπ0ϊπιδ 6 ]Υ οΘομποοίοα τ 1} (ἢ6 τοιηάτκα ἰμαὲ παν ᾿5ῦ θ6θὴ τηδα8 
οὐ ἴπ6 βυδ]θοῖ οὗἩ αμέῤοτίέψ. ἩοΓα, μονονοσ, ἔΒογα ατὸ {πο86 ὙΠῸ 
Ὑ7} 06 1ΠΚ6Ιν ἴο ἔδεϊ ηοῦ ἃ {16 τ γ. ὙὙΠΘΥ ν}}}} ΡῈ ᾿ηο]Π!πρα ἰο 
}υάρα οὗἁὨ ἃ Βιιρροβαά γϑβα]ὶ οὐἁὨ οὐ ἰοῖδαι ποὶ {βγουρἢ (06 δου πάη 688 ΟΥ 
(6 σΟὨΙΓΑΓῪ οἱ {Π6 ὈΥΙΠΟΙρ]68 οα νοι τὖ 18 Ὀα56α, θα δοοογάϊηρ ἰο 
6 θοαγίησ πο. 10 ΤΑΥ͂ ἤᾶνα ΟἹ Βοηθ Ομ υ 864 Ἰηἰογργείδίίοη οὗ ἃ 
Ῥαβιαρο νυ] οἷ. ΤΥ ΔΡΡοΩΓ ἴο Ὀς αἰΐεοῖοι, ΒΒ 16 οὐ Ποίβιη θα ἰγϑαϊθα 
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ΜῚ ΒΏΥΎ 658, Ὁ πχαϑὺ θ6 γϑυιθ Θγοα (δαὶ ἔποτα ἀγα ἴθοβθ ψῆὸ δοΐ 
Βι Π] τὶν 1 γοραγὰ ἴο ΡὨΣΙΟΙΟΡῪ ᾿; 8π4, ἱπάβϑά, 1π6 ὕτχο, ΡΒ: οοῪ 
ΠΑ ΟΥ̓ ἸΟἾδηλ, σα ῃ μαγαὶν θ6 αἰδβοοίαίθα στοὰ ἴΠ6 τηϊηᾷ 8 τ σΒ.}Υ 
αϊγοοίοα ἴο ϑῃΐεῦ ὈΓΟΡΟΥΪΥ οὐ [86 βυδ]οοὶ οὗ ᾿ηἰογργοίδιοι ; ον 1ἢ 
ῬΒΙΠΟΪΟΡΎ πιιδέ ἀββαεσῖ 6. οἰ δὶ 8 88 βῃονίηρ ἴΠ6 ΓΘ 4] ἔΌγο6 δηᾶ ἱπιροτὶ 
οὗ τ1Π6 ποσὰ δηα βυ]}] 0168, νυ τθη ὈΥ [86 τῆθη 0 ψογα ἰηδριγοὰ 
ὈΥ ἴδε Ηοὶν (μοδῦ, βδ8 δὖ [868 βαπηθ {πὴ6 τηδὶηΐδῖηϑ {π6 τὶρῃῦ οὗ 
ἰαχύμδ! οὐ Ποἴβια ὅο ἱπαϊοαΐθ ισλαέ [ποθ ποσὰ δηὰ 80114}]68 {ῃοτὰ- 
86 1ν 688 86. 

10 18 (8 οὗἁ ὯΟ 8118}} ἱπηροτίαποο ὑπαῦ μ6 ψῃο0 8 κ88 186 ρἷαδβ οὗ 
8 ἜΧΡΟΒῖτοΥ οὗ Ηοἷγ δογιρίυγθ βου] α ποῖ ΟὨ]Υ ροββ688 {Πο88 βρι για] 
αυἈ}ΠοαύοηΒ πῃ ]οἢ ἄγ Πα ἸΒρθηβαῦ}θ [Ὁ πἰὰ 80 ἰ8 τ ρΉ!γ Βιιοὰ 
[ῸΣ 80 ἢ} ἃ ὙΟΥΚ, δηα {πᾶῦ ἀοαυδϊπίαποο ψὶ ἢ (6 δογιρίαγα ν᾿ ΒΙΟᾺ 
τηδὶ θ6 ἠδεᾶεα, Ὀαΐ ἐϊιαῦ Π6 αἰ8ὸ βῃουὶ δ6 εοὐϊέπφ ἀπα Δ0]6 ἴο 88 
1π6 ΣΟΒ] 18 ΟΥ̓ οὐ οἴϑὰ ἢ Βοπια αἰἸἰβοσι τὶ παίίοη, δπα ἤανθ Βοωθ 
ΔΡΡγθ θη βίοη λοῖσ ἴΠο86 γθβ} 18 παν θθθη οὐίδιηοθα, ΤῊΪ8 18 οὶ ἴο 
6 τεραγαβα 88 ἰπουρὰ 1 σοῦ ἐπὶ ἐξδοὶ [Π6 οδ]θοὺ βουρῆί; [Ὁ 8 8 
ΙΏΘΔΏΒ ἰ0 8η 6η6,, Δηα πΟΙΒΙΩρ᾽ ΤΩΟΓΘ ; δηὰ {Βογοΐογθ 1Ὁ πιᾶὺ 6 Ἰπἀσοα 
{Πῶῖ Πότ 18 Βοηθ ἀδῆρον ͵θδέ 1 βῃοι ἃ ἀπά] ΟΟΟΌΡΥ (ἢ6 τηληα, 
ΟΥ̓ οουγβα {818 πιαν ὅθ ἴῃ οαβ6 ; δἰ πουρῆ, ἸΏ 1818 ΘΟ στ αὖ Ἰοαϑί, 
ΟΥΓΙΟΙβσα [88 ΠαΡΪγ τοσοὶ γα ϑιιοἢ ἃ τηθϑϑαγο οὗὨἨ αἰὐΐθη[!οὴ 88 ἰοὺ σϑιδα 
(818 ἴο Ὀ6 ὩΏΥ͂ ΘΟ ΑΓ ἀδησοῦ. [0 οὐ οῖθηι ἀπα ῬὨ]]ΟΪοΡσῪ Ὀ6 Ἰοοκοὰ 
δῦ ὈΥ ΔΩΥ, ποῖ 88 ΤΠ 68}8 ᾿ΘΔαἸηρ' ἴο ἃ τρῆΐ Δρρυτθμοηβίοη οὗ τολαΐ ἢδ8 
Ὀδθὴ πεϊτῖοθη, ρυὺ 88 [βουρἢ (Π6} σοῦ ᾿π {Βϑιωβοῖναβ {Π6 πηδὶη οὐ])θοῖθ 
Ἰὴ σομηθοίοη τ ἢ ΗΟΙΥῪ οσιρύυγο, ἃ ταϊβίδκο 18 τηϑδᾶβ οὗ ἃ βία 8 ῦ 
Κιμα ἴο {παὐ οὗὨἉ ἃ ροσβοῃ το, 1 δ χδιὶῃηρ' ΒΟ. 6 ΜΤΟΤΚ οὗ ἀγῇ ΟΣ ὩΟΌ]6 
οἄϊῆςο, βου ]α ὑπ 1λ}ς ἀμ Βρθαῖκ οχοϊυβίνοὶυ οὗ {Π6 πιαίογίαὶ οα τ ΒΙΟΝ 
{86 αὐιϊδῦ τ τουρσΐ, ἀπά βδου!α παϊπυΐοὶν Ἰηνθϑίραία 108. πδίισθ, ργο- 
Ρογίῖθ8, πὰ ογιρίῃ, ᾿πβίθδα οὗἁἨ σοῃβι ἀθυϊπρ τσλαὲ ἢ88 Ὀ66π ῥγοάιπςοά, 
Δηἀ ἴο ὙΠαῦ ρΌΓΡΟΒΘ 186 γι δῦ ἢ48 διωρί ογθα {Π6 τηαύοσία 8 1ὴ α068- 
ἴοη. Ὑηα ἀερβίρῃ οὗ [86 αὐ δῃπὰ [18 8}.}}} ἴῃ οδγγγὶηρ 10 Ἰηΐο 
δχθουζίοη πηυβὺ ονοῦ Ὀ6 ἀδεμηθα οὗὨ ΒΡΘΥΙΟΣ τηοτηθηΐ [0 δὴ ᾿ΠΑΌΪΤΥ 
Ἰηΐο ν»μαῦ 1 γγϑ οὐ ὙΠ ΠΙΟ. ἢ15 40} 1168 ΟΥΘ ἀχογίρα [13 πΠονουου, 
ἈΠΥ͂ αἸΙΘΒ(10Ὲ. ΕΓ ΓΑΪΒΟα ἃ8 ἴο {Π6 τηδίοσγϊδὶ, Ὁ τηϊσ ῃῦ, ἴῃ 118 ρἷδοθ, Ὀ6 
οὗ [86 υἱπιχοϑὲ ἱπιρογίδῃοθ ἴο ΘΑΓΓῪ Οὐδ Πδῦ ΤΑΥ͂ 6 ἰοττηθα μγα]}- 
ΧΩΪΠΆΓΥ ᾿Παυ 168, ηοῦ 88 ἰδ κίηρ {Π6 ρΪδοα οὗ [ῃοβ6 τ μι οἢ ἀγα ἀϊγθοίρα 
ἴο ἀλλ τα ΟΡ] οΐβ, Ὀαΐ ΠΘΓΘΙΥ τη το αἰϊοη ἴο ἴα, 1 1Π6 γί δὲ νου]ὰ 
ΌΟΓΚ αὖ 4]], πηαίουῖα]8 πα πηυβῦ 86, ἀπ [Π686 γα δἰ πρὶν δ βογνϊ θη 
ἴο ἢ]8 δἰτηβ. “ υδὶ 80 1 ΗΟἷγΥ δοσγὶρίατα βου! θ6 ρίνθῃ 0 ἤθη αὖ 4]]}, 
δῦ τηυϑὺ δ6 ἴῃ ἰαπσμαφο; ὮΘΏΘΘ ΔΥΒ68 (Π6 ῥγουίηοα οὗ ρῃ]]ο]οΡῪ : ἴο 
ΔΡΡΙΥ ρῥὨΙΟΪΟΡῪ ἀτιρῦ, 6 πηυβὶ ἱμνοδιϊσαΐθ 411 {παὺ τοϊδίαβ ἴο {Π6 
οοπαϊίοη οὗ (86 ἑαχῦ; Βδῆθθ {86 ρἶδοα οὗ ογέξίοῖδηι : Ὀὰΐ ὈοΙᾺ οὗὨ {π686 
ΔΓΘ ΠΊΘΓΘΙΥ 80 Βουυϊθηῦ (0 {π6 τηθδηϊηρ δηα ρυγροτί οὗἩ [δ6 τϑοοτά 
ὙΠΟ ΒΔ8 {π8 Ὀδθπ ἰγαπδηγλ θά. [ὑ 18 88 16 τὸ ψ18}} ἴο τοϑβὰ ἃ 
ἐγδηβοσιρὺ οὗ ἃ Ἰοίίοσ οὐ ἃ ἰδ ἴῃ 8016 [Ὀγοϊβη ἰδηραδρο; ὅὙὰὺ νηΐ ἴο 
ΚποΟΥ ὑνγο [Βὶηρθ, --- ΒΘΙΠΟΥ 6 ΓΩΔῪ ΤΟΪΥ ΟἹ 1Π6 ΘΟΡΥ 88 σ'ΘΏΘΓΑΙΥ 

Δ “ὁ ῬΒΙΟΙΟΡΥ [85 ποὺ γοῖ ΠΓΓΩΪΥ οδι Ὁ] βῃεὰ Ποσ Ῥοϑι Εἰ οἢ 88 (π6 παηάἀτηδὶὰ οὐ ᾿ΓΒΘΟΪΟΡΥ 
δηά νγΉῶ ΤΏΔΥ ὃὉ6 γν.}} ἐχουδοὰ ᾿Γ ννὰ ἰοοῖκς νυ ἢ ἜΧΊΓΟΘΠ.Θ 6 Β]ΟΌΒΥ Οἡ ΔΠΥ͂ δἰζοπιρὶ ἴο ἀρ] Δι 0 
Β6σ. [ὁ νὴ] θὸ ἐπα ὁποῦρῇ ἴο ἴαϊκα δἰαστη τυῆθη 806 ἔπγϑϑζοηβ ἴὸ ἀθι ΓΟ α ΠΟΙ ΠιϊΞΈΓΟΒ8. " 
Βον. 7. Β. Πἰμοοι, Μ. 4... ἴῃ “ οῦχιαὶ οἵ ΟἸαϑαίςαὶ διὰ ϑδοςγεὰ ῬμηΠυϊοσγ," Μίδες ἢ, 
1856. (Ρ. 108,) 
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οογτθοῖ, δηα ΠΟΤ ἴο γοδα δῃὰ πηδογβίδηα ἐδ6 πογὰβ δη βοηΐθησοβ οὗ 
116 Τοηρσαθ ἴῃ τ Π]οἷ 1Ὁ 18 ΕΧΡΥΘΒΒΘΑ, 

Ης, ἴδῃ, πὸ τ ΡΥ τοσαγα9ϑ ΗΟΪΥ βοτὶρίαγα 88 {86 τονοϊαϊϊουῃ οὗ 
(ὐοά, ν»}}} ναι 411 δια! το 8 [ῸΣ 108 σιρηῦ 86 ἴῃ {ΠΟΥ ῬΤΟΡΟΣ ὈΪδοθ8 ; 
δα ψ}}} να]ὰβ πθιὴ Ὀδοαῦβα οὗ {πᾶὶ ἴο ψῃο (μ6γ ]6αα, ὑὰὺ ἢ6 1} 
ποΐ Ὀ6 ἀΙθϑροβοα ἴο ἴοοῖζς δ {πολ 88 ᾿πουρῇ δοαιυδϊηΐδπος τ ἰ ἔλοηα 
οουα Ὀ6 αἕ αἰΪ δι ϊθϑιτυϊοα ἕο {Π6 Δρργεῃθηβίοι οὗἩ [116 {γὰ}8 ἰδυρῇς 
ἴῃ {Π6 οτά οὗ αυά. [1 τᾶν Ὀ6 [Πδὺ οΥ 104] βιιαϊθθ ἤν δὲ {Ἰπ68 
ἱπίογ γα 1} ἃ ἀσνοίίομαὶ δηα βρι γι 8}}}7 1πί6] Πσοπὲ υ86 οὗὨ {π6 
ὙγοΥὰὶ οὗ αοά; [Ὁ τηᾶν Ὀ6 1Πδὖ {παν ἤανα Ὀδθη ἰβίθη ὕΡ δηὰ σϑττὶ θα 
ουῦ γι 1688 θη  μυδίδατα {πη που ]α θ6 ἔθ] ὈΥ δὴ δαγῃθβί βομοΐασ ἴῃ 
σοῃηραοίίοη τι (Π6 τυ ηρ8 οὗὁἨ βομβ ἰδνοιυσιθ βου ϊαῦ δυΐμοσ. Βυΐ 
Ἔν ῃ ἵτγοιῃ {{18 ἃ Ἰθϑβοὴ τὰν δ6 ἰδατηθὰ : {Π6 αγάθηὺ οἰδβαῖοϑὶ βίυἀ δπὶ 
να] υθ8 οὐ ἐἰβϑη), 88 Δρρίοα ἴο Ηοπιοῦ οὐ ΟἼδοσο, 7.8 Ὀδοδιβ6 
οὗ 118 δρρ]οαΐοη ἴο ἰῃ6 νγοσβ δηα βαεῃΐθῃςαϑ οὗ ἃ ἰνουσιία δυΐμοσ, 
δηἀ Πα βπαὰβ {16 βαι:ϑίδοίουν σϑϑϊῦ 1πὰ ἰΠ6 σογγθοίθα οσ οοηβγηχοά 
Τοδαϊηρ οΟΥΓἹ {π6 ἰοχῦ: (88 γιοῦ Π]8 ΔρΡρυθ θηδίοη οὗὨ ἴΠ6 Ὀθαγίηρ δηὰ 
186 οὗὨἨἁ οΥἸ1ο18π), [ἢ 6 1688 ν0}}} ἢ6 Ὀ6 ἀϊβροβαα ἴο σῖνο 10 βοῖηθ αὐϑοϊαΐθ 
Δηα ἱπαδροηάθηῦ ναὰθ. [{8 οἷαδοα 18. ὙΠΟ] σι )οοέίυο τοὶ οδ)οςέϊυε. 
1, {Ππογοίογα, ᾿ῦ 15 ἑσυμα ἴο ἀδσδάθη {Ππ6 δρργοπμϑηδίοη οὗ 1Π6 βρίγιίιδὶ 
νά] οὗἨ Ποῖν ϑογιρίαυγο, 10 Βῃου]α αὖ οποα Ὀ6 δάμη τἰοα {ῃαὶ 118 οβῆοθ 
[8 θ6θὴ τηϊϑιπάεογβίοοί, οΥ {παῦ 10 Πα8 Ῥθθῃ Ῥιυγσθαθα ᾿ἢ Βοῖηθ ΤηΘΑΒΊΌΓΘ 
μοῦ ἴῃ (μαΐ τὶρῦ δηὰ ργαγογίαὶ! δρισιῦ 1} Μ Ώ1Οἢ ἃ ΟΠ γι βίδη βῃου]ὰ 
ΟΑΓΓΥ ΟἹ 8}} ἢ18 ΒΙ]1οα] βίυ 168, οσ οἶδα ἐμαὶ [6 νδ]ια οἵ δογιρίατα 88 
{Π6 τονοϊαθίοη οὗ αοα μδὰ ποῖ 1861] θδθθη ῥγουϊουβὶυ Κπονη αὐὶρῆϊ, 
ΟΥ̓ αὖ Δ}}, 

Ἧκ, Πογγονοῦ, ψῆο τοίμβοβ ἰο ᾿Ἰδίθῃ ἴο {86 οΪαϊ 8 οὗ οὐἹ ΕἸ ΟἿ ΟΥ 
ΠΠ]ΟΙοσῪ μ1}} πὰ (παῖ, 1 Π18 σονόγαηςσθ ἴον  παΐ [86 ϑογιρίαγα ἴθβο 68, 
[ [48 ονϑυϊουκοα [Π6 αἱἀβ τ μοὶ ταϊρσϊ παν σπθοκοα ἢϊτα ἴῃ ρίνησ 
ἱμογργθίδιοβ ποῦ Ὀόσῆθ ουῦ ΟΥ̓ ἴπ6 ψογάβ οὗὨ (6 βδογϑά ἰδχί, ΟΥὐὑ 
ὙΠΙοἢ σῇ πᾶν ρῥσγονθηίθα ᾿ἰτὰ ἔσοσα σαϑίϊηρ τὰ δηα ᾿τηροτγίδηϊ 
ΤΟΒα [8 1η ἀοοίτηΘ ΟἹ 8. αβ8 10} τηΔῪ ὍΘ ΟΥΒΟ ἰπδη ῬΥΘΟΔΓΙΓΊΟΙΙΒ. 

ΤῊϊ8 σοπϑιἰογαίοη 1ολα8 ἰο {6 βίαι θπιθηῦ οὗ ἃ νΘΥῪ ᾿τηρογίδηί ἔηο- 
(ἰοη ΟΥἩἁ οὐ ἰοἶβαι ᾿ῃ σομηθδοίϊοη νυ} Ἰπίδγργοίδίοι : ἢ6 ἡ μοβ6 Β10]10 4] 
βίυ 168 ἤανα Ὀθθῃ ΨΘΓΥῪ ᾿ἰγαϊ οα ΤΑΥ͂ πηοϑῦ ΘαβιΥ ᾿θαγῃ (ἢπ8 τυ οὗ 
οὐ ο8] γοϑυ 8 ὑπαῦ 6 ΠΔΥ Ὅ6 Ἰγᾶγα μα΄, τὼ ἴπ6 Ἰπάρτηθηῦ οὗ βοπὴβ 
ΟΥ̓ Οὗ ὭϑηΥ, ει ἢ δα 806}} ρΑΒΒαρ68 816 αὖ ἰοαδί ἀου δύ} 845 ἴο {μοὶγ 
τοδησ, ΤῊΪ8 Ὑ}}} Ἰοδα Πῖπι, 15 ἢ6 Ὀ6 δ 8}} ἃ σαι! Ποιὰ τηδπ, [0 6χοῦ- 
οἶδα βοίμθ οἰγοιυπηβρθούοη ἴῃ {Π6 τι886 ἡΥΠΙΟἢ ἢΘ ΤΠΔΥ τ Κα οὗἩὨ τἤοιὰ: 
αηα ΤΒουσἢ {}18 τϑϑα]ῦ θ6 ΟἿΪΥ πορϑῦνθ, ᾿ζ 18 οὗἉ [Π6 Β8η16 ΚΙΠα 858 νῦ88 
ἰμαὺ οὗ ἴῃ6 ογεσάς ῃϊοἢ ποτ ἀγάνγῃ ἊΡ 'π {86 ΘΑΥ͂Υ ἀρσ68 οὗ (Π6 
Ομυτοῖ ; οὗ ψ ῃο ἢ ϑδοῦ βίαϊοηθηΐ νγ88 Ἰηἰγοαπορα [ῸΓ ἃ ἀδβηϊίο, σοη- 
ογοίθ οδ]ϑοῖ ; δῃᾷ {πιῦ ποῦ 88 δὴ οχροβιτιοη οὗ {π6 οσίθηξ οἵ ΟΠ γιβίίαη 
{γαῖ {Παΐ νγὰ8 μ6]4, θυ ΒΙ ΠΊΡΙΥ ἴο οσοπίγααιοῦ ὈΥ δὴ αἰδιττηλνα βἰαίθ- 
τηθηῦ 8060} πη βιιοἢ ἀοοίγιπαὶ ΘΥΤΟΥΒ 8η6 ΠΘΓΘ8168 ΨΥ Ἰοἢ Πα ἈΠΠΆΡΡΙΪΥ 
Ὀδοη Ὀγουρῃὺ ἴῃ. Ήδηςθ δ ΘΥΥ βυοῖ ἀοοίτ! 8] ογοθὰ νγαβ ἰουπιαα ὅρος : 
10 γγα8 ἃ δοιπάαγῳ οὐ ἀφρβηϊέίοπ οὗ {Π6 11πιιῖ9 οὗἩ ογίποάοχ θοῦ οα 
ΒΟΙΏΘ ῬΔΓΓΙΘΌΪΩΣ 8146 ΟΥὁ ἀβρθοῖ. ἀπά βυοὶ ἴοο 18 ἃ οὕ! [168] γαϑαϊῖ, ἐν θη 
ἐπουσῇ 1Ὁ Ὀ6 ΟΡ ρου θοΥ ΔρΡΡργθ θη θα: 1Ὁ 18 ἴῃς δομπάατῳ ὅρον 
ν᾿ ὩΣ ἢ ΠΟρΡΆΓΨΘΙΥ τσ ΏΘΣΟ σαμέϊοη 18 ὨΘΘαΘα, οΥὁ τθογα ἰὉ ποῦ] 
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6 ποῖϊησ αἰπιοδὺ τὶ ἃ νγαπί οὗ ροοα ἔδι ἢ ἴο 86 186 Νονν Τ δβείδπηθπὲ 
σιπουΐ 1] ταθη ]οηϊηρ (ΟΥ οἶδα δοαυϊοβοϊηρ 10) οὐ {16] τοβα 8. [ἢ 
ἈΠῪ Θογρίυγαὶ ἐπυσδέϊσαξίοπ οὗὁἨ ΔῺΥ Κὶπα, ἰαχίυαὶ οὐ εἸοίϑιλ 18. 1π619- 
ῬΘΏΒΔΌΪΟ ; ΟΠΟΡ 186, {Π6 τλοΓΘ τηϊηαΐα [6 ᾿ηνοϑι σϑίοη ΠΥ Ὀ6, [ῃ8 
ΤΏΟΤΘ {ποτΟυΡὮΪΥ τη] δ αϊπρ Ὑ0}}} 10 ῥσόνο : ἔου 1Ὁ ψ.}} θ6 {|Κ6 βοῃηθ 
τη ΘΠ] [108] ΡΓΟΘΘΒΒ ΟΥ πχϊηΐξ σα] συ] Αἰίοη, ἴῃ ΓΙ οἢ [6 ῬΓΘΙ ΠλἸΠΑΤῪ 
οὗ οχίγυαϊην ΟΥΤΟΥΒ ἴῃ {6 ϑβίαἰοιηδηῦ, ΟΥ̓Ὶ {Π6 ΟἸΓουτηβίδῃ 68 οὗὨ ΟὈΒ6γ- 
ναῦοη, πδα ποῦ Ὀδθη αἰϊοπαρα ἴο; δπᾶ {π8 Θστοσβ, 81} [Π6 ρστοϑαίθυ 
ἔγοπι {Π6 Ἰδηστα ὕο συ ΒΙοἢ {Π6 οἝ]ου ]αὔοι 18 οαγτὶθα, ρογνδάθ Π6 8016 
οὗ 16 γϑβυϊΐβ. 1]1ῃ 411 βυιοῖ δογιρίυγα βίμαγ 11 18 ποὺ ἴο00 τω ἢ ἴο ΒΆΥ͂ 
1ΠπᾶὉ ΟΥ̓ ΟΙΟἾΒ τα 18 ΣΡ Β8 016. 

Νοῖῦ οἷν, πον θνοῦ, ΤΏΔΥ ΟΥἐ]οἶδπι Ὀ6 τορατα θα 88 θδαγίηρ οἢ ᾿ηΐο- 
Ῥγοίδῃοη, ἔπι 1π16 ΘΟΏΥΘΥΒΘ 18 οἴζθῃ ργλοίοα}] } Υ δβϑιιτηθά, δπα οὐ οαὶ 
ΘΥ]άθης6 18 Β δ] οἰοα ἴο 8 πιοᾶς οἵ Ἰυᾶαρστηδηΐ ἔοστηθὰ τ ΠΟ] ]Υ οἡ 1Π6 
στουῃα οὗ βυρροδβοά γοβ]ῖ8. Αραϊηβί [Π18 Πα] οὗἩἨἁ Ἱπουρμῦ, ν᾿ Βἰοἢ 18 
1η ἴδλοϊ ὁμ6 ἔοστῃ οὐ βυ ϑυϊυρ ἃ Κιπα οἵ σοη)οοέωγο ἴῃ ἴπ6 μίδοθ οἔ 
ουϊάεποο, ἰλ6 ΒΙΌ]164] βιυάοπΐ ννο να]υθβ ἐγμέλ ποοβ ἰο Ὀ6 δνϑσ οἡ 
[18 συγ, (Οὐὐποϊυδίοηβ αν Ὀθθη ἀοίογιηϊηθα Ὀοξοσοπδηα, Ὀδαδιι8θ 
οΥἩ 106 ᾿προγίδῃοο οὗ {6 ἀοοέγίπες ἰδυσῃῦ ἴῃ ΡΑΓΓΠΘΌΪΑΓ [ὈΓΠ8 οὐ 8 
Ρᾶδβαρα ; δῃὰ {86ῃ δνϊάθῃοα [88 Ὀθθῃ βαεῖ ᾿8146, Ὀθοδυβα οὔ 1.8 ἰτω- 
Ρυσπίηρ ἴπ6 Γοβυϊῦ τ] οἢ ἢΔ8 ὈΘΘῊ δβϑυπηθα ἃ8 ὩἘΠΑῸ ΘΒ. Ομ 0186. ΤῊ]8 
ἢ48 Ὀθθὴ ὑϑγὺ ουϊάθηϊ 88 ἰο βοῖῃβ οὗ ἰῃ6 αἸβου 8:0 }8 γϑ] δον ἴο ραββαρθϑ 
Ὀοαγίηρ οὐ δαὺ ἰουπάδίίοη σι οἱὗἁὨ 4}1 ΑἸ ΓΙ ΒΌΔΗΙΟΥ ---- ἴῃ 6 ὈΥΌΡΟΥ 
(ἀοαμεοδά οἵὨ οὖν Τωοτά «688 ΟἸ σι, Τη6 ναΐυθ σοῦ 88 ΤΙΡΆΓΥ 
ἔα] ἔον {παὶ ἀοοέγῖπε 164 την ἰὼ αἀοἴθηα ρμαγίϊου δῦ σοδαϊηρβ οἵ ρδγ- 
ΤΙΟΌΪΑΓ Ραβϑθαροβ (1 (π6 ἔοστα ἴθ οἷ ὑΠΟΥ βίαπα ἴἢ {Π6 ΘΟΠΊΠΟΙ 
ἰ6χί), 80 ὑπαὶ 10 α8. Ὀ66ὴ τηοβὲ στηβδηϊξοϑὺ ὑΠπαὺ ευἱάόποο γἃ58 Ὡοΐ ΤΙΡὮΠΥ 
ψοῖρμοα οἡ βυοῖ ραββασθδ 88 1 ΤΊπ. 111. 16., Αοίβ χχ. 28.}, ἴο Ββαῦ 
ΒΟΙΠΙησ 248 10 1 “Φομη ν. 7. Βυΐ ψδδῦ ἴδ8 Ὀθθὴ {ῃ6 ΘΟὨΒΘαΌΘΩΘΟ ἢ 
Α Κἰπά οὗ Ρογδυβδίοη ᾿88 ἈΥΊβθ6η 1ἢ ΟΣ ἢ τυϊηὯ8 {παὶ 1Ὁ 18 οἡ ἐλεδε 
Ραββαᾶρθβ, 1 ποὺ αἴοπο, γϑὶ αἱ ᾿ϑδβδί “ρεοίαἰΐῳ, ἴῃαῇ {118 πιοϑύ οογίαϊπ 
ἀοοίγιηθ γοϑίβ; δᾶ (ῃπυ8 (δα [1]] ἔογοα οὗὁἩ [ῃ9 ἰαχίβ ἴο νι ϊο ηο ἀουδὲ 
αἰίβομθβ ἢα8 θθθὴ ονουϊοοκοα. Ἀπα {{||8 ψ1}} αἰπιοϑὲ οὐὗἨ Ὠθοθββιίυ ὃ6 
106 οα86, ἤθη [Π6 δῃάθανουγ 19 τη86 ἴο πρμο]α ἱπηρογίδπς ἀοοίγπ68 
ου στουπάθ ἱῃ ὑποιηβαῖνοθ ῬΥΘΟΆΓΙΟΙΒ, Ἰηϑίρδα οὗ τοὶ γίησ οἡ ἴΠ6 υπ- 
4υσβιϊομβ ὉΪ]6 ραβδαᾶρθ8 ν᾽ ΠΙΟἢ ΒΌΡΡοΤῦ ΘΥΘΤΎ οπ6 οὗἉ (6 ἸΘδατηρ᾽ νου 168 
οὗἩ οτἱβοάοχ Ομ γἸβυδηϊγ. [10 τῆλ ἤθγα ὑ6 Δα 6α {{Ππ|40 ΒοΙη6, ἔτοϊῃ 8 
ἀορτηδί!ο ἔββ]!ηρ; οὗ ορροπϊξοη ο 1π6 (ἀοἀμοδά οὗ (Ἀγιβῖ, δὲ ἰϑαβδί ἃ8 ἃ 
Ῥγοπιΐπεπὲ ἀοοῖγιη6 οὗὨ δοσιρίαγο, βαυα ονθη]οοϊκθα (με ἔογοβ οἵ θυϊάθμοθ 
88 ἴο ἃ ΙΏΟΥ6 οοΥΓοοί τοδαϊηρ οὗ οϑγίδι ἢ ραββαρθβδ, ὙΠΟ ἴῃ [ἢ6 ΘΑΥ] ΟΣ 
ΤδβΕ Δ Οἢ͵68 ἈΠΘΑΌΪΟΟΔΙΥ δδβογύ {818.3 
ΤΙ αυοίδίλοηβ ἔγοτα [Π6 ΟἹα Ἰοβίατηθηΐ ἐοιιπά ἴῃ [πΠ6 ΝΕ, Ορβὴ 8 

ψ146 614 [ῸΣ οΥ Ιοἴβσα ; (ῸΣ ΘΓ ΘΟρυ ἷδίβ μαναὰ 80 οἴθη Ὀγουρμύ βυοἢ 
Ῥαββαρσοδ ἰηἴ0 γϑυῦαὶ οοηξοστωϊυ, Ὀοΐ ἴῃ {86 Νοὸιν Τοβίαμμθηΐ δηά ἴῃ 

Σ ΤΉΘΘ6 ρδϑβδροῦ ατγὸ ἀϊδουβδοά ἴῃ “" Αοοοπηὶ οὗ Ῥχϊηϊοὰ Τοχὶ," ΡΡ. 337---384. 
8 Βυοῖῦ ῥαββαροθ 85 (6860 δὸ Ψοδη ἱ, 18., Ὑθοσο τυ ἀθδρσοδὰ δηοίθηϊ ὑθδι 7 ρῖνθδ 

δα τοδάϊηρς ὁ μόνοσγενὴς ΘΕΟΣ (ἰπειεδὰ οὗὨ υἱός), δηὰ 1 Ῥοῖ. 11]. 15., ογο κύριον δὲ τὸν 
χριστόν (ἰπριεδὰ οὗἉὨ θεόν): 18, 86 απ ἴΔ6 Νίονν Τοεδί. ὀχροδιξοη οὐ Ἰβαίβῃ υἹ}}}, 11,.12., 

ἀφίοτταῖπεβ [86 1οτὰ 7658 ΟἸγίδι το 06 ἸΓιδὲ ΓΊδΣν Γ᾽), ΤῊ ονϊάθποθ 88 ἴο Ῥοῖὰ ἐμ εδο 
Ῥδββῆροῖ 8 δίδίεἀ ἴῃ “ Αοοουηὶ οὗ ῬΥϊηϊοὰ Ἰοχὶ," ΡΡ. 334--286. 



308 Τεχέμαϊ Ογτέϊοϊθηι. 

{6 ΠΧ Χ., τῃαἱ ἃ ἔν ο-ἕο] ἃ ἀἸβοσὶ αὶ μδίϊοη 8 ποθῶ, ΑἾ80 αἰ Ποῦ 0165 
οοημῃοοίθα σπῖϊὰ {πΠ6 Τϑηηοῦ ἴῃ  ὨΙοΝ ἃ οἰἰδοη 158 Ἰηἰγοαυοοά ἢᾶνςα 
Ἰεὰ ἰο πῇ δ τὰν δ6 ἀδοηχθα 88 μηποοπϑοΐοιδ ΘΟΥΤΘΟΙΟΏΒ; ἤδποα {Π6 
ὁοπλοη τοδάϊησ ἴῃ ΜατῖΚ ἱ. 2. ἐν τοῖν προφήταιϑ, ἱπϑίοαα οὗ ἐν Ησαζᾳ 
(ον τῷ ᾿Ησ.) τῷ προφήτῃ, Ὑ ΠΙΟΝ τηΔῺΥ ἤαγα ἀρρτγονϑα, ͵υ8ὲ θθσδιιβα οὗ 
16 Εὐνδηρο] δύ πανϊηρ δοΐα δ! }ν οἰΐθα ἔχοιμ ἕιοο Ῥτορδίβ, ἀηα ποί ἔγομι 
1βαϊδῃ οαἶγ. Τΐδ ἀρργοναὶ, βονθνοσ, οἵ {16 ἰαΐεῦ υθδάϊπρ' 15 ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
ὉΠΟΡΙΉ6Α], θα 1 18 Θομῃμοοίοα 1} ἃ ὙΟΤΥ͂ ΒΌΡΟΓΗΟΙΑΙ Δρργομθπδίοη οὗ 
1Π6 τὰ ἀδρί} οἵ β'ρῃιῆοδηοθ ἔοαπαᾶ ἴῃ ἴΠ6 86 οὗ ϑδοτιρίαγο ΜδηΥ 
Βαανα στϑαῦυ ονϑυ]οοκοα τῃ6 σμέλοτεξν στα τἢ τ 1 Οἢ 186 Νὸν Τϑίδπχοπὶ 
ΓΙ ΟΥΒ αν υϑ6α {86 ΟΪά ; δηὰ {πουρ ῥγοίοβϑιπσ ἰοὸ δαταϊῦ {Π6]} 
ἸηΒρΙ ΓΑ οη,, (ΠΟΥ 866 πὶ ἴο δανα ἔοσσοίίοη ὑπαὶ ἐμὲς σου] Ὧ6 Θηπουρἢ [0 
δχοϑτηρί ἐμοὶ ἔγοπι 411 οθάγρα οὗ δ χιηρ ΔΥΌ ΓΆΤΥ τηδδηϊηρδ ἴο (πα 
ν᾽ ΒΙοἢ ἘΠΩΥ͂ Ὀγουρῃῦ ἔογαγα. [0 ἐπβρίγοά, ἴπ6 ἀοοίγηθβ σοὶ {ΠΟΥ͂ 
Ῥγουαι]σαίοα, (86 οῖβ τ ΒΙοἢ ὉΠΘΥ τοοογα 64, δπα [Π6 Γραϑοπίηρσβ ΜὨϊοῖϊ 
Π6Υ ᾿πἰγοάμσοορα (τ ΘΙΒΟΓ ὩΘῊῪ ΟΥ Ὀδβθα οπ ῥσγϑυίοιϑ σονα]α 005) 
ΟἸΡ]ῦ Δ8βι γθϊγ ὑο θ6 ΟὈποχίουβ ἰὼ πὸ Ἰυαρτηθηίβ οὗὨ {πΠ18 Κίθα, [ 
Ἰηϑρ᾽γαύϊζοη 6 ἀφηϊοά, ἴμ6η οὗὨ οουγβα οἴποῦ σγοιπβ τηυβί δ6 ἰΔΚ6Ω : 
1 ἰηάδρα βιιοῖ ἀθῃῖοσΒ δὴ ἱπιαρίηα ὑπαῦ ΔηγΤὨηρ Θοπηθοίοα ψ 1 {Π6 
ψοχὰ οἵ (ἀσοα οδη Ὀ6 ψοτγίμγ οὗἉ ἐῤλοῖγ αἰὐδηίοη. 

ὙΠ ογα μα8 Ὀθθη οὗ ἰαΐα ἃ ἀἸβροβιίοῃ ἴο τραρη!ν {μ6 ἀ Ιου [1685 αηά 
ν᾽ βαῦ ἢανα Ὀδθη 081164) (Π6 ἀἸΒοΓ ρϑΠΟΙΘ8Β. ΟΥὁ σοη δ !οίϊομβ οὔ Ηοὶγ 
ϑουρίυγο ; 80 {πᾶὖ 10 Δ8 Ὀδ6θὴ αὐ] ΘΌΥ δηα βγη δββογίθα ὈΥ ὑτὸ- 
ἔρβϑβϑϑα Ὀδ]ιθνοσβ ὑπαῦ (ΒΟΥ ΔΓΘ Γοὰ] δπα ᾿ῃδυστηοαηίδ]6 ; δηα ποΐ ΟὨ]Υ͂ 
80, ρυΐ αἰἱοιηρίβ αὖ ὀχρίαπμαύοη ἤανο Ὀθθη ὑγθαῖθιὶ τυ ὶ ἢ ΒΟΟΓΏ, --- ασ ἢ 
Μ ΏΘῺ ΒΠ0 ἢ} αἰΐοιηρίβ ἤᾶνθ Ὀ6θη Ὑ76}} ἀρργονθα ὈΥ τβθη οὗ ροοά Β6η8θ 
8η4 τηθηΐα] ουϊΐυτα, Δηα 8Ο ταῖρι ὈΘ ΒᾺΡΡΟΒΟα τηθη 8 }]Υ δηα τηόγαὶὶγ, 
8.8 Ὑγ6}] 48 βριγιἴυ}1γΥ, ἴο Ὀ6 σοοῦ )υάσαβ οὗ βιοὶ. ροϊηΐβι Νον ποίμίηρ 
1ῃ δογιρύαγθ πλυϑῦ Ὀ6 ταραγαρᾷ 88 ἃ αἰ οαϊ Υ Υ οι σοῦ ]ὶ πού Ὀ6 80 
αβίθθῃμθα ἰῇ δὴ ΟΥΙΠΔΤΥ ἩΤΙΟΥ; δηαὰ ἔλγΠοσ, ποίίηρ 18 ἃ σοηῃίγα- 
αἰοίοι 1 ἃ βοϊα(οη οδπ Ὀ6 Βυρρεδίρα: 1Ὁ τηδῪ 6 ὑπαὶ {μ6 δβοϊατὶοη 

1 “Τὴ 85... Μακ ἱ. 2., Βοσο [πὸ τοδάϊΐηρ' δἀορίεἃ ἴπ [Π6 ἘΠ] Βἢ. νϑγϑῖοι) "Α.5 ἰΐ 18 τυτ ἔθη 
ἐκ ἰλε Ῥγορλείε᾽ (ἐν τοῖς προφήται5), 18 ΘΟΥΤΔΙΠΙΥ͂ ἐποογγθοῖ, --- δηὰ ἡ ΒΘ γᾶ Βμου]ὰ χοδὰ “ ἴῃ 
Ἰβαϊδ [Π6 ὑσορβοῖ᾽ (ἐν Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ), --- γοὸ πὰ [Π6 Ιδησύδρο οἵ Μαὶ. ἐϊ}. 1. οοτηδίποὰ 
ὙΠῸ τΠ αἱ οἵἉ Βα], χ)]. 8. Ι ἰδ οδνίουβ {πὶ τ18}6 νγογάβ οὗ Μδίδοῃὶ, “ μ6 β}8}} Ῥσερδαζο ἴδ [4] 
ἯΤΑΥ ὈδΙΟΓΟ ΤΙῊ6.᾽ ΔΓ6 Ὀα80ἃ Ὡροη [86 οχργοϑϑίοη οὗ 1βδίδῃ, " ῬΊορασο γ9 [ἢ6 [5 ὝΔΥ οὗὨ ἴδὁ 
Τιοτὰ ,᾿ δπὰ [ἢδῖ 1118 ἰ8 ποῖ ἃ τηογα υπάρεϊχποᾶ οσοἱῃηοϊάθηοθ οὐ ἴπ6 ρᾶχῖ οὗ [86 ἰδῖοσ ῃγορδεξ 
8 Ῥτογβὰα ΕΥ̓͂ ΜΑΙδοὶ (ἰ]. 2., ἴν. 6.) μανίῃρ βἰ τα ΣῪ ἱποογρογαιθα ἴῃ ἢΐ8 Οὐ 8 ΔΘ ΠΊΘΠΙΣ 
1η6 Ἰδησύδρο οὗ Δηο 6 Γ δηὰ ΘΑυ ΠΟΥ βογνδηὶ οὐὗἁἨ (οά, νἱζ. 06] ἰϊ. 11. δηά 8]. Τῆς ἀεδίρη 
οὗ Μαδίδοῆὶ ΠΟΓΘ τγῦϑ8 [0 δῆονν [ἢ6 678 γῆο δὰ γσοϊαγηθα ἔγοηι ἴμ6 οχίϊο, δη ἃ τ μοβα ἔθη. 
Ῥογδὶ σομάϊ!οη βοοτηθὰ [0 ργοβϑιῦ 8. οοῃισδαϊοσιίοη ἴο ἴπ6 Ὀγογηϊβοὰ ρὶοτίοβ οὐ Μοβδίδ 
τείχη, [Πδὶ 156 δῇ ἈΪΠπι86 1 πδὰ δἰγοδαν ἰογοιοϊ ἃ ἐμδὲ τ.6 ὀνυδηροὶ σαὶ ΓΟ 868 ἡγ6ΤῈ ποῖ 89 
γοῖ δῇ δαηᾶ, εηᾶ τῃαῇ [06 ῬΓΟΡΑσγδοη ΟΥ̓ [Β6 ὙΑΥ τημδὺ ργοοθάθ Μαββίδῃ᾽ β ρίουυ. ΤΊιο 
Ῥαββᾶρο αυοϊρα ὈΥ δι. ΜΑγκ ἔτοπη Μαϊδοῆί, ἐμογοίοσθ, 18 ποῖ δὴ ἱπάδρεπάενἐ ρυοαϊοϊίοη. 
ΜΑΊΔΟΆΙ 18 ΠΊΘΓΟΙΥ [Π6 ἀμοίον δεομπάαγίωμς, διὰ τπ6 Εδηρο δὶ Ροΐπὶβ οὐὐν ἴδας (18 18. [89 
6886 ὈΥ̓͂ ΒΒΟΥΙ Ι Πρ ὈΟΙῺ ΘΟΙΏΠΙΘΠΙΔΤΥ δηὰ ἰοχὶ ἴο ἰβαϊδῃ, βοτὰ Ὧθ6 1π8 Τοργοϑοηΐδ ἃ8 [ἢ 
αμοίογ Ῥγὶπιαγίιιδ, ---- [Π6 ΘΟΙΏΙΠΘΠΑΓΥ Ὀοὶηρ ρῥἰδοοὰ Ηγβί, 48 1} βούνοβ 10 οἰποϊάδίο ἴΠ6 ἰοχί, 
δι. Μαυκ᾿Β ὁχοσγάϊαπι, " ΤἼῊ6 θορπηίηρ οὗὨἉ ἴπ0 ΘΟδροὶ,᾽ 4180 βῆοννβ ἴμδὲὴ ἢθ δὰ ἰπ νυἱϑῖν 86 
οἰοβίηρ Ὀοοΐ οὗ τμ6 ΟἹΪὰ Τοβίδπιθης. ὙΤδδὶ ἴῃ 8ι. Μϑδίϊ. 11]. 1--- 4. [ῃ686 τγογὰβ οὗ 1βϑίδῃ δῦὸ 
πῃ ἰκ6 Ἰϑηποῦ αυοίδὰ Ψ1Ὲ τϑίδγομοθ ἴο Μδιδοῖνὶ 18 οἶθασς ἴγοτῃη ἔΐ:6 86 οὗἉ μετανοεῖτε, 
γοΥ. 2., ΠοΙΡαγοα ψὶῖὴ Μα]. ἱν. ὅ, 6., ποτ " ΕἸ] [06 Ῥχορῆοῖ᾽ 8 ἀοβογι υθὰ 88 109 

ΕΣ οὗ μετάνοια." Τὴξ Πιδρίγαίίοπ 97 Ηοῖν ϑογίρίωγε, ἐξ Δαίωυγε απκὰ Ῥγορῦ: Εἰμὶ 
ἰΒοΟΌΓΒΟ5 Ὀσγϑβο θὰ Ὀδίογο [Π6 ΤΠη νου Υ οὐ 1.0]. ΒΥ ὙΠ, [.ε0, Μ, Α., Εδ]]ον 

δηδ Ταυῖοσ οἵ ΤΥ ΟΟ]]εζο, Ρ. 833. 70οἐ-ποίδ; ὙὮΘΤΟ [Π6 δοοοιαρδηγίης σοπίοχὶ σοηϊδῖπ 
τ ἢ (δαὶ 16 ἱπιθγοβιϊηρ δηἃ νϑ]α80]6 οἡ ἴδο ᾳυοϊδιίοηδ ἤτοτὰ (6 ΟΙὰ Τοβίαπηθης ἴῃ ἴδιο 
Νον; (δον ριπνσροτγί, ζογια, δις 



“ρρϊϊἱοαίΐΐοπ ὁ ἐδε ΤΠ οϑιϊί. 399 

Ῥτοροβαα ἄοθβ ποὺ παρρθῃ ἴο θ6 {π6 ἔσθ ομδ; θυ 8111 10 ΔΩΥ σδπ θ6 
βίδίθα πίοι. ττου]Ἱὰ τηθοὶ {π6 μοίβ οὗ [86 οα86, 10 ῥγοόνθβ ἐμαὺ δὲ 4]]} 
οὐθηΐβ ὑπΠ6 Ὺ σαπ Ὀ6 τρί, Δπα τπαὖ {πογοίοσο [86 ποίϊοη οὗ Σῃϑυτγηηουηῦ- 
ΔΌΙΠΥ 18 116, δηἃὰ {Παΐ 10 Γ6Ο6Ο118 ἀσαϊηβὺ [Π6 τηθηί8] ρογο ρομΒ οἱ 
18ο86 σγο οδῃ ταδὶ δ} ἰὔ. 

ΤΠ6 οοῃποοίίΐοη οὗ Νὸυν Ταοβίαμηθηὶ ΙΒ ΟΌ] 168. ἢ οὐ οἶβπλ 18 
1818, ---(Παξ 1 ποῦ ἃ ἔδυν Ρ]Ά6 68 ΓΤ νΊΒΟΥΒ οὗἉ {π6 ἰαχὲ πᾶν δπάθανουτγοά 
ἴο τοτθούα ἔδοθηι; Ὀαΐ τῃδὺ 80 ΓᾺΓ ἴγου βισἢ βία ρ8 θδῖησ ἴῃ δοσογάμληοθ 
ὙΠ φδομπα οὐ Ἰοἴβια, [ΠΟΥ ἀγα ὐζου]Υ δα Ὀνογβιῖνο οὐ {γ6 ὈΥΓΪΠΟΙΡ]68 : 
ἴον 1 ονιάθῃποθ ὑγ6 Γ6 ΠΌΙΩΘΥΙΟΑΙΥ ΑἸ1Κ6, 1[Π6 αὐαρίδίοη οὗἁἨ ἃ αυοίβίοι 
ἔγουι {πῸὸ ΟἹ]ά Τοβίαδιπθηΐ ἴο 118 ἔόστῃ ἴπ ἴΠ6 ΠΧ Χ,,, οὐ 186 τουχοναὶ οὗ αὶ 
ἀἸΠου ἐγ ἔγσοπι {Π6 βδογοα ἰοχί, σου] 6 πιογὸ Πἰλοῖψ ἴο ανο ργοοθοάρα 
ἔσομι ἃ σορυ δὲ ἰμδη υἱσο υόγϑα. ΟΥ̓ ΘΟΌΓΒΘ ΒΟἢ ταϊβίακοβ ἃ8 ψου]Ἱά δ6 
ἨΊΕΤ 6 ἐγταία ἴῃ ἃ τοοάοτῃ ῥχϊηθα ὈοΟΪΚ πχυβί Ὀ6 ἡυαροα οπ {ποὶγς ονῃ 
στουηῃά; Ραΐ διιοῖ ροϊπίβ Ὀδϊοηρ ἤο ἃ αἸδσοηΐ οαὐθροσυ ἰτοπὶ 1Π6 
ΑἸ οι 1168 Δ πα (8ο- 641164 οοπίγδαϊοομβ οὐὗἩ 16 Νὰ ν ̓οϑίαηθης, [ 
ΠΟΥ ΥΟΥ ἃ ΠΟ] Ὀ6 ταὶβθα ἔγομχ {π8 πιράοτπ τϑδαϊηρ᾽ οὗὨἨ ἃ ΡῬΑΒΒαρὉ, 
ἔᾺΠ]Ὺ οοπίγααιοίθα Ὁ {π6 αποὶοπέ αμξμογίἐτο5, οΥἸτλοὶβπλ τοδὺ ὈΟ]ΑΙΥ͂ 
ΤΘΙΊΟΥ͂Θ ἰὑ; ΤΟΥ ἦόγο πψου]ὰ Ὀ6 ἃ ροϊηΐ ἴῃ ὙΒ]οἢ γγχα σου] πανα ΓΘΟΟΌΓΒΘ 
ἴο δαὶ τ Π1Οἢ γγὰΒ δ τ υῖοῦ ἴο ὕΠ6 Ἔχϊβίθηοα οὔ μα αἰ Πα] Υ πῃ αυοϑίζοη. 
ΑΒ ἰο αἰ Βῃου [168 πα {πὸ Νονν Τοβίδιηθηϊ ἴῃ σϑηθγαὶ, (ΠΟΥ ΓαΓΗΪΒἢ 8 
ὙΠ} 1Π6 δἰγοηροβί Κιπα οὗ ἐγαπεοηιϊβϑῖσο ουϊάήεποο. ΓΏΟΒ6 Ὀαβὲ δοαιιαδϊηΐοα 
ὙΠ 41} [Π6 ἰλοῖβ σϑοοϊνϑα [ἢ 686 Βα συγ] ὈΟΟΪ8 ἃ8 ροββθβββα οὗ μ᾽ ΠΑ ΥΥ 
ΔΌΪΠΟΥΙΥ ἴῃ ϑρὶϊθ οὗὁὨ [86 αἸΒ᾽ο] 168. Ὑ 1] ἢ τοῦδ 866; 6 Ὺ ἤανα (διι8 
ἰγδηϑτη θα {6 τὰ ὕο ἃ8; Ἀπα ἴῃ {Π18 ΤΩΔΏ ΠΟΥ ἔδον συδγαπίθα [0 τι8 1μαῦ 
ἥδ οὗ βυρροβθα ἀἰβογορποῦ ΓΘ ΟἾΪΥ βυοῦ βθοιιϊησίυ, ἀπα ἀϊὰ τοὸ 
ΠΟῪ 81} {86 οἰΓουτηβίδη 68 48 ἐλεν αἰ, γγα ϑῃου]ὰ 566 δον ΔΗ] ΓΊΒΔΗΥ͂ 

8η ΟὈ]ΘΟΙΙΟΠ τΤΘΆ]]γ 18. Οὐ ΠΙοΐδεη μα8 {μοσϑίοτο ἴο νἱπάϊοδίθ {86 ἰοχί 
οὗ δογιρίυγο δραϊηβὺ {Π086 δουγθούοσβ ψγῇο που]ά ἀνοϊά 411 ἀ 1] οι} 168, 
οἰἴπον ἔγουτα ἱπιροσίθος δυϊάθηοθ οσ (88 μ88 ἴοο οϊδεῃ ὕθθῃ {πμ6 6886) 
ἔγοτῃ οοῃ]θοίασα. : 
ΤΠ ἑορῖοα  ὨΙΟΒ πᾶνα Ὀδοη αϊδουθβοα ἴῃ 186 Ὀγθοθαϊησ ομαρίογβ 

ΔΙΓΘ ἴΠπο86 ψ ΒΙΟΝ 1 ΘοηβΙ ἀογθᾶ το Ὀ6 {πὸ τηοβί ὩθΘα ἢ] τὸ [6 ΒΙὈ]1οΑ] 
βίυἀδηϊ τοϊαίνα ἰο Τοχίαδὶ Οὐ οῖβη. οἷ βυ δ] οοῖβ ν}1}} οὐὗἮ δσουγβο 
πὐλάλαν {8 πλβοῖνγο8 αἴ ΥΘ ΓΥ τὸ αἰ δγοηξ ταὶπ 8 ; ἴῃ {πη Κίηρ, {πο τὸ- 
ὉΓΘ, οὗ τψηδὺ ΤΑΥ͂ δα δΒυϊίοα ἴο οἴμοτβ, 1 ἔδυ δῃηἀθανουσοα ἴοῸ ρὶνθ 
ΒΌΘὮ 1 ΟΤΤΩΔΙΙΟΩ 848 1 Βῃοι]α πᾶν Το 86 }}} τη βο ] 6 1η {πΠ6 οοιγδα 
ΟΥ ΤΥ ΟΥΤῺ ΟΥ̓ {10 8] δίυ 168, πα πο ἢ 1 86, ἴῃ δοῖ, ἴο γαίμοὺ ἔγοπι 
ΤΩΔΏΥ ΒΟΌΓΟΘΒ: [ Ὀοΐίανο ΤΠ δῇ 1η 80 ἀοϊηρ 1 ἤαγθ οοπϑυ]ίδα ἰο {Π6 Ὀοδῦ 
Οὗ ΤΥ ΔΌΣ Υ [Π6 δαἀναπίαρα οὗ ἴοβ βύῃαθμίβ ὙΠῸ ΠΙΔΥ 186 [{ 686 
Ρᾶρθβθ. 78ε διτδησοιηθηΐ ἢδ8 Ὀδθη βοῇ 838 βΒϑϑὴβϑ ἴο τὴρ (86 πηοβὺ 
ἜΠΗ Δη4 ἠδίυγαὶ, δα (6 ἀοἴα1}8 ἃτὸ ἱπίθπαρα ἴο Ὀ6 βυ Ποῖ πῖν [Ὁ]], 
ψποῦϊ [86 ᾿η τοάιοίοη ΟΥὗἩὨ ἈΠ ΘΟΘΒΒΑΤΥῪ Ροϊη 8 οὗ ἀἰβουββίοῃ. 
ΟΖ Πδγα οηἀοανουγοα {Ββγουρδβουΐ ἴο Ῥθαγ ἴῃ τχϊπᾶ {86 Θχροσίθποα οὗ 
ΤΩΥ͂ ΟΥ̓ Βίυ168 ᾿ῃ {π6 ἀοραγίπιϑηΐ οὗὨ οὐ οἴβτα, δ πα ἴο Θοηβιον ἀοιο 1 
Βῃου α {πη κ 16 ἀΘΒΙ γα Ὁ]6 ἴο ἱπδίσυοι οἴμοσβ 1 1 Πδα ουϑγ οοουρϊοά 
ΒΠΟὮ ἃ ῬΟΒΙΟη ἴῃ σΟμῃδοίοη Σὰ βίυάοηΐδ οὗ ΗΟΪγ ογιρίατο. 1 
βῃουϊά (πο ἢανα μαά ἴυ ᾿παυῖγο,--- 1. ὙΥ̓αῦ 18 [πΠ6 οὐ] 1η6 οἵ Τοχίυαὶ 
Οὐ οῖδιι υ Β] ἢ 11 15 τοαυϊδιία {Πα 4 ΒΙΡ] σα] δια ἀοηῦ δου μ6 ἰδ ῃυ 
2. Τὸ τνῇδΐ τοπϑὺ Βρ60141 Ῥγοϊαΐῃθησο 6 ρίνϑῃ ἴῃ (πΠ6 φγεβεηί εἰαίέε οὗ 



400 ΖΤοχέμαϊ Ογτξιοῖδη,. 

ΒΙΌΠ 18] οὐ ἀοίαπι ὃ 8, Απᾶ ΒΟΥ ταυϑὲ {μ686 Γπῖηρϑ Ὀ6 δίαίθα ἱπ ὁοῃ- 
ποοοῃ ΜῈ (86 ἴοπα οὗ τπουρῆΐ, ϑίαία οἵ Ἰθαγηΐηρ, ὅζο. ἐπ ἐλιδ 
εομπίγγ ἢ Απὰᾶ Ἰυβύ 88 1 1 πδᾶ Ὀθϑῃ βοῦ ἴῃ ἐμ ρῖδοθ οὗ ρἱνϊησ 
μεγϑοπαΐ τηϑίγυοίζοῃ οἡ [1686 δι] Θοΐδ, Βαγα 1 δηἀξανουτοά, ἱπγουρβουΐ 
{Π6 Ῥγϑοθαϊηρ ομαρίθυβ, [0 ΒΏΒΥΟΥ [8688 αὐ θβίϊοπβ. [{ 18 δοὸ ἀουθδέ 8 
στοαῖ ἀἰβαάναπίασα ἐπαὺ ΒΙΒ]164] βθια 68 διμοηρβῦ 8 8Γ6 ἴῃ ρθηοσαὶ οὗ 
ἴοο δοϊϊέαγψ ἃ Οματγδοῖθυ ; πὸ ἀοιδῦ {μαὖ ἴγθα δπὰ μαθιίυδὶ ἐνιρατγέαξέοπ 
ἔο οἶδογ8 οὗ ΜἈδΐ ἢΔ8 Ὀ66Πη δοαυϊγοά, ἀπά {Π6 ὅχοσοῖβα οὗ {πουρῦ γϑβ}0- 
Ἰῃρ᾽ ἔγοπῃ ἴῃ ΠΘΟΘΒΒΙΤΥ ΟΥ̓ τη ΘΟ ΌΠρ' ΤΩΔΗΥ͂ Τα] 48 1π ΒΔὈΪ [4] ἸὨΓΟΓΟΟΌΓΒΕ, 
σοῦ] ργθβοηῦ δανδηίαρθθ ἴο οὁὴ6 1.0 566 }κ8 0] ἀ]γ δηα ΠΥ ἴο ρὶνθ 
δου σι ἐΐθη 1πβίγυ σοη ἰο ΒΙΌ]164] βἰμάἀθηΐβ; [ὉΣ [86 ΓΘΙΏΔΙΪς 18 88 
ἴγιθ {Ππᾶὺ ““ Οὐκ δγεποα τοδἸκ ἢ ἃ ΤΟΔΟῪ τηϑη," 88 10 18 {πα “Βοδαϊηρ 
τρλ κοί ἃ [Ὁ}} τηδη, δηὰ συϊησ Δ οχδοῦ τηδη." Ὡἢ686 ΓΟΙΏΆΓΚΒ ἈΓΘ 
ποῦ ᾿ῃϊοπαἀρα ἰο Ὀς δροϊοροίϊο, Ὀυυῦ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΓΣΥ ; [ὉΓΣ 1ὖ 16 ρσοῦαθ]θ 
{πᾶΐ [Π6 δ] 6οίβ ἀϊδβουββθα ἴῃ {Π 6}. ργοβαηΐ ἔοστγα ν7}}} θ6 ἐουπᾶ τη {868 
δηα8 οἵὗἉ [ᾺΓ ΤΊΟΓΘ ΒΟΙ ΠΑΓῪ δι ἀοηΐϑ [Δ ΟΠΘΓΒ; δηά ἴμ8 ἐλεὶγ πα ϑ 
ΤΩΔΥ͂ ΡΟΓΠΔΡΒ8 Ὀ6 ΠΟΓΙΘ τηϑῦ το Γ6 {Ὁ]]}Υ (μβ8ὴ {πο86 οὗ βυυαἀθηΐβ αἸΘΥΘΆΤΥ 
δἰ τυαίοα, 

10 Πα8 Ὀ6ΘῊ ΤΩΥ͂ ΘΑγποϑί δ ἀθανοῦῦ (0 δβίαία 41} ἔδλοϊβ δηα ΟΡ] ΟὴΒ 
δοσυγαίοὶυ. ΑἸΥΠΟΥ (165 αν ποῦ Ὀ6Θῃ ἴβίκθῃ δὖ βοοομα- απα ψ10}- 
ουῦ νγογοδίοπ, χορ ἴῃ {Π6 6 7 σα868 ἴῃ ὙΠ] Οἢ (Π18 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 
ΤηθηΠ]ομθ ὦ, ]10 ΤΗΔΥ͂ Β66Πὶ ἰ0 ΒοΙη6 ΓΌΔΘΙΒ ὑμαῦ 1 πᾶν Ὀθθῃ ἴοο 
Βρδσὶπρ ἴῃ {π6 οἰζαίιοη οὗ δι μου [168 ἃπα ἴῃ ρΊν ηρ᾽ ΓΘ ηοθθ. ΑΒ ἴο 
ἀμ6 ἰαξίον, 1 ἤᾶνα ἰτῖθδα ἰο βίυαυ (86 δανδπίαρο οὗ 86 βίυάθηΐ, ὈῪ 
Τοίοσσιηρ ἰο 806} ΒουγοαΒ οὗὨἨ ἱπέογπ δ 00. 88 ἈΡΡΘΑΣ ἀοβίγῦ]θ; δῃᾶ ἃ 
ἰο Δ ΠΟΥ (168, 1 Βανα οἰϊοά {Π6ηὶ 48 ΤᾺΣ 848 βϑοπηθα ἴο τὴη8 ἴο Ὁδ π6οε8-- 
δαγγ. Βυῦ 1 Πᾶνθ ΧΆΓΟΙΥ ἄοπθ {Π18 ΜΠ τοσαγα ἴο βοἢ Ροϊηΐβ 89 
δά τη οὗ ᾿ῃνθδιϊραύοη οἡ {π6 ραγί οἵ ΘνθΥῪ ΟΠ6, ΟΥ̓ 88 ἴο ᾿ΠΟΓΙ δ ἴΙοπ 
ΜΟΙ ταν βθοτ [0 6 δοΙ ΠΟ. ΟΥΙ 108] ροββθβϑῖοη, [πηαθ6(, 45 ἰο [886 
Ἰαιίογ, ᾿ὸ ψουϊὰ οἴἴδῃ 6 ᾿τὰροββι 0 ]6 ἰο αποίθ δα ΠΟΥ 168 ἡ ἸΓἢ οχδοῦ- 
Ὠ6ΒΒ ΟΥ Ῥχοῆξ; ἴον 10 σου ]Ἱὰ θ6 ᾿πιργδοῦοδ 6 ἴο σθοδὶ τολογο οΥ᾽ ἦοιο, ᾽πὶ 
{86 οουγβα οὗ βίαι σαστϊθὰ Οἢ [ῸΣ ΤΩΔΩΥ ὙΘΆΓΒ, ΒΟἢ ᾿ΠΙΟΓΠΙΔΊΊΟΠ 
ἢτϑῦ τηθῦ ΠΥ ΟΥΘ; τῃα δυϑ 11 {118 τοῦτα ὈΟΥΠΘ ἴῃ τϊη, 1ὑ που]ά 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ ὨάρΡΡροα τμαῦ 1Ὁῦ ψγὰ8 ΠΙΔΙΏΪΥ ραίπογθα ἔγοτα βοὴθ ταῦ θῇ 
ΘΑΓΟΥ δοῦτοθ, δηα ἰοὸ ἐῤῖ8, ᾿ δηυ Πόσο, {Π6 γοίδγθησο βῃουϊα Ὀ8 
Τγ846. Απὰά 88 [ο ροϊμίβ νν μῖοἢ 1 ἢανο οχϑμλπθα δηᾶ ᾿ηνοδιραίαα, 10 
τοι] ΒΌΓΕΙΥ βάνοιν οὗ αϑδοϊαίίοη 16 ᾧξ1 Πεαᾶ οἷνοα οέλογβ ἃ8 τὴν διῖῃο- 
Εἰ[168 (βοῖλθ οὗ ψθοηι 1π ραϑύ {1Π168 τϑοοινϑα {πο ὶγ ̓ ηξοσιηδίίοῃ {1ῸΠπὶ 
Π16), ἀπα 10 Του ἤανα θθθη Ὀὰΐ ᾿1{016 Βα ἰϑίδοίουυ ἴο {πμ6 βιυάἀοπῦ; 
1 που] παν Ὀθθῃ 88 ἱπουρῃ 1 ψ γα 0 ἀδβϑοῦῖθα {π6 βοθμθ Ὀο6]4 
ἔτομι (16 ἴονγοσ οὔ (6 (ὐδριο] δὲ Ῥοηθ οὰ {π6 δι μου υ οὗ βοῃιθ Οὴ6 
αἾ86, ᾽υδύ ἃ8 1.1 μα πδνοὸῦ Ὀθθὴ {Π6Γ6,--τόσθῃ ΣΓ 1 αἰ ποΐ τϑρϑδὶ 
Βοηὴβ οὗὨ {π6 οὐγτϑηῦ πλ18-ϑἰα θη, Ὲ [8 -- ΒΟ. 88 ὙΒΘῖΠοΣ [86 Ὀυτγαμά 
οὗ (αυ8 Οδββ θ6 νἱβ10]6 οὐ ποὺ ἤτοι [μ6Π66. 

1 {τυϑὲ {πΠαῦῷ 1 πᾶν βυβηοι ΘΠ ΓΠῪ δοϊικηον]οαροα τὴν ΟὈἰ ἐσ ΕΟ ἢ 8 ἴο 
οἴμοσβϑ.0 Τμγουρῇ ἱπέοσπιδοη ὑπ8 Δἤοτχα θα τηθ, δπα οο]]δίϊομβ ρΡὰυΐ 
ἰηίο ΤΥ Πδηᾶβ, 1 ἔπνα ὈΘΘῺ 8016 ἴο στ ἃ τόσα δχϑοὺ δοοουηΐ οὗ 
δοῖλθ οὗ {86 νϑυβϑίοῃβ {Δ} ἢ88 δύϑὺ Δρρϑαγϑᾶ ἴπ ρῥυὶπέ: βίιἀθηΐβ ψ}}} 
ἤπηα ἴῃ ϑδοῦ οᾶβα ἴο  βοπὶ ΓΠΘῪ ἈΓΘ 1ῃἀοὈῖοα. Α8 ἴο οἴδοῖβ οὗ [86 
γαγϑίοηβ.  μαυα 80 κίυαϊοθα (ἤθη τυγβ6}} (δῦ 1 παν θδθθῃ δ0]9 ἴο 



“Δρρίϊοιοη οΥΓ ἐλιὸ ΤΠ εβις. 40] 

ΟΟΠδΥΠὶ ΟΥ ἴο σοιτοοῦ {86 βἰαἰθιμθαίβ οὐ οἰβοσθ.Ό ὙΥΠΗ τασαγὰ ἰοὸ {Π1|6 
Οτοοκ Ταβίαπιθηϊ, ἃ5. ρυϊηϊοα, 1 ἤᾶνα Ἰοηρ' ροββοϑβοά δηᾷ δὶ τυ} ]}ν 
τι864 {Π6 ῥγϊποῖραὶ οδαϊίοηϑ, 8ὸ ἐπαῦ 411 (Παῦ τοὶαΐοβ ἴο Πότ ἢα8 θοθι 
ἄγαν ἔτοτη πῸ βοοοπ- απ βουσοθθ. 448 ἴο ΜΙ 59., 1 τηυϑὲ ἀ8 {11} 
8.8 ΡΟΒΒ10]6 δοκπον]οᾶσο (6 σγοαῦ Βαυν ς 68 οἵ Ῥγοΐδδϑθοσ ΤΙβομαηάοτγί; 
118 8 Ὀθθὴ ἀοῃθ 1ῃ ὁοππθοίίϊοη υυἱ ἢ οδοῦ ΜΙ. 88 παιηρά απ 
ἀαβουθοα.} Μυ οσὑη οοἸϊβίϊοηβ δηα δχδιλπαίοη8 οὗ Μ 55. ν1}} Ὀα 
ἐουπά αἱ Ἰοαβύ ἴο δα {86 βίιιαθπῦ ἃ8 ἴο μδῦ 18 βίαϊθα σπιτ ταραγὰ ἴο 
{818 Ὀγαποὶ οὐ [Ππ6 βιι0]6 οὔ. 

ΑἹ] Ἰηξογπχαίίοι σοτηπηιπὶσαίθα ὈΥ̓͂ ΒαΠΟΪΆΓΒ. ἃ8 ἀογισοα ἔτγοιῃ {Π 6} 
ΟΥ̓́Τ ῬΟΥΒΟΠΔΪ ΣπνοΒΟ σ ΠΟ Ή8, ἀπ 8}1 ἀγανν αὶ ἔγοιη βρθοῖαὶ βοιισοθϑ, Μν1}}, 
1 Ὀδϊιονα, ὑ6 ἐουαπά ἴο μ6 ἀἸβειποῖγ ποκηον] οι ο, [{1 ἢανο βθοιηϑᾶ 
ἴο οἰαῖπα δου τις 8 ΠΥ ΟὟ ΜΈΟὮ 18. στο] ἄμα ἴο οἰμοτβ, ᾿Ὁ ᾶ8 
Ὀδοη ἔτγοπι ονογϑὶ σιί, απὰ ποὺ οὗἉ βοῦ ρύγροβθ. 1 οὐυρὶῦ ρογμαρ8 ἴο 
τηθηθοπ ἰδῇ {πΠ6 οομίοηΐθ οὗὨ ΙΔΥ̓ βίυαυ δηὰ [ῃ6 τοβϑυϊίβ οὗ ΤΥ ον 
Ἰην δ  σ [1008 ἤᾶγα ὈΘΘῺ ΠΟΥ ὙΘΆΓΒ ἔγθ οὶ οοτημηπηϊοαίθα ἴο βομοίαγβ, 
80 Βᾶνα δρᾶ ἐΠ δ} 88 {ΠΟΥ͂ βὰν Εἰ. 

Ηδ ψἂδὸ τ ΠΟΥ βίμαϊθϑ {πὸ ῥυῖποῖρ]68 δηᾶ ἐβοίβ οὐ {86 Τοχίμαὶ 
Οὐδ οῖθαλ οὗἩἨ 16 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ Μ}}} Βπη4 {μαῦ 6 Βα8 δοηιιγοὰ 
Ἰη ον ο ποῦ οἢ Οη6 8] θοῦ τ, ΓΟ Υ, θυ 4180 οἡ δἰπιοβί 41] οὗ ἐῃοββ 
1Πδὖ τοϊαίθ ἴο [ἢ6 ὑγδηϑηγιϑϑίοη οὗ δογιρίατα ἔγομχ {π6 ἀαγβ οὗ (6 
ΑΡροβίϊδβ ; 86 ψ1}} βανα οὐδίαιποα {παὺ Κιπά οΥ᾽ ᾿παίγυασίου τ μι οἢ ψ1}} 
Ἰτηραγὺ ὈοΙἢ ἃ ὈΤοδα ἢ δηα ἃ ἀθ ἢ ΠΙὕθ 658 10 811 ἢ18 Β:1Ό]104] βύμα!αβ ; 
6 ψ}}1 6 δα Ιηἴο ἃ Κἰπα οὗὁἨ Ὡποοπβοιοὰβ ΘΟ οοα ὙΥ10} [86 ΓΙ ΘΙΒ 
οὗἁἨ δουῖρίυχα δπα {Π61}Ὁ τ Γ ΚΒ. 

Τὺ πολὺ αἶϑο Ὀ6 ορβοσνϑᾶ {παὺ βδυοἢ ἃ βοθο αν 001} 6 Ὀυὶ 11{{]6 ἀ1κ- 
Ῥοβοὰ ἴο ρῖνθ υὑπάυθ τγοηιΐπεποθ ἴο τθγο οὐἰ θοαὶ ἀοίδ}}]8 πὰ (ἢ8 
δἴαίεπιεπέ οἵ Ῥγοσοββοδ: ψΠθη ποοάδι! ἢ6 Ψ1] 06 τϑϑαν σὰ {{Ἰ|6Ὰ8 
{πῖησβ; θαῦ 6 Μ}}}} ποῖ βεοῖς ἴο Ῥαγϑᾶβθ {ῃθτ 88 {ποβ ἀο ψἼ|Ὸ ἃγδ 
ΘΟΙΙΡΑΓΑΙΨΟΙΥ ὑ6.116 ἃ ἴῃ ογ οὐδ. ΤῊ6 σοπβαπηπχαΐίθ τηδίμοπια- 
τοίη ἀο68 ποῦ ὑΒ1η}Κς 1 ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ ἴο ΒΥ πλιοἢ αρουῦ {Πο86 οἰ ΘΙ ΘΗ ΔΥΥ͂ 
ῬτΟΟΘΒ868 οὗ τπουρθῦ τ 1 τ ΒΟ ἢΐ8 τ ]ηα 18 ΒΑ ΌΔΠ]Υ ἘΆΤΆΠΔΥ; Π6 
ι.868 ποτα ἴῃ σοομπθοίίοη ἢ {παὶὺ ἴο ὙΠΙΟΒ Π6Υ ᾿οδα, 6 Ὀδ868 
γΘδα (8 οἡ (6), δῃα ἢ6 οϑίϊπηδῦθβ ὑπο 848 11 ΚΒ ἴῃ 8. οἰδῖη οὗἩ σϑϑβοῃ- 
ἴῃ, δηἃ ποῦ 88 1 {Π6Υ ροββθββϑα βοῆλθ νᾷ]ὰθ ΦῸΓ {ποῦ οὐ Β6 Κ6β. 
Απά 80 ἴοο 88 ἴο οὔ ]οἴβτη  μἢ6 το Ὀοϑῦ δρργθῃβθηαβ 118 οὔθ ψ}}} 
Κοορ ἀθίμ]ρα βἰδίοπιθηΐβ ἀπ Ῥγόοθϑθθθ οἵ τϑαβοηϊησ' 1ὰ {80 ΟΥ ἢ 
Γτογοῦ Ὀἶδοθ, ψ8 116 Π6 1868 ἴῃ6 τοβ} 18 1 411 σοηβάθηοθ. 1 οσάου, 
οὐ τοῦ, {ο ἀο {18, (86 δ )]εοῦ τωυϑὲ Ὀ6 ἐῤλογομσλίψ Ἀρρσθμθηαοα ; 

8δηα [886 ΒΠ18}} πηθάβατο οὗ αἰϊθηΐοη τ Π]οἢ 10 ἢ88 ΓΘΔ]Υ τοοθὶνϑα ὁ 
[86 ρατῇ οὗ {Ππο886 ὙΠΟ δἷπὶ ἴο 6 13}10]10 8] βοβοΐασβ διχοηρβί ἃ8, μΠ6668- 
διἰδίθβ αὐ ργεδεπί βἰαϊοιηθῃΐβ ἴῃ ἀθίϑ}} ἤΘΠ ΔΩΥ͂ διιοἢ αἸΟΒ 08 ΔΘ 
ΘΟΠΒΙΔογοά, τ ῇοἢ πουϊὰ οἰδογννῖβο 6 προα]οββ.Ό ΤΏοβο ὙΠΟ 816 
ἔδυ! αν τ] ἢ 4. ΤΟγοῖρη ἰΟΠΡΊΙΘ ΤΩΔΥ Τοϑα 84 ΤΟΥ ἴῃ 1, ἸΏ ΟΥΘΣ ΒΙΠΙΡΙΥ͂ 
ἴο οὈίδίῃ ἃ Κπον]θάρο οὗ 1η6 80) οὐ Ἰδοῦ ; 8116 {Πο86 ἴο ὙΠοηὶ 
ἴη6 ἰδησιαρα 18 θὰ ῬΑΓΕΔΙΥ Κπονπ, τπαπδὺ αὐιθμά ἴο ἐλὲς αὖ {π6 βδηθ 
ἴπη6, 17 [Ποὺ νδηΐ ἴο Ἰθᾶσῃ σι μαὺ {Π6 ποσκ οοπίδιηβ. ΤῊ] 18 ἴοο 

 Ῥχοΐδδδοσ Τίιβο βοπάογῇ ἰββιθὰ δοὺς τπ6 Ὀορίπηϊηρ οὗὨ 1856 1Π6 ἤγεϊ ρατγὶ οὗὁἩ ἃ ΠΕ 
εἀϊείοη οὗ ἴμ6 ἄτεςκ Τοκίαταεηῖ, πὶ πίο ἢ ἐΠ6 δυϊπου 168 ἃΣ6 ρίνομ ποτα {Π|ν τπδη Ὀκ ΌΓο, 

ΥΟΙ,. ΤΥ. ῥ" 
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11υδἰγαῦδνο οὗὨἨ [πΠ6 οοπάϊίϊοη οὗὨ Β:Ό]1ο41 βοθο ΑΒ Ἐνλ αν τῇ 18 τ τε- 
σατὰ τὸ Τοχίυδι Οὐ οῖϑηι; δηα ἴμ8, ταυοἢ οὗ [86 ΒΙ10]1164] Ἰοαγηϊηρ; 
διηοησδί 8 18 ἰδ Δ ὈΪῪ ταθᾶστο. 

Τῃ τοδάϊησ [86 σοπιρίαϊηἶβ τηλάθ Ὀν ΒΟΠῚΘ ΘΑΓΪΥ ττὶοτβ, 1Ὁ τηὶρἢξ 
ΒΘ66πὶ ἃ8 1 {π6 τοχί οἵ {6 Νὸν Τδϑίαπιθηῦ μα ονθὴ μθη ταοοϊνϑά 
τηιίουδὶ ἸΏ] ΤΥ ; δηά {Π18 866 π|8 ἴο σοῃίγδαϊοῦ [6 σθηογαὶ γβ 8 οὗ 
οὐ 1 οἰδιη,  ΒΙο Ῥσονα [Π6 ϑμῤείαηέίαϊ ἸπίθοΥ Υ οὗ ναὶ μᾶ8 Ὀ66 ἢ 
ἰγβηβηι θα, 10 18 88 Ἱπουρῇ Βοπιο πιαρηϊβοθηῦ 6 1Ώἔο6 ποῖ ἀ6]Πσὐεὰ 
ΤΩΒΗΥ͂ ΘΟΥ̓́ΘΒ ὙὙΘΓΘ ἴ0 ΓΘΟΘΙνΘ ἸΠ)ΟΥΎ ἔο πὶ ΘαγΘ] 688 μα η 48, 80 {80 ἃ ροῦ- 
{Ἰοη οὗὨ 118 ΟΥ̓ΠΔΠΊΘη8] ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ 6 ΓΘ ἰοϑί. Ὑποβα ψ1ΠῸ δα βθϑῃ 1ὲ 
1η 81} 115. ΟἼΟΤΥ, ΟΥ ὙΠῸ βὰν {π6 ἀἰδϑίϊησί ἰγαθθβ οὗ {Π6 11}-ἰγοδίπηθηῦ 
ψΥΠοἢ μαα ἀεοίλορα τσοὶ οὗὨ 18 σαγνοα [Ὁ]1Δρ6, ταὶρἢζ 50 Ἔχργαϑδ {Π 6] 
Ἰαιη θη ] οἢ8 88 1 {π6 στ ουὶς οὗὁὨ βρο Δ 0]0η ἰδ πιλί ον] ομδηροα 18 
Βίγισίαγο; δπα γοῦ δέου {πὸ ἰαρ86 οὗ τηδῆν οδηίυτιθβ, {86 Βόβοϊάον 
ταῖσῦ 186 ταῖθοσ Ὀ6 Ἰποίϊηθα ἴο νγοηάον αὖ [16 Ἰποογγαρῦ ργοβουνδί οι, 
δηα ταὶρηῦ Ἰυᾶρσα ὑμαὺ [86 Θβυπηαΐθ [Ὀγπηθα οὐἹἩ ΘαΥΪΥ μ᾽ δα Ὀδοη 
1Π ΘΥ̓ΘΓῪ Γαβροοῦ ονογβίαιθα,. Ηδ τοϊρὐ 866 {Παΐ 1Ὁ νγα8 Θϑϑθῃ 1} (ἢ6 
ΒΆΙΩ6,---ἰ 6 Δγοβιοοίγα! ἀΘβιρη ΠΑ ΣΓΘα, δηα {Π6 8..1}} οὗ {16 γί ϊ8ι 8 
Πδηα 50}}} ΕΠ] ν]ϑι 0]6 ; δηὰ ἢ6 σψου]ὰ ἐπα Ἰϑαΐῃ ἐπαΐ 188 ΘΑΙΪΥ 1η- 
}υγ168 δου] βανα Ὀθθῃ ΠῚ {{||6, ἀρὰ οου]α ΟὨΪΥ Βανθ αἰβοίβα ἀρίβ:}8 
νΙΟἢ. Βαθλ ΘΟΙΡΑΓΑΓΨΟΙΥ υπϊροτγίδηῦ; ονθη ὑμβουρἢ ἴο {μο86 ἡγῇ 0 
ἐΐοη ἰἰνϑα μ6Υ βϑϑιῃγθαᾶ ἴο Ὀ6 ἃ ρ6 ΠΟΙᾺ] αἰδβϑισῃῦ ἰο (86 οἀϊῆςθ. [0 18 
ἸΏ ΔΙ͂ΟΥ ἀρο8, ἤθη ἴΠ6 σγΠ0]6 Π88 Ὀδθη τῃϑ]]ονοα ὈΥ πλο, {Πα 8} 
αϑίϊηχαῖθ οδῃ 6 Ὀοϑὺ ἰοσηθα οὗὨ {π6 τοϊαϊϊοη οὗ [16 παυοὶ {παΐ 18 ἈΠ] η- 
}υτοα ἴο {π6 ραγίϑ Ὑ ϊοῖ ἀγα αἀΠ]αριάαίοα, δηα {μ86 οηάθδνοιν δὴ Ὀ6 
Ιηοϑῦ δι ΟΘ ΒΒ ΠΥ τηδα ἴο βοαγοὶ οαὖ ΘΥΘΕΥ͂ [4116 βίοῃθ, δΥἝΡΥῪ ῬΊ6668 
οὗ Ὀγοίκθῃ ὑγβοθῦυ, δπα [0 Εὖ ὑμθπὶ Ἰηΐο {86 ρδοθβ σοι ἀπ η5Κ118] 
Πδηβ ἢᾶνθ βουρὰξ (10 ΤηΔΥ 6) ἴο ΤΟρδὶσ ει ππϑυλῦθα δηπὰ ΘΧίγμΘΟΌ8 
πιδίουϊ ἰδ, 



ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝΒ 

ΒΟΟΚΕ 0 ΤΗᾺ ΝΕῊ ΤΕΝΤΑΜΕΝΤ, 

ΡΒΕΙΙΜΙΝΑΒΥῪ ΟΒΒΕΒΥΝΑΤΙΊΟΝΞΒ. 

ΤΎ ψ1}} Ὀ6 ὉΓ {π6 Τοδου ΒΒ σοηνθῃΐθησα ἰοὸ ὃδ ἰηἰοχιηρα ἐμαὶ 1 ἐδ 6 
Τηϊτοαιιοίοηβ ἴο {πΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗ [86 Νὸν Τοβίδιηοπε, (ἢ 6 οΠοθ οὗ {Π6 
ἘΔΙΙΟΥ α8 ὈΘΘῺ ὈΥΪΠΟΙΡΑΙ ΘΟΠΗΠΘα ἴἰο τηδκίηρ δυο δά] ἴοι δπᾶ 
ΔΙ ΤΟγδ ]Οἢ8 88 σου ὰ Ὀγιηρ ἄονγῃ {Π|Ὲ ΔΏ Δ  γ 818 οὗ ἰῃ6 Νον Τοθίαμγοης 
88. Ὑσι οη Ὁγ {πΠ6 Βδν. Τ. Η. ἤοχππιο ἴο {Π6 ργϑϑθῃΐ {ἴπ|6. ΕἸΧρυθββίοῃβ 
οὗ ορϊπίοπ, ὅζα. (σΒθη ποὶ οἵἴμου γῖβα ποίθα) δγὸ ἀΐδ. [πῃ βοπα οῆδ6θ 
186 δοοουῃΐβ οὐὗἁἨ ραβδί οοῃίγον υΒ1 688 σθαυΐγα [0 θα αἸἜΓΘ ΜΕΥ βιαϊοά, 
8ηἃ οὔἴθη ἃ ἴδ δααιίοηαὶ πογβ βιιῆοθ ἰὸ Ἃἀο (η18.΄(ἃἩ Ιῃ βοῃηδ 
Ρίδοςβ [6 Εἰαιῖοσ ἢ88 δοπαθηβθα {π6 βίδα θηῦθ ἃ8 Ἰη 0ἢ 88 ροββί]6, 
ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ ἤθη δι ]θοίβ οὗἨ ραδέ ταῖμορ ὕπᾶπ ργαβθηΐ ἱπαυ Υ ἃΓΘ 
ὑπάθυ σΟηβιἀθγαίοη, (ΟΥ̓ οἴ ΟΏ8Β μανθ ὈΘΘῺ ἔχου Ἰηϊγοάιιοοα τ ΘΓ 
Τοαυϊτοα ἔγοτῃ {Π6 τ β}} 18 οὗὁ τηοσο σϑοθηΐ ᾿ηνθβι 0 η8, δηα ὙΠ ΠΘΓΟ 
ΠΟΘΟᾺΙ τΠ6 ΕΙΟΥ 88 τρδάθ δαάιυϊοηβ αἰ βιϊησι βῃθα ἔτολ Μγ. 
Ἡοτηθβ ἰοχί. [Ἷ}ἢ {18 π6 Βοϊΐονθθ {πδὺ {Π6 πολιν δανδηΐαρο δηῆ 
ΘΟμΘηῖθηο πᾶν Ὀθθη οομβυϊοα. Μτ, Ηογπθ᾿β τοΐδγθῃμοθϑ ἴο δυῖμο- 
ΤΊ [168 δία Πα ἰπ σΘΏΘΓΑὶ ἀπδὶοσϑα ; θαΐ ΒΘ ΤΠ6Γ6 ν᾽ 88 {Π6 Ορροτίιηγ 
οὗ γοξουσίηρ ἴο ἃ τῇοτα ΟΥἹρΊη8] βοῦγοο, {86 ΕλαΙΟΣ ᾿ᾶ8 τηϑδάθ {πῸ 
Οἤδηρθ. Ὑ τ τοραγὰ ἴο τηοάδγῃ ἱῃα 0 }7168 δηα βοαρίϊοα! οὔ] ΘΟ.ΙΟΠΒ, 
10 88 οἴδηῃ ῃοὺ θοῦ προ Ὁ] ἴο δπίοσ ἱπίο τυοΐ ἀθία!. 10 νγο 
ΔΥῸ Βαιϊ8ῆθα οπ στομπαάς οΓ ουἱάσεποο 88 ἴο ἴμπ0 διιιποσβηΐρ οὗὨ {Π68 
ὈΟΟΚΒ οὗ ΗΟΙΥ ϑδουρίυσα, ΒΌΣΤΩΪΒθβ δηἀ ϑββου (008 0 {π6 ΘΟΠΊΓΑΤΥ 
ποοὰ ποῦ 6 πιδάβ ἴοο ῥγοιηϊπθηί. [Ὁ ν}}} αἷδο 6 ουπά τηιοὴ 
ἸΊΟΤΘ ΤΥΘαΌΘΩΟΥ ἔπδη (86 ρῥγιάθ οὗὨ ἸΏΔΠΥ Τηοἄογῃ8 ἰοἰ8 [Ώθτὴ 8]]Ο 7, 
[πα τοοθῃῦ αἀἰβοουθσῖθβ (48 {Π6Ὺ δῖ ἀδοπιθᾶ) ἴῃ ἰΐῸ ταρίοη οὔ 
ΒοΘρ οἶβπλ γα ποίῃιηρ νι βαΐθυθ Ὀαΐ ἴπ6 τονῖναὶ οὗἁἨ βοπθ νϑιῪ οἹά 
δῃἀ Ἰοηρ-τοίαἰοα ΟὈ]ΘΟΌΟΙ : ἃ ΠΟΘ ἀγθ88, ἃ ὩΘῪ ΓΘΙΤΩΪΠΟΪΟΡΎ, δᾶ ἃ 
ἴον (ἀδστδῃ ἤδῆλθ8 (ἀδοιμηθα ποίδιηρ σου ἴῃ ΠΟΣῚ ΟὟ ΘΟ ΙΓΎ, 
δ σῇῦο ἀ(ὁ ποῖ {μϑιηηβοῖγθα δείίσυε {ΠῸῚΡ ΟὟ ΒρΘΟΙΪ ΑΙ ]0}8), 8.6 
ἀδοιηθα βυβιοϊθης ἴο σίγα ΟΌΓΓΘΠΟΥ ϑιμοηρδί Βοηθ, οί ἷπ {}18 
ΘΟΌΠΙΥΥ δηᾷ ἴῃ {μ6 [Ππ|6ἀ δίαίοδβ, ἴο Βα πΕϊπχθηδθ ἰοηρ' ἀρὸ του οᾶ, αηά 
ΜΒΙΟΝ ργοβοηῦ Ὡοίμίηρ ΠΘνγ, 80 ᾺΓ 88 ἴδλοίϑ δ΄6 ΘΟΠΟΘΤΠΙΘά, ἰο {86 
τλϊη8 οὗ [πο86 0 8Γ6 σομνοσβαῃὺ ὙΠ} αἰβοιιββῖοπε οἢ {Π686 Βυ]6οίϑ. 
ΟἸμοτβ ἀδρασγὶ ἔγοτα ὑμ6 στουπά οὗἅὨ ἔδοῖβ δῃα δνϊάθησθ, ἀηα δβϑιγὴθ 8 
ΡΠΙΟβορῆϊο ϑίβπαϊησ, δῆ ΔΥζῸΘ 88 ἴο (86 ὑγσαἢ (οΥ {Π6 ΘοηΣἌγυ) οὗ 
πον ϑἰδθοη ἴσοι {Π6ὶΡ οὐγ δι] οί να [66] 1ρ8. [Ὁ 18 Μ6}} ἔογ ἴπο 
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βίυιἀοῃπς ἴο θ6 Κορί δνϑῦ αἷϊνθ ἰο 6 δοβοϊαί6 οἱαίτηβ οὗ ευἱάδπεοε, ἀπ 
ἴο ΤΟΙ τ 6 {Ππαὺ τΥ 8116 ΟΡΙὨ]ΟΏΒ ΤΩΔΥ͂ ομδηρα δῃα ΣΟ ἤΔΏρΘ, ἀ506}- 
ἑαϊπο ξαοίς ἀπ τϑα] οὐ)οοξίυο ἐγμξῆ, τααβῦ ον Ὀ6 {Π6 ΒΆΠ16. 

αν“ ΦὋ  πΠ  “““π“““π“ “πο μον 

ΟΗΑΡΤΙᾺΝ 1. 

ΟΝ ΤῊΞ ΟἹ ΑΒΒΙΡΊΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚΒ ΟΒ ΤῊῈ ΝΕΥῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ὙΑΕΙΟῦΒ τηοᾶδ8 οὗ δυταπρίηρ ἴπ6 ὈΟΟΚΒ οὗ (86 ΝΘ ῚῪ Τ᾽ οβίδιμοῃς 
Βανα οδίαϊποα αὖ αἰἴδγοηῖ {168 ; ΠΟΥ 4068 ἴῃ6 ογάθσ ἴῃ ψΠΊο ΤΠΟΥ͂ 
816 ἴο Ὀ6 ἰΟυπῃα [ἢ τη δοΟΥΙρύβ Αἰ γα 8 σουγοβρομα συ] ἢ (παΐ 1 τ ὨΙΟ ἢ 
ΠΟΥ ΤὁσουΓ ἴῃ {86 ρῥγϊηΐθα ΘΟρὶ68 δηα τοι ὑγϑηβίοπ8. ΤΠ6 600]- 
Ἰδαίου παπᾶ ἀυταποοιηθηῦ οὗὨ [ῃ6 ὈΟΟΚΒ οὗ {π6 Νὸνν Ταβίαιηθηῦ Ὀο]οπρ᾽ 
ῬΓΟΡΘΟΙΪΥ ἴο {16 ΒιδίονΥ οὔ [86 ὑδθοη 88 βιοῃ. Τῃ6 ρσγθαίου ρματί οὗ 
1Π6 ὑνδηςγ -ϑουθη ὙΤΠΠΏρΡΒ ΓΘ ΚΠΟΜῚ [0 ἤανα ὈΘΘῺ 1 ΨΘΟΓΥ͂ ΘΑΥΪΥ τ186. 
ΤῊ ἴουγ (ἀο8ρ6]8 ἕοσιηδα ἃ οοϊροίίοπ. αὐ δὰ ΘαΥΪΥ ροτὶοα οὗ (Π6 βθοοηά 
σοηζαΓΥ, δπα 80 α1Ἰἃ {μ6 ἘΣ Ρ18.165 οὗ δι. ἴδῃ! Τὸ {8686 οο θοῦ! οη8 
[π6 οἴποὺ θοΟΚΒ σοῦ σγαάμαϊ Δα ἀ6α, 8ο ἐπαῦ 41} σοῦ κζονγα ἴῃ 1Π6 
ΘΑΓΙΥ ραγύ οὗ (6 ἰγὰ σοπίυτν ἰο ἀἰβογοηῦ ΟΠ τ βδη τγιΐοσβ, ἀπά 
ἔγοτῃ τ{π6 Ὀορὶππίησ οὗ {π6 ἔουγΒ 086 απΐοπ οὗ 411 {Π6 ὈΟΟΚΒ ἴῃ οπ6 
οοἄδθ Ὀθοδπλα ἰδ διίαα].} ΑΥΠΑΠαβια8, ΟΥὁ {π6 δυῦμογ οὗ [η6 ΒΥ πορβὶβ οὗ 
1μ6 ϑβαογεά ϑδογιρίασθβθ αἰγὶ υίθα ἴο πἴμα, τα ῖκοβ {86 Νὸεν ᾿Γαβίαπηθηΐξ 
ἴο δοπμαβὶϑὺ οἵ οἱριῦ νοϊαπηθ8β ΟΥ Ραγίϑ, ν1Ζ. ἴπΠ6 Ὁ (ὐο8ρ615; {π6 ΜῇῪ 
Ῥοοϊς ἰ8 {πΠ6 Αοίβ οὗ 186 Αροϑέῖ6β ; (π6 δἰσέῤ δοῃΐδιηβ {ῃ6 βευβθῆ 
Οδίμοῖο ΕρΡΊ 5.165 ; (Π6 δευοπέλ, [λ6 Τουτίθοη Εἰ Ι 8168 οὗ δι. Ῥαμ] ; ἀπά 
{Π6 εἰφλέλ, [πὸ Βιονοϊδίϊοι οὗ δ, δοίη. [Ι͂ῃ ἃ ἰαΐοσ ἃρθ, ᾿μθοπίϊυϑ οὗ 
Βγζαπίϊαπι3 αἰβίγ θυ 64 (Π6 Ὀοοΐτα οὗ {6 Νενν Ταβίασαθης ᾿μΐο 81Χ 
ὈΟΟΚΒ οὗ ρᾶγίβ, {π6 ,γϑέ οὗ τ ΒΊΟἢ Θοιαργιβοὰ ἐπ6 (ἀο806}8 οἵ Δίαιον, 
δὴ Μεγ; {Π6 δεσομνα ἴῃοβα οὗ [ψῈΚ δηά “οἤη ; μα ἐλῤ᾽γαά, τῃ6 Αοἱἰϑ 
οὗ 1η6 Αροβί]δβ ; {πη6 φοιγέλ, [16 βαυθῃὴ (ὑδίμο ο ΕΡΙ51168; {π6 ΜΛ, 
{πὸ Τρ βι]68 οὗ δι. Ῥδὰ]; ὧἀπὰ 1πῸ6 δἐσέλ ἴ6 Αροοαῖυρβο. Βυΐ {86 
ΤΊΟΓΘ τηοάστῃ, πα σοί δ᾽ ΠΥ ΠΟΤῈ σΟηνθηϊοηῦ δυσδηροιηθηῦ, 18 [δαί οὗ 
{π6 Πζίογοαὶ, Ζ)οοίγί αὶ, ἀπα γορλείίοαὶ ΒοΟΟΙΒ. 
ΤῊ ΗΙΒΤΟΕΙΟΘΑΙ, ΒΟΟΚΒ 8Γ6 βιιοῇ 88 σοῃίδιῃ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΙΥ ταδέξογβ οὗ 

ἔλοῖ, ἐβοιρὰ ροϊη8 οὗὨ ἔα ἢ δηὰ ἀοούτϊ πα ἀγα αἷβο ἱπίθογσσχογθη, ΤΉΘΥ 
οοηϑιϑὲ οὗ ὕνγο ραγίβ ; (86 ,γβέ, σοιηρτίϑιησ {Π6 ἴοαν (ο8ρδ6]8, τϑὶδίθβ 
1.6 ΓΔηΒΔΟΙΣΟηΒ οὗ 6βιι5 Ὁ τϊδί, ΤΉ86, ψ ἤθη ἔοττηρα ᾿ηΐο ἃ νοϊυτηθ, 
ἢν βοπηθίϊτηθϑ ὕθθῃ οΟ]]δοὐν Ι Υ ἰογηρα Εὐαγγέλιον, ἐδε Ο΄οερεῖ, ἀπὰ 
Εὐαγγελίων Γραφή, ἐδε ϑογίρέιγε 9} ἐδο Οοδροῖβ. ὙΤΠ6 δεοοπα ρατὶ οἵ 
{Π686 Βιϑίογιοαὶ Ῥοοκβ χϑἰαΐθϑ {Π6 ἰχαηβασοηβ οὐὗἨ ἐμ Αροβίϊεβ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ {Πο86 οὗἩἨ Ῥείθρ δπὰ 140], απᾶ σου ργίβαβ {πΠ6 Ὀοοΐκβ οἰ] 
1π6 Αοἴϑ οὗἩ τ86 Αροβίϊοβ'ιι: Τὰ ὍΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΒΟΟΚΒ ἱμάς {Π6 
ἐουγίοοη Ῥϑυηθ, δηα αἷδο ἐμ βανθὴ (ὐδίμοϊϊο ΕἸ βέ]ϊδβ. Τὴ δρρεὶ- 
Ἰαύϊου οἵ Οαἰλοϊϊς Ἐίβέϊεα, τ αΐθνο 6 118 οτἱρίη, 18 οὐ δοῃβι ἀθσαῦ ]α 

1 ἣδθο ὙΥ οβίςοιβ “ Ηἰβίοσυ οὗἉ 189 ὕδῃοῃ οὗ ἴδ Νονν Τοβίατωοης ἀυγίηρ (π6 ἢγδιὶ ἴΌῸΣ 
Οθημιγί 68" (δι τί ἄρσθ, ΜΙ δοτ ]]δη, 1855); δηὰ ἔοσ 8ῃ οὐ] πο οὗ τ[π6 ονυνίάθηςθ, ΤΎαρε ]68᾽ 8 
“ΑἸ οῖατο ΟἹ 186 δι ΠΟΥΒΏΡ δηὰ γδπδιηϊβδβίοη οὐ [π6 ΒΟΟκβ οὗ ἴ9 Νὰ Τοδίδιηοης 
(Βαρϑβίον, 1852). 

2. Ὧηο 6608, δ.ί. 2. οἱἱοὰ ὈὉγ Ηοίάορσροσγ, Μδπυδ]6 ΒΙ ] συμ, Ρ. 441. δηὰ Βυτηρδβ, Οὐδ 
Οτῖς, μὰ [ἀὐσοβ Ν. Τ. ". 97. ᾿ ἡ ἐμὰ 
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ΔΙΑ ΟΣΥ, Ὀοὶπρ τα ῃΠ]οηοα ὈΥ ΕἸβοὈϊα8, «τόμ 6, δηχὶ {πΠ6 ρβουᾶο- 
ΑἸΒαμαβῖιβ. ΤῊῸ Βονοϊδίοη οὗ δὲ.  οἢπ ἔΌσγηλβ {π6 ῬΕΟΡΠΕΤΙΟΑΙῚ, 
οἰαββ οὔ {π6 Ῥοοῖκβ οὗ 86 Νοὸνν Τοδίαπιθηΐ, δου ἴῃ οἰμοτα ῥσὸ- 
ῬἢΠθοΐδθ ἈΓΘ 4180 ᾿πίθγβρογβοα, 

Οη (δε ργϑοθάϊηρ οἰ ββι βο δ ΠΟ 1 6 ΠΊΔΥ σοπλατκ, {πὶ {Ππ6 ΔρΡοΘ]]ατίοη 
οὔ Ἡ!ϑίογιοδὶ Βοοῖκβ 15 σίνθη ἴο {πὸ (ἀυΒμ6}8 δπᾶ Αοίβ, Ὀδοαιβο {ΠῚ 
ΕἸ] οἰ -τηδί[οΥ 18 ὈΓΙΠΟΙΡΑΙ]Υ βίους] ; δηὰ ὑπαὶ (π6 (ἀοβμαὶβ 8ΓΘ 
Ρ]ασοα Μγεί, οῃ δοοουπὶ οὔ ἴμ6 ᾿πηρογίαπος οὗ {πεῖν σοῃίθπίβ, ἡ ΒΊΟΣ 
τοίαία (ῃ6 Βἰβίοσυ οὗ {πὸ 11ἴθ, ἀϊβοουγβαθ, ἀοοίγιθ8, σαΐγαο 68, ἀθδι ἢ, 
ΤΟΒΌΤΓΘΟΙΟΙ, ΔΠπΠα δβοθπβῖομ οὗ “δβιι8 (τῖϑί, τ μι οἢ ἔοστῃ [Π|6 ἈΥΙΠΊΑΓΥ 

᾿ 8ΙΓΟ]68 οὗ {π6 ΟΠ γβύδη ἔ118.2 ὙΠ ὈΟΟΚ οὗἉ {ΠπΔ Αοίβ οὔ {π6 ΑΡροβίϊββ 
18 μἰδοθα βεσοπά ἴῃ οὐάᾶθσ, Ὀδόδιιβα 1Ὁ σοηθυ68 Δηα οοπῆγσγπιβ (ἢθ 
Πιδίουυ ἀοἰνογοα ἴῃ {π6 (ἀοΒβρο6]8, ἀπά ρῖνοϑ ἂπ ἀσοουηΐ οὗὨ [86 σὨ ΓΟ 68 
ὙΠ ]οἢ γα ρῥἰδηίοα ΟΥ̓ {πὸ Αμοβί]ϊθοβ. Τῇ 1 ρ᾽βέ]68. Ὠο]α [π6 ἐλίγά 
ῬΪδοθ, θδοδιβθ {π6 Ὺ οοπίδιη ΒΕ ΓΟ ΟἢΒ ἴο {π6 πον] Υ- οἰ] δηΐθα ΘΠ χΟ 68, 
Βηαἃ τόσο [ΠΥ δχρίδιη, οοπῆγμμ, δηα ΔΡΡΪΥ ἴμ6 ἀοοίγποβ οὗ 1ῃ6 
(οδραὶ. [Ιἢ [Π6 ζοιγίδ υ͵]λοα οοπλθβ ἴπΠ6 Αροσδίνρβο, ψ μοῦ, τ. Μ|]} 
ΤΟΙΊΔΙ ΚΒ ὃ, 18 ΔΕΥ ρῥἰδορα Ἰαβϑί, θδοδιβα 1ὖ ρῥγϑαϊοΐβ τπΐησβ {ὑπαὶ ἃγθ 
Βογοαΐίογ ἴο 6 [Ὁ]8]164, ἀπὰ 8 ἱπογοέοσο οἵ ἃ ἀϊεγοηΐ Κιηά ἴγοτῃ [Π 6 
Τοβὲ; δῃηὰ αἷθὸ δϑοδδα 1ὖ ἢλβ, ἰονγαγβ (ῃΠ6 Θδηα, {πα τοσαῦθ 
οἰδυδο (αν. χχὶϊ 18, 19.) ἀραϊηβί δ αἸηρ ἴο οΥ ἐα Κιηρ ἔγοια ἴἴ, ν ΒΙΟἢ 
ΤΩΔΥ ὉΘ ΔΡΡΙ1οα ἴο 411} [86 Ὀοοϊκ οὗ δογιρίατα: ἴο ψ ιο ἢ Οὐβογνδιῖοη 
6 ΙὩΔῪ 864, ἐπαΐ Π6Γ6 ἅτ βίγοῃηρ ΧΘΆΒΟῺ8 [ὉΓ α]ανιηρ 1 ἴο Ὀ6 {80 
Ιαϑὲ πυσιιίθη οὗ 411 16 ὈοΟΚΒ οὗ ἴπ6 Νὸιην Τοβίαπιθηι." 
ὙΠ τοϑρϑοῦ ἴο [6 ογάοῦ ἴῃ ἡ Π]οὮἢ ραγ Ιου ]αΥ ὈΟΟΪΚ8 (6ΒΡΘ 4 }}γ 8. 

Ῥδυ]Β ΕΣ Ρ181165) ἀγα ἴο Ὀ6 ρῥἰδοθα Ὡπάθν [Π686 Γαϑρϑοῖγα οἶδβθθβ, {Π 6.9 
18. ἃ ΘΟΠΒΙΔΘΥΑΌΪῈ ΑἸ ΓΘης6 Οὗ ΟΡΊπΐοπ, ᾿ῃ σοηβοαῦθηοα οὗ {πὸ ἀἰνογὶ ιν 
ΟΥ [16 ἀκλίθβ ἤθη {86 ὈΟΟΪΚΒ ἃγὰ βιιρροβθα ἰο ἤδνθ Ὀθθὴ τσ θη. 
ΑΒ [Π686 ἀδίθβ. ἃγθ ραγίλου Αυ σοπβιἀογοα πὰ (π6 δοοουπξ οὗ δϑδοὴ 
ῬΟΟΚ, ρσίνθῃ πη ἴδ 6 [0] ον ρ ΡΔρ68, 1ἴ ΤΑΥ͂ ΒΒ Οα αὖ ργθβοηΐ ἴο σθεηδγκ 
{μαῦ 6 ΟΥ̓ΔΘΣ ΠΟῪ ΘΘΠΘΙΓΆΪΥ τοσοϊνοα 18 ὙΘΙῪ δηοϊδηῦ, Ὀοῖηρ {παῖ 
Τὴ ΠΠ]ΟηΘα ΟΥ̓ 1 ΒΟ Ό] 8 1π [6 ΘΑΙΪΥ μαγί οὗ 116 ἔουγί ΘΟ ΌΓΥ, 898 1 
᾿ιδα ργορδαθὶν θθθη {86 οτγάοσ δαορίθα ἰοπρ ργανιουβῖὶυ. Ὁ ζγ. ΤΠ γάμο Γ 
(πὰ τποβο ἡυἀσπηοηῦς Βίβμορ Τότ] η6 ὃ πα8 δοαυΐθ8ο64) 18 Οὗ Ορ! βίο 
{παῦ τ[π6 τοοοϊνοα ογάϑῦ 18 86 Ὀβδβῦ : ἀῃὰ δἰ ἱμβουρἢ 1{ 18 ὈΟΤᾺ ᾿ποσθδίϊηρ 
δηΐ υδοῦ] ἴο Κποὺῦ 16 οὐδοῦ ἴθ ὙΠΙΟΩ δ᾽, δ} 8 ΕἸ 8.168 6 γ6 
υτιδη, γοῦ μ6 18 οὗ ορίπίοη {παὺ γχ βῃου]ά πο ἀονυϊαΐθ ἔσγοτα {μδΐ 
ἈΓΓΆΠΡΘΙΉΘηΣ ὙΓΠΙΟ. ᾿α8 ὈΘΘΠ 80 ἰοηρ Θβί Ὁ] 186 α ἴῃ τηοϑβὺ βα! οη8 οὗ 
{Π|6 οΥἹρΊ πα] τϑοϊκ, 88 γ76}} 88. ἴπ τη θυ νΘγΒίΟἢΒ, ρΑΥΓΠΎ ἢ δοσουηῦ 
οὗ {π6 αΙβΙο Υ τ ιο νου] αἰθημα βυοὶ δὴ Δ᾽ Θγαῦοη, δηὰ αἶβο 
Ὀοσδυβα {Π6 ογάϑγ οὗ ὕϊτηθ δὰ8 ποῖ γαῖ θθθῃ βοίι16ἃ Ὀογομα {Π6 ροβ8βὶ- 
ὈΠΠΥ οὗἉ αἰδρευῖθ.5 

 Ἑυδορίαδ, Ηἰοῖ, Εο], 110. 11, ς. 283, ἩΗ]οτοπγπιΐ, Οδὶ, δετῖρι. Εςο]οδ. (Ορρ. ἔοπι. ἱ. ὈΡ. 
169, 170. Ἐταηοοῦ, 1684.) Ῥβευάο- ΑἸΒαπβδὶΐ ϑύπορβ. ὅδογ. βοσὶρι, ἴῃ ΑἸ Δ Π δ ΟΡΡ. ῥ. δ9. 

» Οοηῃδβί ἀοΥΆ]6 ἀἰδουβϑίοη [88 ἰδίθῃ ρίδοθ δου 86 Ογπιδῃ οὐ τἰοϑ, δηἃ Βοιῃο ἴον 
εχ ἶσα πὰ [18 ΘΟΌΠΙΤΥ, τοαροοίπρ ἴΠ6 Βουγοοδ οὗ [86 (ὍΣ ΟΟπρ01]8, Ηγροιοδ18 μ48 διι6- 
Ἄοοεαοῆ το ΠΥροιιοβίβ; δηὰ ἴΠ6 Ἰαϑὺ 8. 88 ὉΠπδα ἰδ Δ Ο ΟΥ 88 ἴΠ6 ἢσεί. ΕὟΓ ἂπ δοσουηῖ οὗἉ ἴδ 
Ῥγὶποῖραὶ ἱπθουῖοδ ου 118 βιιδ)]εοῖ, (ἢ τοδάοσ 18 γοίεσσοὰ ἴὸ [89 Αρρεῃάϊχ ἴο [18 νοϊασηθ. 

8. Μ|}}) Ρτοϊροῃι. δὰ Νου. Τεβί. ὃ 239. 
4“ Ἐυπιρεὶῖ. σοι. ΟΥ̓. δὰ Νον. Τοδβί. ΡὈ. 98---120. Μοϊάἀσηδδνος [ηἰγοά, δα Γ0. ΒΙδ], 

ῬΡ. 304-206. Ηεϊάορρος, Μδπιδ6 ΒΙὈ]ΐοιπι, ΡΡ. 441---447. 
5 ἘΠοπ η 8 οὗἩ Ομ γίβιδῃ ΤΒΟΟΪΟΡΎΥ, νο]. ἱ. ἢ. 276. 
4 Ὅτ. [γάμοι οσΚΒ, ϑνο. γο]. Υἱ, ὑῃ. 64]---649.; 40. νο]. 111, ὑ». 454-- 458. 

»υ8 



7Τηϊγοχμοίϊοη ἴο ἐδο ειο 7Ζεσαηιοπέ. 

ΟἿ6 ΥἹο (86 νϑυοιΒ οἰαδβοβ οὗ (86 Ὀοοῖθ οὗ 86 Νοῖν 
δῦονϑ οπυμποσγαίοα. 
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ΟΗΑΡ, 11. 

ΟἿ ΤῊΒ ΝΑΜῈ ΑΝῸ ΝΌΜΒΕΙΞ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΝΟΝΙΟΑΙ͂, ΟΟΒΡΕΙΣ,Ά. 

1. ΤῊΞ ποτὰ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ, σοῦ τὸ ἰγαηδίαία (ἀοβροὶ, δον 
ατσοοῖκ ρῥγοίδπο τυιύθγβ ᾿ βῆ 68 ΔΗΥ͂ ροοά [Δ Ἰηρδ (ἔγοτῃ εὖ, φοοά, δια 
ἀγγελία, πιέββασε ΟΥ̓ ἐϊἀἿπ95), ἈΠμα ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 8. Ἔχ ον τ οὐγ ΕἸ Πρ] 8ἢ 
ψοτὰ Οοβρεῖ, ψΜ Ὠϊοἢ 18 ἀογινοα ἔγοῃ ἰῃ6 βαχοῃ νοσάβ τοῦδ, αοα ΟΥ 
οοἕ, πα γρεὶ, ἐσογὰ οὐ ἐάϊπα, ἀπα ἀσποῖοϑ ἀοἀδΒ ψογὰ οσΣ φοοά ἐϊάϊπρα. 
ῃ 6 Νὰ Τοβίατηθηῦ {Π18 ἔδστη 18 Θομῆηθα ἴο {π6 ρ]δα [Δ 1ηρ8 οὗἉ 16 

ϑούμα! οοπιπρ οὗ [μ6 Δθββίαν, δπα ο {86 βα] γαίῃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΙΥ 
ῬΓΘΔΟΒΘΑ ἴῃ 18 πᾶπ16; 80 {μαῦ 10 18 ΘσΘ ἢ ΟΡΡΟΒΟα ἴο {Π6 Ῥγορῇθοῖ8β 
σοποογΐησ Ομγιθῦ, (Βοαι. 1.1, 2.) ὙΤῆαΒ, ἴθ Μαῖίί. χὶ. ὅ. ουῦ Ἰμοτὰ 
ΒΑΥ͂Β, “(Π6 ῬΟΟΥΓ ἢδνα {πΠ6 (ἀοβροὶ ργοβδομοα ἰο πὰ; {ἐμαὶ 18, 1π6 
δανϑηΐ 8δη4 ἀοοίγηοβ οὗ {πΠ6 Μοβϑιαῆ οσ ΟἸσῖβῦ ἄγ ργθδομδὰ ἴοὸ {Π6 
Ῥοοῦ, ρηρσο θοοϊοβιαβίϊοαὶ πυιίουβ σᾶνα ἴ[Π6 Δρρμεο]]αίοη οὗ (ἀοδβροὶβ 
το (6 ᾿ἴνοβ οὗ Ο σιϑέ, ---- [ῃαῦὺ 15, ἴο ἴμο86 βδοσθα Ὠιβίοσιθβ 1 ΜΝ ΠΟ 
ΓΘ ΤΘΟΟΓΘα {Π6 “ ροοά [Δηρθ οἵἨ ρτοαῦ ἸΟΥ͂ [0 4}1 ρθορὶθ," οὗ {86 
δἀνοηΐ οὗ 86 Μοββιδῃ, ἱοροίμοῦ τ 1} 411 18 ἸοΟΥ [Ὁ] οἰγουταδίϑμοοϑ ; δηὰ 
ἤδησθ δ6 δυίμοῦβ οὐ {8ο86 ἢιβίοτιθβ πᾶν δοαυϊγοά {86 {{||6 οὗ 
ΕΥΑΝΟΕΙ,18518.2 Β681468 [818 ρΘΠΟΓΙΑΙ {1ΠΠ|}6, [Π6 βδογθα ᾿υ]ογ8 86 {Π6 
ἴοστῃ (οΒροὶ, ἤθη ΘΟΠΒΙΔΘΓΘΑ 88 ἃ Πη6888σ6, ὙΠ} ἃ νυ οῖγ οὗ δρ μοί, 
ἡ ΒΊΟΝ, 1Ὁ ἸΏΔΥ͂ Ὀ6 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΤΩΘΠΙΙΟΗ. 

ΤΉι8, 1Ὁ 18. 04116 {6 Ο΄ερεὶ ὁ. δας (ἘΡΆ. νὶ. 1δ.), θδσδιβα 1 
ῬΓΟΟΙΑἰ πὶ ροδοθ ψὶ ἢ οὐ ἴο {Ἀ]16η τηδη, {μγουσῇ «688 ΟἸσδυ; -- 
7Τὴε Οαοερεὶ 9.77 Οοα οοποεγηπίπο ἀὶβ ϑοη (λοηι. 1. 1. 3.), Ὀδοδαβα 10 τ οἰ αὔδϑ 
ον ῖπρ ΘΟΠΟΟΤΏΪηρ ἴπ6 ΘΟμσορύομ, ὈϊΓίδ, Ργθδοηρ,, Τῖγδ 0168, 
ἀρδίῃ, γοδυγγοοίοῃ, πα ἀϑοθηϑιοὴ οὗ 6811 (Ἰτιβί, δα {Π61Γ γοβα 8 ;- 
Τῆς Οοερεῖ 9} ἰδ ϑοπ (οπι. 1. 9.);---- ΤᾺ Οαο8ρεὶ 9} ϑαϊυαίίοπ (ΕΒ. 
.. 13.), θασαιδα [Ὁ ὈγΙηρΒ βαϊ ναϊίοῃ ἴο ὑπ ἰοβύ, γῇο σϑοοῖνα ἴΌ;--- Τὴ 
Οοϑερεὶ Ὁ ἐλ Κίηφάοπι 97 αοα (Μαῖϊ. ἵν. 28., 1χ. 85., χχῖν. 14., Μασ 
ϊ. 14,}, Ὀδοδιδα 10 ᾿γοοϊδιτηβ {Π6 βΟῦγ Σ᾽ δηα ἀομηϊηΐοη οὗ {πὸ Μοββιαξ, 
1Π6 παίυσο δπᾶ ργίνι]ορϑβ οἵ μὶ8 Κιπῃράοῃμμ Ἰηΐο ψ ΒΙΟἢ 1Ὁ Ἰηἰτοάμοθ8, 18 
Ἰανγ8, δῃα 1Π6 ἀυΐ168 οὗὨ 118 Βυ)6οί8;--- Τὴε Ὡογά ον Ζ)οεἰγίπε (λόγοϑ) 
97 ἐλο Οοϑβρεὶ (Δοῖθ χν. 7.);--- Τὴε δογταά 9} Πεοοποιϊιαξίοπ (2 (ον. 
ν. 19.), θδοαυβα 1Ὁ πιαῖζοβ Κηονῃ ἴΠ6 ΤΔΠΏΘΙ 8 Πα ἰογπ8Β Ὀγ τ ΠΙΟΝ 
(ἀοά 8 τϑοοῃο θα ἴο ΒΙΠΠΘΓΒ; --- 7 Λε Οο5ρεὶ 97 αἴοτν (οὐ [6 ρ]οσίουβ 
(ἀο5Ρ6}]) 9 ἐλε δίε55εὦ αοὐ (1 Τιμ. 1. 11.), 88 Ὀδίηρ (Παὶ αἀἸβρθηβαίοη 
ψ οἢ Ἔχ 115 [86 σ]ΟΥΥ οὗ 4}} (π6 ἀϊνίηθ αἰγιθυΐαβ ἴῃ (Π8 δα] νδίοῃ 
οἵ τωδηκὶπα; --- δὴ 7Τλε Οοβροεὶ 9 ἐλε αταοο ὁ. Οοὐά (Αοῖϑ χχ. 24.) 
Ὀδοδιιβ6 10 18 ἃ ἀδοϊαγαίίοη οὐ οα β ἔγε νου [ον ΑΓ 8 Β᾽ΠΠ6ΥΒ ὙΠῸ 
σου] οὨΪΥ 6 πιϑί ὈΥ φσγασθ. Τὴ Ὀ] ββίηρβ δηά ρυινΊ]αραβ ῥγομηϊβοᾶ 
ἴθ (6 Νεοὺ Ταβίδτηθηΐ (1 ΟὐΥ. ἰχ. 23.); {86 ρυθ]}1. ρῥγοξοϑδβίοῃ οἵ 

᾿ Οπ ἴδο νασΐοιιβ πιθδηΐηρβ οἵ ἴῃς ποτὰ Εὐαγγέλιον, ΘΠ] 6 8Πη6 ΓΒ πὰ ῬΑΣ ΚΗ υγϑι 8 ατϑεῖκ 
1,χΐίοοῃ, ΟΣ 1,οιιϑά θη ῬὨΠ]οίορυβ ατϑοῖβ (ΡΡ. 138---185.}.) ΙΏΔΥ ὍΘ δι ΠΑΡ ΘΟΌΒΙΥ ΟΠ." 
δι τοά, [ εὐαγγέλιον, ἰλε τεισαγά ὁ φορά ἐπα σίγοη ἴο [86 τηρεοίσοτ, Οἀ. 14. 152. 166, 
.... ἢ, φοοά ἐϊαΐπρο, φορά πεῖρα, 1πς. Αβὶπ. 26. ΡΙας. ὅς. ΙΔ. 6}} πὰ δοοιί.} 
3 Ῥοδοπσηῦ!οσ; βοθυϊα ἴῃ Ν, Τ᾿ Ἰοπ). 1. ΡΡ. 23, 8. ΜΙοΔο] 8, γο]. 111. ΡΡ. 1, 2. 

ὉΡά 
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ΟἸγιβίδῃ ἀοοίσιπο (Μαῦῖς νὴ]. 85., χ. 29., 2 Τί. 1. 8., ῬΆΣ6πι. 
νον. 13.); δηα ἴῃ Ὁ]. 1. 6. 8, 9. ΔῺΥ πον ἀοοίγ πθ8, Ὑ ΒΟΥ ἔτ ΟΥ̓͂ 
4156, ἄγ τοϑρϑοί γεν ο]] 6 ΘΟ κρεῖ", ἴτοτα τ μβαῦ {μον ργοΐε88 ἴο Ὀ6, 
ποῦ ἴτοπι ἡγμαῦ {ΠΘῪ 8Γ6. 

11. ΤΠ ροπογαὶ ἀδβίρη οὗ {π6 Εναπρο 188 ἴῃ πτιτπρ (6 (Λοβροἶϑ 
88, ἀΟΌΡ 1688, ἴο οοπῆττῃ {π6 ΟΠ γι βδηβ οὗ {Πδὺ (ἀμ! ΘνΘΓΥ βυοοθθά- 
1η0) ἂρ ἴῃ {ποὶγ 6] 16 οὗὨ {π6 σα {μαὺ “6508 18 6 Μαβ8βΙ 8}, 186 
ϑοη οἵ ἀοά, {πγουρἢ ποτὰ αἰοπα {ΠΟΥ οδῃ οδίαϊῃ δἴογμαὶ 116 (Φοἢ ἢ 
ΣΧ. 31.), 8Δπ4 4]8ο ἰο ἀδίεμπα (818 πιοπιθηΐοιιβ ὑσχαἢ ἀραϊηϑὲ [Π|6 σα] ἈΠΊΠ165 
οὗἨ [πΠ6 βϑανοσβαγιθβ οὗ ἴπ6 ΟἸγιδδη 81:1. ΕῸΓ, 88 {μ6 “618, δα 
{Πο86 0 Βαρροτγίοα [ῃ6 «6υγ 88 βαρογβσ θη, σου]α σΑ] υτηπ]δίθ, δά 
ΘΠἀθαγΟΙ ἴο ΓΟΠΑ͂ΟΣ βυβροοίοά, (Π6 οτα] ἀφοϊαγαϊοηϑ οὐἁ {π6 Αροβί!6ϑ 
ΘοΟΠσογησ [86 116, ἐγ μβαοίοη8, ἀπ σοβαττθούοῃ οὗ ΟἿΣ ϑδνίουγ, 11 
ΒίΓΘΠΡΊΠΘΠΘα {86 ἔα ἀπ οΘουγασοα οὗὨ {μ6 γϑί ΟΒγΙβυ.η8, 8πα 10 νγᾶϑ 
ΠΘΘΟΙῺ] [ῸΣ ΤΠ ΘΙΣ ΒισΟΘβΒΟΙΒ, [μαῦ {Π6 τηοβί ἱπιρογίδην ουθηΐϑΊη {Π6 ἢ15- 
ΤΟΥῪ οὗ “688 ΟἸγῖβὶ βῃοι]ά θ6 οομηηλ 64 ἰο τττηρ; ἴῃ δὴ δα πουῖα- 
ἐἶνα παύου ὙΓΏΊΟἢ Βῃου ἃ βοῦ ἐγ Π18 ΟΡ ΏΙΟΥ δπα αἴ γ]π6 τηδ) δίυ. 
ΠΙΒ ἴαβὶς τγῶβ Ἄδχϑουΐρα Ὁγ ἔνο “ροεέϊο5, Μαιῖμον πὰ Φοόμη, δπὰ 
ἐισο οσοπιραπίοπϑ οὗ [6 ΑΡροβιί]6β, Μαγὶς δὰ 1ακο, ΟΥ̓ [686 Εὔνδησθ- 
᾿Ἰδῖ8, Μαιύμον, Μαγῖ, απὰ 1υκα μαννα οὨ ον σο]αίθα 1Π6 δοίϊοπβ δὰ 
ἀοοίτπαΒ οὗἉ «6818 ἴῃ (1Δ411166, ργοθδΌ]Υ οἡ δοοουηΐ οὗὨ {86 [8188 γορογίϑ 
οἰγουϊαίοα Ὀγ {π6 “678 οὗἉ «“ 6τγιιβαίθῃι ; ψπο, Ὀοὶπρ ἀη40]6 ἴο ἄδην 186 
ΤΠΘΙΙΟΓΆ 6 ἀπ ποίουτϊουβ ὑγβηβασ 0 η8 ρουίογιηθα {μοῦ ὃν «6888 
ΟἸγβί, βοοὰ ἴο πᾶν αἰϊγθοίθα 411 {πεὶσ οἴογτίβ ἰο ᾿ηγαιαδίθ {ἢ 6 
οΥΘαΙ ΠΥ οὗ ταῦ Βα 18 βαϊα ἰο αν ἰδυσῃῦ δμὰ ἄοπα ἴπ (14811|66. 
ΙΒ 18 [Π6 Τῆογο ΠΠἸΚΟΙΥ, 88 γα ΚΟ {πα ἴον μ6} ἃ {π6 ΘΔ] ]6αη8 ἴῃ 
1Π6 αἱπιοδῦ σοῃΐοιηρί, 88 076}} 88 θυεσυ ῃῖηρ ΒΟ Θά ἔτομι παῖ 
οοπηίΐτγ. (Φοἢῃ νἱ]. ὅ2.) Θ᾽ ΔΡΡΘαΓΒ ἴο ἴανα θθθὴ ὑπ6 γθᾶβοῃ ὙΠΥ 
1Π686 ἴῆγοο Εὐνδηρο 189 μανο σοϊαίθα [86 ὑγαηβαοίϊομβ οἵ “688 ΟἸγῖβῦ 
ἴῃ (ἀλ| 1166 ποῦ δἱ θηρία; π 8116, ψ τ ἢ 0Γπ6 δχοθρίϊοι οὐἉ ἢ18. ραββίοι 
ΔΠΑ ΥΟΒΌΤΤ ΟΠ, {Π6Υ ἤανα ΟΠ]Υ ἰουοῃοα ὈΥΙΘΗ͂Υ οα [Π6 οοΓ οἰγοῦμη- 
βίαποθϑ οὗ 18 11{6.Σ2 Οπ {Π|| ΘΟ ίγασυ, “ὁ η οχρϑἝαίθβ ΤΊΟΤΘ ἸΑΥΡΟΪΥ 
οἢ {86 δοίϊομα πᾶ ἀοοσίγϊποβ οὐἁἩ ΟΣ ϑανίοαγ Ὀο ἢ αὖ «6γυβδίθπι δηα 1ῃ 
7 υἀ65, Δηα 8418 ἃ ναΓΙ ΟΥ̓ Οὗ ραγ ΟΊ ΑΓΒ οὐ 64 ὈΥ ἴΠ6 ΟἰΒΟΓΒ. 

ΠΙ. Ὑπὸ οβρεῖ8β ψβῖοἢ παν Ὀθθη ἰγαηβη θα ἰο 08 8.6 ὉὉΓ 1π 
ὨΌΤΩΡΘΓ ; Πα νγ6 ἰΘαγη ἔγοια ὑπἀουθίθα Δα βου Υ {μα ἔουΓ, πα ἔουγ 
ΟὨΪΥ, ΟΙΘ ΘΥΟΣ γϑοοϊγϑα Ὀγ (ῃ6 ΟἸγβῦδη ομαγοἢ 88 {π6 σοπυπα πᾶ 
ἸΩΒΡΙΓΒΑ͂ τυ ηρδ οὗ {π6 Εὐνδησ ]1818.28 Μδηγ οὗ {Π6 δποιοπὺ ΕΠ ΥΒ 
αν δἰϊζοιηρίθα ἰὸ δβϑϑίρτι (86 σαβοὴ ΨΗΥ 6 ἤαΥθ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ {818 
ΠΒΌΠΙΌΘΣ οὗἨ (ἀο8ρ6]8, δηα ἢδνα ἰλποϊοα ἐπαΐ (6 ΥῪ ἀϊβοονογθα 8 τυ βίου ουϑ 
ΔΠΆΪΟΡῪ Ὀούπϑοη {Ππ6 ἴΟῸΓ (ὐο8ρ6}8 απὰ {πΠ6 ἔουγ ψἱη48, [μ6 ΤΟῸΓ ΤΟρΊΟΠ8 
ΟΥ ΦΟΓΏΘΙΒ οἵ ἴδ δαγίῃ, [ἢ 6 ΤΟῸΓΣ ΓἼγ ΓΒ οὐ Ῥαδγδαΐβο, δηᾷ {86 ἔοῸΣ ΘΟΥΠΘΓΒ 
Δη4 [ΟᾺΓὙ τῖηρδ οὗ {Π6 αὐ οὗ [ῃ6 οονεπαηΐ Βαΐ {πΠ6 πηοβὲ σα] εὈγαίθα 
ΔΗΔΙΟΡΎ 18 {παΐ οὗ [Π6 ἔΟῸΓ δηΐμη8}8 ἀθβουθοαὰ Ὀγ ΕΣ ΖΕΪκΙο] (1, ὅ---10.), 

1 Ὧγ. ΟἸδγκοβ Ῥγοίβες ἴο [86 αοβροὶ οὗἩ Μαιίμον, Ρ. 11. 4. 
3 [πὸ τϑάβοῃ ψῃγ 1Π6 παστγδιῖνοϑ οὗ ἴπ6 Ενδηρο 818 τοῖα 80 τποῖ ἐοὸ α΄411166, ἰδ ΘΟ Ὸ 56 

πὶ τορίοη γ88 [Π6 ὈΤΙΠΟἾραΙ] βοοηα οὗ Οὐ Ἰωοτ 8 σηϊηἰβῖτγ. 
8 ΤγοπθιδΒ δάν, Ηγοϑ, 11}. 11]. 6.11. ΘΧΡΥΟΒΒΙΥ βίδίθδ ἴῃδὲ ἱπ [86 δεοονα σοουγΥ [86 γι» 

Οοεροὶβ σσοσὸ σοςοϊνοα ὈΥ ὑπ6 σμυσοἢ. 866 δαἀάἰείοηαὶ ἰοδβιϊμοηΐοδ ἴο 186 παιδοῦ οὗ 186 
(οΕρεὶ5 πῃ τῃ6 Ιπάοχ ἰο Ὦγ. Ταγάποτ᾽β ΟΣ Κ5, νόος Οοδρεΐν. 
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ὙΠΟ ψ ἔγθὶ βηα τη Ιχϑηδι3ϑ', δηα δου ἢΐπὰ ἴπ ὁ“ δγοιμα ὃ, δηᾶ ψ ἱϊοῇ 
δδνα τῖβα ἴο {86 γ06}}- Κπούγὴ μαϊηηρβ οὗ {86 ἴουν Εὐνδηρο]θῖβ. ὍΤὴ6 
[Ὁ] οσης Δ 016 Ἔχ ΒΙ118 Τη6 πιοϑὺ ργοῦαῦ]6 ἀαίθϑ ἴῃ [Π6 ορὶπἰοηβ οὗ 
ΒΟΙΏ6, 88 Ὑ76}} ἃ8 [Π6 παπηθ8 οὗ {Ππ6 ρ]4οθβ, στ βόγα {Π6 Ὠιδίογιοαὶ! θΟΟΚ8 
οὔ τ6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ ογο γι θη. : 

ΟΟΒΡΕΊ,5. ῬΙΔΟΙ. ἃ. Ὁ. 

Μαιδον (Ηοῦτον) - - - 87 οΥ 838. 
(Οτοοκ ἢ τ δυάδα { ον τατος 6]. 

ὸ εὐ ΕἸΣ - - -. ς- Ἐοπλθ - - Ὀεΐποροη 60 δηὰ 623. 

ἀκὸ ((Σο8ρε}) τς τοῦ ἧς  ὰ 
(Δεῖ οὔτδο Αροβιῖοβ) ασεθοθ 65 ὍΓ δ. 

Φοδη - - - « Ἐρδοϑαθ - - - - 97 οΥ 98. 

ΙΥ. “1018 ἃ Θοῃβί θυ ] 6 αἀναπίαρο {Πδῦ ἃ ΠΙΒίοΟΥΥ οὗὨ βυιο ἢ πηροτί- 
806 88 ὑπαΐ οὗ “6818 ΟἾγιδύ μα8 θ6θῃ γϑοογα θα Ὀγ [86 ρΡ6ῃ8 οὗ Βοραγιῖθ 
δα ᾿Ἰπἀοροπαάρης τυτϊίοσϑ, ἢ, ἔγουχ {Π6 σοπ γα! οἴ οη 8, τυ μοί ὺ γοα] 
ΟΥ̓ Δρραγβηΐ, ἢ ]Οἢ 416 ν β: 016 ἴῃ {Π686 δοοοιπῖβ, ἤανα ἱποοι οβί Ὀ]Υ 
γον α {μαΐ (πον αἸα ποὺ υπὶΐθ ψῖ ἢ ἃ νἱοῖν οὐἩἨ ᾿τροϑιησ αὶ ἔλθιιίοιιβ 
ΑΥΤΆ γΘ ΟἹ τηδη Κη. ΤΠδὶ δι. Μαίπον δα ἤσνοσ βοὴ {π6 (ἀοεροὶ 
οὗ δι. 1υκα, ποΥ 80. [χὰ τ[Π6 ἀἴοθρεὶ οὗ δι, Μαιίίπονν, 18 νἀ δηΐ ἔσομαι 
8. ΘΟΙΏΡΑ 80 οὗἉ {μοὶγ συ ηρθ. ὙΠ6 (ἀοβροὶ οὗ δι. Ματκ, νι ἢ τνὴ8 
ΥΤΙΓΘ ἢ Ἰαίοσ, ταυδὲ ᾿ἰἰζονν δα γα Ὀθο τκπόνῃ τὸ δ. κὸ: απ 
{παῦ δὲ. Μαγὶς Ββδα ὄνοὺ τοδα {π6 608Ρ6ὶ οὗ δ᾽, Κρ, 18 8. Ἰθαϑὺ πὴ- 
ῬγΓΟΌΔΌ]6, θθοδιβα {μον (ἀοϑραῖβ βΒο ἔγθαπθηιν αἰἔον. 4. [1 νγὰ8 δῇ 
ΟΡΙπίοη τϑοοῖνοα ὈῪ τϑηγ, ἰμαὺ δι. ΜαΡΚ τπδάθ 86 οὗ δι. Μαυπον 8 
οΒρ6] ἱπ {π6 σοϊαροβίηοη οὗ [ὶβ οσα: δὰ {Π|8 18. δὰ ὨΥΡοΟΙ 6818 
ΜΠ Οἢ {11 6 ἀϊδβουδβοα ἱπ ἃ βυρβααιιθηῦ ραρθὸ. 186 (ἀοβρεὶ οἵ 8ι. 
ἢ, θεΐηρ νι θη δου [Π6 οὐ ον ἴγθθ, ΒΌΡ}]168 ψνμαὺ (Π6Υ Βαα 
οἸμϊ 64, Τπυ8 Βαγο νψὸ ἕουν αἰβθηοῦ απὰ ἱπαδροηάθηῦ ττιίθτβ οὗ 
0η6 8Δη4 {πὸ βαῖμδ Ὠἰϑίογυ ; δῃᾷ, ἱβοιιρὰ {ὙΠ ρ' νυ 08 ΤΩΔΥ Β66Πὶ 
ἴο Θχἰδῦ ἴῃ ἐποῖγ παγγαίνοθ, γοῦ {Ππ686 δατηϊῦ οἵ ΘΑΒΥ βο]υὐοηϑὃ ; δπὰ 
1 8}} τηδίζογβ οἵ δΘοῃβθηιθησθ, ψ Βθθον ἀοούγΙ 8] οΥ ΒΙδίοτιοα!, ὑπ 6 γ8 
18 Β ἢ ἃ πηδηϊίοβί ἀρτθοηχθηῦ Ὀαύνγθθῃ {Π6Πὶ 88 18 0 Ὀ6 ἔοπιπα 1ῃ ὯΟ 
ΟοΣ σι σθ ψ᾽ μαΐθνου. 

““ἽΒΟΙΡὮ ᾿ν6 βανα ΟΠ]Υ ἴΌῸΥ οΥἹρίηαὶ τεϊΐουβ οὗ {π6 118 οὗ ὅ εδβυ8, 
{Ππ6 δνιάθησα οὔ {ῃ6 ΒΙβίοσυ ἀοθϑ ποῦ σγϑϑῦ οὐ [86 ὑββι πιο Υ οὗ ἔουΓ 
ἤθη. ΟΠ ΙΒ ΠΥ 84 Ὀ6οι ργοραρσαίοα ἴῃ ἃ στοαί ρασί οὗ [86 που]ὰ 
Ὀείοτα δὴν οὗ τπθπὶ μα τυυιυΐθη, οἱ {86 ἐδβυ πο Υ οὗἨ ἐπουβαηάβ δηά 
ἴ6η8 οὗ {ῃουβαηβ, τὸ δὰ Ὀδθη υγϊζμθββοβ οὗ (86 ρτϑαῦ ἔδοίϑ νοὶ 

ἢ Ιγϑπϑῖβ δάν. φτοβ. 110. 11], 6.11. ὙΏΘ ἔτι Ἰϊνίῃρ ογοδίαγο, Βα Υ8 115 ἘΔΙΠΟΣ, ὙΡΙο 18 
1|Κὸ ἃ Ἰίοῃ, βίη ῆςοβ ΟἸ γίβι᾽β οἴσδον, ργϊ οὶ ρα ΠΥ, ἀπ το ρα!γ, νἱΖ. Φόδη; ---ἼΠ6 δοοοπὰ, 
Κα 8 οδι, ἀοποῖοβ Ηἷ8 βαοοσάοιϑὶ οὐὔήεσ, τυἱζ. [λ|Κ; --- ἰῆς τηϊχὰ, μανίην 88 ἰδ γογο 8 τηδ} Β 
ἴλος, ἀοβογῖθα8 ἢΪ8 σοπιίπρ ἴῃ 1[Π6 68}: 88 τηδῃ, νἱζ. Μδίον ; --- ἀπά 186 Ἰουτίῃ, |Κὸ ἃ γί 
6666, τηδη {8818 Τῃ6 σταοα οὗ 116 δρίτῖι θγίπρ ἱπίο [Π6 οατοῖ, νἱΖ. Μαγκ. [1η 18. ςοτ,- 
Ῥϑγίβοη Μασκ ἀπά Φοῇη ψοσο αἰϊουνγασὶ 8 ἰῃτοσοῃδηροά, 

53. Φότοτας, Ργοωπι, ἰη Μδ. ὙὍὙὴ6 τοδάογ, νὴ 18 ἀοϑίγοιιβ οὗἩ γεβάϊηρ' τηοσγο οὗ π686 
ἔδποῖα] δῃδ]ομῖοδ, 1 δηά τμθπὰ οΟἸ]οο ἃ ὉΥ ϑαίςσοτ, ἰῃ δἰ8β Ὑμεβδυγυβ ΕΟ] οβἰδϑείοιιϑ, 
ὍΟΓΏ. ἷς ΡΡ. 1292, 1228. 

3 ΓΤ 8 δίατο οἡ ἴδο Ἰλοογν οὗ 8 ὑνοίο]ά οτὶ σίπαὶ οὐ δι. Μαιίβον. Ὑμὲ ρίασεβ δἱ 
ὙΒΙΟὮ (80 θΟΟΚκα ἀγα βαϊά ἴὸ ἤαυθ θδθη τι δῃ ΓΘ ὙΘΥῪ πποοτγίδίη. 

4 Μ|ςΒΔοΠ 8, νοὶ]. 111. Ὁ. 4. ᾿ 
5 [118 πον (1856) μαγιοΌ] ΑΙ ἱπηροτγίδηϊ ἴο το πιο θοῦ τῆαὶ τπῸ σοηίγαά! [008 Ν᾽ οἢ ἄγὸ 

Α]]εσοα ἴ0 οχίβι ἰῃ τῃ6 βογίρίαγεβ ΔΓΘ ΟΠ]Υ ἀρρατεπῖ, βίπος ποῖ ἃ ἴθ βϑὲκ 10 ἱπηριρι [Π0 
ΔυΪΠΟΥΙΥ οὐὨ τ᾿ τννογὰ οἵ αοά, οη ἴΠπ6 στουπὰ οὗἁὨ βποῖ διρροσεά ἀἰδοτορϑηςίοδ, ἴῃ ἃ ΤΛΔΏΏΟΣ 
ὙΠΟ ουἹὰ Ὀς ἀοοπιοὰ ᾿ΠΔρρΙοΔΌ]6 ἴ0 ΔΠῪ οἵπον τυ ττησβ.] 



410 7]ηεἰγοσμοίίομ το ἔλο Λύριο 7 οϑέαῃπιοηξ. 

ΠΟΥ πανὸ σοοοσᾶρα; βὸ (δαὶ {86 τυϊπρ οὗὁἨ 1Π686 ραγίϊου αν θοΟΚΒ ἰδ 
ποῦ ἴο Ὀ6 σοῃΒιἀοτθά 88 ἴπ σαῖδο, Ὀαΐ ταί  Γ ὑπ6 εγεοί, οὗ [Π6 ὈοΙ]ϊοῖ 
ΟΥ̓ ΟἸΥΙΒυ ΠΥ ; ποῦ σου] {μο86 ὈοΟΪθ παν θθθῃ τυ ίθῃ απᾶ το- 
Οοἰνοα 48 ΠΟΥ ΘΓ, ΥἱΖ. 88 αμέῤοηζίο ᾿ϊδίοτίεα, οὗ ἰῃ68 βυδ]θοΐ οὗ 
 ΠΙΟἢ 411 Ῥϑγβοηβ οὗ ἐπαῦ ἂρ γ 6.6 υαρε8, 16 {π6 ἔλοίβ ἴΠ6Υ Βαγνα 
ΓΘΟΟΙΘά μιλιὰ ποῖ Ὀθθὴ νι 6}} Κπότῃ ἴο Ὀ6 ἰσπ6.ὔ} 

ΟΗΑΡ. 1Π. 

ΟΝ ἸῊΒ ΘΟΒΡΕΙ, ΒΥ 81. ΜΑΤΤΗΕΎΓ. 

1. ἿΝ βοπια ασϑοῖς δῃᾶ 1,αἰΐϊη τηδηβοῦρίβ δηα ἴΠ6 Θδυ ΠΟΥ ρῥυϊηίοά 
ΘΠ ΟΠ, 48 ν76}] 48 ἴπ δὴν σταὶς ἀπά 1 αὐ ΕΔΙΠΘΙΒ, (ἢ ΤΙΤΙΖῈ οΥ 
{η19 Ὀοοῖς 186, Εὐωγγίλιον κατὰ Ματϑαῖον, ““(ἀοΒβροὶ δοοογάϊηρ ἴο 
Μαιίμον." [Ιπ ΔΎ οἶμον Μ88., Βονονον, θυΐ οὗὨ Ἰαΐοσ ἀαδίο, 1 18 
Τὸ κατὰ Ματϑαῖον ἅγιον Εὐαγγέλιον, Ἡ Ὠϊοἢ Βῃοι] Ὅ6 τομάογοα “ ΤῈ6 
ΗοΙΥ οβροὶ δοοοσγάϊηρσ ἰο Μαιίμον,᾽ ταῦθ ὑπδη “ΤΟ Ο5ρεὶ δο- 
οογάϊηρ ἴο ϑαϊηῦ Μαίπον." [Ια (86 γαϊοαη ΜΆ. 10 18 οὐϊγ ΚΑΤΑ 
ΜΑΘΘΑΙ͂ΟΝ. ΒΒυΐ πῃ τῆϑηῦ οὗ {6 δποϊθηΐ Οὐὑσοοὶς τππϑηβοσιρίβ, 
Θηα ἴῃ ΒΘ ΓΆ] δα  ΠΙΟΠη8, 1Ὁ 18 Τὸ κατὰ Ματϑαῖον Εὐωγγέλιον, ΜΜ ὨΙΟἢ 1π 
1Π6 δηοϊοπῦ 1 ,Α11Π ὙΘΥΒΙΟΩΒ 18 σοπαογοα  ναηπφοϊίμηι βοοσιπάπηι Μαξ- 
ἐλαιηι, ---- 6 (ἀοβροὶ δοοοσάϊηρ ἴο Μαδίμον : κατὰ Ματϑαῖον Ὀοϊηρσ 
Θαυϊνα]θηΐ ἰο τοῦ Ματϑαίου, 88 [6 ργδροβιοη κατὰ 18 αϑοα Ὀγ ατοοῖκκ 
πτϊίαυβ ἴῃ 0Π6 ΒΆΠῚΘ ΤΩΔΉΠΘΡ 88 {86 Ὁ οὔ [Π6 Ηδθτον 8 ἴῃ ΠΔΗΥ͂ ΟὗἩὨ 1Π6 
011168 οὗἩἨ [86 84] πη8,.--- ἰο ἱπάϊοαίθ {86 δα ϊμοσ. Τὴ “ (ἀοβρεὶ δοοοτα- 
ἵηρ ἴο Μαίπον,» {βογθίοσθ, τηθδῃβ {86 ιβίοσυ οὗ οὐ ὉΥῪῚ Μϑίον, 
Θοποογηΐηρ ἴπ6 11{6, δοίϑ, δηᾶ ἀοοίγποβ οὐ “6888 ΟἸγιβι 3; οὐ [86 
(ἀοθροὶ ΗἸΒΙΟΥΥ 88 αἰϊθδίθα Ὀγν Μαίμον. Τῇ [1016 γϑυῖθβ ἴῃ {Π6 
δποϊθηῦ νθ βΒί οΏΒ, ἰδίθν δηλ ΠΟΔΊ ΟἢΒ Ὀοὶπρ ᾿πγοαπορᾶ. 

ΠῚ. Μειέίμον, βυγπαηθα 1,6ν], τῦαβ [π6 βοῃ οὗ ΑἹρῇθθοιβ; ΟΡ᾿Ὠ]ΟΏΒ, 
μονγονοσ, αἰ ν τ βοῖ ον ὑπαὶ ΑἸρΡδιιΒ οὐ ΟἸΘΟΡΑΒ νγῆο νγᾶβ {86 ἔἈΊΠΟΥ 
οἵ «ἀτὴθ8 τηθηθοηρα ἴῃ Μαῖίί. χ. 8.2 Ηδ νγγὰβ ἈΡΡΆΓΘΠΟΥ ἃ παῖϊνο οὗ 
(411166, θυΐ οὗἨὨ νμαῦ ΟΙΥ ἴῃ ὑμαῦ ΘΟ, οΥ οὗ ψβαῦ ἔσθ οὗ {Π6 
ΡΘΟΡΙ6 οὗ ἴβγϑ6ὶ, γα δύ ποὺ ἱπίοσιηθα. . Βϑίογσθ [18 σοπνοσβιοι ἰῸ 
ΟΠ ΙΒ Δηϊγ, Β6 νγα8 ἃ ΡῈ] Ιοδἢ ΟΥ Δ Χ- ΑΙ ΠΟΓΟΥ, ὉΠΟΘΥ [Π6 ἘΟΠΊΔΏΒ, 
Δηα οοἸ]οοίοα {πΠ6 ουδίοπῃβ οἵ 411 σοοαβ ὄχρογίθα οὐ ἱπιρογίδα «αὖ (ὁ- 
ῬΘΓΠ ΔΙ), ἃ ΤΑΙ ἰἰπ16 ἴοα Οἢ {π6 568 οὗ (1411166, δῃα 4180 γεσαϊιγϑα 
1π6 ὐρυΐθ ρα ὈΥ 811] ρϑββθῆσοεβ ψῆὸ σϑηΐ ὈΥ ψαΐοσ, ὙΥΒ1]6 δθο- 
ΡΙογοά “αὐ {Π6 τϑοϑὶρί οὗ ουβίομι;᾽ “6818 οἈ]]6α τα ἴο 6 ἃ τ ΣῦΠ 688 
οὗ ἢϊ8 υυογὰβ αμὰ ὑόυκϑ, δηα αἰἴογαγβ οἤοβο ἢ 848 οπα οὗ {16 
ἔνοϊνο ἴο σβοῖὰ πα σάν ἴῃ6 οΟΥ̓Οα οὗὁἨ δὰ Δροβίϊθ. ΕΎοα {παῖ {{πι6 
6 σοππυρα νὴ ἢ 688 ΟΠ γὶβί, ἃ ἈΠ ΠΑ. αὐλοπάδηρ οἡ 8 ρϑύβοῃ, 
8 Βροοίαϊου οὗ 8 ρα 0]10 δῃα ῥγιναίθ δοπάιοῦ, ἃ ΠΘΑΤΟΡ ΟὗἨ 18 α18- 

1 Ὧν. Ῥυηδβι ον 8 Νοῖδβ οὐ ἴμο ΒΙ0]6, νοὶ. 11}, Ῥ. 7. 
3.Α βὲτοῖϊασ τάδ οὗ Ὄχργοβϑϑίοῃ οσουγβ ἰῃ (η6 βοοοπὰ δροοΎΡΒΑὶ ΒοΟΚκ οὗἩ Μαρδοδθόος 

(. 18.), ψογο ψὰ τοϑδὰ καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματίσμοις τοις ΚΑΤΑ ΤῸΝ ΝΕΕΜΊΑΝ, ἱπ οὖ γεσ- 
δίοη σοπάογεα “ τ σοτηϊηοηίλσίοδ οὗ ΝΕΕΜΙΑΒ.᾽ἢ 

3 “4 Ηρ νγὰ8 {πὸ βοὴ οὗ ΑἹρββιυβ (Μασκ ἰϊ. 14.), πὰ (δογοίοσο ῬΤΟΡΘΌΪ (Π9 Ὠγοῖνεσ οἱ 
Φδϊλο8 ἴῃς 1.058." Αγ  ῬΙοΐοξ. 11. 1. 



θη ἐδ Οοβρεὶ ὃν δὲ. λ]αξ()οιο. 411 

ὀοΟυΓΒ68, ἃ θα ΒΟ]6Γ οὗ 18 τηΐσδοὶθϑ, δηα ἃ τ Π 658 οὗὨἉ Η18 Γαβυσσθοίίοη. 
Αἴτοῦ οὺσ δαυνιουσ Β δϑδοδηβίου, Μαίμοιν οοπύϊπιιοα δἱ “ ογβαϊοιὴ 1 
1π6 οΟἴΠΟΥ Δροβίϊθβ, δῃᾶ σι {Ππϑιη, οα {Π6 ἀδΥ οὗ Ῥοῃίβδοοβι, νγᾶϑ δη- 
ἀονοα νι {Π6 σι οὗ 86 Ηοὶγ αὐμοϑί. Ηον ἰοηρ Βα τοπιαϊῃδά ἴῃ 
“υἀδ58 ΔἰοΥ ὑμαΐ ανθηῦ, γα ἤᾶνθ π0 δυϊμοηίίο δοοοαηξ. δϑοογαῖθϑ, δῃ 
ΘΟΟΙ ΘΒ ϑύ!οαὶ ᾿ϊδύοσιδῃ οὐ ὑμ6 ΑΓ σοηίυγΥ, τοἰαΐθβ, ἐμαὶ τθθη ὑπὸ 
ΘΡΟΒΙ]68 γϑηῦ ΔΟσοδα ἴο ργθϑοῖ ἴο {π6 (θα 1168, Τοπγδ8 ἰοοῖκ Ραγίῃϊα 
ἴον ἴθ ἰοῦ; Βαυιοϊοσηθν, ἱπᾶϊὰ; δπὰ Μαίίμον, ΕΠ ϊορία. Οπθ 
ΟΡΙηΙοΝ 18, παῦ Π6 8 ογσγοηθα 1} τηαγίγσγάοια αὐ ΝΑ ΘΑΌΑΣ ΟΥ 
Ναάδανυθσ, ἃ οἱζυ ἴῃ ὑπαὶ οοαηίτυ : μὰΐ {Π18 18 οοηἰγαάιοίθα ὈΥ {86 
δοσουηῦ οὗἩἨ ἩδγδΟ]ΘοΗ, ἃ ἰθαγημθα Ὑ ΑἸθη πίδη οὗὨἉ [Π6 βθβοοηά δϑῃίατγυ ; 
80, 88. οἱἱθα ὈΥ ΟἸεπιθηΐ οἵ ΑἸθχαπάσια ', σϑοίζοηβ Μδίμθν δπιοηρ 
1π ἀροβί]θβ ἐπαὺ ἀϊὰ ποῖ ἀ16 ὈΥ τραυυσάοσα  δηά 88 ἢ18 βίδύθιηθηῦ 15 
πού οοηϊγαα!οίοα, Ὀαὺ 18 Ἔνθ σοηβτταθα, ὈΥ ΟἸδπχθηῦ, ν᾿ ἢῸ (48 »06}} κ8 
Οτίρϑῃ δηα Τογία}]αη}) αἶδὸ βρθᾶκθ οὗ Ῥοίοσ, ᾳυὶ, δῃηὰ “δηιθβ 168 
(σθαῖογ 88 [86 ΟὨ]Υ͂ στρα γύυτϑ διηοηρβῦ {Π6 Δροβί]68, ----ἰὐ 15 τόσα Πκοὶν 
ἴο Ὀ6 τὰ ἰδ {86 γτοϊδοη οἵ ϑοοζδίθβ, Ὑῃὸ ἀϊὰ ποὶ Πουχίθα ἀη11]} 
ἴἤγοο Βυηάτγοα γϑδσβ αἰΐζεσ Ἠθγδοϊθοῃ. 

111. Μαίίδον 18 σϑῃθγα! }  βαρροβοά ἰο παν υυϊίθη ἢγβὺ οἱ 41} 6 
Ενδηρο 1818. Ηἱ8 (ἀοβροὶ 18 Ὁπι ΌΥΤΩΪΥ ρ]Δοοα ἤγϑί ἰῃ 411 τ 6 οοθβ οσ 
γΟΪαπλ68 οὗἉ {π6 (ὐοβραὶ]β; δῃά {π6 ῥυιου Υ 18 ΘΟμβίδη νυ σίνθη ἴο ἰΐ ἴῃ 
411 1π6 αποίαἰίοπβ οὗ {86 ῥγιπιῖῖνα ΕἈΙΒΟΥΒ, 88. Μγ6}} 88 οὐ 116 ϑδυν 
Πογοῖοθ, [18 ργθοθάθῃοο, ὑποσγϑίοσα, ποοα ποῦ 6 αυσϑίϊοποί, Ππουρἢ 
{16 Ῥγθοῖβθ {1π|0 ψΏΘΩ 1 γὰ8 ΘΟμηροΒβοα ἰβ ἃ αθϑίίοη ὑπαῦ πα8 Ὀδοη 
του δριίαίεα, Μ,ΙΠ]Ι, ΜΊοΠδΘ] 18, πα ΒΊΒΠῸΡ ῬΌΓΟΥ, δέον γϑηροαβὅ, 
ἈΒΘΙΡῚ Ὁ 0 {π6 γρϑὰγ 6]; Μοϊάθημανοσ, ἴο 61 οσ 62; Ηα]68 ἰο 68 : 
Τλτάηοσ απὰ Ηον]οί,, ἰο 64; Βαγοπῖυβ, ατοίϊι8, ΥΥ εἰβίοϊη, “6γ. 
“0η68, Δα οἴἤοτβ, αἴτον Εἰ βοθιυθ', ἰο 41] ; Βϑηβοι, ἰο 43: (ἄνα, ἴο 
48; Ὅν θη δηὰ Τομ]πο, ἰο 38; δπὰ Τονηβοη, [0 (6 γϑᾶῦ 37. [Ἃῃ 
[18 Θομ τοῦ οἵ ορϊπίοπθ, 10 18 ἀιβηοα]ῦ ἴο ἀοοῖάθ. μα δοοουπῃίβ ]Ἰος 
18 Ὀγ {86 ΘΟΟΙΘβιμβίι 08} ττιύοσθ οὗ δῦ γ, Θοησογηΐηρ (ἢ6 {ἰπη68 

. ἢ Βιχοχγδία, 110. 4. Ρ. 5602. Β. 866 ἴῃ Ῥαββᾶρο ἰπῃ Ὦγ. [ασγάποσ ὙγοσΚ9, ὅγνο. το]. νἱ. 
Ῥ. 48.; 410. νο]. 111. Ρ. 159. 

2 ΤατάηοτΒ οΥ ΚΒ, νο0]. υἱ. ΡὈΡ. 25--47. ϑνο.; ΟΥ̓ νο]. 11ΐ, Ῥ. 157---159. 4το. ΡΥ; Ιη- 
ἰτοάαοῦίο δὰ 1, βοϊίομοτα Νουΐ Τοβίδιῃθητῦὶ, ΡΡ. 154---1δ7., ΜΙΊΟΒΔΘ]18᾽8 Ιηϊἰγοάποίίοη, νοὶ]. 11]. 
ῬΡ. 96--99. 

᾿ ΟΥἴΔΙ! τ06 ῥτίπηϊεῖνο ἔδίμογβ, Ἰγοπβεῦϑ (νἢο Πουτβιοὰ ἴῃ [Π6 Βεοοηᾶ φοπίαΓΥ) ἰ5 [ἢ 8 ΟὨ]Υ 
ΟἿ ὙὙἘὺὺ [48 βαἰἃ δηγιυβίης σοποοτηΐης; [86 οχϑοῖ (6 βοὴ 8... Μδιίμον Β (ο8ρ6] νγὰδ 
ΤᾺ; δηα (86 Ραββᾶσο (Δάν. Ητοβ. 110. 111. ο. 1.) ἴῃ ψΒ]ο ἢ ἢ6 Π48 τχηρηϊὶοποι ἰδ '8 80 
οὔξοιγα, ἰδῇ ΠΟ Ροβίν σοποϊ αϑίοη οδπ 6 ἀταῖνῃ ἴγοιῃ ἴθ. Ὦγ. Τγάποσ (ϑνο. το]. νἱ. 
Ρ. 49.; 4ϊο. γνοἱ. 111, Ρ. 160.) ἀηὰ 1)γ. Τονγηβοη ( Ὠίβοουγδθ ἷν. οἡ ἴῃ (ο8ρ6]8, δβοςῖ, ἰν. ὃ 6.) 
τη ἀἰοτϑέδη ἃ ἰδ ἴῃ ὙΟΓΥ αἰ ΠΠΈΓΘης 86 η868, ὙΠῸ [Ο]] ον ηρ 18 ἃ ᾿ΠΟΓΑῚ ΓΔ] τίου οὐὗἨ 110 
ΟΥ̓ ΚΙΠΑΙ ῬαΑβθαρο, πΒΙΟΒ {πὸ ΤΟΔΘΣ Μ01} ἢπά ἰπ γ᾽. [Αγ ποῦ Β οσκΚ8. 2 ήαίίλειο μέ 
“ον (οΥ ΡυὈ]} 8804) α φοβρεοί ἀπιοπφ ἰδε Ἡδεδτειοα τολῖΐε Ῥείεν ἀπά Ῥαμὶ ἰσετε ργεαοσλίπο ἰδέ 
Οοερεὶ αἱ οπιε απαά ἰαψίπο ἰδὲ γουπααίίοηβ 9 α ολιγοῖ (λεγε. Νόον, Ἰπουρσὴ ἰδ ἀο68. πος 
ΔΡΡΕδΓ ἰδδὶ Ῥδίου 'νὰ8 αὖ Ββοτηθ πη} δἴθοσ ῬδῈ} 8. Π᾿Πογαϊίοη ἔγοπι 1118 γβί ἱπι ρυβοησηθηξ, 
4. ἢ. 68., γοῦ τγὸ Τ]ΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ [δαὶ [Π6 Διο ασγίνοὰ ΓΠ6γο ἴῃ [116 Βρτγίηρ οὗ Α. ἡ. 61., ξοη86- 
4 ΠΥ μ16 ἀδίο ἱπϊοηἀθα Ὀγ Ιγοπρεὰβϑ (ἢ Π6 μ88 Ὀδοπ ΣΙ ΒΟΥ ππάογδιοοά) πηὰδὲ 6 ἴδ 
γειγ 6]. [ὙὕἴἷΠῸὸ ραββϑῆρο ἴῃ ἰσθῆβοιιθ εὐὐέῤ ἐδα σοπίοχὲε ΒΘΘΙῺΒ ΟὨ]Υ ἴο Ὀ6 ἰηϊοηὰεδα ἴἰο βίδίο 
{πα Μαιίπον ργεαολοα ἢτβι ἀπά τσγοίο αἴχογνναγά 8. 

4 ἘΠΘΘΌΙ5, γνῃῸ Πἰνοὰ ἴῃ (ἢ ΘΑΥΪΥ ραγὶ οὗ {1πῸὸ ἔουγι ἢ ΘΘΠΓΏΓΥ, ἸΠΟΤΟΙΥ͂ ΒΔΥΒ τπ αἱ Μαίτπονν, 
ΔΙ͂ΟΣ ῬΓΟΔΟΠΙηρ ἴο ἴα Ἡῦτονγθ, ἡ τοῖθ ἢ18 05.006] (ῸΥ {ΠΟΥ ΠΟΤ ΔΙΟΏ, ὈΤΘΥΪΟΌΒΙΥ ἰο ΠΙΒ 
ϑυΐϊηρ ἴὸ Θυληρο 86. ΟἿΣ ΠΔίΟΠ8 (Ἐςο]. Ηΐ5ῖ. 0. 111. ς. 24.); Ὀπ᾽ Ὠ6 ἀο65 ποὶ Βροςϊγ {10 
εἰπιο, ἢοΥῦ 18 1 τπηοπιϊοηοα ὈΥ̓͂ ΒΠῪ ΟΥΟΓ ἀποίοι! υυγίτογ, [ἢ 18 Οὐγοπίοοπ, Ἀοόυου, Επιϑοθῖυς 
ΡΙδοοβ 1π6 νυγιεπρ οἵ δὲ, ΜδΠον, 8 Οο5ρε] ἴῃ ἴπο τὨἰγιὶ γεδσ οἵ {ΠἸὸ τοίση οὗἁὨ [16 ΟἸΏΡΟΙΟΣ 
Οπσιΐα, (μαι ἰδ, εἰσιν γοθγβ δἰοσ ΟἸγδι ̓ 5 Ἀβοθηδίοι, ΟΥ̓ Δ. ᾿. 41. 



412 Ϊηϊγοαμοίοι ἔο ἐλο οι Τοεταιποηζ, 

ψ θη {86 οϑρο]8 γογα πυι θη οΥὁἩ ρα 86, ἀγα 80 νᾶρτθ, ΘΟη ιΒο4, 
Δη4 ἀϊβοοτάκηϊ, {παῦ (Π6Υ ]6Δ4 18 ἴο ΠΟ 80]14 οὗ οοασίδιπ ἀδίθγηηβδίϊοη. 
ΤῊ δα] οδὺ οἵ {πὸ ὙΥΙοὙ8 ν 0 Βρθαῖκ οα {Π6 Βα] εοῦ βθοῖῃ ποῦ ἴ0 αν 6 
1{πουρὰῦ δροιυύ αβϑισηῖηρσ ἃ ἀαἴ6. ὅδ΄ησθ ἔπθη ἐτέογπαὶ ονιάθηος δἤογαβ8 
18 Ὀαῦ 1π|16 Δβϑιβίδησα, 10 ὈΘΟΟΠΊΘ8Β ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ἤδνα ΣΘΟΟΌΓΕΘ ἴο 186 
ἱπίογπαϊ ἰοδβυϊτη ΠΥ νι οἢ 186 (ὐοβρεὶ οὗ δ. Μαίπον δῇογάβ, δἀηὰ τ 8 
ΔΡΡγθ πα (μαῦ 16 ψ1}} θ6 ἔουπα ἴο ργθροπάοργαϊο ἴῃ ἔδνουσ οὗ δὴ θαυ] 
ἄδιο. 

Ιὴ {π6 Βτβῖ ρίασα, 1Ὁ 18. ΟΥ̓ ΠΟ 6 8}8 ργΟῦΔὉ]6 (δαὶ [π6 ΟἸ γι βυϊαη8 
Βῃου]ὰ μὲ οἷν δΔὴΥ ΘΟΠΒ ἀου Ὁ Ϊ6 πὰ ον οὗ γϑασβ τ] που ἃ ρσοηαΠ6 
δὰ δυϊμβοηῦς πυιτύθη ἰϑίοσυ οὐὗἁἨ οὐσγ ϑδυϊουχ Β ταϊηἸβϑίσυ. “ [Ὁ 18 
οογίαϊη," ΒΊΒΠΟΡ ΤΠ 6 ΤΘΙΊΔΤΚΒ, “ ὑμπαῦ [6 ΔρΟΒΙ]68, 1πηπλ 6 Δία Υ 
αἰτοῦ [ῃ6 ἀοβοαηΐ οὗ [86 ΗΟΙΪΥ ΟἸοδβῖ, υυ βιοἢ ἰοοκΚ Ρ]δοθ ΟΠΪΥ ἴθη ἀδγ8 
αἴτεον [6 Δβοθῃβιίοη οὗ οὐὐ αν ογ Ἰηΐο θάνῃ, ργοδοῃθα {π6 (οδρεὶ 
ἴο {86 9 6νγγ18 ἢ στοδῦ ΒΟ 688: 8η4 ΒΌΓΕΙΥ 1Ὁ 18 ΓΘΑΒΟΠΔὈ]6 ἴο Βα ρροΞβα 
πα δὴ δυΐμθηίς δοοοὰηῦ οὗἩἨἍ ΟΣ ϑανιουγ᾿β ἀοοίγ 68 Δ πα ταΐγαοίθβ 
ψγΟυ]α νΟΓῪ δοοη Ὁ6 σοπιλιη(6α ἴο ὙΥΙΏΠΩρ; (ῸΓ 1Π6 ΘοΠττηδίου οὗ [ῃο86 
ὙΠῸ Ὀο]Ιονθά ἱῃ ἢ18 αἴ γ1Π6 πλϊβϑίοη, 8πα ἴοσ [ῃ6 οοηνογβίοη οὗ οἴμοσϑ, 
πη τογ6 ῬΑΓΓΟΌ]αΓΪΥ ἴο οηδθΐα {Π6 «678 ἴο σοπίραγα {π6 αἰτουτα- 
βίδησοϑ οὗ {π6 δἱγίῃ, ἀδαῖῃ, δηα τοβϑυγγθοίϊοη οὗ «6818 ψ τ ΤΠ ΘΓ 
δηοϊθηῦ ΡΓΟΡἤΘΟΙ68 τοϊαΐϊῖνα ἴο 186 Μοββιλῃ: δπὰ νν6 ἴὩΔΥῪ οοποοῖνθ 
{παῦ [16 Δροβί]θ8 σσου]ὰ Ὀ6 ἀδβίγουϑ οὗ Ἰοβίπρ' πὸ {1π|6 ἴῃ ψΥ ΩΡ 8} 
αοσοπηΐ οὗ {Π6 τ ϊγβ. 168  ΒΙΟἢ «688 ροσγίοσιαθα, δπὰ οὗ [πὸ ἀἸβαοιιγβθ8 
Ψ ΒΙΟἢ ἢς ἀα]νογοα, Ὀθοδιβθ, {ἢ 6 ΒΟΟΠΘΓ 0 ἢ 8η δοοουηῦ γὰ8 ρυδ- 
᾿ΙΒη6α, [πΠ6 Θαβίδν 10 σσου]α Ὀ6 ἴο ἱπαιῖτα ἰπΐο 118 ἰσα ἢ ἀπά δοσΌτδΟΥ ; 
Δα, ΘΟΠΒΘα Θ ΠΟΥ, πο (Π686 ΡΟΙΪηΓΒ 66 Βα ἰβίδο(ΟΥ]Υ ἀϑοογίαϊ ρα, 
1Π6 ρσταδίοσ νου] θα 115 ψαῖσῃς πα δυτποῦιγ.} Ο 1686 δοοουῃΐβ 
[16 Ἰδαγηθα ῥγοϊαίθ αβϑίσῃϑ (Π6 ἀκία οὗ δὲ. Μαίί μον Β ἀὐοβραὶ ἴο {6 
γολσ 38. 

ΘΘΟΟΠΑΪΥ, 88 {86 Βαογοα τΥςῈῸΥ8 δΔα ἃ τορασγὰ ἴο [6 ΟἰΓΟΙΙ βία ΠΟ 68 
οὗ [πΠ6 ΡῬΘΥβοηΒ Ὁ 086 86 (Π6Υ ψτοῖθ, γα ἤανα δὴ Δα α! οΠ4] 6ν]- 
ἄἀθηοθ ἔῸΓ ὑπ6 ΘΑ Ϊγ ἀαία οὐ 1818 (ἀοΒροὶ, 'π [Π6 βίαίβ οἵ ρογββουϊοῃ ἴῃ 
ν οἢ (Π6 σΠαγοῖ νγᾶ8 αὖ {Π6 {π|6ὸ ἤθη 1Ὁ γ88 ὙΠ ΘΩ : [ῸΣ 10 ὁοι- 
[ΔΙΏΒ ΤΊΔΠΥ ΟὈ]ΟΙΒ ΓΘίθγθησθβ [0 βοῇ ἃ βίδίθ, δ Πα ΤΏΔΠΥ ΘΓΥῪ Δρρο- 
δβι[6 Ἀαἀάγοββοϑ Ὀοίἢ ἰο {86 ἐπ)μεγοα δμα ἰο [Π6 ἐη)μγίοιι Ῥαγίγ. 

᾿ ΕΠοπι. οὗἩ ΟΠ γίβι. ΤΉΘΟΙ]. νο]. ἱ. Ρ. 801. Τῆα ἐο] οί οὐβοσγυδίίομβ οὐἨ 186 οτἰεὶς 
Ικ. ΟἸοτςο, νν}}} πιδίου!Πγ σοηῆστα [Π6 Ῥσοσθαϊπρ' Το ΑΥ ΚΒ. “ ὙΤΏΟΒ6,᾽ ΒΑΥ8 6, “ ἯἢΟ {πὶπκ 
παν τΠ6 (ὐοβροὶβ γεγο τ το 80 ἰδΐθ 88 Ιγσϑηδοιιβ δίαϊοβ, απὰ το Βαρροβα {πδῖ, ἴοσ (Π6 
Βρδ(6 ΟὗἩ δοιϊ {ΠΙΓΓΥ͂ γ ΆΓΒ ΔΙ͂ΟΣ ΟἿΓ 1,ΟΥ Β Ἀβοθηβίομ, ΠΟΘ ΟΓΘ ΤΏΔΗΥ Βρατίουβ (ΟΒρο]}8 
ἴῃ 1ῃ6 Βαπάβ οὗἉὨ [πὸ ΟΠ τ  βιδη8, δηὰ ηοῦ οπὸ {παῖ γγαβ ζϑηπὶπηθ δηῃα δυϊῃοπηιῖς, ἀο ΠΏΡΓΑΓΙΠΥ 
σαδὺ ἃ ὙΟΙῪ ατολῖὶ τοβοοίίομ ἀροη τ 6 ᾿βάοιῃ οὗὁἨ [Π6 δροβίϊαβ. ἘῸσ, σπδὶ οοιϊὰ Πᾶνα 
Ὀθοπ πιοσγὸ ἱπηριπιάοπί ἰπ 1Π6π|, [8 ἰδ ΘΙ ἴοὸ ἢδνὸ βυβεγεὰ τΠ6 1416 βιύοτγίββ σοποοσπίῃς 
ΟἸγῖβο τὸ 06 τοδὰ ὈΥ 1ῃ6 ΟἸ γί βιϊδῃβ, δπα ποὶ ἴο οοηϊγδάϊοῦ το πὶ ΟΥ̓ Βοπι6 ἀπίΠοητὶς Ὠἰβίοσυ, 
τὶ ΕΥ Βοτ6 οΓΘἀ10]6 ρεγβοπβ, νι οἢ ταΐρ ἢν γοϑο οι [86 Κπον]είζα οὗ 411 πιοπ ἢ ΕῸΓΣ ΤῊ 
Ῥαγῖ, 1 σῇ που τ Ὀ6 Ρεγβυϑαςα ἴο δηϊογίδιπ 50 πηοδῃ ἢ Ορίηίοη ΟΥ̓ 6 π ἀπᾶοσ δα ἀΐγοο- 
τίοη οὗ 186 ΗΟΙΪΥ ϑρίγιι. Βοβίάθβ, Μδίίμον παβ ἀδ]νογοὰ ἴὸ π8, ποὶ οἹ]Ὺ (Π6 δεϊΐοπβ, δαῖ 
αἶβὸ [86 ἀἰδοοῦγθοβ οἵ (ἢ τῖβι; δηὰ [8 ἢ τηδῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ δ6 88]6 ἴο ἀο "1 1π6 στοδῖογ 
σΟΥΔΙ ΤΥ, ΥΉ8116 ἸΒΟΥ Ἰ το ἔγαδι ἰἢ ἢΪ8. ΤΩΘΙΊΟΤΥ, {π8π ἸνἤΘη, {Βγοῦρἢ Ἰοηροι οὗὨ {ἴπλο, 6 
Ὀεραη ἤο ἴοβθ [Π6 ἱπηργεβϑίοπβ οὐὗἩ ἔπθπῦ. 10 8 ἴγις τπλς 186 ΗοΙΪΥ ϑρίγίι τα τ τῆς 
ΔρΟΒ]ε8, ἴο Ὀσγίηρ ΑἹ] τπ6 {πη ρ8 ἢ ΤΟΙΣ ΤΟΙ τ Ὀγάποο, νυ ἢΐσἢ ΠΟΘ γ δὰ τοςοϊνοα οὗὨ Οτίβι, 
ἀροοταΐῃρ ἴο [ιἷ8. Ὀγομίβο (Φόμη χὶν. 26.): αὶ τ1πὸ ΗΟΙΥ ϑρίσιε ποῖ ΟἿ ἱπβρίγοα ἐμ οπὶ, 
δυΐ δἰδὸ ἀθδὶῦ τυ ὉΠότὰ ἀοςσογάϊπρ, ἴ0 {Πεὶγ παίαγα! ῬΟΥΤΟΥΒ, 88 [6 ὙΔΓΙ οἱ ΟὗἨΘ ΟΧΡΓοβδίοηδ 
ἐπ [86 6οΒρεὶ δον β." ΟἸ]εγίοἱ Ηἰδὶ. ἔσο !δβ, βδβοι! 1, Δ. ωχιι. 9. 
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1. Τῆμδ, (τ Ενδη σοὶ δῦ ̓ Ἰπἴοσι5 (ἢ ἐπρισοα απ ρογβϑοουϊθα ΟΠ τ διΐαηϑ, {πὲ {ΠΟΙ 
ΔΙΠἸος ΟΠ 8 γ6ΓῸ ΠῸ ΠΊΟΓ ἴλη (ΠΟΥ Ὠ8α Ὀδοη δυσὶ] ἰο ὀχροοῖ, ἀπὰ δὰ ρῥγοπιϊβοὰ ἴο 
ὈΘδΥ, ΒΟ ΠΟΥ δα Ὀγδοθα 86 (οθροὶ (χ. 21, 22. 84---86., χνὶ. 24): [ΠΔ[, Πονγανογ 
ἘΠΙΓΘΑΒΟΏΔΌΪΟ (Π6 ΙΓ 50 ΠΥ ρ5 τηῖροῦ Ὀ6, σΟΠΒ᾽ἀοΓθα 88 186 οἴδβοίβ οὗ (86 πιδ]ῖος οἱ 
{Π6 1 Θηθιμἶοβ, (ΠΟΥ ΟΓΘ γοῦ υϑο[ὰ] δια ργοβίδοϊα ἴἰο {πϑηλβοῖνοβ, σοηβι ἀθγθὰ ἃ 
ὑγ1418 οὗ πεῖν 1 ἀπὰ ἢ 6} (ν. 1]., χχῖν. 9---]8.): [παῖ που (ΔῈ ποτ 
Ὡτίενουδ ἴο Ὀ6 ὈΟΓΠΕ δ΄ ργεβθηΐ, γϑῦ {μ6ὺ ορθγαίθὶ ρον ἢ γ ἴο {πο ῖν διΐατθ 7ογ 
(ν. 4. 10---12.) ; τθαΐ ἃ Ρυϑι}} δπίπλοιι8 ἀδβογσίοη οὗὨ 1Π6 δι πουϊὰ Ὅ6 80 ἤιγ ἔγοηι 
Ῥουοτίηρ {Ποὶγ δέδια δηὰ οοπαϊίομ, (μαὺ ὃ πνου]ὰ ᾿]ΠΌΪΥ ὄχροβα τμϑιη ἴὸ σγοαῖον 
ΘΑ] Δ 10168, δηἃ οσυὖ {μ6πὶ ΟΥ̓ ἔγοπι ἴΠ6 ὨΟΡ68 οὗἨ δδθάνθῃ (σχ. 28. 82, 838. 89,}): υ]νειῖ 
ΠΟΥ ποῦ ποί, βοσανογ, Του ἀάθη ἴο υ86 {86 ἰατία] τηθδηβ οὗἩἨἁ ργϑβογυδίίοη : Ὀὰϊ 
ἔνθη ϑη)οϊπϑα ἴο ρυῦ ἔβθῖὰ ἴῃ Ῥγβϑοίῖοθ, βθηανον {Π6Υ οουϊὰ ἀο 1ῦ τυ ἱπποσθποα 
(χα. 16, 17. 28.) ; 1ΠδὉ 16 ἀπ6 οὈδούνδηοα οὔ {86 ΟΠ γί Δῃ ργϑοθρίϑ τυἃ8 δὴ οχοϑ ]οηΐ 
τροῦβοὰ ἴΛ0 ἀρρθαᾶβο 86 γαῖ ἀπά ἔατΥ οὗἁὨ ἱμεῖγ θηθπιῖθϑ, δηἃ σῃδὶ {βεγείοσα {ΠῸῪ 
ΘΓ οδἰμοὰ ἴῃ Ῥοϊηΐ οὗἩἨ ργυάδῃοθ 88 γγ61} ἃ8 ἀυΕΥ͂ ΟΔΓΘ Δ ΪΥ ἴο παϊμὰ δηὰ δἰοπὰ ἰο 
(νυ. 39. νἷι. 12. 24---27. ν. 18---20.); τῃαὐ 1 Ὁ δῃουϊὰ 6 ὑμεοὶγ δι ἴο ϑυ ξθεσ πρλτ- 
ἵγτάοτῃ δὖ ]αβῖ (Ὁ. ὑμεῖς σοὶ! ρίοη, ἐν τγᾶ8 ᾿ΠΒη 1061 Υ ὈδίῦῈΓ ἴο σοηίίπιια 81} 8] ἴο {1161 
᾿ρογίδηϊ ἰγυδῖ, (μη ΟΥ ΔΗΥ Ὀ8856 ΟΡ ΙΔησ 6 ἴο ἱποὺγ [ιὶ5. ἀἰβρίοηϑυγο, ἴῃ ν ἤοδ6 
αηὰ8 ἃ 186 ἰδβ68 Ὠοὺ ΟὨΪΥ οὗὨ {ὑμ18 16, Ὀμΐ αἰδο οὔἩ δῦ πο 18 (0 σομμθ. 
(χν!. 26---27., χ. 28.) 

2. Οἱ 186 ΟΠ6ῦ Βδηᾷ, δσαΐη, (0 σϑῖπὶ [86 ρδββίοῃϑ οὐἁἩ {μ6 δηγηροὰ 7618, δῃὰ πῃ 
1Πθπν ὌνΓ ἴο ἴπ6 ῥγοίεββίοη οὔ ἴπ6 (ἀοϑρεΐ, δθ Ἰδθουγβ ἴο βοἤδϑβη ἀπά ααῖβ {πεὶγ ργθ- 
ἡ 1069, πὰ 0 Θηρασα ἴμ6πὶ ἴῃ (Π6 ρῥγδοίΐςα οὐ τλθοῖκπθ88 δηκὶ ομαγίγ. (ἰχ. 13.) 

οΟ {π|5 οηά, ἢ6 ἰαγβ ἕξίοτο ἴπθπὶ {πΠ6 ἸΏ δηα δια ΔὈ] ΘΠ 688 Οὗ ἃ σοπηραϑϑιοηδῦο, 
Ὀοπανοϊοηῦ αἰβροδίτίοη (ν. 48. 48., χνὶ!. 28---85.)}}: (Π6 παΐιγαὶ ροοα σΟΠΒΘα ΘΟ ΠΘ68 
ὑπαὶ ἃγὸ δῃηδχρᾶ ἴο ἰὑ Πθσα ; δηὰ {Π|| ἀϊβυπρσυ! βιοα τοριγὰ πῆϊο τΠ6 ΑἸΩ ΚΕ 
δ 86] πὰ} μᾶγ ἴο ἰδ Βογοδῆϊοσ, (νυ. ὅ. 7. 9., χ. 40---42., χνιὶ. 28---8δ., ν. 2] ---26.. 
χχν. 81---46.}) 'ΓΒδη ἢδ γϑπιηα8 θη οὗἉ [86 τοροδῖθα ρα ηἰδηπηθηῖβ ποι ἀοά μαὰ 
Ἰηῆϊοῖθα οἡ ὑπο Ὶν ἐογοα Β6Γ8 ΤῸ0Γ μοὶ οσο] ἀπ ΑΓ άγουβ ἰγθαϊηθηῖ οὗ ἢ 8 ργορμοῖ8, 
Δηἃ ἀϑ8Γ685 [ἢ 6 πὶ ὑμαῦ ἃ 511}] ποτα δοσιπι θα νθσοθηοα γ788 ΓΟβΟΓν αὶ [0Υ {Ππ|61π- 
δβοῖνϑϑ, [Γ ΛΠ Ὺ ΟὈαυϊ πδί ον ρογϑιϑι θα ἴῃ 186 νγᾶγϑ8 οὗ οὐ οἰ γ (ΧΧ᾿Ι!. 27---99., χ. 14,16.); 
ἴον ἀοά, ὑπουσὴ ραῦϊθηῦ δηὰ Ἰοηρ-ϑυβογίησ, τγ88 δυγα δὲ ἰδβῦ ἴο υἱπαϊοαΐθ ἢἷ8 οἱδοῖ, 
Δ ἴ0 ῬαπΙΒ ἢ ΤΠ οἷτ ΟΡ ΥΘΆ8ΟΓΒ, ἀπἴ688 ΠΟΥ σοροηΐϊοα, εἰ ανοα, ἀπὰ σοίζογιμθα, πιὰ 
{μΠ6 ἀγοδα[μϊ] γι σοῦ οὗ ἃ σεποσγαὶ ἀσοιγυοίίοη. (Χχὶν. 2. ὅς.) 

ΤΉ686 Δηη β᾽τα αν δγσιιπηοηίβ πιο ῖ δὺ. Μαίμονν ἢ88 ἰηβογίθα ἴῃ 
[Π6 Ῥοαγ οἵ ἢ18 (ἀοβροὶ (ΟΥ̓ ψγχᾶὺ οὗ οοπγίοτὺ ἴο ἰπ6 αϑή[ιοίθα (τ βι Δ ἢ 8, 
ΔΠπα 4180 88 8 Μαγηϊηρ ἴο {Π6ῚΓ 1Π] ἉΤΙΟΙ]Β ΟΡΡΓΘΒΘΟΙΒ 8ηα ρουβθοιίουβ), 
ΘΥΙΔΘΏΥ Γοῖοσ ἴο ἃ βίαία οἵ αἰβϑίγοβθ πὰ ρϑγβθουοι Ἐπ ν᾽ τ] ἢ {6 
οὔτ ἢ οὗ ΟἸ γῖϑὶ Ἰαθουγοα δὖ 0πη6 τα σθη [Π6 Εὐνδηρο! θοῦ κἀναπορά 
84 υὑγροα {π6π. ΝΟῊῪ [Π6 στοαίθδς Ῥδυβθου 0 ΘΥΘΥ ΤᾺ]ΒΘα ἀραϊηϑὺ 
{π6 οἴυγοῖ, {8116 10 γγὰ8 σοι ροβοα οἠἱν οὗ «“6ν θὰ δπα ϑδιωδυ δῃ 
οοηψογίβ, νγ88 {παὺ ψ ΒΙΟἢ ττα8 οοταηθηοδα Ὀγ {Π6 Θαηθατη, δηα ν᾽ 88 
Δ γυγαγάβ ΘΟ Ππ64 δΔηα οοηαποίοα Ὀγ ὅδ] ψ Ὡ} ᾿πρ] Δ 4 0]6 ταρὸ δπα 
ἔατγ. Ἀυγίηρ; [Π18 οΑἰαυν, τ ΠΙΟἢ ἰαϑίθα 1η {86 τ ΠΟΪ6 δθοιιῦ Β1Χ γθΆγ8, 
νἹΖ. {111} (86. {γα γον οὗ (αἰ συῖα Α. Ὁ. 39 οὐ 40 (ἤθη (86 6 ν}}8 γγθ 6 
ἴοο τσοὶ ΔἸαστη θα Θομοθσηϊηρ (ΠΟΙ͂Σ ΟὟ ΔΙΑ ΓΒ [0 ρνα ΔΩΥ {ὈγΙΠΟΥ 
αἸἰϑιαγθαποα ἰο {86 ΟἸ ΓΙ βι]8η8), {πΠ6 τιθιηθοσα οἵ 86 (Ἰγιβύϊδη οἤαγοῖ 
βίοοα ἴῃ πο6οᾷ οἔἉ 411] {π6 βιιρροτίῖ, οΘοηβοϊίϊομ, δηα αδϑϑιβίδηοα ὑπδῦ οου]ὰ 
Ὀ6 Δδαμῃμηιηἰβίοσθα ἰοὸ ἰΒβο. Βιυΐ πμδὶ οοτμξοσὺ οουἹὰ Π6Υ̓ ΡοΟΒββι ΟΪΥῪ 
ΤΘΟΘΙΥΘ, ἰῃ {Π61Ὁ αἸδίγαβϑθα δι δύ], ΘΟΙΡΑΓΆΌΪ6 ἰοὸ {πα πὶοῖ σα- 
Β [6 ἴτοτὰ {Π6 Ἔχϑιρία οὗ ὑπο ὶγ βυβοσϊηρ Μαβίοσ, ἀπά {86 Ῥγοιηῖθ6 ἢ 
δὰ τηδάθ ἰο ἢΐ8 δι] [Ὁ] οσσοσβ ἢ ΤὨ18 ΘΧϑρ]6, ἃπα ὑποβα ῥσο- 
ΤΏ1868, δ, Μεαιον ΒΘΑΘΟΠΔΌΪΥ ἰαιὰ Ὀοίοσο (μ6η}, ἑουγαγαβ {Πα οἷοβα οὗ 
{Π18 γογοά οὐ ἰγἴα], ἔου {Π6ῚΓ Ἰα  Ἀ ὉΠ] Ο δηα Θηοουγασοπιροηΐ, δΔηὰ ἀ6- 
᾿ινογοὰ 10 ἴο ἴθι, 38 186 δῆοθοσ οὗ {86 }γ ΠοΟΡ6, ἰο Καδρ {Ππ|θτὰ βίθααίαϑι 

. Τῆι δατηο ὕθΙΏΡΟΣ 18 8180 ρει σι αν 1Ἰυδιγαῖς ὦ 1} 41} οαγ ϑανίουτ᾽ 5 ΤΙ ΓΔΟΪ68. 
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1η {18 ν]οϊοπῦ ἰθιαροδ ΕἼοτα {π18 σοπβιαθγαίϊοι Ὀσ. Ὅσο νγὰ8 ἰοᾶ 
ἴο χ {π6 ἀαΐε οὗ δῖ, Μαί])οιν᾿ 5 ὐοβροὶ τὺ {π γοαν 38.: 

ΤΙγάϊν, δο. Μαίμον δβουιθθδ (Ποβα {10168 οὗὨ βαποί!Υ ἴο “ΘΓ 8416}, 
Ὀγ ψΒοἢ 10 παα θδδα ἀἰθηρ]βῃ6α ὈΥ {Π6 ργορμθίβ ἀπά ἀποιθηῦ ἢ18- 
τουΐδη8 3, δηα 480 βρϑαῖζκβ σι ἢ ἃ ΒΊρμοΥ νοπογαζοι ἴῸγ [86 θα ρ]6 {μδπ 
{πμ6 οὐμοῦ Εὐνδηρ] 1885 : 88 Πἰ 186 ΟΥΚ 6 γ6 ᾿πίθπαθα ἴῸΣ ὁ 6 018 δεΐογε 
186 ἀσϑίγυσθοη οὗ 6 Γυβδίοη, δηα ποῦ αὔοῦ 1ἴ, ἃ58. ἃ τϑοϑηΐ βοοπηρ 
δηϊαροηϊδῦ οὗὨ ΟἸ τ βυδη Υ ̓85 δββοσίθα, ΘΟ ΓΆΓΥ [ο 4}} ουϊάθποθ ΤῈ 
Εὐνδηρο 188 οι ραγαῖνο ρ ΘΠ. 6688 ἴῃ π] ΘΠ ἸΟΠΙ Πρ  οἢῃ {86 ΒΑρ δι Β 
Ταρτοοῦ οὗ Ηογοά, δηα Π18 β.] 6 ποθ οοποοσπΐηρ {Ππ6 1η80}8 οΟἴδγθα ὈΥ 
Ἡεγοά ἴο ουν Ἰμοσχὰ οἱ {π6 τπηοσηΐπηρ οὗ δὶβ ογυοῆχϊοι, ατὸ δααϊθοπαὶ 
ΘΥΙΔ]ΘΠ668 ἴοῦ {π6 φαυ]γ ἀαία οὗ ἢ18 (ἀοβροὶ: ἴοσ, δδ Ἡοσοά τγδ8 8.}}} 
τοῖσηϊηρ ἰὴ (ἀ411166, (Π6 Εὐνδηρο] δῦ αἀἰβρ]αγθα πὸ τρογο οὗἉ ἐμαὶ βονϑ- 
Τοϊὶσηβ δα ομαγδοίου ῃδη τν88 δὈβο αὔθ ΠΘΟΘββαγυ, ἰθὺ ἢ βου] 
δχοῖῖα Ηθγοα δ ̓θαϊοῦβυ οὗ 118 θ6]1θυὶπρ Βα ]6οβ οὐ {μοὶ ἀἰβα οί ὁ 
ἴο τὰ. [6 γγ8 ᾿πβιθησοα ὈΥ {8686 τηοίνα8, Β6 τηυβί να υσιτῖθη 
βοΐογα [86 γϑαγ 39, Ὸ 7 ἴῃ (δαὶ γϑὰσ Ηογοά νγαὰϑ ἀθροββα δηὰ βαπιβῃβα 
ἴο Πγοῦβ ὈΥ (ὐα]συϊΆ. 

1μΑΒι]γ, ὕο ομχὶῦ οἰγουτηβίδη 68 ΟὗὨ ΣΑΪΠΟΣ ἱπιρογίδῃοθ, Μαύ μον Β ἔγο- 
αυεπῦ τηϑηοη (ποῖ ἔδνγοσ ὑπδπ πἰπα {ἰπη68) οἵ Ρ᾿]αἴθ, 88 σΌΥΘΥΠΟΥ οὗ 
} υἀφα, 18 8η ΔΙ ΠΟ )4] ον άθηοα οὗ [Π6 Θαυ]Ὺ ἀαίθ οὗ [18 (ἀοβρεὶ. 
Εὸν «οβορῇῃα8. Ἰῃίοστηβ ὰ8, ἐπαῦ Ῥ᾿]αΐα μαυῖηο θΘθη ογάθγοα ὈγΥ Ὑ116]- 
118, σον ΟΥ̓ ΠΟΥ οὗ ὅυσιῖα, ἴο ρὸ ἰο ομμθ, [0 βηθ ΟΣ ἃ οομρίαϊηΐ οὗ [Π6 
ΘΔΙΠΑΓΙ ΓΔΏ8 Ὀοίογο (86 ΘΙΏΡΟΥΟΥ, μιαβϑίθηθα (μλύμον, Ὀὰὺ Ὀδΐογα ἢθ 
ΔΥΓΙνοα {Π6 ΘΙΊΡΟΙΟΥ 88 ἀθδ. Νοῦν, 88 ΤΊ ροσιιβ ἀἰθα 1 {Π6 Βρεῖπρ; 
οὗ 37, 1 18. ΒΙσΉΪΥ ργόοῦδ0]6 ἐπαὶ δὲ, Μαιμονν 8 (οβροὶ τγαᾶϑ τυ ύθῃ 
Ὀγ {δαΐ {1π|6ὅ, 16 τοραγαϑα Ρ᾽]αῦθ ἃ8 σΌΨΘΥΠΟΣ θη ἢ6 Ὑχοΐθ. 

Ὧγ. ᾿μαγάμογθ, βουνοῦ, δηὰ Βίβῃορ Ῥδγουν, {π1πῈ (μαῦὺ {Ποὺ ἀ18- 
ΘΟΥ͂ΘΕΡ ΤΔΓΚ8 οὗ 8 ἰονγοῦ ἀδία ἴῃ ϑδί. ΜΑΌ ον Β τυ ηρθ, ΤΏΘΥ ἄγριο 
ἔσομαι {π6 Κπον]θᾶρα πο ἢ ἢ6 βῆονγβ οὗ [86 Βρ᾽ γι 8}}Ὁ οὗὨ {πὸ (ἀοβροϊ, 
δα οὗ [π6 Ἄδχοθ]θποο οὐὗὨἩ [6 τόσα] αῦονο 186 ΟΘΟγοιηοηϊαὶ ἰδ ; δπα 
ἔτοια {π0 στοδὺ οἰ δᾶ ββ 1 τ ΒΙΟ. [86 ΘΟΙρΡΓΘἤθηβινα ἀσϑῖρι οὗὨ ἐπ 
ΟΠ γιβάδη ἀἰβροηβαίοη, 88 οχίθπαϊηρ ἰὸ 1π6 ψ016 (θη 6 σου], 
(οροῖμοῦ τ [86 τοὐοούοη οὗ [86 Ὑοσ, 18. Ὁπέο] 64 ἴῃ [818 (ἀοϑρεὶϊ. 
ΟΥ̓ 8686 ἰορῖοδ, (ΒΘΥ Βιρροβθ ἴδε Εὐνδῃρ δὲ ποΐ ἴο ἤανα ἰγοαύθα ὑπ} 
ἃ σοΌΓΒ6 οὗἨ γϑδγβ παα ἀδνοϊορθα {πο ὶνῦ ταϑδηϊηρ, τοιηονϑα ἢ8 {6 Ὑ18}} 
Ρτο)υά]ο68, δηὰ ρίνθῃ Πῖτη ἃ Οἰθσοῦ αἸβοουηπγθηΐ οὗὨ ὉΠ 61} παίαγα. 

ΤΠῖΒ οὐ]θοίίοη, ΠΟ ΘΥ͂ΟΥ, ΟΑΥΤΊ65. Ὀαῦ {016 ἔογτοθ στ 11, ΕῸΓΥ, ἴῃ 
1ῃ6 ἢγβὺ μίαςο, 48 Ὁγ. Τσνηβοι [88 80} ΟὈβοσνοα, νι ταραγὰ ἴο 
{Π6 ἀοούγηδ] ραγὶ οὐ 18 (ἀοβροὶ, 1 δι, Μαδιμον οχ 118 ἃ. ΠΟΌ]6 1Ἰά68 
ΟΥ̓ ΡυΓΘ το] ρίοη δπα τι ΓΑ] 1, ἢ6 ἰθΆ ἢ 68 ΠΟ τλοτα ἰδ ἢ6 παᾶ ποαγὰ 
ἔγβαυ Υ ἰδυρηῦ, ἀπά οὔἴδη ΟΡροβϑά ἴο {π6 τῃδχὶμηβ οὗ [86 «“΄6νγβ, ὈΥ͂ 

᾿ἨΪ8 ἀτνῖηθ ἱπδίγαοίοσ, Απά ψ ἤθη {μ6 Ηοὶν ϑρίτῖι, [Π6 ρσυϊάα ἱπἴο 4} 

Σ ΟὐρηΒ ΟὈβοσυδίίοηβ ου 0 Εὐὰγ 65ρ6]18, (ϑνο. [οπὰ. 1764.) ρΡ. 8---2]. 
αὐ ΠΡ. Νεῆ. χὶ. 1. 18., 186. χΙν , 2. 111,1., δη. ἰχ. 24., ἢ Μαῖς. ἱν. δ. νυ. 85. 

5 (οραγο Μαϊιῖ, χχί. 12. πὶ Μασκ χὶ. 15.; Ιαικοὸ χῖχ, 46. δηὰ Μαίϊ. χχυὶϊ. 61. τὶ 
ΜΚ χὶν. 58. 

4 Αηΐ, Φυά. |}0. χΥΪ. ο. ἱν, 8. 2. 
5. Ὧγ, Το ΏΒΟη Β Π᾿ΒΟΟΌΓΒΟΒ Οἡ ἴἢ6 (ὑο03ρ6]9, ΤΥ ΟΥΚΕ, νο], ἷ. ΡΡ. 107---115. 
4“ ὝγοτΚα, ϑνο. νοὶ. νἱ. ὑῃ. 57, δ8.; 410. νοὶ]. 111. Ρρ. 168, 164. 
Ἶ ΚΟΥ ἴο [86 ΝΟῪ Τεδβὲ. ὑ. 55. 88 οἀϊί, 



ΟἈ ἐδ Οοϑρεῖ ὃν δὲ. Μαέίλοιο. 41] 

ἀγα, μα ἀοβοοπάθα Ὡροὰ ἷπα; 1Ὁ ΒΘΘΠῚΒ βίγδηρο ἴο ἱπηασίπα {πα ΒΘ 
Β.}}} υυϑδηΐθα ὑνγθηΐυ ΟΥἩ ΓΠΙΤΕΥ͂ γοᾶγβ ἴο ΘΏ Πρ θη Η18 πιϊμα. [1 6 τγδϑ 
πού {θη ἔχη ϊθῃοα ἘΠ Κηοπ]οᾶρα ἰὸ γχοϊαΐθ {8686 {πῖηρθ 88. δὴ 
ουδηρο δ, ΒΟῪ νΥ88 π6 αυδβοα ἴο ργθδοῦ ὑβοῖὰ ἰο {π6 “68 88 δὴ 
Δροβύϊ ἢ Απαᾶ ψΠΈΓΘ, ΟἹ βιιοἢ ἃ ὑπθοῦυ, που] 18 ᾿πδβριγαίζοῃ ἤᾶνο 
θαρῃ ἢ 

1π [86 ποχί ΡῥΪδοϑβ, 10 18 ἔτι {παῤ {π6 ργορμοίϊο ραγίβ οὗ μὲὶβ (ὐοβρεὶ 
ἀφοίαγα {86 οσίθης οὗ ΟΠ γιβυβ Κιπσάοιι, πὰ 1μ6 οΔἸ]ησ δηα δοοθρί- 
Δῃ66 οὗ {π0 (ὁπ 168. Βαῦ 8686 δυθπίβ ῃαα Ῥθθῃ ρ]αἰηὶν Γογοίο]α ὈΥ͂ 
[Ππ6 δποιθηῦ ρσορμοίβ, δῃὰ ψγοῦα δχρϑοίθα Ὀγ ἀδθνουῦ [βϑγβϑὶ 168 ἴο Βᾶρ- 
Ρθῃ ἴῃ [86 ἀΔγ8 οὗ {π6 Μεββιδῃϊ; δηὰ ἴῃ {Ππο86 ραϑβαρθθ τ ΠΙΟἢ σοϊαίθ 
ἴο {Ππ6 ἀπΊν υβα νυ οὗ [πΠ6 (ἀο8ρ6] ἀϊδβροπβαῦοη, [6 Εὐναηρ δύ πχογοὶν 
βίαίθβ ὑπαὶ {ῃ6 (ἀοδβραὶ σουἹὰ Ὀ6 βιιοοο δ ΠΥ ργαδομθὰ ηοησ [86 
(ἀδη[1168 ἴῃ 811] ραγίβ οὗ {ῃ6 δασῖῃβ. δ ΟἿΪΥ τϑοὶύββ [μ6 νοσγάβ οὗ οὐῦ 
ΘΑΨΙΟΌΥ που ΔΗΥ͂ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΙ ΟΥ̓ ΤΟΙΏΔΥΚ; δηα τα Κηον 1Ὁ νγᾶ8 
ΡΓΟΙΙΪΒΘα ο {π6 δροβίϊεβ, ἐμαὺ δἷξογ ΟἾ σι Β δβοθηβίοη, ἴμ6 Ηοὶν 
(ὐποϑῦ βῃου]ὰ Ὀσϊηρ᾽ 4}1 {πίηρδ ἴο {π6Ὶ. σοι σϑηςθ, δηὰ σαϊάθ ἱμοῖὰ 
Ἰηΐο 4}1 ἐσ. “ὙΒοίμον δι, Μδιίμον 88 ἀνάσα οὐ [86 68]] οὗ {Π68 
(ἀφῃῈ}168, θαΐοσο [86 (ἀοβροὶ νν88 δοίπδ!]ν δια δγασθὰ ὈΥ 1μ6πὶ, σδπποῦ 
Ὅδ᾽ ΑΒοογίδ! η64 : ΠΟΙ 18 1ῦ τηδίθτ!δὶ, βδίποθ 1Ὁ 18 σ(,ΘΠΘΓΆΙΥ ἀρτοοά, {πα 
{Π6 ᾿πβριγθα ρεπηθη οἴγθη αἀἸὰ ποὺ σοιμργῃοηα ἐμ [Ὁ] τηϑαπίηρ οὗ 
{86 1], ΟὟ ὙΎΠΙΏρΡΒ τ μθ ΠΟῪ τοίουγοα (ο ἔαΐυγα οναηΐβ; ἀπά ι' 18 
οὑνίουβ ὑπαῦ 1Ὁ τη!ρῖι ΔΏΒΥΤΟΣ ἃ ροοά ῃύυσροβα ἴο αν {π6 ἔαύιγα 681] 
οὗ τῆς ΟἰΘη. 1168 Ἰπθπηαίθα ἴῃ 8η δαϊμθηίς ΒΙΒίΟΥΥ οὗὁὨ οὐ ϑαν ον 
ΤΑΙ ΙΒΊΓΥ, 0 ὙΠΟ {86 Ὀ6ΠΙΘνίηρ 6 }018 ταὶρηϊ τοίοσ βθη {Παΐ οχίγα- 
ΟΥ̓Δ ΠΑΓΥ δηα ὑπαχροοίθα δυθηῦ ββουὰ ἰβκα ρὶδοθ.Κ ὙΠΟῚΣ τη 8 
νου ϊὰ [Π8 Ὀ6 τηοτα ΘΔΒΙΪΥ͂ Βα 8Η6α ; δῃηαᾶ (Π6Υ σγοι ἃ τηογα τϑα ιν 
δάτῃῦ (Π6 σοι ργθμθηϑῖνο ἀθδβίρη οὗ {μ6 (οβροὶ, το ὑμ6Ὺ ἔουπά 1. 
ἀροϊαγοα ἴῃ ἃ ῬΟῸΚ σοῦ (ΠΟῪ δοκπον]οᾶροα 48 {86 σα οὗἨ {μοὶσ 
ἔδι ἢ δηα ρῥγδοίιοβ." 3 

Οποθ πιοῦρ, ΜΔ τοϑροοῦ ἰοὸ πθ διριμηθηΐ ἀδάυοοα ἴτοτα {}18 
ΕγδΏρ 6 1808 ΤΠ ἸΟΠΙῺρ ΡΓΟΡἤΘΟἾ68 δπα ργορΒοῦϊο ραγΘὉ]68 ὑπαῦ Βρθαὶς 
οὗ 1Π6 τα]θοίζομ ἀπ ονοσίῃγου οὐ [86 «7678, 10 τῆλυ Ὀ6 Ορβογνοα, (δὶ 
1Ὲ 1Π18 ἀγραπιοηῦ τηθδη8, ὑμαΐ, Ὀοὶπρ' δ ἤγβὺ ῥσοὐαἀϊοθα ἴῃ ἴδνουῦ οὗ ἃ 
Κιπρσάοτῃ ἰο 6 τϑϑίογϑα ἴο [ἴβγϑϑὶ, 6 δοι]ά ποῖ απαἀογβίδηα {Π686 ργο- 
ΡὨΘΟΙΘθ, δὰ ἱπογοίοσο σου ὰ οὶ (δίηκ οὗὨ τϑἰαίηρ (μότὰ 1 ἢ6 στοῖθ 
ΘΑΡΪΥ ;---ἀΠοῦρ ἢ [86 ῬΓΘΙΆΪδ68 βου] 6 δαταϊ 64, νγγ6 τηδν 180} ἀθην 
186 σοποϊιδῖοθ. 8... Μαιίίμον τιῖρμὺ ποῖ οΟἰθαυΥ ἀἰβοθύη ἴθ ταὶ 
ΤΩΔΏΠΘΡ ἴΠ6 ὈΓΘΟΙΟΙΟΠΒ ὙΟΓΘ ἴο Ὀ6 ΒΟΘΟΙΩΡ ἰΒΠ64, γεῦ 6 τηιμδϑέ 866, 
γγμαῦ {ΠΟῪ 41} ἀδπουποορά, {μαὺ Οὐ που]ά τοὐθοῦ ἐμοβθ 8ὸ ταὐδοιθα 
{86 (ἀοβραὶ: βϑῆδθ, Β6 δἰνγαυβ πδα δὴ ἱπάυσοιηθηῦ ἴο μοί Ὁ {πη ἴο 
Ὧ18 ΘΟΥΠΙΓΎΙΆΘΗ ; δπα ἰμ6 ΒΟΟΠΟΥ 6 ἈΡΡγΙβ6α {Βοιὰ οὗ {μ 6}. ἀδηρογ, 
{π6 στοαίου ΟΠΑΥ Υ 6 Βμονγθα {μθηλ. ἢ 

ϑῖηοθ, {βογοίοσθ, {6 οδ)]θοίίομβ ἴο 86 ΘΑΥΥ ἀδίθ ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏ Θ8}8 
Ὀαίδποθ {Ππ6 νγοῖρῦ οὗἩἨὨ ΘυἹάθῃοθ ἴῃ 18 ἔἈΟΌΣ, 10 ΙΩΔΥ ΔΡΡΘΆΓ ἰμαὺ τγγ8 

" ΤΠ Ζδοδιατίαδβ, (μ6 ἔδί μοῦ οὗὨ [86 Βαριεϊδὲ, βρϑαῖβ οἵ (Ὁ γίβε δ οοπιΐηρ ἐο σίνε ἰἰσλϊ ἰο 
ἔδεπι ἰλαὲ εἷέ ἱκ ἀαγάπεβα απὰ ἰῈ (δε δδαάοιο 9 ἀραιὰ (1,μὉΚα 1. 79.), ψ ΒΙοΟὮ ἀοδογρίίοη ἰπ- 
τας τ ἐΓ ΤΒΙΒΕΣ διὰ ΚΑἰτηθοῦ ΘΧΡΓΟΒΕΙΥ 68}15 Ηἷπὶ α ἐϊσλὲ ἐο ἰϊσλίεπ ἰδε ὝΑἰεηιίίοα. 

ἱ 3 Βίδθορ ἌΝ ἘΠοτηοΩδ οὗἩ ΟἸγῖβὶ. ΤῊΘΟ]. το]. ἱ. Ρ. 802. 
5. Ὧτ. Του βομ Β Ὠ᾿θοοῦζθοθ, ἀΐθο. ἱν. ϑοςῖ. ἰν. ΟΣ 8, γο]. ἷ. ΡΡ. 116, 117. 



46 ]ηξγοσμοίζοη ἰο ἐλ Λῆειο Τ᾽ ςἰαπιθηΐ. 

ΓΘ 71811ΗΏ{.8 ἅ 1π ἀϑϑιρσηϊηρ {Π|| ἀαἴα οὗὨ {Π|8 (σοβροὶ ἴο αρουῦ (6 γϑᾶδγ οὔ 
οὖν [μογὰ 87 οὐ 38. Οη {Π6 [ΠΘΟΥΥῪ ἰπαῦ δί. Μαίμον πτοῖα Ὀοίἢ ἴῃ 
Ἠδεῦνειο απά Οατοεΐ, βοτὴθ ἤλυθ ταΐοστοα {Π6 ϑαγὶγ ἀδίθ οὗ Α.Ὁ. 37 οσ 
38 ἰο 1ὴ6 ζόγπιου, δὰ αἍ.Ὁ. 6] ἰο {π6 ἰαξξετ, 8ὸ 88 ἴο γϑοοῦοῖ]α 16 
ΒΡΡΑΓΘηΟν οΟΠἢΙοίηρ ὑθβυϊτιοηοθ οὗ ἰσθηθϑὺβ δηά Εἰυβοθῖὰ8 αῦονο 
ΤΩ ΘὨΙΟΠΘΩ. 

ΙΝ. ὙΠ ποχῦ βυθ]οοῖ οὗἉ Ἰπα ΤΥ τοβροϑοῖϑ (Π6 ΓΑ Νά ΟΕ ἴπ τ ΒΊΟΝ 
δύ, Μαίίμον ψτοία ἢ18 (ἀοβρεὶ, ἀπα σοῦ μα8 Ὀθθα οοπίαβίθα δτηοηρ; 
ΟΥ168. Υ ἢ ΠΟ 5118}} ἀαρταο οὗ δογσϊμμοηυ. Εἰγαβίηιβ, Ραγϑιϑ, (δ νη, 
1,6 ΟἸεγο, Εδυγιοιαβ, Ῥίον, γ. Τρμιοοί, Βοαυβοῦτγθ, Βάβπαᾶσα, 
Ὑ εἰδίοίη, Βυπιραυβ, Ὦγ. ὙΠ Όγ, ΕΔεἰπιδηη, Ηρ, ΕἼ Ζβοῃε, ΗΟΗ͂Σ 
Ιη8η, Μοὶ ἀθηθανοῦ, ὙΊβοσ, Ἠδυ]οβ, Φόοποθβ, Ὦζγβ. «ογίϊη, 1μΔγάποσ, 
Ηδγ, «απὰ Ηδ]656, Ηδπ]οῦι, ΑἸ ογὰ (πον), απὰ οἴμοσβ, μᾶνα βίσοηι- 
ΟΥὈΒΙΥ υἱπάϊοαίθα {πΠ6 ΟἜΕΕΚ οτῖρῖμδὶ οἵ δι. Μαι ον οβρο]. Οπ 
{Π6 ΟΥΠΟΓ πᾶπα, Βθ)]αγταῖη, ατούίϊθ, (δβαυθοη, Β βμορθ ΥΥ αἰΐοῃ απᾶ 
Τοη]ηθ, Ὁγβ. ὕδνε, Ηδιμιοηα, ΜΠ], Ηαγσοοά, Ονεη, Οδαρθ6]], 
δὰ Α. ΟἸαγκθ, ὅιιαοη, ΤΙ]οποηί, Ῥυ δ, θὰ ΡῬιῃ, Οαἰμμοὶ, Μ|ι- 
οἤΔ 6118, ϑίουτ, ΑἸθογ, ἀτανζ, αν άβϑοη, ΤΎαρ.}]65, ὟΝ δβϑίοοιί, ἀπά 
οἴδμουβ, αν βυρρογίοα ψῃαὺ τα βίδίθα 88 ἃ ἴδοΐ ὈΥ Ψόβὴ 1τ}6 
Ῥτυββουίοσ, Ῥδρίδϑ, ἀπὰ Ἰτόπθυβ, ἀπὰ μ6]4 Ὀγν Οτίρϑη, Ογυῖ!, ΕρΙΡἢδ- 
πῖι8, ΟἸὨγγβοβίομῃ, “ 6γοπιθ, ἃπα ΟΠΟΥ ΘΑΥΪῪ ὙΓΙΙΟΣΒ, δπα ὈΥ αἱ ὰρ ἰο 
{π6 {π|6 οὗ Εἰγαβιωιβ, {πα 1ῃ18 (ἀοβροὶ νγαϑ τυ ἴδη ἴθ ΗΠΕΒΒΕΥ͂, (μαὲ 
18, ἴῃ {86 ΥΥ εβίθσῃ Ασδπιθᾶ ΟΥὁἠ ϑὅσο- Ὁ παϊἄδιο ἀ]α]θοῦ {Πθ πη βρόκθη 
ὉΥ 1π6 Ψ6νβ, βοῇ οοπβιβίθα Ομ οΗ͂γ οὗἩἨἁ πογὰβ “ογινϑᾶ ἴχγοπι Ἡθργον 
ΟΥΡΊπ, ἃ Πα τῦδαϑ ἴῃ ἰδοῦ {πὸ ΗἩΘΌΓΘΥ οοΙταρίοα ὈΥ ἃ ἰαγσα τηϊχίυγα οὗ 
ἔογαῖρη τγνογάβ. Α {π|τὰ οριπίοῃ μαὰ8 θθθῃ οδγοὰ ὈῪ Ὁ. ΤΟΥ ΏΒΟΗ, 
Βα βοιηὸ ἴδ τηοάδσῃ αἰ νη68, ἐπαὺ ΤΒογα τ γῈ ΤΥ͂ΤΟ ΟΥΙΡΊΠΔΪΒ, ὁΠ6 1ῃ 
Ἡρφργον, δηᾶ ἰῃ6 οἴου ἴῃ ατθοκ. Ηδ {πη {παὲ ὑπο γα βόηιβ ἴο Ὀ6 
ἸΏΟΥΘ ΓΘΆΘΟΙ [Ὁ Δ] ηρ ὕνγὸ οΟΥρίη 418, ὑμδπ [ῸΣ οοπίοβίϊηρ οἰ ΓΠ ΕΓ ; 
1π6 δοπδβοηΐ οὗὨ δης Ια Υ Ρ]Θδαϊηρ ΒίΓΟΩΡῚΥ ἴον (86 Ηορτον, δῃά ονυ]- 
ἀδηΐ τηλγ 8 οὗὨ οὐ ρὶ μα! γ ἔοσ (μΠ6 ΟἼΘΟΙΚ. 

1. ΤΠα δἰ]οραίίοπ, ἴῃ ἔανουγ οὐ (ῃ6 ορϊπίοῃ ,γ8ὲ βίαίθα, (μα΄ δι. 
Μαιθον πτοίθ ἰπ ΟΒΕΕΚ, γτοϑίβ οὐ ἴμ6 ορϊηΐοι ὑμαύ ὑπαὲ νγαβ {Π6 
Ῥγθνδι προ ἰδηρσααρα ἴῃ ἴΠ6 {ϊπι6 οὗ ΟἿΓ αν ουῦ 8δηα 18 δροβί]68. 
Μαίίπον, ἴοο, 116 6 νγα8 ἃ σο]]οοΐοσ οὗ ουβίουῃηβ, αῃὰ Ὀοίοσο δ6 νγδβ 
οΑ]]οα ο Ὀ6 δῃ δροβίϊα, ουἹὰ μανο ἔγθαυθηΐ οσσαβίομβ Ὀοίἢ ἰοὺ Ὑσῖΐθ 
δΔηα ἴο βρθαὰῖκ Οὕϑεῖζ, ἀπά οουἹἱὰ πού αἰβοβαῦρθ 8 οῇοε πιβουΐ 
ὉΠαογβίδπαϊηρ {μα΄ Ἰδηρυασο. Υ 6 τύ ἱμοσοίοσα (Βα {π6 δάἀνοοδίαββ 
ἔογ {18 ΠΥροΟΙ 6818) σοηΒι6 Γ᾽ Ὁ ἃ8 ΒΙΡΏΪΥ ργοῦΆ 016, ΟΥ δνθῃ οογίδϊῃ, 
{πα ἢ6 ἀπαογβίοοα Οσθοκ. Βββίά6β, 88 81} {π6 οἱβοσ Εὐνδηρο!βίβ δπά 
ἈΡοβί]68 υσγοίβ ὑπεῖὶγ ἀοβροΐὶβ δῃηὰ ΕἸ ρ βι]68 ἴῃ {πα ἰδηριαρα ἔοσ {86 
86 οὗὁ Ὁ τιβίϊδπβ (πο ον «68 οὐ (ἀ6}11168) [πγουρῃουΐ {π6 Κποόνῃ 
ΜΟΥ], δπὰ δὲ δι. Μαίθνν β Οο8ρ6ὶ, μβουρῇ ἴῃ {Ππ6 ἢγϑί ᾿πβίδῃο 
νυγὶ ὕο ἔογ (Π6 υδ6 οὶ “6 18}: δηα ϑαπηδυιύδη σομν ογίβ, τγὰ8 ὉΠ πα οὶ Ὺ 
ἀεβιρηρα ΤῸ υπίνοσβαὶ αἰββοιηϊηδίίϊοη, ἰὉ 18 ποὺ ᾿ἸΚοὶγ {μαὶ 11 νγὰ8 
ΤΙ ΓΓΘΠ 1Π Δ}ΥῪ ΟΥΠΟΥ ἰδησααρσα {πδη {πᾶὶ τ ΒΙΟἢ τγὰ8 ορογοά Ὀγ 4}} 
[86 οὐ ν σι οὗ [86 Ν ιν Τοβίδιηθης, ΤῊϊΒ ργθϑυμρίϊοη 18 ΟΟΥ- 
τοδοταύθα Ὀγ {Π6 ΠΌΠΊΘΓΟῚΒ ἃΠά ΓΘ ΓΑ 0]6 ̓ πβίδησαθβ οὗ νϑῦραὶ ἀρτοθ- 
τηϑηῦ δούνγοοπ Μίδυμονν δπα {16 οὔμοσ Εἰ γδηρο]]δί8 ; ψ Βῖοθ, οα {ΠπῸ 
ΒΕ Ροϑιτοι [πδ΄ ἢ6 στοῖθ ᾿ηὰ ἩΌγονν, Οὐ {116 γϑυμασυ αν ὄυσγο- ΟΠ Δ] Δ] 
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ἀϊα]οοί, ψου]ᾶ ποῖ (6 βαγ}) Ὀ6 ογβά!}]6. Εὔνϑῃ {πόδ ννῆο πηδὶ πίλϊη 
{πα ορί πο δῇ ΟὈ]ροὰ (10 18 84:4) ὕἤο δοῃξδββ ἐπα δὰ οασὶν ασοοὶς 
ἰταηϑαἰϊΐοῃ οὗὨ {ῃ18 (ἀοβροὶ νγαϑ ἴῃ δχϊβίθμοα θϑίοσα Μαυὶκ δπὰ 1,0Κ6 
σΟΙΩΡοΟΒΟά ὑπ οἶγβ, ὙΒΙΟἢ (ΠΕΥ͂ ΒΑ δηα οομβι] θα. ΑἸΟΣ 411, {π6 πιδὶπ 
Ροϊηΐ ἴῃ ἀϊβριιΐα 18, τ βοῦμον ἴἢ6 ργθβθηΐ Οὐ Κ ΘΟΡΥ͂ 18 θη ]οα ἰο 
{π6 ακμέλογίέψ οὗὁἨ δὴ οτἹρίπαὶ οὐ ποῦ; δῃηά ἃ8 {818 18 ἃ απθβίϊοῃ οἵ γεδὶ 
δπα βογίουβ ἱπιρογίδῃοθ, γχ6 884}} ργοσθβα ἴο βίαΐβ {π6 ῥγϊποῖμαὶ ἀῦρὰ- 
τηθηΐβ οἢ Ὀοί 8168. 

2. ΤῊ πηοάργῃ δανοοσδίαοβ ἴῸσ {86 βεοοπά ΟΡΙ πο Αρονο ποίϊ 64, ΥἱΖ. 
{8αῖ 8ι. Μαίίμον ντοῖθ ἴῃ ἨΈΒΒΕΥ͂, ἰΔΥ τηοβί βίγθθϑ ροῖ {π6 [680}- 
ΤΩΟΠ 68 οὗ Φοἢη {86 ῬγΥοΒΌγίσσ, οὗ Ῥαρίδβ (ΒΊ5ΠορΡ οὗἨ Η!ογαρο]18, Α.Ὁ. 
116), οἵ Ιγϑηῆβὰβ (Α.Ὁ. 178), δὰ οὗ Οτίσϑῃ (Α.Ὁ. 230); νος ἰαδβὲ- 
ΤΑΟΠἾ68 ἤανα θθθὴ [Ὁ] ονσοὰ Ὀγ ΟἸγυβοβίομ, θγοιμθ, δπα οἰμοσβ οὗ 
16 ΘαΥΥ ΕἌΊΠΟΙΒ οὗ [86 Ομ γι βύϊδη σμυσγοῃ. Βυΐ ΥΥ̓ οἰδθίοϊῃ βᾶγβ {παῖ 
1686 αοοά τρθὴ ἀο ποῦ 80 ὈΧΟΡΘΥΪΥ ὈΘΑΓ ὑθβυ ΠΠΟΠΥ, 88 ἀ 6 ν . (ἢ 6]Γ 
ΟὟ Θοπ]θοίαΓο8, τ μοῦ Ἧ͵1α ἅτ ποῦ θουπα ἴο δάτηϊί, 1688 ΓΠΕΥ͂ ΔΓΘ 
Βιυρροτίθα ὈγῪ ροοά σϑᾶβοῦϑ. ϑαρροδίηρ δῃᾶὰ ἰδκιηρ 10 ῸΣ ρσταηίδα 
{παῦὺ Μαίθον στοῖθ ἴον {π6 6ν)]ἷὸ ἴῃ πᾳ 8, (μον σοποϊαἀοα {π8ὲ ΒΘ 
στοΐο ἴῃ Ηοῦτον ὃ: δηᾶ Ὀθοδαβα {86 ΕδίἤοΓΒ ἔοσιλοα {Π18 ΘΟμο] αβῖοῃ, 
ἸΩΟἄογη ὙΠ ύΘΓα, σοὶ γἱηρ Οα {Π6}Ρ ΔΕ ΠΟΥ, πᾶν 8180 Ἰηϑξοσγγοά ὑπαὶ 
Μαΐίμονν οοτηροβοα ἶμ (ἀοΒρ6] ἴῃ ἐδμαῦ ἰαπριαρο. 1,6 ὲ ὯΒ ΠΟΥ ΓΟΥΙΘΥν 
{Π6 1 ὑαΒΌΪΠΙΟΙ16Β. 

(1.) Ῥαρίαβ (τροδίάπρ' ἀρραγθη [86 ποχάβ οὗ θόμη [86 Ῥτοβογίοτυ), 
88 οἰϊδαὰ ὈγΥ Εὐβοῦῖι8, βαγϑὅ, “ Μαίζμον οοτηροβοα {π6 αἀἰνίηθ ογϑοΐθβ 
1π 1π6 Πεύτειο ἀϊα]οο, απά εαςἢ ἱπέεγρτείεά ἐΐεηι ας ἦξ τοας αὖῖε.᾽ 

(2.) Ιτϑῆϑουιβ, 88 αυοΐθα ὈΥ͂ [Π6 βαπὶα Ὠιβίοσϊδῃ 4, βαγ8, “" Μδιίμον 
Ῥυθ] 8ῃοα 4]8ο0 ἃ δογιρίυγα οὗ (86 (ἀοθρ6] διμοηρ ἰμ6 Ηοῦγονϑ, ἴῃ (ΠΟΙ 
οὐ ἀϊαϊοοῖ,᾽ 

(3.) Οτίρθῃ, λ8 οἰὐθὰ ὃν υβοδίυβ᾽, βαυβ, “5 ΑβΒ 1 πάνθ ἰθαγπαᾶ ὃν 
ἐγααϊἑίοτ ΘΟ ΟΘΓΩπρ' [86 ἔΟῸΓ (ἀοΒρ618, ΠΟ ἢ ΔΙοη 6 ἀγὸ τοοοϊνοα τ] }- 
ουὔΐ ἀἰϑραΐα ὈΥ {Π6 ψΠο]6 σμυγοῖ οὗ (οα πὑπάορ Ηδδνυθ..---- ΤΏ ἤχβι 
γγ͵ὰ8 ΓΙᾺ ὈΥ Μαίμανν, οὔσ6 ἃ ρυθ]οδη, αὐζουνγασαβ 8η Δροβίὶο οἵ 
9688 ΟἸὨγῖβῦ, γῇὸ ρα] 8864 10 ἔογ {88 6] ΘΝ ΥΒ οὗ ὁ υἀαίδηι, σοπιροσοά 
ἐπ Πεὗγοιο ἰεἐίε7.8.ἢ 

Ιὴ ορροβίιοῃ ἴο [Π686 ἰαΒ{1Π] 0168, 1ζ 18 ὁΘοῃ!οπαρα Ὀγ {86 δΔἀνοοσδίθβ 
ἔογ {π6 (ἀσϑοὶς οτρίη4] οὐ [86 (οΒροὶ, 

. Τμδὺ [86 ὑθβυι ΠΟΥ οὗ Ῥδρίαθ, γῆὸὺ γγβ ἃ ΘΚ δηα ογϑάιυ]ουβ 
ΤΩΔῊ δ, 15 γαρ6 8πα πα ροϊβῖνο ; {μαῦ ἢ6 δα ποὺ βθοὴ (86 Ηδρτον 
(ἀοβρεὶ 1861; {πᾶὲὺ 1 δου]ὰ πού πᾶν δὴ ᾿πίθπαθα [ῸΓ απίνογβαὶ 
ΟἸτου δοη ὈΥ̓͂ ΒΒ ΟὟ δοοοιπηΐ, Ὀθοδιι86 ΘΥΘΤῪ ΟΠ6 Ὑῶἃ8 ποΐ 80]6 ἴο 

Δ ΤῈ γασγίουβ ἰθβυξσηουἑο8 οὗ [Π6 δποίοηὶ ΕΔΙΒΘΟΓΒ σΟΠοοΓἱηρ (μΠ6 ΗΘΟΌΥΤΘΥ οτὶ ἰπδὶ οὗ 85... 
Μαιμον Β ΟΒρ6] τὸ ὑγοάἀπορα δηὰᾶ οοηῃδβίἀογοα δἱ Ἰεηρσίῃ ὮὉΥ “. 1. Βυδὶαν, πῃ ἢϊ8 []δβογίαιίο 
Ἡϊειοτίςο- τ ςο Εχοχοῖίςδ ἀο Τὐησυδ Οτὶρίηδ) Ευδηρο}}} δοοππάσσῃ Μαιμῦτη. Ὑταιῖΐδ- 
ἰαυΐβο, 1826. ϑὃνο. 

3. Ὑ οἰβίθπὶ! Νου. Τοδβί. ἴοτσα. ἱ, ἢ. 334. ποίδ. 
8 Ματϑαῖος μὲν οὖν ἝΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΤᾺ ΛΟΓΊΑ ΣΥΝΕΓΡΡΑΑΨΑΤΟ᾽ ἡρμένευσς δ᾽ αὐτὰ 

ὡς ἠδύνατο ἕκαστον. ἘπιΒΟῸΪ Ηἰἶβι. Εςοϊ, 11}, 11, ο. 89. τοπι. ἴ. Ρ. 133. οαϊτ, οδβαϊηρ. 
4 Ὁ μὲν δὲ Ματϑαῖος ἐν τοῖς ἘΒΡΑΙΟΙΣ, ΕΝ ΤΗ͂Ι ΔΙΑ’ ΑΥ̓ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦῊΝ 

ἘΞΕΝΕΙΚΕΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΥ͂. [ΙὈϊ14. 110. ν. ς. 8. τοτὰ. 1. Ρ. 219. 
δ ΤρΙὰ, 11Ὁ. νἱ. ο. 25, ἴοχῃ. ἱ. Ρ. 290. Ὧς ἐν παραδόσει μαϑὼν περὶ τῶν τεσσάρων εὐαγγελίων 

δόφν το ὅτι πρωτὸν μὲν γέγραπται τὸ κατὰ... ΜΑΤΘΑΙΟΝ ἐκδεδωκότα τοῖς ἀπὸ ᾿Ιουδαϊσμαοῦ 
πιστεύσασι, ΓΡΑΜΜΑΣΙΝ ΕΒΡΑΙΚΟΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟΝ. 

6 566 Φογίϊπ᾽ Β ΠθΑσ 5 οἡ Ἐπο]. Ηἰδὶ, νοὶ]. ἱ. Ρρ. 8309, 810. 8ὰ εἀϊξ, 
ΥΟΙ,. ΙΥ.ὄ ΒΒῈ 
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Ἰηίοσργοί 16 ; δῃᾶ ἐμαὶ [Π6 ατσθοὸκ (ὐοβροὶ νταβ γυθ Π]8ῃ64 Ὀείοτα Ηἷ8 
{1Π|6, 88 ΔρΡΡΘΑΥΒ ἔγοτῃ [86 θχρσϑδθ ΟΥΓὁ ἰδοὶῦ σϑίβγυθῃοθβθ τηδθ ὈΥ͂ [86 
δροβίοϊοαὶ ΕδίλιουβΒ ΠΟ ὝΟΓΘ 41} ῬΣΙΟΣ ἴο Ῥαρὶαβ, δῃὰ 411} οὗὁἨ ψῃοπιὶ 
ντοΐα ἴῃ ασροῖ.. 

ιὶ. ΤῊΘ ραββαρθ οὗ Ἰγϑῆθιιβ δου ρίνθῃ πδ8 Ὀθθῃ ὈΥ̓͂ ΒΟΠ16 80 
{Γ8 η5] [64 88 [0 ΒΙσὩΠὟ {μδῖ, ἰῃ Δα  ἄοῃ ἴο ἢ18 το (οβροὶ, Μαίίμον 
ΡΟ] Βηῃοα ΑἸϑὸ ἃ Ηθῦγον ΟἋοβροὶ, ἔοσ (ἢ6 θοποῆϊ οὗ ἰῃ6 Ἡδῦτονβ, 
ΟΥ̓ ΘΟ Γίβ ἔχοιμι «Γ΄ υἀαίδιη, 0 864 Ὧο ΟΥΠΟΓ Ἰδηριιαρα διυΐ (Π6 νογ- 
ΠΒΟΌΪΑΓ ἀἸα] θοῦ οὗἨ Ῥαϊϑδϑίζηθ. ΤᾺ, Ὁγ. Ηδ]68 {π|Π 8, νγα8 ταδί ρῥτο- 
ῬΔὈΪγ {86 ἔδοί.: Τὶ πυὶρῃΐς Ὀ6. {86 οτἱρίηαὶ Ρδϑὶβ οὐ μ6 (οβρϑὶ οὗ 
ἴπ6 ΝαΖζαγθηθβ, {πΠ6 (οοδροὶ οὗ ὑπ6 ΕἸ ΡΙοπίΐεβ, {π6 οβρϑὶ δοοογάϊηρ ἴο 
[86 Ηδφῦτγονϑ, οἰἰοα Ὀγ Οτσοη, ΕΡΊΡβδηΐαβ, δηα ὁ“ ϑγοπιθ, ἡ ϊοἢ ἴῃ 
ΡΓΟΘΘΒΒ οὗὨ ὑϊπλθ Ὀθοᾶπιθ 80 δαυ]ζογαίθα Ὀγ [Π 686 “6 4᾽ϑηρ' Θομνογίβ, 
88 ἴο 1086 81} Δι ποῦν ἴῃ [86 οπυγοῖ, δηα θ6 ἀδθπιϑά βρυγίουβ. 

1:, ΤΠ ΓοϑσμοηΥ οὗ Οτίρθη μα θδθη {ποιρἢξ Ρουθ ο]Υ ὕο δουτα- 
Βροῃὰ σι (Π18: ΕῸΣ ΒΌΓΟΙΥ, 10 Βα8 Ὀ66ῃ βαϊα, ἤδη ἢ οἰἱρά ἐγααϊξίοπ 
ἴον {π6 οχιβίθῃοα οὗ ἃ Ηθρτον (ἀοβροὶ, τυιτθη Ὀγ Μαίμον ἔοσ [6 
οοηνογίβ ἴσου «“ πἀαΐδβιη, 6 ὈΥ͂ ΠΟ τἤθδῃ8 ἀθηϊθα Ὀαΐ γαῖμου ργαβαρροβοα 
ἢ18 τὶς (ἀοβροὶ, τσ θη [ῸΣ 411 οἰαββθβ οὗ Ο γβιίδηβ, οοπιροείπφ ἐδε 
τολοῖο οπγοὶ 9. Οοὐ ππάεν ἤδαυεη, ἴῸΥ οβ6 86 {π6 ΗοΌγον (οβροαὶ 
σουϊὰ 6 υἱΐου]ν ᾿πδάδαυδίθ. [Ι͂ἢ ἐμοΐ, ἴῃ 18 ΓΘ Ι186 ΟὨ ὈΓΑΥΘΓ, ἢ6 
Ἰη δ πηαύθβ ὑπαὶ 1ῃ6 Εἰ νδηρο δέ ΡΌ]ΙΒῃ6α [Ὁ τὰ ὑθοὶς 150 ; ἴογ, ἀ18- 
ΘΟυΓΒησ Οἢ {π6 ποτὰ ἐπιούσιον, ἮΘ6 ΘΟΠΒΙ Δ ΘΥΒ ἰῦ 88 ογπιϑα ὈΥ [Π6 
Ενδηρ ο 188 ἐΠπουηβοῖνοθ.; ὙΤηδὺ ΟΥρθα ΘοΟμβι ἀογρα (π6 ατθαϊς 88 [86 
ΟἾΪΥ͂ Δ Ποπϊο οΥρῖπ8] ἴῃ 18 Ὁἴτη6, 18 οὐ θηῦ ἴοσ ὑμ6 [Ὁ] οίηρ τᾶν 
ΒΟΏΒ : ---Ἰ, Οτίροθη, ἰπ 18 Ησχαρὶα, σγαὰϑ δοουβίομημοα ο οοττοοῦ {6 
Οτεοῖ νογϑῖοη οὗ (86 ΟἹ]ὰ Τοβίδιημθης ὈΥ (ῃ6 ΗἩΘΌΓΟΥΝ οτῖριηαὶ; Ὀαΐ 
86 νγίιδ γ οομθββοϑ ὑπαὺ μ6 Βα πόμα ὈΥ σοὶ Πα οοὐ]α οοστοοῦ [86 
τοχί οὗ Μαιίμον Β (ἀοβρο]δ; δηὰ, 2. Ηδ Ὄχρυθββὶυ οἱΐββ " “" ἃ δοσίδι ῃ 
(ἀοβροὶ δἼοοοσάϊηρ ἴο πὸ ἩθΌγονβ, 1 ΔΩ ΟὯΘ ΟἤοΟΒ6Β ἴο γϑοαῖνα 1, 
ποῦ 88 οὗ αμέλογὶέψ, Ὀτι ἴοΥ 1] δ γαίίοι "ἢ οὗὨ [86 αυσϑθοῃ [6 νγγα8 {Π6 
ἀἰθουβδησ. Νον, 16 τη18 Ηθῦγον ἀοδροὶ μδα θθθη {π6 ῥχοἀποίίοη οὗ 
δι. Μαιίδον, μ6 σογίδιη]ν σου μανα οἰὐδα 10 ἴῃ ἃ αἰ γθηῦ ΠΏ ΠΟΥ. 

ἦν. [ἡ {π6 οβροὶ οὗ δι. Μαίμαν, 88 ὸ ΠΟῪ δᾶγα 10, {Π6Σ6 18 ΠΟ 
ΔΡΡΘδσαηοα οὗ 118 Ὀρίηρ᾽ ἃ ὑγδηβιαύϊοη ἢ Ὀυῦ ΤΩΔΏΩΥ͂ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΑΓΊΟΠΒ ὈΓΟΥΘ 
(ἢ6 ΘΟΠΟΓΑΓΥ. ΕΓ ΠΟῪ οδῃ τ76 δοοουηῦ ἴον {π6 Ἰηὐογργοίδθοη οἵ Π6- 
ὈΓΘΥ ΠΆΠ168, ὙὙΠΊΟΉ, ὈΥ 80 διυῦδθου ψυϊηρ ἴῃ ΗΘ Όγονν, νγαϑ ΟΥ̓ ΠΟ ΙΠΘΔῊΒ 
ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ ἢ (Οομλραγα Μαΐ. 1. 28., χχνὶ. 838. 46.) Αραΐη, ἢν βδουϊά 
{86 ὑοΒΌ ΠΟ ἢ168 ΔΠ4 ρδγα}] 6] ραββαρσϑδ οὐ {π6 ΟΙ]α Ταβίδπχθην Ὀ6 οἰΓ64, 
ποὺ ἔγομα {π6 οτἱρίπαὶ Ἡθῦγον, Ὀὰὺ σοπογα νυ ἴσοι {π6 ϑαρίυδριης 
ψογβῖοι, ου ἢ ἤθη δαὺ ἀΠἶ 618 ἴσοι (6 ΠΘΌτο ἢ [,Δ501γ, ΒΟ 4068 

1 ΤῊΪΒ οοπ᾽οοίαζο, τ. Ηδ]ο8 Σοπλδσ 8, ἀογῖγοβ δ αἰ] 0 η8] τνοῖρηξ το 186 ἱποογγοοῖ τὸ- 
φοτίϑ οἵ Ἐπ γο λα δὰ ΤὨΘορΡ γ]δοῖ, μδὲ Μαίμον πγοῖο ἢἷ8 ΗΠ γον ΟΟΒΡΘΪ δἱ Φοσυβα θπ, 
ἩΒΙΟΝ ΦόΒη [86 ΕΘΗ ρΟ ἰδὲ (Γαδ αϊθαᾶ ἰηΐο ασθοῖκ, Απδὶγβὶβ οἵ ΟΒὨΓΟΠΟΙΟΡΎΥ, τοὶ. ἱϊ. ὈΟΟΚ ἰ], 
Ῥ. 668. 

2 Οτζοη ἀθ οζαίϊίοῃϑ, 1, 246.“ οἀϊξ, ἀθ Ϊὰ πο. [Βαϊ δ06 ἴΠ6 ρΡδββαρὸ ὙΠῸ [86 6ο0ῃ- 
ῖ, Ἷοχ 

3 ἢἷ8 ͵ ογάβ, Ορ. ἰοτῃ. 11]. Ρ. 671. οἀϊϊ, )ὸ 14. Ἔπο, οὐ ἱπ Ββίορ Μδιβῃ᾽β ΜΊςἽ δοὶΐβ, 
γ0]. 111. ραγὶ 11, ΡΡ. 114,.115., ΤΠΘΓΟ ΠΟΥ ἀγὸ οἰϊοὰ δῃηά οχρ αϊποά, 

4 Ὦγσ, ΤΑγάποῦ 88 σίνοη (Π6 Ραββαρθ δὲ Ἰοηρίῃ, ὕ οτκβ, ϑνο. τοϊ. 11, ὑ. δ05.; 410. νο]. ἱ, 
Ρ. ὅ583. [Οτίροη ἢο ἀουβδὶ ἀϊὰ ποῖ μοεβο8β 4 Ηδῦγονν σορῪῦ οἵ 8:. Μαΐίίον, ἴῃ 8 σου ΐηθ 
ἴογηι; 80 Τείοστοα ἴο {86 Οοδρ6] δοοοτγαϊηρ ἴο 110 Ηοῦγοννα Ὀθοδυϑ6 οἵἉ 118 ἰ ογΡο δι] οη8.} 
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τ μαρροη, {πῶ 411 (86 νουβίομβ ψῃ]Οἢ ἅτ οχίδηϊ, βυο ἢ 88 (Π6 1, ἴῃ, 
16 ὥὅγγιδο, {π6 Μοιωρδιο, (6 Αττηθηΐδη, δὰ {(ῃ6 ΕΥΠΙΟΡΙΟ, ἃσΘ 
δἀαρίοα, ποῦ ἴο ἴ1πΠ6 ΗδΌγαν οτὶρῖπαὶ, θαΐ ἴο {π6 τοῖκκ γαπϑδῦοι ἢ 
ΤΊι686 αι ΘΒΌ! 08 8ΓΘ6 8} τϑϑά ιν δηβυγοσοα, 1 16 δάμλῦ {μαὶ Μαμον 
τστοίθ ἢ18 (ἀοβροὶ ἴῃ στρα 

ΤῸ ΟὨΪΥ σϑιηδῖηβ ὑπαὶ 6 ὈΓΙΘΗ͂Υ ποίϊοα {πΠ6 ἐλέγα ορ᾿ηΐοη ἄρον πηθῃ- 
ἐϊοποᾶ ; νἱΖ. ἰμαῦ {πο γθ ψγοσο ὕνο οὔ] η4]8,---οπα τη ΗἩΘΌγαν, [Π6 ΟἾΠΟΓ 
ἴῃ ατϑοκ, μα θοίῃ τυ ίθῃ Ὀγ δὲ. Μαεαίίμον. ΤῊΙΒ Ορὶπΐοῃ, γα Ὀ6] αν, 
τγ88 ἢγϑί ᾿π]τηδίοα Ὁ διχίυβ ΘΘΠ6η8183, τοῦ τ ἤοπὶ Ὁ τγαΒ δἀορίοα 
Ὀγ Ὁγβ. Ὑ͵ μι γ", Βοηβθουό, Ηρϑυ, δηὰ Τοόνηβο, ΒΊϑθορθ ΟἸδανοῦ 
Δηα ΟἸοῖρ, Ὀγ, ζπτῦο, ΤὨτοτβοῖ, (86 Εν. ὙΠ] απ 1,66, Δη ἃ δοῖλθ οἴ μῈ 
ΤΟ Θγὴ Ὑχιίοσβ. 186 οοημβοηΐ οὗ δηῦ αν Ρ]61648 ΒγοΠρΡῚΥ ἴον [16 
Ἡρῦτον, δα ονϊάθηῦ πλαγκ8 οὗ οὐ ριηα! ν ἔοὸγ {6 ατθοῖ. ΒΊΒΠΟΡ 
ΟἸοῖρ τλῖη ΚΒ ὑμαῦ δι. ΜαυΠιονγ, ὁπ ἢϊ8 ἀδραγίατα ἴο ργθδοῃ {Π6 
(ἀοβρθὶ ἰο ὑπ6 (ἀθῃθ]68, ἰοῦ ἢ {86 σδυγοῦ οὗ «δ γυβαἝθπι, οὐ δ 
Ἰραϑῦ σι ἢ βοῖηθ οὗ 118 τοι θοσβ, ὑπΠ6 ΗΠ ΘΌΓΘΥ ΟΥ̓ ϑΥΤΙΔΟ ΠΙΘΙΠΟΓΆΠ Δ ΌΓΩΒ 
οὗ ουῦ 1μογα ΒΒ ἀοοίγιηθβ ἃπα τ ]γ8 0168, τ δῖος ἢ6 μΔα τηδᾶθ [ὉΓ 18 οὐ 
186 αὖ (86 ὥτηθ θη {π6 ἀοοίσποβ 6 ΓΘ ἰδαρὮΐ, ἀπ [Π6 τΩΊΓΔΟ]68 
Ῥογοστηθα ; ἀπα {μα (86 ατδοὶς (ἀοβροὶ νγ88 πυϊ θη Ἰοπρ' δῇζδγ [Π8 
ΒΡΟΒί168 δα αυἱιοα «“ γυβαίδθιῃ, δπα ἀϊβρογβθα ὑβοιηβοῖνοθ τη 16 ἀ18- 
οδάγρα οὗ ἰῃ6 ἀυ6168 οὗἨ {μοὶγ οΥ̓͂οΘ. ὩΤΠ18 οοπ)]θούαυγο ΓΘ ΘΙν 68 ΒΟΠ16 
σουῃθμθη06 ἔτοτῃ [86 ἰθγταβ ἴῃ τ μ1οἢ ΕΣ ΒΘ 18, σμθη ρΊνὶπρ ἷ8 ΟΥΤᾺ 
ΟΡΙΠΐο, πηθηϊτομβ δ.. Μαίμον Β ο8ρθ].. ““ Μαίμον," βαγβ ἰδαΐ 
Βιθίοσίδῃ, “ ανηρ ἤγεί ργοδομοα ἰο {μ6 ΗΠ γον, ἀ6] νογθα ἴο {Π θη}, 
ἤθη ἢ6 Μἷ)1ὃ8 ργδρδυηρ ἴο ἀδραγὶ ἴο ΟἾΒΟΓ σου Γ168, 818 (ἀοδροὶ οομ- 
Ροβϑα ἴῃ {π6}Ὶ παῦϊνο ἰδηριδαρα; {μα΄ ἴο ἴμο86, ἔγομη Ομ. ἢ6 νγ8 
ΒΘηΐ ΔΥΤΑΥ͂, δ6 τιρθΐ ὈΥ̓ Ὠ18 ὙΨ1ΠΏΡΒ ΒΌΡΡΙΥ {Π6 ]οΒ88 οὗἁὨ ἢ]8 ρσθβθῆσβθ," δ 
ΤῊ8. ΟΡΙΠΙΟῚ 18 ἔστ Πμ 6. σογτορογαίθα Ὀγ {π6 ἐποῖ, {παὶ {Π6 76 ἅτ 1η- 
δΒίδῃθϑ Οἢ Σϑοοτα οἵ δι μοῦ  ἢῸ μᾶνα {Ποιυβοῖνθβ ρᾺ ] 1864 [Π6 ΒΆΠη6 
ὙΟΥΚ ἴῃ {ν)|ὸἅ ἰδησυᾶροθ. ΤΏ Φοβθρλυβ πγοῖθ [86 Ηϊδβίοτυ οὔ {86 
“ον δὴ αν 'ὰ Ἡθῦτον δηθὰ Οατθοκθ [πὸ ᾿ἰκ6 ἸΏΔΏΠΟΣ γα μᾶνο ἔν) 
ΟΥΡΊΏΔ]8, ομ6 'π 1], αὐϊπ {π6 οΟἶμοῦ ἴθ Επρ] ἢ, οὐἨ [μ6 {δΠἰγύγ-πὶπθ 
ὉΓ(10168. οὗ 1816 ΑὨρ]οδη ομυσοῦ. Α8 δῦ. Μαίμον πδηϊθα ὩΘΙ ΠῈΣ 
ΔΌΠΙΥ ΠΟΥ αἰεροβιίοη, 76 σδηποῦ {πῖηκ Β6 ψδηΐορα ἱπάποοθιηθηί ἴο 
““4ο 186 σοῦκ οὗ δὴ δνδῃρο δ " ΤῸ Σ Ὠΐ8 Ὀγθίβγθη οἵ {86 σΘοωμηοη ἴδ, 
Η]]οπῖβίθ δ8 ψ6}} δὲ Ηδῦγανβ ; ἰο θοίἢ οὗ ψβομλ ΟΠΑΓΙΥ τη Ἀϊπ 8 
ἀερίοσ. ὍΤηα ρορυ]δγῦ ἰαπρσυδοα οὗ {π6 ἄγβε Ὀθ] θυ σβ τγ88 ΗΘΌΤΘΥ, ΟΥ 
γγΠμαὶ ἴδ οὐ] θὰ βὸ Ὀν (86 βαδογθὰ δηά δποϊθηΐ 60] ββιδδίϊοαὶ ὙΧΙΟΓΒ: 
Ῥὺῦ [πο86 σῆο βροκα ασϑθὶ χυϊοῖ]γ Ὀθοδτηθ ἃ ΘΟΠΒΙ ἄθγαθ]6 ρασί οὗ [86 
σθαγοῖ οὗἨ Οσίβιί. 

᾿ Μτν. Ἡον οι ποίθ οἡ Μαΐίΐ. ', 1. ὮὯγ. Ηδ]οδ᾿β ΑπδΙ γβίβ, νοὶ, 11. Ρῃ. 664---667. Τιατᾶ- 
ΠΟΙΒ ΘΌΡΡ. ἴο ΟΥθ ΡΥ, οἤΔΡ. ὅ. (Ὑ οΥκ8, ϑνο. νοὶ]. νἱ. ρῃ. 45---65.; 4ϊο. νο]. 1ΐ, Ρ᾿. 157 
“--.ἰ|67.). ῬΩΐ, Ιηϊτοά, δὰ Νονυ. Τοϑῖ. ὑρ. 298---3811. Μο)]άδηβανοσ, Τπἰγοᾶ. δα 1άῦτοβ 
Ο δηοπίςοι, ρΡρΡ. 247---254. ΜΙΊΟΠΔΕΙΙ8, νο]. 111. ρῃ. 112---201. Βαυπιροὶ, Οοπι. Οτίς. ἰη Νον. 
Ταβί. ρΡρΡ. 81--84, ὙΊβοτ, οττα. ὅδογ. Νου. Τοβῦ, ῬδΓΒ ἰϊ. ρρ. 844---352. Ὦγχ, Οδσαρε}}᾽ 8 
Ῥτρίαοθ ἴὸ Μαιίμον, νοὶ. 11. ρρ. 1- 20. Ηυρ᾿Β Ιπτοἀυοιίοῃ, το]. 11, 88 8---12. ΑΙΡεῦ, 
ἩἨεττποποας, Νουϊ Ταβῖ. νοὶ. ἷ. ὑῃ. 239---244. 

2 Βιχῖτιβ βθηῆθῃβ. ΒΒ: ]οιι. ϑαηςῖ, 110. Υἱϊ. Ρ. ὅ82. 
8 Ῥχγοίδοο ἴο δι. Μαδιϊπονν 8 ἀσο8ρ6], νο]. 1. Ρ. 1. 
4 Βρηβοἢ δ Ηἰδβὲ. οὔ ἴ6 ΕἸἾγϑεὶ ΡΙδηϊπρ οὗ ἴλ6 ΟΠ τ  δβιϊδη Βο]κίοι, νοὶ]. ἱ. Ρ. 257. 
5 Ἐπδοῦλιθ, Εςςο]. Ηϊβι, 110. 111. 6, 24. 
4 Ὧγ. Η6γ᾽ 8 Νοιτβίδη 1, οΐυσοβ, νοὶ], 1. ΡΡ. 28, 29. ΒΙΒῆοΡ ΑἸοἰχΒ οἀϊξ, οὗ ϑίδοκδῃοῦβο, 

γ0], ἰδ Ρ. 112. Ὧγ. ΤονηθοηΒ ἤ ΟσΚΒ, τοὶ, ἱ, ΡΡ. 80---82. 
ΒῈ2 



450 Ϊηίγοσμοίίοη ἕο ἰδὲ Λγοιο Τοείαπιοηπΐ. 

Ετοτα 8 ΤΕΥΊΘῪ οὗ 411 [ῃ6 ἀτραταθηίβ μἀάἀπσοα οα {Π18 πιο 11 Ππραἰο 
αισϑίϊοῃ, γγχ6 οαηποί Ὀὰΐ ρῥτγοίου {Π6 Ἰαϑὺ βίαϊθα ορίπιοη 88 {παΐ ψ ΒΊ ἢ 
Ῥθεβϑὲ Πδυπι 1868 τὴ {Π6 οοηβοηῦ οὗὨ δητὶ ααγ., παιμοὶγ, {πανὶ δι. Μαῖι- 
{π6ν σοί ἢγϑῦ ἃ ΗΠ θῦσον (ἀοβροὶ ἴον 186 ἀδ6 οὗ 6 ἤγθὶ Ηδῦσγοιν 
οοηνοσίβ. [18 βυ ββθαιθηῦ αἰβαρρθᾶγαμοθ 18 θα Β}}ν δοοοιηίθα ἔογ, ὈγῪ 
118 θδῖηρ 80 δοστυρίοα Ὀγ {π8 ΕἸΙοΟμ ΐο8 {παὐ 1Ὁ Ἰοβί 411 118 δι μουν 
ἴῃ 1Π6 σπυγοῖ, δπα νγα8 ἀθοπιθα βρυτίοιιβ, ΘηΠ ἃ 4180 ΟΥ̓ [86 ργϑνδίθῃῆσθ 
οὗ [86 τρεῖς Ἰδηραδρα, Θαρθ οί] Ὺ δἰϑοσ (π6 ἀδδίσαοίοη οὗἉ « ἀγα δα  ἐπν, 
ψ ἤθη {Π6 «6 ν18} ἰαπριασο πα ονοσυτπιηρ ὈοΘΙομρίησ ἴο {8Π6 «6ν3 
611 1ηΐο {86 αἰπηοϑὺ οοπίθιηρί. [{ 4180 18 οἶθᾶσγ, {παὺ ΟἿ ῥγεβθηΐ 
τοὶ (ἀοβροὶ 18 δῇ δ Π ΘΠ 010 ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ], 8Π4 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΥ δὴ ἱπβρὶγοά 
Ρτοάαοάοῃ οὗ {πὸ Εὐνδηρο]δὺ Μαιίπον, τυϊίθη (ποῖ 88 διεμορ αΙεὶσ 
Δα ΟἿΟΣ ὙΥΙΓΘΥΒ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἰοηρ δου οὐῦν Ἰμογὰ δ τοϑυστοοῦοη 8π4 
ΔϑΟΘΏΒΊο, 0) ΜΠ Π1Π 8 [6 Ὁ ὙΘΑΓΒ ΔΙΌΣ ὑπι686 τ θη γα Ὁ] 6 δηᾶ ᾿πιροῦ- 
ἰδηΐ δνθηίβ. 

Οπ {818 ορὶπῖοῃ {π6 φαϊονῦ οὗἁὨ [ἢ γοϊυπη6 ΤΩΔΥ τολδγῖς {πα 1π ἮΪ8 
γυαρπιοηΐ 81] ἐεξέϊπιοτιν 18 ἴπ δ υοὺσ οὗ ἃ Ἡθῦγον οτὶρῖπαὶ οὗ δὲ, Μαί- 
{πονν 8 (ἀοβροϊ, δηὰ οὗ ἐπαῦ ογ. υογν ΘΑΥΪΥ πτΙῦ Υ ΠΟ 18 8 ν [Π 688 
{πὲ δι. Μαίδμον τοῖο ἃ (ἀοβροὶ αὲ αἰΐ, ἰαϑ1ῆ68. {παῦὺ ἢ6 ττοίδ 1Π 
ΗἩδφῦγτον. ΟΥ̓ {16 ατοθκ ὑγαμβίαίοσ (Π6Ὺ ΒΑ ποίμιησ:; Ὀαὺ ΠΟ ΟΠ6 
Βυσραοβίβ {μα 1 ψγὰ8 Μαῦπον ΒΙπιβοὶῦ, ὍΠΟΥ τοοοϊνοα ἰῃ6 Οτθοὶς 
ΘΟΡΥ͂ 88 απέλογίξαξυε, ἀπ δ ᾿μαὲ τ ον ΠΟΥ πα Β6]α ουθη ἔγομη [Π6 
Βροβίο]ο ρα, θυΐ {Π6Ὺ ποῦν ΒΆῪ ἰμαὺ 1Ὁὺ 88 [86 ΟΥἹΡΊηΔΙ. ἢ 

Υ. Οὗ 6 ΟΕΝΟΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝῸ ΑΥΥΒΕΝΤΙΟΙΤΥῪ οὗ δὲ. Μαιον Β 
(ὐοθροὶ τ Βαανα {Π6 τηοβύ βα  βίλοίοσυ ϑυϊάθηῃσθ [1 {Π6 βοοοῃᾶ σϑῃ- 
ἴατγ, {18 (ὐοβροὶ, ὑοροίμοῦ Ὁ [86 ΟΥΒΕΡ ἴἤγ66, 88 'π 86 ἴῃ 4]} 
1η6 ΟΠ σΙβδη σοι 1168: οὗ (Π18 γγὸ αν βιυ ποιοῦ ον άθηοο ἰῃ 
Ιτοηθιβ, ΟἸθπιοπὶ οἵ ΑἸδχδπᾶσγια, δα Τογί] απ. ὉΠ Ηδιτηοην 
οὗ Ταϊίδῃ νγὰβ οδ᾽]οὰ έα 7Ζεβεαγῦπ (οἵ {86 30Χ7), ἔγσγοτωα 1886 ἴουῦ 
ΠδΥΓαν 689 τ ΠΟἢ 66 Ὀ] πα θα ̓ Ἰηἴο Οὴ6 ἴῃ 18 ἔογσιηδίζοῃ : [Ππ686 Ὁ 
τισδὺ ἤν ὈΘΘῺ {Π6 ΒΆΙΤΩΘ 88 ἽΟ͵Θ, ΔΟΟΟΓΪηρ᾽ ἴο0 ᾿ΤΘΠΘΘΊ18, ὈΠΙ ΘΥΒΑΙ]]Υ 
δΔοκπον]οᾶσεα ὈγΥ 186 ομυγοι οὗ (ἀοά ὉπάοΥ ἤθανοη. «{υ8ὅπῃ Μαγίγτβ 
οἰἰδίοηβ ἔγουα [818 ἀοβροὶ, ἱβουρὴ δουηθν μαῦ Ἰοο86, 8γ6 ἀδιηοηθίγαϊοα 
ἴο θ6 ἔγοπι {{ι)8 ϑοῦσοθ ὈΥ (86 οΥ1σα] οχδιηϊηδίου οὐ ϑοιλβοῦ δηά 
οἴμθσβ. Απάᾶ δὖ {6 θοριπηϊηρ οὗὁἨ [Π6 Βοοομά οδηζυσΥ, νγγ πα {}6 
(Θϑυτοηυ οὗἉ Φόμη {πΠ6 ῬΥΘΒΌΥοΥ, ργθβογνϑα Ὀγ Ῥαρίδβ, (ῃδὶ Μαίδπον 
γγ7ὲ8 186 ΔυῖἢΟΥ οὗ [18 οὔν γϑί (οβρθὶ. [1Ἃπ {πὸ ΕρΙ8116 οὐ ΟἸ]θιηθηΐ ἰο 
[86 ΟοΥ  δη8, ἀπά ἴῃ {μαΐ οὗ Ῥοΐγοαῦρ ἴο 1π6 ῬΆΣΡΡίδη8, ἔπ θ γα 
ΔΙῸ Βοῃΐθῃοοβ ὙΏΙΟΝ ἈΡΡΘΔΓ ἴο θ6 ἰοῃ ἔγοτα {Π1|8 (ἀοβροὶ. Απὰ {μυ8 
Ὑ6 ΤΘΟΘΙΨΘ 88 8 [ἰβίοσιοαὶ ἰβοῖ, ὑπαὺ (18 ὈΟΟΚ νγὰ8 συϊτθη ὈΥ (μα 
Μαιθον ὙΠπο86 παῖδ 1 ὈΘΆΓΈ, -- 8 ΔρΟΒ[16 οὗ Ψ6β8 Ὁ γὶϑί. 

Τὶ 18 ππηροτγίδηϊ ἴο ΤΟΠΊΘΙΌΟΓ [86 ἀεηϊξοπεβα5 οἵ [818 ᾿θβ το πΥ, θ6- 
68.886 ὑβ6γ τὸ ΓΏθου6θ Ὀγουρῃΐ ἔουνγαγὰ συ Βιοἢ σγου]α οδϑὺ ἀ8146 {π6 
οὈ͵θοῦνο σογίδιηϊυ οὐὗἁἩ ἃ ἔδοϊ 8βο αἰξεβίθα ; δῃὰ {π8 ᾿ΐ ἢδ8 Ὀ6θῃ βαϊα, 
Ἔνθ ὈΥ̓͂ ἴῃοβα ῃΠΠΟ νον {Π6]Γ Ὀ6]16Υ ἴῃ 86 διδίογιο ἰγσυῃ οὗ 

1 ὙΤΒΟΙΘ δζὸ οχίδηϊ ἰῃ ῥγίηΐ ὕνγο οὐ 0.8 οὗ ἃ Ηδῦτονν ἀοβρεῖ, ὁη0 ρυ] ἰβηῃοὰ Ὀγ 76 δη ἀθ 
ΤΊ]οι, Βίβδμορ οἵ Βυίθυχ, δἱ Ῥασίβ, ἰῃ 1655, [86 οἵδασ ρυῦ) δηθὰ ὈγῪ Μυηβίοῦ δὲ Βδε]6, ἴῃ 
1557; Ὀαὲ ἰδ 18 οογιδίη 1[Π8ὲ πεῖῖμον οὗἨ ἴπθ8Ὲ ἰδ δῖ. δι Βονν 5 οτἰχῖπαὶ, πᾶ τῃδὺ παίει βοσ οὗ 
ἔθοτ ᾿γ88 ιι564 Ὀγ [ἢ ΝΆΖΔΓΘΙ 68 ΟΥ̓ ὉΥ {πὸ ΕἸ οὨἶ 68. 866 Δῃ δοοουπὶ οΥ̓́ΞΒ6 πὰ ἴῃ ΜίοΒδο] 8, 
γοῖ. ἰϊΐ. Ῥρ. 195--:20]. 

2 8,66 ἬΝ οροιο “Οὐ ἴδο οὐ χίηδὶ ἰδηρτιασο οὔ δὲ. ΜαδιμονΒ αοδρεὶ." (Βαρβίοσγα, 1850.) 



ΟΝ ἐδλε Οοεροῖ ὃν 8, Μαΐέίλειο 42] 

ΕἸ ιβυϊδηϊου ἀπὰ τὰ {ΠῸ τϑοοσὰ οὐ ἔβοΐβ σοῃοδοσπΐηρ 1, [μαῦ Οὐν (ἢ γοὸ 
ἢγϑὶ (ἀοβροὶθ οτὸ στ τΐθη, ποΐ Ὀγ {Πο86 ψμοβα πδῖηθ8 ὑπ Ὺ θαγ, θυΐ 
Ὀγ βοῃηα ἴγοιῃ ὑγϑα! τοπαὶ Κηον]θᾶρο. Τα ουέάεπος οοπίγϑιοβ δι οἷὶ 
ὨΟΙΟηΒ, δἀηᾶ γα πιογὲ ἴπ6 Ορ᾽ πΙοηΒ οὐ {Ππο86 ψῆο Ἰτηδρῖηα οὐγ᾽ οΕρ6]8 
ἴο ἢᾶνα Ὀδ6θὴ νυσιτίθῃ δου 1Π6 τα] α]6 οὗὨ ἔπδ βοοοῃηα οϑηΐυσγ. ΤΠ6 
ἴδοῖ, ᾿πογοίοσθ, 18 [ΠΥ Θβίδ Ὁ] ]8ῃ6α, (παῖ Μαιμον,, (Π6 ἀροβί]α οὗ οἵιγ 
ϑανιουγ, γὰ8 ἴπΠ6 δας ΠοΥ οὗἩἨ τπαὶ (ἀόβρ6ὶ τυ ἢ 18 ρῥἰδοθα ἔγϑέ ἴῃ Οὐγ 
ΘΠ] οὴ5 οὗ [μ6 Νὸν Τραδίδπλθηΐ. 

Ἐδυδίυδ, ἃ Μη] θδη Ὀΐδῆορ (το ττοΐθ ὑουγαγαβ {Π6 οἷοβα οὗ 1ῃ6 
Τουγ ἢ ΘΟ ΓΤ), ΒΘΘ.8 ἴο πᾶγα Ὀ66Ὼ [Π6 ΟὨΪΥ͂ ΟΩ6 ἴῃ δῃσὶθηΐ {11Π|68 
ψῆῸ ἀθηϊοα δ, Μαιπον ΒΒ δα Πουβῆϊρ. Ηδ αέζεπιρίεα ἴο Ῥτονβ {παὶ 
118 (ἀο8ρΡ6ὶ νγδϑ ποῖ τσ ἴθ ὈὉγ δύ. Μαίίδον, ου δοοουῃηὶ οὗὨ [Π6 οδἰέφιε 
ΠΑΉΜΕΥ ΟἽ ἐπρτοϑδίοη ΜΏΙΟὮ ΤΟσουγθ ἴῃ Μαι, Ιχ. 9.: “π΄ α8 οεέδιι8 
Ῥαδεεά ζογίλ ζγοηι ἐπόποε, ᾿6 8σὶο ἃ τοδῃ παπιρα ή]αίέλειυ, δἰἐΐπρ αἱ ἐλὸ 
γτεσεῖρέ ὁ οιιδέοτι, απ ὧδ 5δαϊέῤᾳ μπίο Ἀϊτὰ, Εοϊΐοιυ πιο. Αἀπά ἢὰ αγοδὸ 
απα Κοϊϊοιοοά ἀἶπι. Ἡδῃοθ, βαγβ Εδυδῖαδβ, “ Μδιθον αἀϊα ποὺ τυϊία ὑπαὶ 
(ἀοδροὶ, Ὀυὺ βοῖηβ οἴΟΥ ῬΘΥβοῦ ὑπάρυ Ἦΐ8 Ὠϑιη6, 88 18 Οἶθῶσ ἔγοπι 
18ῃοβα σοσγὰβ οὐ ἴπ6 ργοϊθπαϑα Μαίμον : [ὉΓ ψ8ο, τυϊπρ' οοησογηΐῃ 
Βιτηβ6] ἢ, ννουὰ βαν, ἢ6 8807 ἃ ΜΑΝ, δπηὰ οδ]]ϑα ΗΜ, δῃᾶ ΗΕ ὩΠον θά 
Πῖπι; δηά σψου]Ἱὰ ποῖ σϑίμοσ βὰν, Ηἰθ βῈ7 ΜῈ, δῃηὰ οδἹεὰ με, απὰ 1 
[Ὁ] οα πὰ 2" Νοίπιηρ, ΠΟΟΛΟΥ, ο8 Ὅδ ΤΟΓ6 ΔΚ (πδη {{|18 
Τη046 οὗἁὨ ἀγρυΐϊηρ; ἴον 10 18 Δἢ ὉΠ Θη Δ 0]6 ἕδος ὑπαὶ {18 ΟὈ]Ἰατι6 ΤΑΥ 
Οὗ νυϊηρ 18. ΘΟΙΏΩΟΙ ΔΙΔΟηρ ῃτοίθῃθ Ὠἰβίοσδηϑ, ὈοΐὮ δποϊθηΐ δά 
Τηοάσσγῃ ; ψ80 ἰτΓΘα.ΘΏΓΥ βροαὶς οὐὗἨ {ποιυβοῖνοϑ ποΐ ἴῃ {86 τβέ Ὀυΐ ἴῃ 
1Π6 ἐῤλέγα ρΡοσβοῆ. Μώοβθβϑ ὉΠΊΌΤΤΩΪΥ Βροδ 8 8 οὗὨ ΠῚ Π186], 88 «6811 
ΟἸτῖδῦ ἀπα ἢ18 ἀἸβοῖρ]68 4180 νΟΥῪ ἔγθαιθηιΥ ἀϊὰ.} 80 {πᾶῦ {π6 οῦ- 
)δοίίοη οὗ Εδιυδβίυβ [4118 ἰο {Π6 στοιιπά ογ ψδηΐ οὗ ῥγοοῖ. 

ΥἹΙ. Βυΐῖ, τπουρἢ να ανὸ δυοῇ ἃ ομδῖη οὐ ὑπῦσοκοθη ονυϊάθηςο, (Π6 
Ιροβύ οἷθᾶγ δηὰ ἀδοϊβιίσο {παῦ οδἢ ΡΟΒΘΙΌΪΥ Ὀ6 δαάαιιοορα οὐ ἀδβισοα, ἴο 
{Π|6 σου 6 η688 οὗ δὲ. Μαίμον Β (ἀο8ρ6)], ΒΕΥΘΓΙΆΙ δἰΐζοαρίβ πᾶσα Ὀδοη 
τηδήθ ὈὉγ 8086 0 ἀΘΩΥ͂ 16 ταϊγδου]ουϑ ΘΟμοοΡοη οὗ οὐγ δανιουτνὅ, 
ἴο ἀχρυηρα ἰῃ6 ὕνο γι οπαρίογβ ἔγοπι {ῃ6 βδογϑὰ οοᾶβ, 88 Ὀοὶῃρ ἃ 
ΒΡΌΙΙΟΙΒ ᾿η οΓροϊδί!οη : ἃπ4, ἴδ ποθ, 8 δηϊδροῃϊδῦ οὗ ἀἰγῖπο τον δ! 0 ὴ 
τοοῖς οοοδβίου (σὐ μου δ Θχϑιλπηρ {16 Τη888 οὗ ουἱάθηοθ ἰο 1π6 δοη- 
ἈΓΆΓΥ) ἴο αϑέστα (παι [6 8016 (ΟΒΡ6] 18 ἃ ἔ]βεῃοοα " : ἃ ποϊΐοῃ σῇ] ἢ 
ΒΟΠΊ6 οὗ 18 ΘΟ ΥΥΙΏΘη ἢᾶνα ᾿ἰαΙλΘὨ ΔΌΪΥ ΘΔ οὐδ. 6 Πᾶνα, 
Βονονου, ᾿μαιβρυίδθ]α ουιάθποο, θοίἢ ᾿ηύθγηαὶ δηα οχίθσηδὶ),, [Παὺ {Π686 
ομαρίθγβ ἔόσῃ δὴ ἰῃΐθοταὶ ρατί οὗ {μαὺ ἀοΒρεὶ. 

[.1 ὙΠ γοραγὰ ἴο {μ6 ἐτέογπαὶ δυϊάθημοθ [ὉΓ {86 φΟΠΌΪΏΘΙ6ΒΒ οἱ 
[8686 ομαρίοτγθ : -- 

1, π᾿ 186 ,γεί »ἷαθαε, [86 Ῥορίππίηρ οὗἉ [86 {πϊγὰ οδβαρίος (ἐν ΔῈ ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις, Νοιο ἴπ ἰλοδο ἄαν4) ταϑηι 5 1}]} βμονϑ ὑΒαὺ δοιιθι ίηρ μαὰ ρτεοραρά, ἰο ὙὯ1ῸΒ 

᾿ Οοπιρᾶγο Μϑι. υἱῖ. 20., χὶ. 19., χυἹ]. 11. ; 1 χυὶ!!. 8.; Φοδπ νυ. 38. 35--- 27. χχὶ. 94, 
3 Αὐρτβῦη σοπίβ Εδαβίθτη, ᾿ἰὉ. χνὶ!. ς. 4. ΟἸδδδὶὶ ῬΒ]οϊορία ϑδοσα, ἴομ, ἱ. Ρ. 649. 

οὐἱϊξ. 1) 41}}}}; ΟΥ σοἸατηπ 1238 οἵ ἔπ 1,οἰρβὶς οἀϊτίοη, 4ἴο. 1725. 
8. ῬΑΓΓΓΌΪΔΙΥ ὈΥ Ὁγ. ὙΠ] ΙΔΙη8 ἴῃ ἷ5 “ ΕἾΘΘ [παῦῖτγ,᾿ ὅγβι ρυ 8 μοὰ ἴῃ 1771, δηὰ δραΐῃ 

ἴῃ 1789, 4ϊἴο.; δηὰ ἴῃς οἀϊξοχβ οὗ (π6 πιοάοττι ϑοοσίηΐδη Υ δγβίοῃ οὗ [6 Νοὸνν Ταβίδιηθηῖ: δὰ 
ΣΔΟΤΟ ΓΟΟΘΏΠΥ χοῦ. Δηάγονβ Νοζίοη ἰῇ ΑπλοσΊοδ. : 

4 Ῥγοίξβδβου Βδθου, οὗ ΑἸνογί, ἰπ ἰοστηδηυ, ὈΟ]ἀΪγ αϑέστηβ ὑπαὶ [86 Παστϑῦνο οἵ [Π6 τηΐγα- 
σοΐοι8 οσοηοοριίοη, τοοογάθη ΒΥ Μαθον δηὰ Τμικο, ἰβ 8 ρλιϊοεορλὶιοαϊ πιγίλοα οὐ (ΔΌΪο οἵἁ ἰΔ ΕΓ 
ἀν 1! Βεγονίδγίατῃ ᾿ΓΠΘο]οσῖας ΒΙΌ] 1 δ, Ρ. 348. 1, ρδῖϑ, 1808, ϑνο. 8.0 οὗ σοῦγδο ϑίγδαμδ, 

ἘΒῈ 8 



4922 Ἰ]μίγοσποξίοιῃ ἰο ἐδο οι Τοεζαηιοηΐ. 

{||686 πογβ ταυϑί γϑίδγ 1 τ δχδπηίηθ {86 οπὰ οὗἔἁἉ ([[8 δοοοπᾶ σμδρίδτ, τῆοτα 
9 6818 18 884 ἴο Βαγα ΘΟ δηὰ ἀνγοὶῦ τε 818 Ρδγοπβ δὲ ΝΝΖΘΤΘ ΒΕ, 1ὑ τι }}} Ὅ6 τηδιιὶ- 
δϑῦ ἴο ψρδῦ τπὴ6 {086 τοσ ἀ8 ΤῸ [0 Ὀ6 τοίοστοα. ϑοπηθ, ἱπἀθϑά, βανο οδ]οοϊοα ἐδεὶ 
[86 πογὰβ “Νοιυ ἐπ ἰλοδο ἀαῃ 8," δὰ ποῦ 186 ποσὰβ οὗ Μαιβον, Ὀυΐ οὗ δ΄ῇἈ8 ασθοκ 
τΥδη8]αἴοῦ, σ80 ἴθ 8 οοηποοϊρα ὕπ6 γϑὶ δηὰ βεοοῃὰ ομδρίοσβ ὙΠῚ (06 {μϊγτὰ. Βιιὶ 
{8 σοπ)θοΐαγα ((Ὸν [86 ΟὈ)φδοίίου διιοιηΐβ 0 ΠοΙΒΙηρ' ΤΟΥ) 8 Ὀδθθὰ προ δι 
αϑϑυτηθὰ Κηον]οᾶρα οὗὉὨ δυο 8. ροϊπῦ, αῃὰ ποὺ οἡ δυϊάθηςσθ. Απά, ἴο στηϑηϊίοι πὸ 
ΟἴδΟΓ ἀγρυμηθηῖβ ΟΥ̓ ΒΟ Ὁ 18 ΥΡΌστΟ, ἴζ 18 οοῃ γλαϊοϊοα Ὀγ {86 [ΟΠ] νη’ ὉΠ618- 
Ρυϊοὰ ραββᾶσο ἰῃ Μαίῦ. ἱν. 18.,) γθοτο γα τοδα “ “πα “δδια ἰεποῖπρ Νιαζαγνοίλ." Νοινν, 
ΠΟΥ ἈΠΕΝ Μαίμονν δανα (8 Σϑοογα θα 18 ἀδραγίισο ἔσοιη ΝΑΖδγοί, ππ|61. 
οἾδρΡ. ἰἱ. 18. 8 ργϑοθάθα, βο γα γα ἅγα (οἱ ὰ ὑμαὺ δ8 οδῃλα δηὰ ἀνγοὶῦ ἴῃ ἐπαὶ ἴοτη ἵ 2 
ΕὙτίμον, ἰπ τἢΠ6 ἢγβί δπὰ βθοοπὰ ομδρίθγϑ οὗ Μαίμονν σα πα αυοίαιίοῃβ πιδὰο ἔγοιῃ 
186 ΟΙά Ταδβιδιηθηΐ ργθοῖβο Υ 'ἰῃ [6 ΒΆΠῚΘ ΤΏΒΏΠΟΙ 838 ἴῃ ΟἴΒΟΥ ραγίβ οὗ 8 ἀοβροεὶ. 

2. Τὰ 186 ϑεοοπά ρῖδαςθ, ἰΐ 18 πογίδυ οἵ σϑιμασκ ὑμαὺ ἐλδ ἔσο ἤγεί ολαρίογς οΥ Θὲ. 
Μαιλειυς Οοδροὶ ατὸ ἰο ὃ6 7οιιπα ἐπ Α1.1, ἐλε ἀποῖοπέ πιαπιδοτίρίβ ποῖ επίαπέ νι Ἀϊ 
ΔΙῸ ΘὨΓΓΟ, 88 Ὑ76}} 45 ἰὴ ΤὩΏΔΩΥ͂ ὑμδῇ ἤν ΘΟτὴ6 ἀοΟΎΏ ἴο 8 του] αὐοα ὉΥ [Π6 Βαπὰ οὗ 
{ϊπ|6 Ὁ, δη ἃ 4180 ἴῃ 4}} ἐμ 6 διῃοίθηῦ νϑυβῖ 8 τ ίπουῦ οχοθρίίοῃ, ὅϑοιμα οὗ [86 τηδῃὰ- 
Βογῖρίβ ΠΟῪ δχίδηϊ, ραγ ἰου ]ΑσῚῪ ὑμ6 Ν᾽ αἰϊοδῃ δηὰ ὑμ6 (δι γϊ ἂρα πηδηυβοσὶρίβ, δηὰ 
1886 Οοάοχ Βεβογίρίαβ (Ζ) ἴῃ ἴδ6 ΓΊΌΥΑΣΥ οὗἨ ΤγΏΠΥ ΟΟ]]Ὲρο, Πα Ὀ]1η 5, ἅσα ἀ- 
ἀουθίοα!γ οὗ νῦν ἔπρὰ ἈΠΟ, Ὀοαγίηρ ἀδία ἔγοσῃ (μ6 ἐοΌΣ ἴο (6 Βίχτ σοπίιτγῖου 
αἱ ἰαϊοϑῦ, 1 ΠΟῪ ἅγα ποὶ θδγοῦ. Ὅθα ψθγΓβίοἢ8Β ΟΔΥΤῪ 18 801} μίρῃου. ὙΠ6 εδλιίο 
οΥ ΟἹὰ ϑ'γγίδς, δῃὰ 86 Οὐἱά 1,δἰΐῃ, δτθ ΠΘΑΓΙΥ οοανδὶ τὶν (86 ἐογηιδίϊοη οὗ [8 σδῆοη 
οὗἩ ἰδ Νὸν Τοβίδιηθηὶ. ΤῈῊΘ ἀρὰ ὑβνθὼ ὙἸΒοδαϊο, δα ΟἿΟΣ σϑυβίοη8, αἶδοὸ Ὁ6ΘΆΓ 
ΤΑΔΓΚΘ οὗἁ ΒΙΡὮ δηθαυῦ ; δπα ὑμουρῇ βοπια οὗὨ ἰβθῖὰ σοη δ] ἀἰβογορδηοὶθϑ οὐὗἁἨ πιοτὸ 
ΟΥ 1688 πιοτηθηῦ ἴζοτὰ {6 ΘΟΡΙ68 σΘΏΘΓΑΙΙΥ τοοοὶνοα, γοῦ αἱΐ οὗὨἨ ἴΠόοτὰ Βᾶνο (Π18 ρῥεγῖ 
ΟΥἨ ἰδὲ ἀοβροὶ οἵ Μαίίμον, 88 ἰηΐθρτδαὶ ροσίίοηβ οὗ {86 σψμοΐϊθ. 80, ἰοο, {88 
ΤΘΟΘΠΙΥ ἀϊδοονοσοα Οὐυγοίοῃ!δη ΚΥσίδ0. 
Μαοὰ βίσεβϑ, ἱπάθϑὰ, μα8 Ὀθθὴ ἰδϊὰ ἀροη 88 σι ΠΘΔΙΟΡΎ Ὀεΐηρ' βοραγαϊθα ἔγοτι {186 

οἴου ραγίβ οὗ 86 (ὑοβρε] 'π βοῖηο 1,801} ππδ ΒΟΥ Ρίδ ; Ὀυΐ [86 ΒρυΣΙΟυΒη 688 ΟΥ̓ {Π6 
ΟΠΘΔΙΟΡΥ 8 ποῦ βυρροϑίθα ὈΥ βΒύοἈ βεραγδίζοῃ. ΕὉσ, ἴῃ [86 Βγβὺ ρ]δοθ, 18 Κυἱπδο] ὃ 
δηα ΜαΙθῈ 5 βάν ὈΟΪΒ σϑιμασκοά, [86 ὑγδηβουῖθοτβ οὗ (86 1,διϊπ τηϑηϑουρύϑ, ψἢῸ 
τοῖο ἴΠ6 ροηΘΑΙ ΟΡ ἀοίδομοα ἔγοτα {86 γαϑὺ οὗ ἴπ6 αοβρεϊ, ταῖρὺ Ὀ6 δοϊυκίοα ποῖ 
ὉΥ οΥἰοἶοα] Ὀαὺ ὈΥ ἱβθοϊορίοαὶ τηοῦγαβ: [86 ἐουπὰ αἰ ΒΊΟΥ ἴῃ σθοοῃο της (ἢ 
ΒβμθδΙοσγ ἰῃ Μαίι. ἱ. πῖῦ (παι οὗ Τὰ Κα [ϊ., δηὰ, ὑβογθίογο, ἐλον παν λαὺν ιοἱἰδλοα ἰο 
οὲ γἱὰ ὁ. . Απά, βϑοοῃάϊγ, δἰ βουρῃ ἴΠ6 ρσοηθδίορυ 18 [8 βοραγαίθα ἴῃ Β0Π16 
Αἰϊῃ πδΠυΒουρύδβ, 10 ἀ068 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΠΥ͂ [Ὁ]]ονν ὑμαὺ 186 ΤΟΡΤΊΣΕ Οἰἴ 6 Υ ἀδοιπρὰ ἰ 

ἴο Ὀ6 τΠΒΟαῦ δι ΒΟΥ Υ, ΟΥ τΟΓῈ ἀοβίσουβ οὗ ρεύηρ τὰ οὗ ἴὖ: ἔοσ, ἴθ 186 1118- 
τηϊηδίοα οορίθβ οὗ {818 οβρεὶ, 80 ΤᾺΣ ἔτΌσῚ ΔΩΥ͂ βίϊρτηα ὕθίηρ ἱβγόσσῃ ρθη {86 
οπθαὶο ἀπποῦρμ βαραγαίθα ἴθ 86 ΜΑΥ ἀδβου 64), 10 18. ἴῃ σόπογαὶ ρμαγέϊομαγίὶῳ 
ΘῚ Ὀ6 1586, δηὰ 88 τοῦοἢ! οΥμδτηθηϊοά ὈΥ {86 Αγ ϑὺ 88 [86 διασοοοαϊηρ ραββαθδ. 

8. Βορίἀδβ [868 υποοῃιγβαϊοϊθα ὑδϑυ ΠΠΟΠΥ ΟὗὨ Τ᾿ Π ΒΟΥ Ιρ8. δπα νουβϑί 8, 176 ΒᾶγνΘ 
{86 οἶθαῦ δῃὰ υπάϊδβρι δα ονιάθποο οὗ [86 ἀποῖοπέ Τ᾽ αἰλογα Ἰὼ ἴδυουν οὗ τ'16 σϑηυΐπο- 
688 ΟΥ̓ ἴπ686 ομαρίουβ, ΏθηοΘ {ΠΥ μάνα οἰϊθαὰ ὈΟΪῺ τογὰ8 πὰ σϑῦβοθ ἴῃ ὑμ6}Ὁ 

1 ΤῊΉΪΒ γγᾶβ Βρτθθ 80] 0 [86 πβαρὸ οὗ [86 ΗθρΌγοΥ ψτίΐοτβ, στο, θη οομμτηδποίηρ, ΓΠΟΙ͂Ρ 
Πδιγδϊίνοθ, ΈΓΟ δοουδίοιηθα 0 δά ἃ [Π6 πδιηθ οὗ [ῃ6 ΚΙηρ, ὑγίῃοθ, Οὐὁ ΟἿ ΠΟΥ Ῥδσβοῃ, ἰῃ ὙΠ} 059 
εἶπηθ ΔΩΥ͂ ουὐθηῦ 18 βαίὰ ἴο ἤδΥ͂Θ σοῦ 0 ρῆ88, δῃὰ ἴὸ ῥγείβοο ἰδ πὶ [86 ἔοστημϊδ, 7π ἐλδ 
ἄανε 97. . .. Τὸ τρθῃϊίοη ΠΟ ΟΥ̓ΠΟΥ ἰΠϑίΆ ΠΟ 68, 560 186 8ᾺῈ 1. 1. 

Ὁ Ἰυἱηδοὶ, Οοτημ, ἰὰ Ηἰδβίοσΐοοβ Ν. Τ. 1Ότοβ, το]. ἰ. Ρ. 15. 
8 ΤῊ Οοάοχ ΕἸ ΠουΆ Πα, 8 τηΔητβοσὶρὺ ἩΤ θη αὐ [η6 οἷοβα οὐὗἁἨ [86 Τουτίοοητἢ ΘΘη ΌΓΥ, 

788 ὁπ06 Βυρροβοά ἴο Ὀορίη ἢ Μαῖί, ἱ. 18. Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν, 
ἸΝοιο ἰλο διγίὶ ὁ ὕεδιια Οἠγιὶδί τσαϑ ὁπ (λὶδ ιοῖδβε. Βαϊ β'ποο το ὈΟΟΚ οδη τ Θ}] θαρσίῃ τ ἢ (ἢ 6 
Ῥάσγίῖο]ο δὲ, ποιῖο, ἰὰ γγὰβ οΘοποϊπἀοδα (Πδῖ ἴῃ 1716 ΤηΟΓΘ δἀῃποίθηϊ ΟὝ ΘΚ τηδηυβοσὶ ρίϑ ἤθηοα (86 
Οοάοχ ΕΡΠοΥδπα 8 νγ88 οορί ἃ, δοτηθίἴηρ; ὑγεοοάοά, νἱΖ. (0 ψζϑηθδΙ ορΎ, 88 ἱπ οἵμοσ ατοοκ 
ΤΩΘΔΗΠΒΟΓΙΡί8. ΒΙΒΏΟΡ ΜδσδηΒ ΜΊΟΝΔΟΪ 8, νοΐ. 11}, ραγίὶ 11. Ρ. 136. Απὰ δβυοἢ νγ88 [86 ἕβοξ, 
ἴον ἐλία Οοάοχ 1861 18 ποὺ ἀοέθεξῖίνθ 8.66 δῦουϑ, ὑ. 220.; αἰβδο Οὐδ ἢ Β Ἐπιμετρον ἴο Ϊ8 
Οοταπιοηϊαγὶαβ ΟΠ σπΒ 1ῃ ατὐθοῦπι Μαυβοὶ Τοχίυτῃ, 4ϊο. 76 η8, 1801. 

4 Αἡ δοοουῃηῖ οὗ ἴΠ|686 ΙῃΒΠΌΒΟΓΙΡΙΒ ἰδ ρίνοη ἴῃ ἃ ΓΟΤΙΠΘΥ Ῥασί οὐἉ 1Π18 γοϊιπιθ. [Τη [6 Οοάσοχ 
Ἐοδουρίυβ δῦονο ποιοοά, ψὸ δηὰ ἐδ 3γδέ ἔσο ολαρίογε οΓ᾽ 5ι. Μᾶαιζιδλιειο᾽ 5 τὶ [86 
δχοοριίοι οὗ βοῖὴθ γθσβθ8, ὙΠΟ ΓΟ ΔΓ Πρ ἔγοση τη] αἴοη, ΥἱΖ. [η6 Ηγεῖ βἰχύθθῃ γοῦϑθ8 
οὗ 1.6 ἢγϑίὶ σμαρίογ; δηὰ ἔσοπι ἴπὸ βουθηΐ ἴο (86 ὑπ ἢ πὰ ἔτοτῃ ἴμ6 ὑποηιοι ὙΟΥΒ6 
ἴο ἴδ. οπᾶ οὗ 86 βδοοοπα οΠδρίοσ, 

δ Ἰαϊπδοϊ, Οοπιπ. ἰη Ηδβίοσί 08 1 ΓΟΒ, Νον, Τοβῦ, νοὶ]. 1. ῥ. 18. 
4 Βρ. ΜαγδΒ Μίοβδο]15, νο]. 11}, μαγὸ, 11, Ρ. 189. 

ω-αῪῦ!!ιαθια.. ...  ., .ώ ἐἐρριαθία : ΘΒ 



Οπ ἐς Οὐοδροῖ ὃν 8. λήαξίλειο. 423 

ΤΙ ΙΏΡΕ: ἴ0 ἩΒΙΟΝ 6 ΤηΔῪ δα, ὑμαὺ {86 ΘΑ] αϑὺ Ορροβϑῦβ οὗ ΟἿ δ: βη 1 ΠΘΥΘΓ 
ἈΡΡΘΑΓ ἴο Βανὸ ἀουθιοα [Π6ῚΓ σοπυ πο πθ88. ΑΒ ἴδ6 τϊγοῦ]οι8 ΘΟΠοΟΡοἢ οὗ ΟἹΓΡ 
ΘΑΝΙΟῸΣ 18 8 νἴ14] δηὰ διιπιἰδηθπίϑὶ ἀοοϊσίπα οὗὨ 86 ΟἸ γβίδη τανοϊαϊοη, τὸ (δἰ Κ 
1 τιχμῦ ὕο βίδίθ 656 ουϊάβποθθ τποῦθ ραΓΓΟΌ]ΑΤΪΥ.. 

(1.) Οεμεντ: οὗ Α]οχαπάγία, νγῃο ᾿νϑα ὑονγαγαβ {86 ο]ο86 οὗἁὨ {86 Βοοοῃᾷ σοΠίΌΓΥ 
(Α.». 194), βρϑακίηρ οὗἁἨ [86 ογάον οὗ ἴπ8 ἀοβρο]9 πβῖολ μα Π8α τϑοοϊνϑθὰ ἔγοτῃ 186 
ῬΓΟΒΌΥΤΟΥΒ οἱ τποσο δησίθηῦ Οἴπηθθ, 88 78 ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰῃΠδὺ [86 (ἀ08ρ618 σοῃἰδϊηϊπρ' {88 
Βοηθδϊορίοβ πογὸ ,γϑί ιογίξοπ. Ἠδτο, (θη, τὸ Βανα ὕγο ὑδμίπρβ ῥσουβα, ΥἱΖ. 186 
ΟΟΓΙΟΒΙΟΥ͂ δηἀ ἱπαυ δι νη 688 ΟὗἨ [86 δποίοης ΟΒΥΙβύϊβη8 σοποθτηηρ ἰἢ6 ὈΟΟΚΒ οὗἁ (86 
Νον Ταβίαμηθηῦ τ οἷ ὑπο ν δὰ τοορῖνοα, δηὰ κου ῖδα ΔΠ ἈΒΒΌΓΒΗΟΘΟ οὗ {86 ρὍηιϊπο- 
658 Οὗ ἴπΠ6 ρΌΠΟΔΙΟΡΊΘΒ 'ῃ Μαίδ. ἰ, δηὰ Τὺ 111. ΤΉ]8 ὑθβυ ΠΟΥ ἴο τς ἄγβὶ ομδρῦοῦ 
οὗ 5ι. Μδείδεν᾽ β ἀσοϑρεοὶ 18 80 βίγοῃρ 88 ἴο ραῦ 118 Δ αυἱ Ὑ πα ρα πα ΠΘ 688 Ὀογοπὰ 
84}1 χαοδίϊοῃ. 

(2.) [πῃ ἃ γαστηθηῦ οὗ ἴΠ6 δοοϊθβί 880108] ἢ ΒΊΟΥ οοτηροβοά Ἢ ΗΈΘΕΒΙΡΡΥϑ, 8 (0ῃ- 
νογίοα δον, γ8ὸ βουτίβμοά Α.»Ὁ. 178, τ] ἢ 18 ῥτοβοσνοὰ Ὀγ Ευβθῦϊ 53, [Β6ΓΟ 18 8ῃ 
δοοουηΐ οὗἩἨ {᾿6 ΘΙΏΡΟΓΟΥ ᾿ουλ ἸΔη᾿ 8 ᾿ΠΑΌΪΥ δου ἴ86 ροβίουγ οὗ Πανὶ, ἵπτο οὗἁ 
σβοτὰ πογο Ὀγοιρηῦ Ὀσέοτο μἴτα : “707, δι α8 ὑ86 Βἰϑίογϑη, “ ἀδ ίοο ισα5 αὐταϊά ὁ 
ἐλε σοπιῖπρ 07 Ολγίβί, αδ ιυοῖ αδ Ἡογοά." Ιπ {π|8 ραδββᾶσο ἔδβετο 18 8ὴ δχρίϊοιῦ 
ΓΟίογθηοα [0 ἰΠ6 βεοοπὰ σμαρίοσ οὗἨἩ Μαιζίμον, πιο ἢ Ρ]ΔΙΏΪΥ βθοτβ ὑμδὺ (818 ρογίίοη 
οὗ δὶ8 (οβροὶ ν8 γσοοοίνϑα ὃγ (18 Ηθῦγον Ὁ τίϑιδη, γὰο υϑοαὰ οὔὖξ ατοοκ Ὀσορεῖ. 
Οτ, " Βα υβρὰ οὐἱυ ἴπ6 ΗΠ Όγον οαϊίοη οὗἩ 51. Μαδιίβονθ αοβρεὶ, ἰῦ ἰϑ δα }}Υ σοτ- 
ἰδῖη (Βα [86 δἰδίοσίοδὶ ἔδοῖ Δ] ἀρὰ ἴο πιυδὺ αν Ὀδθη οχίδηῦ ἴῃ ἰὐ ἴῃ ἴδ6 ἔἰπη6 οὗ 
Ἡδοροδῖρρυθ. 

(83.) δυδβτιν Μαγίγσυ, νσῆο, τα αν δ γοδαγ βοθη, Πουγιβμοα δρουΐ ἴΠ6 γϑὰγ 140, 
[ι88, ἰὴ Π8Β ὙΠ ΠΏ, 80 ΠΠΔΩΥ δηα βιοἢ ἀθοἰβῖνο σϑίδγθηοοϑ ἴο ἴθ ὕνγο σμμρίθγβ, ἃ8 
ὨΘΑΓΙΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἃ τϑοδριτἱδιοη οὗὨ 41} (6 ἐδοῖϑ γοϊαίβα ἴῃ ἔβϑιη, δηὰ 'π βυολ 1δΔῃ- 
σύδρο ἃ8 ΟἸΘΑΣΙΥ ρῥσγόνοϑ {μαὺ ἷ8. ᾿ΠἰΟστδίοἢ ΜὙ88 ὈΓΪΏΟΙΡΑΙΪΥ ἀογίνοα ἴσουιλ ἔδοδβθ 
σμαρίοσθ. ΤῈ ΝΟΥῪ πΟΓΒ, 4180, οἵ δῖ. Μδιίῃθν 8.6 βοιηθί!πλ68 αιοίοα τὴ ἃ ῥὑγὸ- 
αἰϑίοπ 80 ἀποαυ γος δὶ 88 ἴ0 ἀοἰθγι 6 ἴΠ6 ΒουΓοΘ οὗ ἴΠ6 αυοϊαιίοηθ. Ῥαββασοθ δῃᾶ 
Ὦγα868 ὙΠΙΟἮΝ ΟσΟῸΣ ἴῃ δὲ, ΔΙΔυΘν ΟἸἾΪΥ, πα Δρρ]οδίϊοηΒ οὗὨ ἴ86 Ῥσορβθοῖθθ οὗἁ 
βαίδῃ, Μιοδἢ, δὰ ογθπλ8}, τ ΒΙΟ. ἀΓ6 τπδάθ ὈΥ ὯῸ ΟΥΒΟΡ Εἰνδηρο ϑῖ, ἀρὰ δἀορίοα 
ὈΥ δίῃ π|0ἢ 8 [6 ΓᾺ] Δ θμογοησα ἴο 8. Μουετ (οχί, δηὰ, νϑαῦ τοηθσδ ἴδ6 
ἀοιηοπβίγαίο ρογίδοϊ, πῖτἢ ἃ ΠΠ6γ8] δά βοσθηοθ ἴο (Πο86 ν ΥῪ οἰ δ! 08 ἕγομι {86 ΟἹά 
᾿᾿εϑίαπιοηῦ ἴῃ ποι 80. Μαίδον μᾶ5 ἀδραγίοα ἔσομαι (6 πσογὰβ ὈΟΪὰ οὗὨ ἰ86 ΗΘΌΓΟΤΥ 
δὰ οὗ [86 βερίυδρίηι.5 

Ἀ8 ἴα ὑδβ.! ΠΠΟΏ168 οὗἨ Ιγϑηβθυϑ 8η4α 4]1] {π6 ἰαίοσ Εἰ ΓΒ δγὸ πα ἰϑριι θα, τ '5 ποῦ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο δά υοε {π6}] ουϊάθηοθ. [,οὐ υ8 Δρρθδὶ ἴῃ [86 ποχὶ ρῖδος ἴο -- 

4. ΤΙ 7οϑίϊπιοπίοα οΥἩ ἐλο Ἐποπιῖθς οΥ Ολνιδίἰαπίΐῳ. --- ΤΏΓΩ6. οὗἁὨ 8686 ἃγὸ ρϑοὺ- 
ἸΑΥ]Ὺ αἰϑιϊησυϊδηοα [ῸΓ ἱμοὶγ Θημλ ΠΥ ἴἰο [86 ΟἸ γί βιϊαη πϑπὶθ ἀπά (ἈΠ ; νἱζ. [86 
ΘΙΡΘΙῸΣ Ταΐϊδε, ὙΠῸ πγοίθ ἴῃ {Π6 τη] 16 οὗ (86 ἐουσγῦ σαπίΌΓΥ ; ῬΟΓΡΒΥΤΥ, τ80 
πτοῖο ἴῃ [86 (δι γὰ ΘΘΠΓΌΓΥ; δπα Οὐοἶβυβ, γο πσοίβ ἴῃ {86 πιά 416 οὗὨ (6 βοοοηᾶ 66ἢ- 
ἴαγγ. ὙΤΒουΡΒ {Β6ῚΓ ἐὐπε ἐὶ ΔΓ ἰοδβῦ, {ΠῸῚΓ ΔΥΡῸΠΙΘἴ8 ΓΟ ὈΓΟΒΘΟΓΥ δα ἴῃ [δ6 ΔΗΒΎΓΘΙΒ 
ΟΥ̓ [ΠΕΡ ΟρΡΡοηθηῖϑ : δηᾶ ἔγοπι ἴπ686 1 ΠΡ [Βαὺ ΠΟΥ ᾿ΟΓΘ ΟΥ̓ ΠΟ Ση6 808 ἀοἢοϊοηῦ 
ἴῃ Πα ΒΙΡΥ ἴο ἀἴβοονασ πηθδῃ8 οὗἁὨ ἰῃνδ δι !ηρ' ΔΠΥ ρογώοη οὗ {86 (ἀοβρεὶ Βἰβίογγ. 
ὙΒΕΥ βίδίθα ἤδη ΟὈ͵ ΘΟ 08 ἴο ρδγθοα ΑΓ ΟἸΓΟυβίδηο 68 ἰὼ (86 παγγαῖϊνο οὗ (88 
τα γβου]ουβ οοποορίίοη, Ὀὰ΄ ΠΟνΟΥ δηἰογίδι δα {86 ταοϑῦ σοιηοίθ ἰάθα οὗἉ τγοαϊπρ (868 
Ὑ0]6 88 δρυγίουβ. ΤΏΘΥ ἀϊὰ ποῖ οοπίθμα, 88 οὔν τῃοάθγῃ οὐ]θοΐοτβ ἀο, ἰμαὺ 8. 
Μαδίμον δηὰ δι. 1 0Κα πόνον ττοῖο [8686 δοσομηΐδ; θαΐ ὑμαΐ, ἴῃ τὶ ηρ’ ΤΠ 6 πῃ), ΠΟΥ 
Θοταμα 64 ΘΟΥΤΟΙΒ ΟΓ χοϊαιθα (]βοιοοάβ." Τμδὺ Οαἶβαβ, ἴῃ ραγ Ιου] ΑΓ, τν 88 Βρθο Β68}}} 

1 ὅθ [1:6 Ῥαββθαρθ δἱ ἰθηρσίῃ, Ὀοΐἢ ἴῃ ατεοκ απὰ Ἐηρ  8ἢ, ἰῃ Ὧγ. ΤΑσά ποτ᾿ ῬΌΟΣΚΒ, ϑνο. 
γοἱ. 1ϊ, ΡῬΡ. 211, 2312. ἀπά ποῖββ; 470. γο]. ἰ. ". 395. 

2 Ἐκ]. ΗἸδι. 110, 11, ο. 19,20. 866 [86 οΥἹίπδὶ Ῥαδϑαρὸ ἰη Ὦγτ. Γσάπου οσΚ8, 8νο. 
νοΐ. ἰὰ ΡΡ. 142, 143.; 4ἴο. νο]. ἱ. ΡΡ. 356, 857. 

3 Αὐοῦρρ. Μαροο οὐ ἴπ6 Αἰοπεπιοηΐ, νοὶ. ᾿ΐ. Ρ. 440. [π ΡΡ. 448---454. ἢς 85 δἀἀποοᾶ 
ἴη6 Ῥαββαροβ αὖ Ἰϑηρίῃ ἔγοτα βίη. 566 4180 Ὦγ. 1Δγἀη6γ᾽ 8 δοοοπηΐ οὗἉ Φαδίίη, ΤΥ οΥκβ, ϑνο. 
γο]. 11. ΡὈ. 119---122.; 410. γο]. ἱ. ΡΡ. 843---845, ὙΠ ἐθβΟ ΠΟΠΥ οὗἉ Φυδίίη 8 4180 ὀχαζηϊηϑα 
δἱ Ἰοηρτ ἴῃ Ηὰρ᾿Β [πιγοἀποίίοη το ἴΠ6 Νονν Τοβί. νοΐ. 1ϊ. ὃ 74. σι μότο [86 πογὰδβ οὔ Μαῦ 
ἐδονν δηὰ “υδιῃ ἀργὸ ὀχ ἰ υἱλο ᾽πὶ ΡΆΓΆ116] ΟΟ] ἈΠ. 

4 ὅρ6 ἴΠ6 Ῥδδδβαργο οὐ Ψ0]18ῃ αἱ ἰθηρῖθ, ἴῃ Αγ μου, 8νο. νοΐ, υἱἱϊ. ῥ. 8397.; 40. νοΐ. ἵν 
Ρ. 334.; οὗ ῬοΥΡΉΥΤΥ, ἰῃ Ὦγχ. Μ|1)}5 Ῥτοϊθοσοιθθηδ ἴο }ν}8 εἀϊι!οη οἶ ὡς Νοῦν Τοβίδιηθηῖ, 
ξ 702, 703.; δῃά οὗὁὨ ΟεἾβαβ, ἴῃ 1αγάπον, ὅνο. νο]. υἱϊΐ, ὑρ. 10,11. 19---22. δ8, 59. 68.; 4ἰ0. 
γ0]. ν. ΡΡ. 116 12], 122. 148. 146. 

ἙΕἘΕ4 



424 7Ζηϊγνροαμοίίοῃ ἕο ἐδο ει Τοεξαηιοηξ, 

δοαᾳυδϊπίο πιὰ [π6 σΟΠΘΑΙΟΡῪ οοηϊδϊηρα ἱπ [86 ἤγβὺ ομδρίου 18 ονϊἀθηΐ; ἔονῦ ἢ6 
ΒΡΘΒΚΒ ΟΥ̓ ΒΞ ΟΥ̓Δ 80 ἴγαοβ [88 ρΟΠΟΔΙΟΡῪ οὗὨ «6888 ἴτοτπι ἴπ6 Αγεὶ ἔδίμου οὐ {6 
Βυτηδη ἔδυ δηα ἵγουλ 6» 188} Κιιρ8.: ΒῪ (86 ἔΟΓΥΙΔΟΥ, [06 ταῦδῦ Ὀ6 ἱπίοπάρά, 
δηὰ ὈΥ 86 Ἰαϊίοτ, Μαί ον. Τηδὶ (οἸβὰ8 δου! ἃ ρᾳ88 Οοὐϑὼσ υπποίίςθα 86 βθοϑιῃΐπι 
ουπιγιαϊοιίου, οὗὨ [86 ροῃθδοσυ οὗ Μεῦδπον δπὰ [ζυΚ6, 18 ὩῸ ἸΏΟΤΘ ΓΟΙΔΆΥΚΑΌΪΟ (δαπ 
(αὺ Β6 δυιυ!ἃ οὐλῦ ἴο τη ΤΏΔῺΥ ΟΥΠΟΣ {μίηρΒ.2 ΒΘβί 68 {86 ὑθβι! πιοη 68 οἴ 
{Π|686 Θηθπιΐθβ οὗ (86 ἀοβραὶ, γα οδὴ ργοάμποβ δποίδοσ οὗ 8011} ΕΊσ οΥ δηθιαυΐεν --- 
{μεῖ οἵ ΟὀΥηΒυ8, Δ Πογθϑίγοῖι ὙΠῸ γγ8ἃ8 ΘΟὨ ΘΙΠΡΟΓΑΓΥ τ [86 Ενδηρο δὶ δι. 
ΨΦοῦπ. Οὀγπέμυ8β τϑοοϊνοαὰ ἐδ6 Ααοβροεὶ οὗ 5.. Μαιίδον (πουρῇ ποῖ δηιγο), πὰ 
ἘΡΙΡ Δμ 8 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ βίδιθϑ ὑμπαῦὺ 818 {Ὁ]ΠΠΟΥΘΓΒ ““»γε το τὲ ὁπ ἀοοοιπὲ οΓ {8 
ξένοαϊορν." ἼΠο ϑδιη6 ΕΔΙΒΟΣ 8180 ΤΟΟΟΓΒ ἴῃ ὑδθυτηϑ ΘΑΌΔΙΪΥ ΘΧρ] τοῖς, ἐμαὶ “ ἐξ ἐξ 
ΑΣΓΟΨΕΩ ὃν αἱ ΤΗΑΤ ΟἜΚΙΝΤΗΌΝ ΜΑῸΣ ὕδὲ ΟΡ ΤΗΣ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ οὗ δὲ. ΜΜαξίλειο 5 
Ουερεῖ, ἀπά ὕτοπι ίλθποο ἐπάεαυοιγεα ἰο ῥγοῦε ἰλαὲ «δι τοα ἐλ ὅοπὶ 97 ὕοδερὰ ἀπά 
Μίαγῳ." 8 Το 8686 ἀφεϊδῖνα ἰθβετλοηΐοθβ οὗ ἴ86 δἀνθυβασὶθ οὐ ΟἿ ΓΙ ΒΕ ΙΔ ΠΥ πα δά ἃ 
8 ἰλοῦ ὈΥ͂ ΠΟ Πη6808 Ἀπ᾿ ρογίδηῦ, Δ8 8} ΔΟΟΘΒΒΑΙΥ Ὀτχοοῖῦ; τ ΆΙΟΝ ἰ8, (Βαῦ πὸ ΟὈ͵Θο,Οἢ 3 
ὙΓΘΓΘ ΟΥΟΓ Ὀσχουρδῦ ἀραϊηδὺ {8686 ΟὨαρύθσϑ ἴῃ 086 ΘΑΣῚΥ σοηζυγ68, ἀυγίηρ [6 Βοδὺ οὗ 
το] ρίουθ σοηὐθηίίοη, τΠ6η 8}} ρδγί]88 βουρδὺ (0 ἀοίδμα ᾿Βοιηβοῖνθβ, δηὰ ἰ0 δ888}} 
ΠΤΗΣ ὉΡΡοῃοηί8, ὉΥ δγζυιϊηθηὶθ οὗ 811 Κιηάβ, ἱπαυδί γι! ο8] Υ ἀγα ἔγοτα ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 
αυάγῖοσ. - 

[1.7 Αραϊηδὲ [86 πεῖρῦ οὗὨ {118 ροδίξέυθ Θυϊάθηοθ, ΠῚ Οἢ 80 οἰ ΘΑΓΙΥ, 
[Ὰ]]Υγ, δῃηα ἀθοϊβι ν ] Υ Θϑίϑ Ὁ] 868 (ηῃ6 ρθη η688 οὗ {Π6 παστδῦνοϑ οὗ 
[86 πα γΔοΌ]οΙΒ. οοποθρίϊοη ὈΥ͂ Μαξίμου ἀπά 16, δηα ρμΐδοοβ {Πθτὰ 
ου ἴΠ6 βδιῃθ ἔοοίηρ χὰ ἢ (86 οἴμοῦ ραγίβ οὗ μ6 (ὐοβρε]θ, {μ6 δηΐδρο- 
αἰδί8 οὗ ὉΠ 6 }Ὶ δυϊοηοἱτν παν δἰ οπιρύθα ἴο ργοάποθ δυραμπηθηΐβ ΡΥ ΪΥ 
Θχίθγη] ἃπα ῬΑΓΟΥ σΟἸ]αίθ ΣΆ] ΟΥἩ Ἰπίαγμαὶ. 

1, ὙἾ σοραγαὰ ἴο {Π6 εξέεγπαϊ ουἱάεηςοο, [ΒΘΥ αἰᾶττα, οα [86 δι ΠΥ 
οὗ ΕρΙ ρβδηῖυβ διά “ ϑγοιῃηβ, [Βαῦ {Ππ686 Παυγα Πἶν 68 6 γ6 δηΌ Ωρ ̓ ῃ {Π6 
ΟΟΡΙ6Β πιδοὰ Ὀγ 86 ΝαΖζΖαύθηθβ δῃὰ ΕἸ ουἑίθϑ, {παὺ 18, ΌΥ {Π6 δποϊθηΐ 
Ἡροῦγον ΟΠ γιβδηβ, ἴῸσ ψἤοβα ᾿μβίσιοσοῃ [18 (ἀο5 061 γγ)ὰϑ οΥἹ Ί ΠΑ ΠΥ 
ΓΙ θη, Δα ΘΟΠΒΘΑΙΙΘΗΟΥ ἔοστηθα πο ρᾶτί οὗ [86 σοϑηυϊηθ ὨΔΥΓΔΕΥΘ. 
Ιῃ {Π]18 δβίδίθπχθηΐ, {π6 ἑθύηβ Ηθῦσον ΟἸ γι ϑίδηβ, ΝΑΖΆγθηθ8, δηὰ 
Ευϊομ 68, ἃγ6 οἰαβθθα ἰοροίμου 88 δυποηψηποιδ; ὙὙΏΘΓΘΆΒ (ΠΟΥ͂ ὙΘΓΘ 
ἀφο Θα]γ ἀϊδεϊποί, 88 [86 Ἰαΐθ Βίβῃορ ΗΒ ΘΥ α8 ἰοῃρ' βποθ Βῃονη. 

Το φόνον ΟΠ γι δίϊδηδ, ἰο βοτὰ δὲ. Μαιίμον τοῦθ, όσα (86 ὈΟΑῪ οὗἩ Φ 618} 
ΘΟηνΟΥΒ ἴῃ 8 ὕϊπλ6, ᾿ὮΟ ἰδ᾽α δβ8146 [86 υ86 οὔ [86 Μοβαῖο ἰδ. 

ΟΥ̓ (μ6 ΝΑΖΑγΘ68 ἔπβογ ΘΓ ἔνχὸ ἀβοσ ρ 008: 1. ΤΉ ΝΑΖΑΓΘΠΘΒ ΟΥ̓͂ (6 ὈοΙΤΟΣ 
Βογῖ, Ὑ8Ὸ ΜΟΙ οὐ βοάοχ ἴῃ ἰδεῖν ογϑϑά, ἱβουρῖ [ΠΟΥ οοπιϊπυρα ο οὔβοσνα {88 
Μοαῖς ἰὰτὺ ; Ὀυΐ Ὀοΐηρ ρτοδῦ δ σοσβ οὗ δύ. Ῥδὰ], πο Ὺ οσουϊὰ ποὺ οϑύδθοῃ {86 ἰδ 
ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ ΠΟΟΘΒΒΑΥΎ ἴο βαἰ νδύοη. 2. Τ)6 ΝΆΖΕΑΓΘΏΘΒ οὗ ἃ ΟΥΒ6 δουῦ τ σα Ὀϊσοίοά 
ἴο ἴπ6 96 νυν 88 ἴανν, Ὀυὺ 80}}} οὕ βοάοχ ἴῃ {μον οτθθα, ἴον δηγίδίπρ {μὴ Δρρθᾶγϑ ἴο 
186 ΟΟΠΙΓΑΥΥ. ὙΤΏ656 ποτ 86 ρου ΝΑΖΑΓΟπΘ8. τηθηϑ]!οηθά ὈΥ ΕΡίρβαπιυβ δπὰ 
Φεογοθθ. Βοοίϊι οὗ {8656 οἴα8868 οὐὁἩ Ν᾽ Ζαυθπ 8 Ὀο]ονοὰ “6608 ΟἸσιδῦ ἴο 6 Ὀοτῃ οὗ 8 
νἱγρίη ὈΥ ἴΠ6 Βρθοΐὶ] 1η θγροβ οὴ οὗἩ (οί, δῃρὰ σοῃθοα 6 ΠΥ τοοοϊνγοα [Π6 ὕπο βγοὶ 
σδαρίοῦβ οἵ δι. ΜδυΒον ΒΒ ἀοβροὶ. 
ΠΝ ΕΠ ϊομἑ 68 αἷδοὸ ποῦα αἰνἀοα ᾿ἰηΐο ὕὑνγγο οἶδββοϑθ: 1. ΤΏ οθΘ τᾶὸ ἀφοηϊοα οΟὐγ 

Τιοτὰ 8 αἰν!πιῖγ, θυΐ δαπι οα {86 ἐδοῦ οὗἨ 186 πιγασυ οι σΟΠοΘρ (ΟΣ : ΘΟΠΒΟΟΆΘΏΙΥ 
{86 ὕνγο ἤγϑ ομαρίονβ οὗ Μαδίίβον νγοσα δάπι θα Ὁγ ἰΠοπὶ; δηά, 2. ΕἸ θἰοηΐτο8 οὗἉ 8 
ὝΟΓΒ6 βογῦ, 80, [ΒΟ ΡΉ (Π6Υ ἀδηϊοαὰ {86 ταϊγδουϊουβ σοποδρύϊοῃ, 80}}} πιαϊηἰδ θά δῃ 
υπίοη οὗ 6808 τ 1} 8 αἰνίηθ Ὀδίηρ, τ δῖοἢ σοιμπημθησοά ἀροὸπ ἷβ Ὀαρίϊδη. ΤὮΆΘβα 
ἙὈϊοηϊ68, ΕΡΙ Ρδηΐι8 γοἰδύθβ, ταδὰθ 86 οὗ ἃ Ἡθῦγον Οοβροὶ οὗ Μαείμον, γγ ΒΙ ἢ 
Ἧ88 Πού ΟὨ]Υ ἀοίδοϊς να, Ὀαΐ 680 σοί δι μα ΤΩΒΩΥ͂ Δ Ὀυ]ΟυΒ δίοσιθβ. Ὑμα ΕἸ οὨ (68, 

δ δέον. Ορυβοῦϊα Αοσδάθηοβ, ἴοτα, 11]. Ρ. 106. 
3 δοδηηυο κοῦ 8 ΒΙΌ]1ο 41 ̓ΓΏΘΟΪΟΩΖΥ, νοὶ. 1). Ρ. 148. 
8. 860 ἴῆ0 ρΡαδβᾶρε οὗ ΕΡΊρῃδηξιδ, ἱπ [μασχάηοσ, δνο. τοὶ. ἰχ, ὑρ. 333. 829.; 4ϊο. γοϊ. ἷν 

ΡΡ. 565. 570. 
4 υλγίου Βουίονν, τοὶ. ἱ, Ὁ. 82]. 
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86 δὰ 8, Ὀσγαποδβοὰ οὔ ἤοτὰ (86 ΝΆΖΑΣΘΩΘΒβ, δηὰ αϊὰ Ὡοῦ δρρϑθαὰσ υπὲῖ! αὔῆεν ἰδ 6 
ἀοδίγυσείοι ΟΥ̓ «ἐΓΘΥιιϑ] τ. ἢ 

Νον,, βῖησα (86 ΕἸ ὈΪοΟὨ Ὧ68 “ οὗὨ ἃ ὝΟΓΙΒΘ βογί,᾽ δϑ Βίβῃορ Ηογβῖου ὑϑγπιβ ἴΒ6η, ἀἰὰ 
ποὺ. λα {μοὶ Δρρϑδάγδησα ὑπ0}] 186 σοπιηδποοιηθηὺ οὗ 186 δεοοπα σΘΏΓΕΓΣΥ, ἈΠ 88 
{ΠΕ υδρὰ 8 πιιρίαίοα ἀπὰ οογτιρίεα ΘΟΡΥ οἵ Μαιίβονν᾿Β ἀοβρεὶ, 86 δΌβθηςβ οὗ (89 
ἴνο ἤγβί Ἑπαρίογϑ οὗ Μίαν ἔγοιῃ {86} 8ροὶ, 18 80 Δ, ἰγοῖὰ πη κὶπρ Δ  Β η 
δρσαϊηϑὺ [86 δυϊιδην ον οὗἨ [8086 ςΒαρῦογβ, ὑμδῖ, οα ὑπ 6 ΘΟΠΈΓΒΓΥ, 1ὑ ΔἤἴοΓαΒ ἃ βίσοηρ 
ονϊάρμορ [ὉῸΓ 1ῦ; Βῖῃσθ τ171ὃδ Δ.6 ΘηΔΌ0]6α 88015080 !ΟΓγ ἴο δοοουπΐ [ῸὉΓ ὕδ6 Οἱ βδίοη οὗ 
1886 οἰαρῦθγβ μὰ ΓΠ6ῚΓ ΘΟρΙ68, δπὰ ἴἤο ῥγονα ἴγομι ἴπ6 υαηϊῖθα δηϊδοθθηϊ, σοπεουγγοηῖ, 
δΔηά βιυ ρδοαϊθηΐ ἐοβίλπιομ!θΒ ΟὐἨ νᾶτίουβ ὙΓΙῚΘΥΒ, ὈΟῸΒ ΟἿ ΓΙ ΒΟ ΔΒ Βηἃ δάνθγβαυίθβ οὗ 
ΟΒυἰδι δοῦν, (μδὺ ΒΟΥ αἀἸὰ οχίβὺ ἴῃ 4}} [86 ΟΙΒΕΓ οορὶθβ οὗ Μίδιβον Β (οερεὶ, δῃὰ 
ὝΘΙΓΘ ΘΧΡΙΟΙΙΥ τοίογσθα ἴο οὐ οἰϊθὰ Ὀγ τδοπλ.2 

2. Τα οοἸ]αίθγαὶ οὐ ἐπέσουπαϊ δτρυτηθηΐβ ἀραϊπδὺ {πΠ6 δυο Ποἱτγ οὗ 
{π686 Ομαρίοσβ, ἀθαπορα ἔγομι ΤΠ 6. σΘοπίθηΐβ, ἀγΘ 88 ζ0]]ον. 

(1.) [0 Βα8 Ὀδθὴ δάπιι θα ὉΥ ΙΝ ὙΤΙ6 ΓΒ ὑἰμαὺ Ματὶκς 'π τηοδὲ ρἴδοθδ ἄστοθδ 
σι} ἴδ6 τηοιδοά δηὰ ογάογ Ὀοϊ}}) οὐὔὁἨ Μαίδονν ἀπὰ [1{ἰκο, 88 4180 ἀοθβ οΐη, δι ον 8 
βιοσί ᾿πγοάυοίοη σοΠσοΡμἾρ ἴἢ6 οροβ. Μαγκ ὈΘρΊη8 ᾿ἷ8 (ἀο8ρ6] δ ναὶ νγα 681] 
πὸ [τὰ Ομαρίοσ οὗ Μαιΐδον, ὑνε 18, αὖ [86 6 τ] 6 ΦΦΟἢη δια ὈΔΡ ΙΖ πσ πὶ {118 
ὙΠ ΔΟΥΠ6868. [018 ἔδγίμου ὑτροὰ (ῃδὶ, 88 Ὁ 18 πχοϑὺ ργοῦαυ]α ὑπαὶ 1ὰκα νὰ8 ἴπΠ6 ἤγϑε 
ὙΠῸ ΡΟ] δμοὰ 4 σοθροῖ, δηα 88 Βα δὰ σίνθῃ [86 ροηθδ] ΟΡῪ δηὰ ὁ [Ὁ}} δοοοιιηΐ οὗ 
(86 Ὀιγίι, δα. οὗἩ ΟἸγιδῦ, ἰμογ6 γῶ8 ὯῸ ὨΘΟΘΒΘΙΟΥ (ὉΡ 8086 Ψῆὴ0 Οϑηθ ΒΟΥ ΐπὶ ἴο 
τορθδαῦ 1Π6 βδση6 ἰβῖηρΒ, 88 6 ψ6ΓῈ ποὺ ρΑΓΟΟΌΪΑΓΙΥ ᾿πιρογίδηῦ ἴο {Π8 Βαϊ ναίίοη δῃὰ 
ΒΑΡΡΙΠ688 οὗὨ πηδη,---ἶμα ρτοαῖ θη 8 Ὑ θ!οἢ Οὐγ ϑανίουν πὰ 18 ἜΒΟΡῸ διά ἴῃ νἱενν. 
Βάβιά68β, 10 18 δἰαρϑά {μδὺ 1ικο᾿ Β δοσουῃῦ οἵ (8 ὈιγοΝ οὗ “7658.5, 8πα οΥ͂ 411 ἰδ6 80» 
δοαυδηΐ ονθηΐβ, 01}} 9 οβορἢ δηὰ ΜΆΓΥ οαττίοα ἷπὶ ποπιθ ἴο ΝαΖαγοῖμ, το} Β6 Β88 
ζᾺ}}γ ἀοιαι!οά, 15 ἰοῦ} }}γ αἰδδγεηὶ ἔγοιὰ ὑαὉὺ ὙΒΙΟ 18 ἔουπὰ ἴῃ 86 Βτγβὶ πὰ βοοοηὰ 
οδαρίεσβ οὐὁἩ Μαιμονβ αοβρεὶ. Νὸ οοἰποίάθηοθ ὀσουγβ, οχοοράηρ ΟἸ γ᾿ Β Ὀεὶπρ 
Ὀογη αὖ Ββίβ]θβοῖι οἵ ἃ νυἱγρίη. Ηδησα ἰΐ ἰβ ἰηΐογγθα ὈΥ [μο886 ὯΟ Ὄρροβα ἴδ 
ΔυςΠ π Ιο" ΟΥ̓ [8686 σμαρίογβ, (880 [86 Δρβοϊ αἵ βίϊθῃμοθ οὔ [0Κ6 ἐραυνας ΤΩΘΠΥ͂ 
ΤΟΙΔΥΚΔΌΪΟ ουθηΐδ γἱ6148 ἃ ῬῸΠΕ πορσαῖϊνα δγριπθηῦ δρδὶπϑὺ ἰῖ. 8 ἸΠΘΓΘΉΘΘ, 
ΒΟ ΘΥΟΓ, 1Β ΙΠΟΓῸ βρθοίΐουβ ἤμδη 8011 ; Ὀαΐ Ὀοίογα χὰ δά [9 ἴοτοθ, ἰοῦ ἃ8 ΘΧΆΤΩΪΠ6 
186 ῥγεθιιῖβα8 οα ΜΒΙΟΝ ἢν 18 ἔουπάο. ὙΠ ἀρτοοιμθηὺ οὗὨ {86 ἴΌΣ Εἰ νδῃμο ἰ8ι8 18 
ΤΟΙ δοοουπίοα ἴοτ, ΌΥ ἐμοὶγ παγγαϊϊης [μ6 [6 δηὰ ὑσδηββοῦοηβ οὗἨ οὴδ δηὰ {86 
ΒΆ116 Ῥογβοῦ. Ηδνὶπρ οἰἴμοῦ ὈΘοῺ σμόβθ νι ϊζπο8868 ΟὗἩἨ ΟἿΓ ΘΑΥ ΟΌΓ᾽Β ἀἰΒοοῦΓΒ68 
8ηἃ δοϊϊοῃβ (88 Μαεαίμον δηὰ Φοβῃ γ6 76), ΟΥ Βανὶηρ ἀογῖνοα ὑΠε6ῚῚ ἸΠ ΟΡ πιδίίοη [ΓῸΠὶ 
ΟἴΒοΓβ τῆο μαὰ Ὀδθθὴ δὙγ6- 1 Ώ68868 ΟΥ̓ μοῦ (848 Μίασκ δπὰ [Κα μΔἀ), [ΠΘΥ ὙΤΟΓΘ 
ΘΩΔΌΪΘα ὈΥ ἱπϑρίγαίίοῃ ἴο γταρϑαὶ ἴῃ 6 ἔΌγαιου, πεῖ [0016 ΟΥ̓ πο ναγἰδίϊοη οὐ πογάϑ5, 
δπὰ [0 τοδί ἐδ Ἰαϊίδν πῖυ βου ΔῺΥ πιδίοσ 4] ναγϊδοη. ΤΏ ΟΥ ἀ]ὰ 80 ἴῃ ὙΠ 6ῖγ ρΓΘΔΟἢ - 
ἵῃρ ; 8πη4, Τοσταΐηρ ἴΠ6 βαὴθ ἡἀρπιοηΐ οὗἁὨ [6 πωρογίδηοα οὗ δὶ {μ6 0 πὰ βϑβϑὴ διὰ 
βοατὰ, [Β6Ὺ τορθδῖθα ΠΘΑΥΪΥ {86 βᾶπλα ἐβίπρβ, δῃὰ {86 βᾶτλθ σγογὰβ. 86 σεϑβοῃ ΜὮΥ͂ 
Μαγκ Ὀορὶπϑ δὲ υυμαὶ τῦϑ 68}} 186 (μἰγὰ σμδρίοσ οὐ Μαιμον ἰ8 ἴο Ὀ6 ἰουπὰ ἰῃ 186 
ΟὈ͵θοὶ μα Βαὰ ἰπ νἱϑν ἷπ πγιεἱηρ μἷ8 Οθροὶ ; νν Βίοἢ, ΠΕΣ 811 ῬυοδὈ ΠΥ πτιτῖθα 
δ Βοιηο, νγϑ8 δἀδρίβα ἰο 1Π6 βίδίβ οὔ τμ6 σμυγοι ἴμοτθ. Ἐυγίμον, [δ 16 πού ργοῦ Ὁ ]8 
[παῖ 0 Κο᾿Β οΒρ6ὶ νῶϑ ἢγβι υυτϊἰΐθῃ : 6 Βδνθ ΤΥ σίνθη ΓΘΆΒΟῺΒ [ὉΓ ΟἿΓ Ὀα]ἰο 

5 566 [Π6 Ταχίουδ ραββαρ68 οὗ ̓ τϑπβοῦβ, Τοτι]] δ, ΕΡΙ Ρμδηΐα8, δοσοπιθ δηα οἴμοῦ ΕΔΙΒΘΓΒ, 
ἴῃ Γδγάπου, 8γο. νοΐ. νἱϊἱ. ὈρΡ. 19----24.; 4ϊο. γο]. 111. ρρ᾿. 488---485. Βίθμορ Ἡογβ] γ᾿ Β ΤΥδοῖβ 
ἴπ ΤΕΡΙΥ ἴο τ. Ῥυίεβεου, ΡΡ. 378---386. (εἀϊοη οἵ 1789.) ΜοΒΙ οπι᾿8 ΟΠ ΑΓ 68. ὁα 
[86 ΑΒαὶγβ οὗ ΟὨ τ βεῖδηβ, νοὶ]. ἰϊ. Ρῃ. 194---204. Ὁγ. 7. Ρ. ὅτι} 8 δοσίρίασο ὙΤΘβΟ ΠΙΟΠΥ͂ ἴ0 
το Μεβεῖδα, νο]. 1]. ρασγί ἱἰϊ, ὑῃ. 731---741. 

2 ΤῺ σοδεσ το ἸΏΔῪ Ὀ6 ἀδδίσουΒ οὗ ἰηνοβιραιίηρ᾽ δὲ Ἰοηρτη [μ6 ον άθηοθ οὗ [86 δυϊῃοη- 
εἰσ οὗὨἩ Μαῖῖ, ἱ. δὰ ἢ. Ὑἢ}} Απὰ ἴξ νϑῦγ οορίουϑίγ ἀἰθοιβδοὰ ἱπ Ὁ. ΝΑΣΟΒ᾽Β τη ἈΒΙΟΙΙΥ͂ 
Ἡδιλδτκδ οὐ [86 {ΓΠηἰϊαγίδη Υ᾽ ἐσβίοῃ οὗ ἴπὸ Νενν Τοδίδιηθηῖ, ΡὈΡ. 4---27. (24 εἀϊ), ΑτοδΡΡ. 
1,Δυγ ης6᾽᾿ 5 ΟΥἶο 81 Ἠδβοοιίομα οὐ τη6 Τὐπἰϊατίδη Υ οὁγβίοῃ οὗ (0 Νονν Τοβίδημδπῖ, ΡΡ. 14-- 
ὅ0. ὅνο. Οχίοτά, 1811; ΑΥοΒΌΡ. Μαρϑθβ Πίβοοῦγβοθ οἡ 1π6 Αἰοπειηθηϊῖ, νοΐ. 1}. Ραγί ὶ, 
ῬΡ. 419---454.; [0 Οὐδτίουγ Βενΐονν, νο]. 1. Ρῃ. 820---826.; [πΠ0 δίχιΒ ϑογθοι ἴῃ Μτ. 
ἙΔΙσΟποτ᾿ Β Βαπιρίοη 1οίαγεοβ ἴογ 1810, Ρρ. 176---207.; τ. ΒΟ} 8 Αγρυπιθηῖβ ἴῃ ῥτοοῦ οὗ 
1π6 δας ΒΘ οἿ οὗἩ τλ6 ὕνο βγβὶ σμαρίογβ οὔ [86 αο8ρεῖ8 οὗἨἩ Μαιίμον δπὰ [μπκὲ ργθῆχϑα ἰὸ 
ἨΪ8 ἸπαυΐγΥ ἱπῦο τῃ6 Ὠἰνὶπα Μίββίοπβ ὁΥ Φοόοθη τμ6 Βαρζῖδε δἀπὰ εδβδὰ8 Ομτίβι, ϑνο. οπάοῃ, 
1810; απὰ οϑρεοίδ!!]γ το Μτσ. Βεναπ᾿β νοῦν οοτηρίεῖθ, δπα ἱπάεθά ππαησιοεγαδίε “ Υ ἰπάϊοα- 
τἴοπ οὗἨ 1π6 δα ποπεὶο οὗ τῆ6 Νατγαϊτῖνεβ οοπιαἰηδὰ ἴῃ τμ6 γδι ἴντο ομδρίετβ οὗ [80 ἀΟΒρεὶ8 
οὗ δῖ, Μεδιιμον βηὰ 5... 1λπ|Κο, 1822.᾽ ὅνο. 
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(παῖ Μαιδβον᾿Β αοδροὶ νγδβ (μ6 ἢγβ οοτωροβϑά, δηὰ 1Κ6 τυ ποὺ Βᾶγα ττ 6 Π ὲπ 
(οβρ6ὶ υπ0}} δϑουΐ [86 γϑὰγ 68 οὐ 64. Ηἰ8 δοσουπὶ οὗἩ 86 Ὀίτίμ, ἄς. οΥ̓Ὄ  68ὺ9 
Ομ νιϑὺ 18 τού! γ αἰ δγοηῦ ἔἤτοπι (μα οὗ Μαιίμον ; ψβοβα ΟΒρ61 Ὀεΐπρ ἀοδῖσποα ἴὸσ 
{86 Ηοῦτον ΟΠ ΒΌ ΔΒ, ἰσασοδ (86 ροάϊστεο οὗ οὔὐῦ ϑανίοισ ἴπ [Π6 [1η6 οὗἩὨ Φοβερῇ, 
μἷ8 σεριΐδα οΥ Ἰεραὶ δέ μον, 0 βου {86 δοοοιαρ Βμπηθηῦ οὗὨἨ ἴ8μ6 ργορ ιθοῖθϑ οοηϊδιηθά 
ἴῃ (6 ΟΙά Τοδβίαπιθηῦ γοϑροοξίπηρ (86 Μοββίδῃ ; δηὰ (θη ργοοθθαβ ἴο ποίϊοθ 186 ἔδοῖϊ 
παῖ ΟἸὨγῖδῦ τᾶ5 Ὀοση ἴῃ ΒΘ] θαι ἈΕΤΟΕΑΟΥ Τὸ [86 φγααϊοίίϊοῃ οὗ Μίσδῃ, σι βου 
᾿ἀρίδ] ηρσ γὉ86 ᾿πιίογπιθάϊδία οἰγουτηβίβῃοθϑ, τ 10 ἢ, ἰὴ ἔδοῦ, ΘΓΘ Ὡοΐ ὨΘΟΘΘΘΑΓΥ, 88 ἢ6 
γγοῖα δὖ 8 ὕπο θη ἴμοϑα δνθηΐβ Ο͵Θ ΓΓΘΒᾺ ἴῃ {86 ΓΘΟΟΙ] ΘΟ ΟΠ οὗὨ 88 ΘΟ ΠΙΣΎΏΘ ἢ 
δηἃ ςΟη ΘΠ ρΟΓΑσΊΘ8. ΠυΚ6, οἡ ἴΠ6 ΘΟὨΥΓΑΓΣΥ, ὙΓΙὩρ ΓὉΓ Οσηδἶο8 1 ὯΟ ΘΟ ἱρπογδηξ 
οὗ Δεν δ δι γ8, δα αἴλοσ Μδθιμονν ὁοτηροβοα ἷ5 (ἀοβρεῖ, Ὀορίηβ ἷ8 ἈἸΒύΟΥΥ τπιῦ ἢ 
ΤἈΥ 6 Ρ ὉΔοΚ ἴδῃ 86 ΟἶΒΟΥ Εἰνδηρο 818; 15 ῬΑΥΟ ΙΓ σΑΥΘΙῺΪ ἴῃ δροοϊγιησ {ἰπ|68 
δηὰ Ρ]8668; ἈΠ4 ρῖνεβϑ 8 βῃΘΔΙΟΡῪ οὗἁὨ ΟἸγῖβῦ δοοογάϊηρ ἴο 88 παίαγαὶ ἀθβοθηῦ ἔγτοπὶ 
186 ὑπνῖα Μάᾶσυ, δῃηα ΘἈΓΓΙ68 1 ἊΡ ἴο Αἄδα, ἴο βου ὑδαΐ Β6 νγὰβ {πδ΄ νϑγῪ δββοὰ οὗ 
ἐλ τοοππαπὶ ἰ6 βιιῦ)]θοὺ οἵ 186 ἔγβῦ ῥσοόιϊβα ἴὸ {8116 ἵδη. Τὴ6 βῖθποο οὗ ἴυΚ6, 
{ΠΟ ΓΟ ΓΘ, ΓΟΒρθοῦ Πρ ΠΏΔΏΥ ΓΘΙΔΓΚΘΌΪΘ ονθηΐβ σοϊαύθαὰ Ὀγ Μαιϊμον, δαπλϊῖ8 οὗ δὲ 
ΘΆΒΥ δὰ βαιϑίβοι ΣΎ 801 {100 ; πα οοποϊυ 68 ποίησ δραϊηϑῦ (86 Δι ΟΠ ἘΙΟΙΌ οἱ 
818 ὕπο γβῦ οπαρίθυβ. 

(ῶ.) Τα δρρϑάσγδιηςβ οὗ ἃ βίδν ἴπ Π6 θϑϑί, ἀπάιν Ἢ 186 Μαρὶ ἴο {86 πον - ὈΟΓᾺ 
Μαοββιδὴ ἰὴ διε (Μαίδ. 1]. 1---12.}. 10 8ὲ8 Ὀ66ὴ βαϊά, [88 τοσα ἴδ 6 δῦ οὗ δὴ Εδβϑίθσῃ 
ἱπνοηίίοι {Ππ8ηῃ οὗ τθδὶ δἰβίοσγ. Βαυΐ βυοἢ 8ῃ: δϑϑοσίοη Ὡγοῦθδ Ὠο(δίηρ ; δηα 1 Βθϑιῃϑ 
ἴο 6 ουϊνεῖρμοὰ Ὀγ [86 Κιπά οὗἉ Δαπηϊβϑίοῃ οὗ [μαὺ δουῦδ δάυοσβασυ οὐ ὑμ6 ΟΒτ δι δῃ 
11}, οἶδα, το Πουγβηοα ἑονγαγβ [86 ο͵ο086 Οὗ ἴ86 βοοοπα ορηίϊυγγ.Σ 

(8.) [0 16 βαϊὰ ἴο 6 ἃ αἰγουπηβίϑηοθ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΟΥΘΑ0]6, ὑμαῖ “ἢ ἡ ἃ Ηετοά μεά 
Βοαγὰ μ68ὲ {πηρβ᾽ (186 ἀγτῖναὶ οὗ (8ὲ Μαρὶ, ἅς.), “86 νὰβ ὑσου ]θὰ, δπὰ αἱ 
«]ογιβαΐοηι πϊτϊν Ὠλ." ΝΟ {818 οἰΓοιιϑίαποθ 18 80 [ὯΓ ΤΓΟΙῚ Ῥοΐπρ ἱποσθά!]6, ὑμαῦ 
1 18 Ῥγθοίβου πμδῦ γα βου] οχρθοῦ ἔγοπι (16 νγ6}1 ΚΟ ΒΔΠΡΊΠΠΑΓΥ δηι 7θδ]ουβ 
οὨαγβοῖοσς οὗ Ηρογοά, νῦο δαὰ οδυδβοα {16 ἀφαίἢ οὗ μῖ8 τ|ιῖΐδ, 818 οἢ] άγθη, δὰ 186 
Βτοαΐον ραγῦ οὗ μἰ8 ἔλα γ, ποῦ ἴο πιθῃ το ΠΌΣΏΌΘΓΒ ΟΥ̓ 18 8 76 οἴ ψ 80 181} νἹοίϊ πε 
τ ΠΡ ΡΥΑΒΕ θδιουϑῦ : 8ο {μαὺ (δ6 “6 νγ8, Θβρϑοίμ! ]γ 86 ῬΒασίθθοϑ, ἀγοδάθα δὰ 
αἰθδα ἴῃ). 
(4.) Μυοὶ βίσοββ 88 Ὀθθη ἰαϊὰ οὐ 86 βαρροβοά ἀ!βηου γ οὐἁἨ τϑοοπο ηρς (868 

ΒΘ μθα ορίοθβ οὗ Ομ γῖβί, 85 γθοογάθα Ὁ Μδιβον δηὰ [υκο; Ὀὰϊ {86 ἀἰεγθηὶ ἀδδίσηβ 
ὙῚ}} ὙυΒιοῃ ἴποδ6 Εἰνδηρο] δί8 οοῃμροβθα {Π6]γ γοϑρθοίίνα (ἀσοβρ6]8 δοοοιιπῦ ῸΓ ἩΡᾺ 
Δρραγϑηὶ αἰ ου]Υ ; τ ΒΙοἢ μ.8 Ὀ6 6 ἢ ΘΟμΒβΙἀοτθα δηα οχρί δηθὰ ὈΥ ΤΔΠΥ ἩΓΙΊΟΓΒ. 

(5.) Τα βἰδυγδμίοσ οἵ (86 1Ἰηΐαπίβ αἱ ΒΒ] ομοπὶ 18 {πγῦΠοΣ οὐ] οιοα ἀρεϊηδῦ [868 
δυ ΘΓ οὗὨ (6 Βασοπα οπδρίοσ οὗ Μαιίον, Ὀθοδυδα (Ππδὺ ονθηῦ 18 ποῦ πμοπίοηϑα 
ὈΥ ΔΩΥ ττιΐοῦ Ὀαϊ ὈΥ ἴΠ6 “ βιρροβεὰ Μαίον, δηὰ ὈῪ (ἢο86 τ ἢο χυοῦθ ἥτοτα δ᾽ πλ.᾿᾽ 
Ἴμο ΟΥΘΑΙΌΠΠΥ οὗἁὨ 18 ανθηῦ, δ σοηϑθα ΠΟῪ {86 ΔΙ ΒΘὨΓΙΟΙΟΥ οὗ 86 Εὐνδηρο δῖ, 
889 ἰκουσ186 Ὀ6θὴ Θϑίδ ὉΠ 18 6α ἴῃ {86 ϑδτηθ νοϊυη6. 

(6.) [τ 8 δ! οροὰ ἐμαῦ ὑΒ6γα ἃγ6 ἴῃ {Π|686 ἴνγο Ομ ρύογβ Βθυθγαὶ ρυορβθοῖθβ οἰϊθα 88 
Ῥείηρσ (16]16Ὰ, Ὀὰὺ τ ΒΙΟἢ οδημποῦ Θαβ]γ Ὀ6 τηδᾶςθ ὕο ΘΟΥΓΟΒΘρΡΟΠα τὴ 086 ονθηΐβ ὈῪ 
ὙΠΙΟὮ (ΠΥ ΔΤ ἀδοϊασοα ἴο Ὀ6 Δοσομρ ἰϑθθα. Α 1100|6 αἰἰϑηάοῃ, Βονουθσ, ἴο [86 
Ἡδῦτον πιοᾶθβ οὗ αυοίϊπρ' {88 Ῥγορθοῖθβ ν91}} ββονγ (16 {6 ] δου οὗἁἨ {88 οὈ͵θοῦϊοη. 
ἘρῚ 188. υἱϊ. 14. οἱἱρὰ ἴῃ ἅμειι. 1, 28., δηὰ Μιοδὰ ν. 2. οἱἵοραὰ ἱῃ Μαίϊ. 1]. 6... ἃΓΘ 
βρ τ ς αυοίοα 88 Ὀοὶπρ [ΠΘΓΆ]]Υ Δοοοιρ] ἸΒῃ6α ; πα Φ6Γ. χχχὶ. 1ὅ. εἰ ἴῃ 

ὑῦ. ἢ, 17.), ἀῃὰ Ηοϑ8. χὶ. 1. οἰὐδὰ ἴῃ Ματιύ. 11, 1δ., ἀΓ6 ῬΆββᾶρββ ἔγομα ὑβο86 ρυόρμοίβ 
ΔΡρΙΙοα ἴο βίμαΐασ ἔδοίβ, ᾿ηἰγοάποορα ψ πὰ [Π6 ϑι81] Τογηλΐαβ οὗἨὨ 6 88} ἩΓΙΌΘΓΒ, 
μαι ἐξ πιρλί δ μι πιϊοά, ἀπιὰ ΤΆδη τοαδ μι }1οά. 
ΤΙ ΆΔΕΙΥ, ἴι 18. βαῖὰ {πδῦ 186 Πριῦ οὗὁἨ Φοβορὴ τὰ ΜΑΥῪ δηὰ “6808 ᾿πίο Ερσγρὺ 18 

᾿ποχρ οδὈΐα ; {δαὺ ἰδ οου]Ἱὰ ποῦ Ὀ6 ἔτοπιὶ ΒΟ] ἤθτα, Ὧν μι ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 8808 ὑμεΐ 
ΠΟΥ οοητϊηυ θα ὕΠΟΓΘ ΤΌΣΤΥ ἀΔΥ8 τὴς 22.).. αἱ {16 Ἔχρίσγαίϊϊοη οὗἩ βίοι 6 γγχὰβ οαγγιϑα 
ἴο ̓ βωρινΊεος ἴο Ὀ6 ρῥγαβοῃΐϊθα ἴο ἴδ [ογὰ, δῃὰ θα αγὰβ γγ88 ἰδοη ἴο ΝΑΖΑγοίἢ 
(39) ; δπὰ ἰδδὶ 186 Βιρσὺ ἔτοπὶ (8}8 ἸαυΟΥ ΡΪδο 6 γγ88 Δ᾽ ὑοσ οί Υ ΠΏ ΘΟΘΕΒΑΣΥ, Ὀδοδιιδα 
ἴδε Βἰδυρῃίος ἀἰὰ ποῖ ὀχίθπα βὸ ἴσ. Α [1016 αὐϊαπίϊοι, μοσσανοσ, ἴὸ ἴπ6 αἰογοης 
ογάθυβ ρυγβαθα ὈΥ {π6 Εὐνδηρο ] δίθ ἴῃ {πο ὶγ (σοϑραῖβ, ν1}} σοιου {818 βϑϑυλιη 
ΟὈ] ΘοὐΙοἢ ; δπὰ ἴδ6 ἀἰβδσθηὶ παγγαίνθϑ ΘΟποογηϊηρ οὐγ Ἰ,ογα᾿Β ᾿ΠΆΠΟΥ, σίνοη 8 ὈΥ͂ 

1 8366 ἴΠ6 ρβαϑ8αρθδ δὶ Ἰϑηρίῃ, 'π ΤΆΤ ΘΓ, ϑνο. γο]. Υἱΐῖ. ὈΡ. 11. 59. 68.; 410. γο]. ἱν. ΡΡ. 116. 
143, 145. ΤΏ οἰγουμχδίδηοοϑβ οὗ [Π6 σοτηΐηρ οὗ [16 νῖβο τηθη δηὰ {μοῖγ οι ρρίης οἵ [89 
ἱπίδηϊ Ψ68118 ΔΥῸ ἀϊδουββρὰ ἴῃ Μγ. ΕὙΒΉΚΒ᾿ 8 Ηυ]δοδη Ῥυὶζο Π:ββοσγιδιίΐοη οὐ ἴ86 Μασὶ, ὅνο. 
1814; ἀπὰ {πὸ οΟὈ)εοιίοπδ οὗἩἨ Ργοΐδβϑου ϑ' ἢ] ΘΟ ΠΊΔΟΠΟΥ ἈΣῸ Βδι ἰϑίβοίου γ χοΐαϊθα ἴῃ (δ90 
Βειβὰ Οτὐἱς διὰ ΤὨθοϊοζίοδὶ Βονίονν, νο], ἰϊ. Ρρ. 8385, 8386. ᾿ 
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Μαιίδονν δηὰ 10 Κα, νν}}} ΔΡΡΘΌΓ ΨΟΣῪ Οοπϑίϑίθηξ, ᾿ἢ γα ΟὨΪΥ ΒΌΡΡοΘΟ (δα, ᾿πλτη6- 
ἀἰϊαίο!Υ ἴδον τ86 ΓΘ βδοῦοηΒ ἴῃ [π6 ἴομηρὶθ, Φ 86 ρ} δηὰ ΜΑΥῪ ψϑηΐ ἴὸ ΝΑΖαγοία, 
88 10Κ6 8808) Ὀιιῦ ΟΠΙΥ 0 βού. ]6 ὑμοὶγ δι γϑ ἱβογθ, δηἃ βοοὴ αν σοϊυγποά ἴο 
ΒοΙΒ]οἤθτα, θθγο ἴῃ6 στϑροῦὺ οὐὗἁἨ 86 ββθρβογάβ, διὰ {86 ἔδυου Ὁ ]6 ̓πργθββίοῃβϑ ἰΐ 
Βαὰ τπηδὰθ οὐ ἴδ8 ᾿ῃ μα δηΐθ (866 [ζ0Κ6 1ϊ. 17, 18.), που]ὰ βυρροϑῖὶ ΙΏΔΩΥ οοροηῦ 
χοοίϊνο8 ἴὸ χ (μοῖγ δροάθ. ὙΤΠαγα ΤΟΥ ΤΙΒΡΙ αν ἀνθ] ΤΠΒΏΥ πιοπῖἢ8 Ὀδίογο [ἢ 6 
αὐγῖναὶ οὐ [86 πῖϑθ τηϑθη σαϊδιθὰ Ὀγ Μαιϊμον : [017 (μ}6 ΟΥ̓ΘΡ ιβδϑυρὰ ΌὉῚ Ἡοτγοὰ [ὉΓ 
[δ ΒΙαυρ ῦον οὐ ἴμ6 ΟΕ] άτθη, ἰῇ σορλΒοαασποθ οὗὨ [6 ΑἸ ροηῦ ἱπαυγυ μ6 δά τηδᾶθ 
οὔ (8 Μαρὶ σοποογπίηρ [86 {1π|6 ΒΘ ἴῃ 6 5ἴα᾽" Δρροαγθά, δου 8 ἃ8 στοιυπὰ ἴο οοη- 
οἴυάα (δῖ ἃ σοῃϑί γα] 6 πιθ δὰ ἱπίογνοηθα Ὀοίνγοθη {8 Ὀϊγιδι οὐἩἨ {π6 “Βα, οΓ 
Ὧδ6 δρρϑδγδηοα οὗ ὑδ6 βία (βυρροβίηρ ἴβθὰ (0 οοἰποὶ 6), δὰ ὑπ6 οοπλῖηρς οὗ 186 
ὙΓΪ86 6. [Ὁ 18 αἰβὸ σου οὗ οὐβογνδίίοη, ὑμβαῦ οἡ Ψοβορῃβ σοΐυση ἴγοα Εργρῖ, 
Ὧ18 ἔχϑῦ η θη 0} ΒΘΟΠ8 ἰὼ ἢανα Ὀθθη ἴἰο ρῸ ἰηΐο Φυάεε (8666 Μαῖίί. 'ϊ. 22.) ; Ὀυῖ, 
ΤπτουρᾺ ἴδαγ οὗ Ασοβοίδυβ, δηα ὉΥ ἀἰϊνῖηα ἀϊτοοίίοη, 6 ἄχϑα δὖ Νζαγοίβ, [86 ρ]δεβ 
οὗ δῖ8 ἔγϑὶ δροάθβ. Ὑδθογα 6 δηὰ 18 ΖΆΠΙΥ Ογ δὖ (86 {ἴπ|6 οὗἩ (δ6 ΟὨ]γ ἀνθηΐ 
οὗὨἨ ουὖν Ἰ,οτγά 8 ΘΠ] ποοά τ πῖοὶ ΠυΚα 88 τοοογαρα, απὰ ᾿δμογοίογο ᾿ὃ 88 ποὶ ἰο 818 
ΡΌΓΡΟΒΘ ἴο ἴδκα ποίϊοβ οὗ ΔΩΥ Γαπιονυαὶ ΟΥ ΟἶοΓ οἶδας αἴ δϑοαα.Ϊ 

Τὸ βυχῃὰ ὉΡ (86 ονιάθηοο ὑροη {Π18 αποϑίϊοη, {π6 ᾿πηρογίβποθ οὗ 
τ ὨΙΟὮ τηθδὺ ΔροΪορίβο ἔοσ [16 Ἰδηρίῃ οὗ {Π6 ργϑοθάϊηρ ἀἰδουββι οι : ---- 
ΤῊΘ σοπμηθποοιηθηῦ οὗ (μ6 {πἰγὰ οπαρίον οὗ δῖ, Μαδιιπον (ἀοβροὶ 
βῆονθ (μαΐ βοτῃθίμιηρ μβδα ῥγθοθαθαᾶ, δῃδίορουβ ἴο ῆδὺ νγ6 γϑδα ἴῃ 
οὔδρ..}). ΑἹ] (Π6 δποιθηῦ τηβη ΒΟΥ ΡΒ ΠΟῪ οχίδηϊ, 88 Ὑ76]} δ8 4}} (Π6 
ΔΠΟΙΘηὗ νΟΓΒΙΟῺΒ (8016 Οὗ ν᾿ ΒΙΟἢ ἀγὸ οὗἩ Ὄοχίνομμθ δηθαυν) οοπίαδϊη [ἢ 6 
ἴνο ἔγϑί ομαρίαεσβυ Φυβίίη Ματγίντ, ΗΟ ροβῖρριιβ, δῃα ΟἸοιμθηὶ οὗ 
ΑἸΘχαπαάσῖα, γγ8ο 411 βουγιθηθα ἴπ {Π6 βΒεοοηα οθηύαγυ, πανα τϑίοσσθα 
ἴο {Π θη; 88 8180 ἤδνο [γθηδοι8 Δη4 4}} (86 ΕἈΓΠΘτθ ΠΟ Ἰτηιθα!δίο! Υ 
ΚὈΘΟΘΘαΘα ἢ]π|, πα ΠοΒ6 ἰθβεϊ ὩΟΩΥ 18 ὑπαϊβραῖθα, (αἴβιιβ, Ῥοῦ- 
ΡὮΥΓΥ, 8δηα 4“ υ]14η, [Π6 τηοϑύ δοιΐθ δηᾶ ᾿Ἰηνοίογαϊθ δῃθη 168 οὗ 1Π6 
(ἀοβροὶ, πῃ {86 β86οοηά, (Βϊγτά, αηὰ ἐοασίἢ σοηίασῖθβ, ΕΠ Κουν 86 δατη 64 
{πο. “ΤὮυ9, γ͵χὸ παν οπθ οοη πυθα ἀηα ὑπΌΤΟΚΘη Β6Γ168 οὗὨ ἰδβι}- 
ΤΔΟΙΥ͂,᾽ οὐὗἔἨΎ ΟἸγΙβίιηβ 88 ν706}] ἃ8 οὐἁἨ ρϑυβοῃβ ἱπτηῖοαὶ ἴο 186 ΟΠ γιβίδη 
ἴα! Πι, “ ἔγοια ἰῃῆ6 ἀδγβ οὗ 1Π6 ἀροβῖ]θϑ ἴο 1π6 ργοβοηΐ {ἰπὴ6 ; δηᾶ ἴῃ 
ΟΡΡοϑβιοηυ [ὸ {Π|8 ͵ὸ πα οἷἱν ἃ ναριὰα σγοροτὺ οὐ {πΠ6 βίαίθ οὗ ἃ 
Ἠδεθτον ΟΟΡΥ͂ οὗ Μαιμον Β (οβρεὶ, φαίά ἴο Ὀ6 τϑοοϊνθα διποηρβί δῇ 
ΟὈδουχΘ δηἀ πηγδοορηϊβοα ἀδθογιρίϊοηυ οὗ Ηθῦτον ΟἸ γιβίϊδηβ, τυ 80 ΔΥΘ 
Δαπηἰ6α, Ἔνθ ὈΥ {Π6 ὙΘΡΥῪ τοῦ γγ80 οἰαῖπὶ {Π6 Βιρροτῦ οὗ {861 
Δ ΠΟ Ιοἰἵγ, [0 ἤανα πχυςἰαἰοα (Π6 ΘΟΡΥ ΒΊΟΝ (ΠΘΥ Ροβββββαά, ΌὈΥ͂ 
ἜΝ ΠΝ τς Πομ ΔΙ οργ.᾽ 

ὙΠ. Το νοῖοθ οὗ δῃθαυῖν δοοογὰβ ἢ Ιγοπθαβ, Οτίρθη, δπά 
Εαδο θ᾽ 8 ἴῃ (οβυ γῖηρ {πὶ Μαιμον πτοίθ ἢ18 (οβροὶ ἴῃ 88 [ὉΓ 
[6 «6 188} πδίϊοη, τ }}16 [86 ΟΠ σοὶ σοπηβιϑίθα τ 0 }}ν οὗἁὨἨ {86 οἰγουπα- 
οἰϑίοῃ, {μδὺ 18, οὔ “6188 δηὰ δαιηαγιίδηῃ Ὀο]ΐονοσθ, θα ΡΥ ΠΟΙΡΑΙΥ 
ον 188 ; δπὰ {μα μ6 πγοῦβ ἀΐ ὈΥΪΤΩΑΥΪΥ [ῸΓΣ {Π6}Ὶ 86, 1} ἃ Ὑ] 67 ἴο 
οοηῆττῃ {πο86 ψγο Ὀο]ϊονοά, δηᾶ ἴο οοηνοσίὶ ποθ πο Ὀο6]:ονθα ποΐ, 
6 ἴανθ, 68.685 Ὠϊβίοσίοαὶ ἔμλοῖθ, ὙὉΥΥῪ βίσοηρ Ῥγθδυσηρίοηϑ ἔγομα (ἢ 
ὈοΟΚ ἰἴ56 1, Εν ΓῪ οἰγοιιπιβίδῃμοθ 18 ΘΓ] ροϊπίοα ουὖὐ  ΒΙοὶ ταϊσμῦ 

1 τ. ῬΧΙοΒΊ]οΥ Β Νοῖθϑ οὐ [86 Βίρ]6, τοὶ, 111, Ρ. 81. ὅ8.66 δἷβο 1 οοῦΒ, οδάχρθ 8, 
Δ ΜδΟΚη ἢ 8 Ηδιτηοηΐο8 οὐ Μαίϊ. 11., απὰ Οε]]έτίου 8 Ιηἰχσοἀποιίοῃ δὰ Νοιν, Τοδῖ. 
ῬΡ. 994---857, 

5. Ατοβῦρ. Μαρθο οὐ ἴπα Αἰοποιμοηῖ, γο]. 1ϊ. Ρ. 447. [866 τ. αν  ἀβοηβ πἰτοάποῦοῃ 
ἴο ἴδ Ν. Ταβι. 1. ὑρ. 111---196. [ογ΄ ἃ ἀοίϑηςοϑ οὗ (8 ροχίίοη οὗ 5:. Μδι ον ἀρδιηδὺ ΒΟΙῚΘ 
οὗ 6 πιοζα γχεσεπί [Ὀγτὴβ οἵ οδ]δοίίοη, βιιο ἢ 88 [8086 οὗἉ {πΠ6 ἰαῖ6 Ῥτχοΐ. Νοτγίοῃ. 

3 Ἰγϑηδδαβ δάν. Ηρυ. 110. 111, ὁ. 1. Επδβοῦῖαβ, Εκοὶ. Ηἱδῖ, "10. γ. ο. 8. Οτγ επί ἘνχῚ εξ, 
ἰη Μαῖί. δραὰ Επδοῦ. 110. νἱ. ς. 25. 
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ΘΟΠΟΙ]Ἰαΐα [ἢ 6 ἈΠ οὗ ἐμαὶ παίϊοι ἢ δῃα δΥ ΘΓ πη 666 ΘΧΡΓΘΕΒΒΊΟΏ 
18 ἃνοϊ δα ἐῃδῦ ταϊρηΐ ἴῃ ΔΩΥ͂ ὙΑΥ ἰοπά ἰο ορδδίγυοι ἃ, Τὸ 1] υβέγαίθ 
{818 τϑιρασὶς ὈῪ ἃ ἣν ΡΑΓΕΙΟΌΪΆΓΒ : -- ΤΠΘΓΘ γᾶ8 ΠῸ βαῃ σαθηΐ στο δίϊηρ; 
ἴο {6 Μεββίδῃ, ψῖῦ ἡ Ὠ]Οἢ [16 “68 ΘΓΘ ΤΏΟΓΘ ΒΕΧΟΠΡῚΥ ΡοΟΒΒβββοα, 
{8 τπδὲ πὸ τηυβὲ ὃ6 οὗ {Π6 τδοθ οὗ ΑὌγαμδι, δῃὰ οὔ {π6 ἴδιαν οὗ 
1ανιἃ. Μαΐου, ἰμογοίοσο, τι σγοαῦ ργορσιθῖυ, ὈΘρῚΏ8. ἢ18 ἤδγγα- 
{ἰπνπ τι {Π6 ΘΟ ΘΠΘΑΙΟΡῪ οὗ «6818; ΜὨΙΟ,, ἈΡΤΘΘΟΔΌΪΝ ἴο {86 “6 ν18ἢ 
Ουδίομι, 6 ρίνεβ δοοογάϊηρ (0 [185 ἰαραὶ ἀδβοθηΐ ὈΥ͂ «ΟΒΘΡἢ ΐβ βὰρ- 
ῬοΟΒοά ἔἈίμοσ, ἀδάποιηρ 10 ἔγοιη ΑὈγαπδῖα ἱγοιρὰ 1λανἹα, ἴο βοῦν δ15 
1116 το {πμ6 Κιηρσάοχι οὗἁὨ ᾿Βγβϑϑὶ. 
Ταῦ Βα ββουϊαὰ 6 Ὀοσῃ αἱ Βοίμ] μθηι ἴῃ «0658 τῦᾶ8ϑ δηοίΠοΓ οἷτ- 

Ουμηβϑίδῃοθ 1 ΟΝ {Π6 ἸοΑΓηΘα διμομσ (ἢ6 «6078, 88 ἰδιρηῦ ὈΥ {86 
ῬΓΟΡοίβ, ὑγογα ὈΠΙνΘΥΒΆΠΥ ἀρτοθα ; ΔΟΟΟΓΑΙΏΡΊΥ, {π1|8 ιδίογίδη ἢ88 
4180 ἰακαῃ {Π6 ἢσβί ὁρρογί αν ἴο τπθηθοη 818 ὈΙΓΓᾺ ἴῃ {δαί ἴον, 
Τοροίμοῦ τ] Βολ6 ὙΘΓΥ͂ ΤΠΘΙΔΟΥΔΌΪ6 ΟἸΤουτηβίδηοοβ ὑπαὺῦ αἰομαδά 1, 
ΤΠ οδβ6 ραββᾶσθβ 'ῃ [06 ῥγορῃοίβ, οὐ οὐβεὺ βδοσϑα ὈσΟῖκβ, ΒΊΟΝ οἰ ΠῸΓ 
ἔοτϑίβ! δηυθμηρ ἰμαῦ Βμου ἃ Παρρθὴ ἴο ἴ16 Μοββίαῃ, οὐ δάπϊ οὗ δὴ 
ΔΙ αδῖνα δρρ] δ οπ ὕο Ὠϊμη, ΟΥὁἨΎ 6 ΥῸ 1Π ὑπαὶ ἃρ6 Θ,ΘΠΘΓΆΪΥ υπαογβίοοα 
ἴο Ὀ6 δΔρΡΙ]1680]6 ἰο δνθηΐϑ ψὨΙΟΩ τοβροοῦ {86 Μρββιαῖ, δ΄Θ ΠΕνΟΣ 
ΡΑΒΒΘα ΟΥ̓ΘΡ ἴῃ βΐθῃοθ ὈΥ {π18 Εὐσϑηρο δὶ ΤῸ {Π6 “Φ6ν 8 ψΠῸ 66 
σΟὨΥΪΠΟΘα ΟΥ̓ {Π6 1πβριγαύοη οὐ {ποὶγ βαδοσοα τ υϊηρθ, {π6 ΕἸ] πο ης 
οἵ ΡγορΏΘΟΥ͂ νγὰ8 Αἰ υαΥ8 βίσοηρ ΘυἹάθηοθ : ΔΟΟΟΓΟΙΉΡΊΥ, ποῖ μ6γ οὗ {86 
Ενδηρ ] 88 μ88 Ὀθ66ῃ τλοσα οαγοῦι] {ΒΔ Μαιμον ἰμαῦ πο ονϊάθποο οὗ 
{818 Κιπά βῃου]ά 6 ονουϊοοκκοά. 

Εαγίμοσ, {Π18 Εὐνδηρο δὲ νΟΥῪ ἔγοα  ΘΉΓΠΥ ΤΟΙΌΥΒ ἴο «6 ]8}} ουϑίοτῃβ, 
8ηα γοϊαΐθβ τηοϑὺ οὐ οὔὐσῦ δανίουγβ ἀἰβοοῦγβοβ δραϊηϑί {Π6 ΘΥΓΟΥΒ δηα 
ΒΌΡΟΓΒΌΠΟΩΒ οὐὗἩἨ 16 Φ6ν 718, γοβο τηοϑέ ΘΟ ΒΙ ἀογ Ὁ]6 ΟὈ] δοίη. ἢ 
ΒΏΒΟΙΒ. Ηον δΔαπλ ΓΑ ΌΪΥ 818 (ἀοβροὶ νὰ8 δαδρίβα ἴο ἐπαῦ ρϑορὶθ 
Ὑ111 ἀρροᾶν ἴγοιῃ {π6 ἔΟἸ]οσσὶηρ ΘΟπβι ἀθγαίοῃβ: “ΤΏ δον γ8 ὙΟΓΘ 
το ἀἸβροβοα ἴο σοηβι ον {π6 Ἰο ον οὗ {πὸ ΔῊ 848 186 σοταρίοΐδ σὰ]θ 
δηἀ ΤηΘΆΒΊΓΟ ΟὗὨ ἸΔΟΥᾺ] ἀπ ; ἴο ρ͵δοθ στ] ρίοη ἴῃ μ6 ΟΌΒογνϑποα οὗ 
ΤΊΓ68 84 ΟΘΟΥΘΙΩΟΠΪΘ6Β, ΟΥ̓ ἴῃ ἃ βγιοῦ Δα ἤθγθηοθ [0 βοῆηθ ἰανουσγια ῃγο- 
σορίβ, τυυυϊζίθη ΟΣ ἰγϑα!] οπΆΓῪ ; [0 διδοῖ ἴο ᾧποιβοῖνοβ βυ]οιοπὶ 
ῬονοΣ οὗ ἀοϊηρ {π6 ἀϊνῖπο νψ}1}} τι βουῦ [86 αἰνίηθ δβδιϑίδηοα : δηά, 
γϑῃ οὗ 4 οἷν! οὐ Ἰαραὶ σὶρ ὐθουβηθβθ, ἴο σοῃύθῃμῃ 811 οἴποτβ, δπὰ 
δβίθοιῃ ὑποιηβοῖνοβ 80 80 ὑπαῦ {ΠΥ ποοαρα ΠοῸ Γϑρθῃΐδῃοθ, ΠΟΥ ΔΠΥ͂ 
Θχριδίΐοη θυ ψηδὲ {π6 Ἰανν ργονϊ θα. ΤΠΘΥ γοϑίθα ἴῃ [86 οονθηδηΐ 
ΟΥ̓ οἰγουχηοϊβίοη δηα {πΠ6ῚΡ ἀσβοθηΐ ἴγομλ ΑὈΥΆμδμΣ 8ἃ8 ἃ γα {016 ἴὸ 
ΒΑΪν δ οη, ὙΠδίθυου ᾿ἰνθ8 ΠΟΥ Ἰοα; δηά {πουρὰ ΠΟΥ Ἰοοκοά ἔοσ ἃ 
Μοβϑίδῃ, γοῦ τὴ 8ὸ 110{16 1ά68 οὗἨ δὴ δίἰοῃμθῃγθηΐ [ῸΓ βίη (0 Ὀ6 τη846 
ὈΥ 818 ἀοαίῃ, {πᾶξ (86 ογὔοβϑβ ργονθᾶ {Π6 σγϑαΐ δι Ὁ] Πρ.--Ὁ]οοῖς ἴο 
πο. ΤΟΥ ἀχρθοίθα ἴσῃ ἴο ἈρΡρθαῦ σὰ Οὐ νγαγα ΒΡ] ΘΠ ΟΕ, 88 186 
αἀἸΒρθηβοῦ οὗ ἰθρογαὶ ἔθ] ]οἱγ ; {86 οὨ]οΥ Ὀ]οββίηρβ οὗ ψμιοι τ γα ἴο 
τοἀουπα ἴο {πο ὶγ οὟἢ ΠΔΌΟη [ἢ ΔῈ ΘΔΥΓΠΙΥ Οὐπδδη, δπα ἴπ σοηηαθδδί 
Δηἀ ἀοχηϊηΐοη οὐοῦ {Π6 τοβί οὗ τηδη κι πά. Α {ἰποῖαγο οὗ ἴπ 656 ἀ6] υδῖνθ 
ποῦοηβ, ὙΠΊΟΒ ὑΠ6Υ Πδὰ πὶ] ρ6α ὈΥ οἀποκίίΐίοη δπᾶ ἔπ ἀοοσίγιηθ οὗ 
{Ποῖν 6] άθσβ, σου]Ἱά 6 αρῦ ἰο τοιηδῖὶη ὙΠῈ ἴοο τηϑην, δου δου {Π6}} 
ϑπηβδίοη ἱπύο 86 Ομ αγοι οὗἩὨ ΟἸγιθ, ΗΟΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ὕπο νγαβ 1, 

δ Ὧγχ. ΟδιρὈ6}} 8 Τιδηδίδιίίοῃ οὗ ἔμ Οοδροὶβ, νοὶ. ἰΐ, ῃ, 18. Ὧσ. Τοπιδοὺ β Ἵ οσϑ' 
γοϊ, ἱ, ΡΡ. 121---137., 



Οπ ἐδε Οοβροῖ ὃν δι, Μαΐξδεισ, 429 

ἐπαἰ γαϑὲ ὈΥΙΠΟΙΡΙ6Β Θοποθγηϊησ (Π6 νγαὺ οὗ 116 δῃὰ Βαρρίμθβθ, δπᾶ ἐῃ 6 
πϑίαγα δπα οχίθηϊΐ οὗ {μ6 (ἀοβροὶ, βου] 6 ᾿μδιβαα τΐο {π6 Ὀγθαβίβ 
ΟΥ̓ ἴ[Ππ|686 Β018 οὗ ϊοῃ, ὑπαὸ ΤΠ6Υ τηὶσῇῃί Ὀ6 8016 ἴο ψουὶς ουὖ {πρὶν οὐστι 
Βα νϑῦοη, δηα ρῥσχομπιοία {παῖ οὗ οἴ ΥΒ; βίποθ {6 ψ γα ἴο Ὀ6 {πΠ6 5αἱέ 
Ὁ ἐλ εαγίδ, ἀπαὰ ἐλε ἰἰσὴΐ ὁ ἐλ ιοογϊἃ ; [πὸ βτϑῦ ργθδοῆοτθ οὗ τἱρμΐθοιιβ- 
Π688 [0 {86 πδίϊοῃβ, δπα {86 ᾿πβίσυμηθηίβ οὗὨ ολ] Πρ τηδῃ πα ἴο {Π6 
Κηον]θᾶρα οὗὁἩ {86 συ}. 
“Μαΐου, τπογοίοσθ, 88 οἤοβθῃ, ουὖ οὗ [6 τηκίοτ4 5 Ὀοίοσα ἢΐη), 

ΒΌΘΙ. Ρᾶγίβ οὗ οὔσ Ὀ]βϑθα ϑανιου στ ΒΙΒΙΟΥΥ δηα αἰ Βοοῦ 868 ἃ8 σγασ ϑβί 
βυϊρα ἴο {πΠ6 ΡυΓροβα οὗ δὐγαϊκοπΐηρ (μθῖῃ ἴο ἃ βθη86 οὐ {Π61Ὁ β1η8, οὗ 
δραῦϊπρ {Π6}Γ 86] οοποοιῦ δηὰ ονογυγθθηϊηρ ΒΟΡΘΒ, οὗἩἨ το γιπο {Π6}Γ 
ΘΟΥΤΟΙΒ, Θοὐτθοίηρ (ἢ 61Ὁ ῥΓο) 1668, μα οχδ] ηρ' πὰ Ρυγιγιηρ {Π6]Ὁ 
Τ]η48. ΑἸἿΘΓ ἃ βῃμοτγί δοοοιηῖΐ, ΏΟΓΘ ραγ οι] ΑΓΪΥ τα δια τη {6 ἢγαΐ 
ΟΣ οὗ ἃ (οΒ8ρ6}, οὗ [16 ροῃθδί οσΎ πα τϊγϑουουβ Ὀἰγίἢ οὐὨἨΎ ΟἩ γιβί, 
ΔΠὰ ἃ ἔδνν Οἰγουτηβίδῃ 68 το ΑΙ] ρ' [0 Ὦ18 ΣΠΆΠΟΥ, ἢ6 Ργοοθϑαβ ἴο ἀθβοῦθο 
δ18 ΤΟΓΘΙΓΌΠΏΘΓ ΦόΒη {Π6 Βαρ(ϊδί, τι ῇ0 ργθδομθα 1πΠ6 πϑοθβϑιυυ οὗ γϑρϑηΐς- 
Δη66 ἴο {ῆ6 ζτ866 οὗ ΑὈγϑμδ δηα οὔ] γοη οὗ {π6 οἰγου τ οἰδίοη ; δηαᾶ 
ὈΥ 18 (6ΒΕΪΠΙΟΏΥ ὈΓΘΡΆΓΙΘΒ 118 ἴο Ἔχρϑοῦ ὁπ6 τσ οΥ ἔπη Π6: ΤαὶρΡ ΠΟΥ 
88 ἃ ῬΙΟΡΒοῦ ἴῃ ἀοοα δηά νογά, δῃὰ αθονβ [06 βρῆθσγε οὗ ἃ ὑγορῃοῖ, 
Τα Υ ἴο ΒαΠΟΙ Ὺ ὈΥ 8 βρι γι, ἰο ραγάοῃ, γονψασα, ἀπα ρυπὶβη ὈΥ 18 
Βουθγοιρηΐίγ. ὙΤὭθη {Π6 Βρισιῦαδὶ παίασα οὗ ἢ18 Κίηράομι, (88 ρυτα δηὰᾶ 
Ῥογθοῦ ἰανγβ ΟΥ̓ ΒΙΟᾺ 10 18 Δατηϊπἰβίοτοα, δηα [8.6 ΠΘΟΘΒΒΙ(Υ οὗ υἱῖδὶ δῃά 
ὉΠΊγΘΥΒΆΙ ΟὈδα θηοα ἴο θη, ΓΘ βοΐ Ὀθίοσθ 08 10 γϑυοῦ8 (ἸΒΟΟΌΓΒΘΒ, 
Ὀαρίμηΐηρ πὴ [86 Βουτθοῃ ὁ {86 τηουηΐ, ἴο ὙΔοΝ δὲ. Μαίίμον 
Παδβίβῃβ, 88 γι ἃ τρια ρδοθ, [ο ἰϑϑδα δὶ8 τοδάθσβι Αμπά {δπαύ {Π|6 ΠΟΙΥ͂ 
Ἰρηῦ Βῃϊηῖηρ οα [μ6 ταιηα Ὀγ ἴΠ6 ψοσὰ δηά 116 οὔ ΟἸ γιβύ, δηα αυϊοκ- 
δηϊηρ ἴΠ6 μοατί ὈΥ͂ δἷ8 Βρ!τῦ, ταῖρῃΐ θ6 βεοοηαρα ἴῃ 18 Ορϑγαίϊοῃβ ὈΥ͂ 
ἴπ6 ρον γΒ οὗ ΒΟρΡ6 δηά ἔδαυ,---ἰ 8 ἐπί -Γ σμαρίον οὗ [818 (ἀοβρεὶ, 
ὙΠΟ ΠπΙβη68 {π6 Ἰορ]βἰαίοπ οὗὨ ΟἸγιϑί, Ἔχ 118 Εἴτὰ οπξογοϊηρ 8 
Ῥγθοθρίθ, 8ῃ4 δἀὐάϊηρ ἃ βαποίΐοῃ ἴο ἷ8 ἰἴανσβ, ὈῪ ὑῃαῦ ΠΟὉ]6 δπᾶ νυν ἢ] 
ἀοβοσιρίίοι οὗἉ 8 ξαίασο ΔΡΡΘΑΥΆΠΟΘ ἴῃ ρίοτγ, δπὰ {μ6 ραίμοσιηρ οἵ 8]} 
ΠΔΙΟΏΒ Ὀοίογο αὖται το ἡυάρτηοπί. δὲ, Μαίμον, (μθη, ραβϑίπρ ἴο {π6 
ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ [16 Ῥαβδίοῃ, βῃονγβ ἔβϑῖλ ἐπαΐ (86 πεῖο σουσπαπέ, ἰογοίο]α ὈΥ̓͂ 
186 ῥΡτορῃοίϑ, γβ ἃ σογθηδηΐ οὗ βρίγιζυδὶ ποῖ τοιροσγαὶ Ὁ] ΒΒΙ ΡΒ, 
ΕΒβ Πα ἴῃ {π6 βυ βου ηρθ δηὰ ἀθαίῃ οὗ ΟἸ γὶβί, ισλοδὸ δίοοαά ιοας 
σἰοά ΚῸΥ πιαπψ, ἘΘῈ ΤῊΒ ΒΕΜΙΒΒΙΟΝ ΟΕ Β1ΝΒ8 (Μαϊ!. χχνὶ. 28.); 
ΜΓ ΒΙΟΒ 1Ὁ τγὰ8 ποῦ ροββ1}]6 {μαὺ {86 Ὀ]οοᾶ οἱ Ὀ0118 ἀπὰ ροδίβ βῃου]ά 
ἴλΚ6 ἀνα. ΤῸ ρυγρα 1π6 Θομβοίθησα ἔγοιῃ {πὸ ροϊ] οι οὗ ἀθδα ἀπά 
Β᾽ [Ὁ] σου σραυϊγοα {πὲ Ὀ]οοά οὗὨ ΗἾπι, τολο ἐλγοισὴ ἐδ οἰεγπαὶ δρίγιξ 
οὔεγοα ᾿ϊπιδοῖ ισϊἐδοιμέ 8βροὶ ἰο ασοά. ὙΥᾺ [86 ἱποίσυιοοηβ οὗ ( τιδὺ 
ΓΘ ἸΠίΘΥΤΑΪΧΘα ΤηΔΩΥ δἰηίδβ, ἐπα {μ6 Κίηράοπι οὗ (ἀοα που]ά ποΐ ὉθΘ 
σομῆποὰ ἰο {π6 «“6γγ͵8, Ὀυΐϊ, ψ Ώ116 πυμλῦοτβ οὗ πολ ἡ σο οχοϊυἀρα 
Τσουρἢ ὉηΡ6]168, σουὰ θ6 ἱπογοαβθα ὈΥ͂ βυι)θοίβ οὗ οὔ Ὲσ Ὠδίοη8. 
Απά ἴδυβ (μ6 ἀονουΐ Ιβγβθὶ δ νγὰθ ἰδυραῦ, ἴῃ Βυ Ὀπλϊβδίοη ὑο {π6 ν7}}} 
δηα ΟΥ̓ παποα οὗ Ηδανρῃ, ἴο διιῦτασα δα Ὀ6]1Θνιηρ ϑατα Δ 88 ἃ 
Ὀγοίπου, δηᾶ ἰο υγοϊσοηθ ἰῃ6 δαπηϊββίοῃ οὗ {ῃ6 ἀθμΗο8 ἴηἴο {πὸ 
σδυγοῖ, ΠΟ ἢ γγᾶ8 Βοοη ΔΡΟΓ ἰο οομαηθηοα τι ἴμ6 ΘΑ] ρ οὐ (ὐοΥ- 
Π6]18. Απά 88 {ΠΕΥ̓ βυβαγθα μεγβθουζίοη ἔτοπι {Π6}Ὶ οὐγῃ παοη, δπά 
ὙΓΟΙΘ ἴ0 οχρθϑοῦ 10 αβἰβοννβασο ἴῃ [Ὁ] ον ηρ ΟἸγβί, 4}1 {παῦ σδα (οΥὐτν 
[6 τπὰ πὰ πορ]θοῦ οὐὗἨ δαγίΕ]γ κουὴ, Δα οοπίοπιρὶ οὗὨ νου] 



4380 7Ϊηέἐγοσμοζίοη ἐο ἔδε Νειο 7Τεοεξαηιοηϊ. 

ἄδηροῦ, ἩΒθη (ΠΕΥ͂ ΘΟτη8 ἴἰπ οοπιροίϊοη ὙΠῸ οὐγ ἀυΐγ, 18 ΒΙΓΟΠΡΊΥ 
ἱπου]οαίθα,"" 

ΥΠ1Π. Το ἀοεροὶ οὗ Μαιίβμον, μοι οομαργῖθϑοθ ὑνθηΐγ -οἱρμὶ 
Ομαρίθυβ αῃὰ 107] γϑσβθϑ, οοπβίβίβ οὗ ἔθου ραγίβ, ΥἹΖ. 

ῬΆΑΕΤ 1. ἐγεαίβ οπ ἐλ ]ηΐαπον ὁ ψό8βιι5 ΟἸιγιδί, 

ΒΕΟΤ. 1. ΤΉ ροηῃθδίορυ οὗ ΟἸγίϑι. (Ἰ. 1----17,) 
ΘΕΟΤ. 2. Τα Ὀισίῃ οὐ ΟὨγῖβέ. (.. 18---2δὅ.) 
ΘΕΟΥ. 8. ΤΟ δἀογδίίοι οὗ [86 Μαρΐ, δῃὰ βἰδυρμύος οὗ (86 ᾿πέληία 

αὖ ΒΟ] Θμθιὰ διὰ 1 118 ψἱοϊπιγ. (11.) 

ῬΑΒΤΥ 1]. γεοογας ἐλ6 7) ίβοοιγ8ε8 απᾶ “ἀοἰΐοπ8 9} ϑολη ἐδε Βαρέϊδί, ῬΤ6- 
»αταίογη ἰο ΟἿ᾽ ϑαυϊοιιγ᾽ 9 σοπιπιεποῖτιφ πΐβ Ριιδίϊο Μριπίδίτψ. (1. ἵν. 
1---11.) 
ΒΕΟΤ. 1. Τμ6 ῥγθδομίπρ οὗὨἩ Φοδη {86 Βαρίϊθέ, ἀπᾶ (μ6 Ὀαρίϊδπι οὗ 

“6808 ΟἸγιϑὺ ὈῪ μϊηι. (11}.) 
ΘΈΟΤ. 2. ΤῊ ἰοιηρίαδἰΐοη οὗ ΟἸγὶδὲ ἴῃ [86 τ] άσγπθβθ, (ἰν. 1---11.) 

ῬΑΕῚ 11]. γοείαίε8 ἐδλε Ζ)ιδοοιῦ 865 απαᾶ Αοἰΐοηδ οΥΓἹ Οἠτὲβὲ ἐπ Οα'αἴϊῖοο, ὃν 
ιολέολ }ι6 ἀεπιοπδέγαξοα ἐδαΐ ἣἂξ τοας ἐλ Μίεεοιαῖ. (1ν. 12---χχ, 16.) 

5ΕΟΤ. 1. ΟἸγῖϑῦ ροϑβ ἱπίο (ἀ411166, 041}18 Ῥοίεσ, πάγον, «“8ῃ168, 
δηἀ “ὁ8π, δηα ΡΥ ΌΣΤῚ 8 γΑΓΙΟῸΒ στη γϑοῦ]οιΒ οαγθ8, (ἰν. 12--25.) 

ΒΕΟΤ. 2. ΤΏ βούηοι οἱ [Π6 τηοαῃΐ, (Υ. νἱ. ν]1}.}) Βοσπρ, 
81. ΠΟ ΟἹΪΥ ἃγα ὑγὔυ]Υ ΒΔΡΡΥ (Υ. 1---12.), ἀπὰ [86 ἀυΐν οὗ ΟἸ γι βίδηβ ἐο 6 

δ χοιρίαγγ. (138--- 16.) 
ὃ 11, ΤΠ ἀδδίσῃ οὐὗἩἨἁ Ομ ΤΙ δι Β οοπληρ, νΥἱζ. ὕο ταῦ γ ἴμλ6 ἀϊνῖπα ἴα (17--20.), 
το παὰ ὈΘΟῺ ταπιοἢ Ἰπηραϊγοὰ ὈΥ ἴῆ6 ἰγδά!1οη8 οΥἨ [86 ῬΒΔΓΙΒΘΘΒ. ---ἰ. ΓΝ 
ἘἈΕΒΡΕΟῚΥ ΟΡ ῚΤΒ ἘΧΤΕΝΥ. ΓΒ 18 ΘΧϑ ἢ δοαὰ ἴῃ Ἡδδί, ΘΟΠοογηβ, 1. ἤαγαον' 
(21---26.); 2. Αἀμίονῳ (21---30.) ς 3.  ίνογοο (81, 82.) ; 4. Οαΐλα (88---37.); 
ὅ. Ἰοίαἰϊαίοπ (88---42.)} Θ. Τὰς ἴουε οΥΓ ον πεὶρλδουν (48---48.) ---- π᾿. Υκ 
ΒΕΈΒΡΕΟΥ ΟΕ ΜΟΤΙΥΕ ;-σῃοτα ἴδ οηὰ 8 ΒρΡρίδυβα, [86 νἱγίιλο 18 ἀδβίγογοα, ΤῊ 
18 ΘΧο ἢ 86, 1. 71π αἰπιεριουϊηρ (νἱ. 1---4.); 2. 7ι ργαψον (58---Ἰδ.) ; 8. 7π 
Ταεδίπρ. (16---18.) 

δ τ, Ἡδανθη]γ-τοϊ θά π688 δηξογοθὰ ὈΥ ναγῖουϑ οοπβι ἀογδιΐίοηβ. (ΥἹ. 19 --- 84.) 
ὃ ἱν. Οδυΐζίοιβ δραϊηβὺ σθηΒΟυ Οὐ Βη688 ἴῃ Ἰυάρίηρ οὗ ΟΥΒΘΙΒ (Υἱ]. 1----ὅ.) ; δά πλοηι- 

(οηϑ ἴο αἰβογθύϊοη 1π ἀἰβροπβίηρ σοὶ σίουβ Ὀδηοβίβ (6.) ; ἴο Δϑϑι ἀυἱὺ πῃ Ρυγδι- 
ἱηρ᾽ βρίγιυ4] ροοά (7--- 11.) ; ἴο Βυμπιδηϊ τ δηα Θα.Υ ἴῃ ΟἿΣ ὈΘΠΔΥΙΟῸΓ ἴο 41] 
(12.); δηά ἴὸ πιπβίδηα 4}] δἰ] αἰδοιίίομβ (18, 14.) ; ταγπίηρβ ἀρ ηβὲ 1858 
1 Οἤ ΘΓ, ὙὮΟ ΓΘ ΠΟΙΠΠΊΟΏΪΥ Κηονν ὈΥ͂ ὑμοῖγ δοίουβ (1δ---20) ; [86 νπιϑάομι οὗ 
δαἀάϊηρ ρῥγβοίϊοα ἰο Κποπ]θαρο, δπὰ {86 Ἰηϑιρη,βοΔηοΥ οὗἁὨ {86 ἰδίίον πιβουΐ (868 
ἔοσταθγ. (2]---29.) 

ΒΕΟΤ. 8. Α Ἔὕπαγγδῦνο οἵἨ Β6ΥΘΓΆΪ ΓΪΤΆ0]68 ρογοστηθα ὈΥ Ομ τιδύ, δπὰ 
οὗ {86 08}} οὗὁἨ Μαίίμον. (ν:}}. 1χ.) 

ΘΕΟΤ. 4. ΟΠ ΓΒ Β ομαγρα ἴ0 ἢ]Β ἔνγοῖνο δροβί]θβ, συ βοῖὰ Β6 βοηΐ ἔστ 
ἴο ΡΥγθδοῦ ἴο {886 ὁν8. (Σ. σχὶ. 1.) 

ΘΈΟΤ, ὅ. το Ἰδία8 [86 ΤΩΔΠΏΘΥ ἴῃ ἩΒΙΘὮ (ἢ6 ἀἸδοουγδβεβ αηα δοίϊοῃβ οὗ 
“688 (δ γῖδῦ 6 γα ταοαϊγοαᾷ ΟΥ̓ γαγίουβ ἀθβου ρεϊοηΒ οὗὨ πιθη, δπά 
{88 ΠΝ Ργοάἀυοοα ὈΥ [ῖΒ ἀἸβοουσβαβ δῃὰ σωΐγαοὶθβ, (σὶ. 2----σνὶ, 
1---Ἰ2. 

ΒΕΟΤ. 6. οοῃΐβῖηΒ 1Π6 ἀἸΒΟΟΌΓΒΟΒ δῃᾶ δοίζομβ οὗ Ὁ γἰβύ, ἱτητηθαϊδίοὶν 
ΘΟΠΟΘΙΏΙηρ 8 ἀἸβοῖρ]68, (χνὶ. 18---Χχ, 1---16.) 

Ὁ Ὧγ. Τονπβοη᾿  ὕ οσ ΚΔ, τοὶ. ἱ. Ρῃ. ὅ---ἢ. 



Οἡ ἐδλε αἰὐοβροεῖ ὃν δὲ. Μαίέδειο. 48] 

Ῥακῖ ΙΥ-. εοπίαϊπ9 ἐμο Ττγαηπβαοίϊοῃ γοϊαζίυο ἰο ἐλ αβδβίο απ ἸΏ 651:}- 
γεοίίοη 9.065 Οἠγίδέ. (ΧΧ. 17-- Χχν}}}.}) 

ΘΈΟΤ. 1. ὙΤΠΘ ἀἰβοοῦγβαβ δηᾶ ταΐγδοὶθ οὗ ΟΒσῖδῦ ἴῃ ἢ18 ὑγαῦ ἰο Φοτα- 
Βα θη, (χχ. 17--34.) 

ΒΕΟΊ. 2. ΤῊ ἰγδηΒΔΟΓΟΏ8 δὖ «ΘΓ ΒΆ]6 πὶ Ὁ} Ὁ}} ἢῚ8 Ῥδϑ8: 0 Ὲ, 

8 1. Οπ Ῥαΐπ ϑιπάαψ (88 ἯὙΔ ὩΟΥΤ 0411 11), ΟΥ ἴΠ6 ,͵γδί ἀαγ οὐὗὁἨ Ῥαβϑίοῃ- σθοκ, 
ΟἸ τ βὺ πλὰ καϑ ἢ18 ὑΥ] απιρ 8] ΘΠΕΓΥ ἰπΐο Φ ὀγ Βα] θα, Ἡ ΒΘΤῈ ἢ6 ΘΧΡΘ]8 [86 Το ῃ 6 Υ- 
σΟΠΔΏρΟΙΒ, δηὰ ΟΥΠΟΣ ὑγδάθγΒ ουὖῦ οὗ ἴ[Π6 ἤδη ρ]6. (χχὶ. 1- 17.) 

8 11, Οὐ Μοπώασαψ, οὐ (86 δεσοπά ἀδγ οὗ Βαβϑιοη- θοκ.-- -Ἴ)6 Ὀάσγοη ἢρ- 66 
τ Βογοά. (χχι. 18---22.) 

δ 1. Οὐ Τιωρεάαν, οΥ ἴῃ ἐλίγα ἀΔΥ οΥ̓͂ ῬαβϑοΏ - 66 Κ. 
(α) Ζπ ἐλ Τεπιρῖε.---Τ 6 οὨ ΟΥ̓ ῥτιθβίβ δηὰ οἱ ἀθγβ οοπίαϊοᾷ, 1. ΒΥ 8 αυσβίϊοη 

ΘΟΠΘΘΥΠΪ ΩΝ; σρμο Ὀαρίϊδπηι (χχὶ. 28---27.):-(2. ΒΥ 1Π6 ρᾶγδὉ]65 οὗἩ 86 ἵτο 
8008 (28---8.2.). δηὰ οὗ ὑπὸ ἸαΟΌΓΟΓΘ οὗ {Π8 νπογαγὰ (88---44.}); ἴοσ πϑὶοὶ 
ἸΠΟΥ Β66κ ἰο ἰδὺ Βαηὰβ οὐ διἰπι. (46, 46.) Ὑδδ ραγαῦϊα οὐὗἁ ἴΠ6 τηδττίαρθ- 
ἔδαβι. (ΧΧΙΙ. 1--] 4.) ΟἸτῖδι οοη αΐθβ τη6 ῬΒΑΥΒθ68 δηὰ βΘιάδῃοθοβ ὈῪ 8μὺν- 
ἷηρ, 1. Τα Ἰανίαϊ 688. οὗ ΡΑγίην, ὑὐθυΐο (χχιϊ. 16---22.) ;--ῶὦ, Ῥχονίπρ 188 
τοϑυστοοίίοη. (28---88.)--- 58. ΓΘ στοδῦ σοτηπημδηαπηθηὺ (84---40.), Δ ἃ 51:16 Π 668 
186 ῬΒατίθ668 (4]---46.). τ δι ἭΠΟΙῚ 6 ἀδσῃηουΠΟ68 οἰρῃῦ νΟΘδ ἴοὸσ {πο ὶγν 
Β 18 (χχὶϊ!. 1---86.) ; ΔΒ Ἰαπλοπίδίϊοῃ νοῦ Ψεγυβαίθα. (87---89.) 

(Ὁ) δμ ον ἐλ Τεπιρίε.--- ΟὨΡἸ 5.8  τορ τὰς ἀἰδοοῦγβα σΟΠΟΘΓΏΙΗΡ ὕδ6 ἀσδβίσζας- 
τίομ οὗ Φογυβαίθιη δηὰ {86 οπά οἵ (86 που]ὰ ἀιών (χχὶν.) ; ἕο ῬΆΓΔΌΪ68 οὗ 
{86 ἴδῃ νἱγρίηβ, δη οὗὨἨ 186 ἰΔ]Θηΐ8, ἀπὰ ἰδὲ Ἰυάρτηοηΐ. (χχν.) 

δ ἵν. Οἡ Ῥρεάπεδάαψ, ΟΥἨ 186 7)οιιγίλ ἀδγ οὗ Ῥαβδίοπτνυθοι, ΟΝ γῖβὲ ΤΌΤΘΤΔΓΠΒ ἢ15 
ἀἰβοῖρ]68 οἵ Ηἷ8 δρργοδοβίῃρ ογυοϊβχίοη : {π6 ΘΒ Υ ῥυὶθβὶβ οο θυ] ἴο Δρργεβοηὰ 
δῖπι. (8---ὃ.) ΑΑἍὄ νγοχηδῃ δηοὶπίβ ΟἸγιϑὲ αἱ Βοίθϑηγ. (χχνὶ. 6--18.) 

ὃν. Οἡ Τλυγεάαν, οΥ ἴδε ΜΛ ἀδγ οὗ Ῥαββίοῃ- συ θ 6 Κ.-- 88 σονοηδηΐδ ἴο Ὀ6- 
ΓΑΥ δἷπὶ (14---16.) ; 186 ράβϑονονὺρ ργοραγδά. (1]7---"19.) 

ὃ νἱ. Οπ ἐλ ΤῬαδδουεν αν, ἰμαὶ 18, ὕγοπι Τλυγδάαν δυεπῖπρ᾽ ἰο Ἐτγίώαν ευοπίπρ οὗ 
Ῥαδειοποισεολ. 
(α) 7π|λὲ ευεπίπρ ΟἸγῖδὲ δαΐβ ὑμ6 ῬΆββουοσ (χχυὶ. 20---2δ.), δῃ ὰ ἱπϑοςαῦοθ (89 

βδοσϑιηθηῦ οὗ "ἄε Το δ ϑυρροσ. (26--29.) 
(Ὁ) Τοιυυαγαάς πίρλί δεδυβ, 1. Ῥογοιεὶ!α 1Π6 οονδγάϊοα οὗἩ {86 Δροβίϊοβ. (χχνὶ. 

88 ---86.).--2. 16 ἴῃ Δὴ Δρόῃγ. (836--46.)---ὃ. 18 Δρργαβοηάθα, σθρσουθθ Ῥοΐεσ 
δηὰ 1Π6 πιυ!ϊἰτυάο, δηὰ 15 ἔογβδίζθη ὈΥ 81}. (47.--- 6.) 

(ο) Φιυσπρ ἰλε πίρλί, 1. ΟἈγίδι 18 ἸΙοὰ ὑο Οδίδρῃδϑ, [186 }γ δοουδβά, οοῃάδοπγηοά, 
δηὰ ἀεγια ρα, (67---68.)----2. Ῥεύοτ᾽Β ἀθηΐαὶ οἵ ΟΠ γιβῦ δπα σορθηΐδηςοβ. (69---Ἶδ.) 

(ἅ) Οἡ Κγίάαν πιοτηΐπρ.---ἸἼ. «468805 Ὀοΐηρ ἀ6] νεγοά ὑοὸ ῬΙΪαΐο,  πάαϑ σοπιπιὶτϑ 
δαϊςϊάο. (χχνίϊ. 1---10.)--- 2. Τγδηβδοιοῃβ Ὀοίοσο Ρ.]δῦθ. (1]1--26.) --- 8. Ομτοὶ 
18 τηοοίτοὰ δηὰ θὰ ἔογί. (27---82.) 

(6) Ὑταπϑδοιίομ οὐ ἐμὲ ἐλέγα λοιι.----ΤῊΘ υἱοῦ πὰ ρ4]}:; [Π6 ογιοϊβχίοη ; 
ΟὨ τι 5 ψαγιηθηΐβ ἀν θὰ ; [86 ᾿Π8ΟΥ ΡΟ ΟΠ ΟἹ ἴΠ6 ΟΓΌΒΒ; (88 πὸ ΓΟΌΌΘΓΒ ; 
ὈΪΑΒΡὮΘΙ168 οὗἩ (6 768. (χχν. 858---44.) 

(υ)) ὅτοπι ἐλ εἰσίλ ἰο ἰλε πίπίλ λοισ.--- Τὰ ἀΔΥΚΉ 688 ονοῦ (86 ἰδαπὰ; ΟἸγ 808 
Ιαϑὲ ΔΡΌΩΥ δηὰ ἀθδί ; ἰΐζβ δοποοτωϊδηΐ ονθηίβ. (ΧΧυῖ!. 46---ὅ6.) 

(4) Βείισεεπ ἐλθ πίπίλ λἀοὰν απὰ δμπεοί, ΟἸἈγιϑὺ ἰ8 ἱπίσσεα ΟΥ̓ Φόβορῃ οἴ 
Αὐιμιδίμοδ. (χανὶϊ. δ7---6].) 

ΞΕΟΊ. 8. ΤΏ ἰγαπβδοίίοηβ οὐ {86 ϑαδδαΐίδ 90 ἐλο αβεουογ-τσεοκ 
((δαῦ ͵8, ὥοπι δυπεοὶ ὁπ Εγίάαν ἰο σιμεπιδοῖ ὁπ δαΐωγάαν ἵπ Ἐαδείοη- 
ἐοεεἢλ.----Τ6 Βορυ ]ογο οὗ ΟἸγὶβῦ βοουγοᾶ, (χχυῖ. 62---66.) 

ΘΈΟΥ. 4. ΤΥΔΗΒΑΟΟ;Β δέον ΟἸσῖβυ Β ΓΘΒΌστοοθοι, οἰ 6 ΗῪ ὁπ Εἰ αϑέογ- 
ἄαγ. 

δ]. ΟἸὨτίβυβ τοβυστοοίίοη ἰοδιϊβοὰ, ἄγβὲ, ἴο 086 πτοθῃ ΟΥ̓ Δ Δηρεὶ (ΧΧΥΪΙΪ. 
1--8.), δηὰ αἴλοσνσαγὰβ ὈῪ ΟἸσὶβὺ Βἰπαβο , (9, 10.) 

δ 11. ΤῊΘ τοβυστθοιίοῃ ἀθηϊθᾷ ὈΥ δῖ5 δάνθσβαγι98 (χχυὶὶ 11---16.), θὰξ Ῥγονϑά 
ἴο (δ δροβίἱθδβ. (16---20.) | 



432 7]ηἰγοσμοίίοῃ ἐο ἐδ ἥγειο Τοβίαπιοηΐ. 

ΙΧ, Ἑχορρί Φοδη, 6 Εἰνδηρο δῦ Μα μον δ)ογοα [Π6 Ὀοθὲ ορροτ- 
ΤΠ ἕο τυϊπρ' ἃ ΤΟρ ΑΓ δηὰ οοππθοίθα παγγαίλνα οὗ 1π6 11{6 οὗ 
ΟἸτῖβὲ, δοοογάϊηρ ἴο 86 ογᾶοσ οὗ πη δῃὰ {86 θχϑοί βϑυὶβδ οὗ ἢΪ8 ὑγϑῃβ- 
δοίΐομβ. Ηἰἷβ βίυ]β 18 θυθυυ Βογο ρ]δίη πα ρϑυϑρί σιουβ, ἀπά ἢ6 18 
ΘΙΩΪΩΘΏΕΥ ἀἸβιϊ ρου βῃοα ἔογ {Π6 ΟἸΘΆΓΠ688 8πα μασι ουϊασι γ τ ἢ πο ἢ 
[6 [88 τοϊα θα τωδην οὗ οΟὐν ϑδνιουγ Β ἀἸΒΟΟΌΓΒΘΒ δ ἃ Π]ΟΓᾺ] ἸΠΒ ΓΟ ΟΠ 8, 
“ΟΥ̓ 1686, 18 ΒουΙΏ0 ἢ Οἡ {π6 τηουηΐ, Π18 ομάγρα ἴο {Π6 Δροβί]68, ἢ18 
1] υϑ γα οηβ οὗ [86 παίυτο οὗἉ μἷ8 Κιηράοιηῃ, δηὰ 818 Ῥγορῃθοῦ οἡ Μουμπὶ 
ΟἸ:νϑῖ, ᾶἃγα δχϑιωρίθβ. Ηδθ δι88 4130 ψογ ογ Ὰ}]Υ απιϊοα Β᾽ 0] ΟἹ δὰ 
ΘΩΘΤΡῪ ἴῃ τοὶαηρ ὕπ6 ΤΘΡ]168 οὐὨἨ δἰ8 τηδβίου ἴο [88 οδν1]8 οὗ δ18 δὰ - 
ΨΟΥΒΑΓΙ68.)} Ηδ 18 {πΠ6 ΟὐΪγ Εὐνδησο]ϊεῦ 20 88 σίνθῃ 118 8ῃ δοοοιπΐ 
οὗ οὖν [μον ἀδβου ροη οὐ {Π6 ρσζοοθββ οἵ ἴΠ6 ἡυάρταθηΐ παγγαϊθα 1ῃ 
οἰαΡ. Χχχν. δηὰ ραγίϑ οὗ ομβδρ. χἱὶ. ; 8πα ἢ]8 τϑδοῃ οὗ ἐμαῦ πιοπηθηΐοιιβ 
δνϑηΐ 18 δΥΓ]]Υ ἹΤΆΡΤΘΒΒΙΥΘ. 

[[ἢ ρϑῃθσαὶ, 1Ὁ πλᾶὺ Ὀ6 Βαϊ {παῦ ἴῃ δὲ. Μαιίμον [16 ἐσασλίπρ οὗἁ ΟΌΓ 
Τιογὰ 18 ργδβϑηΐθα σὰ ΘΒρθοῖδὶ ῬΓΟΠΆΏΘΠΟΘ ; 80 τηυοῇ 80, [μαι [ἢ 
ΠΔΥΤΑ οη ΟὗὨ 18 ΒΟΙΣΟΠΒ 18 ΘΟΙΩΙΩΟΠΙΥ͂ Βυ ρϑοσυιθηῦ (0 Π18 1πϑί γιοῦ] 008 
ὙΠΊΟἢ ὅτ ἰηἰτοάυοοα; θυΐ δνουυνγῆθσα μοῦ 18 Καρῦ ἴῃ ΥἹϑν {Π6 
δυοϊυίζίοη οὗὨ 6 ὑποίοϊα {116 οὗ 186 βγϑῦ γνϑῦβθ, ““ὅοῃ οὗ [)δνυϊ, 
“8οῃ οὗ ΑΡγδμδηλ.᾽ 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

ΟΝ ΤΗΒ ΘΟΒΡΕΙ, ΒΥ ΒΤ. ΜΑΒΚ, 

Ι, ΤῊΞ {Π|6 οὗὨἩ [ῃ6 ἀο8ρ6ὶ Ὀγ δι. Μεγ 18, ἴπ 6 Ὑ δἔΐσδῃ ἀν σι κβι αν, 
κατὰ Μάρκον, αεοογάϊπφ ἰο αγξ. πὰ ἴῃ6 ΑἸοχαμάτίδη ΜΆ., ἰδ 
Οοάοχ Βεζω, ἴ,.. 86 Οοάεοχ Βαορίυδ, 62 (οστλουὶν 2862, ϑίθρῃδηὶ η}), 
Βηἀ τηοβὺ οὗμαὺ δηοίθηΐ οορίθβ, 10 18 Εὐωγγέλιον κατὰ Μάρκον, ἰδέ 
Οαοβρεὶ ἀαεοογαϊηφ ἐο δαγᾷᾳ ; δια Ἰπ ΒΟΙῺΘ τηϑητΒουρί8 ἀπά δ] οη8, Τὸ 
κατὰ Μάρκον ἅγιον Ἐϊὐωγγέλιον, ἐδε Ἡοῖν Οαοεροὶ ἀσοογάϊπρ ἰο Μαγὰ, οἵ 
(48 ἴπ ἐμ6 δυϊμουβοα ΕΠ ρ] 8} νουβι 0 }), ἐλ Ουδροὶ ἀςοογαϊπῳ ἐο 8. 
Μανλ.3 : 

ΤΠ. ΤῊϊ8 Εἰὐνδηρο δὶ γ89 ποῖ δὴ ΑΡοβίϊθ, οὐ σοτηρβηΐοῃ οὗ  δβὰβ Ὁ γβὶ 
ἀυτγίηρ 18. ταὶ ηἱβίσῃ, ἱπουρὰ ΕἸΡΙΡἤΔΗ.Β δηα 86 ΎΘΓΆ] οἶμον Βδίθοτϑ 
αἰστη, οα 1π6 στουπα οὗὨ ΤὩ6Γ6 ΆΠΟΥ, (μα΄ ΒΘ γγαὰβ οπθ οὗ 1Π6 ΒανθῃῖτΥ 
ἀἸβοῖρ]68. ΑἹ] μαὺ νῷ ᾿ϑθάσῃ ἴτοια 6 Νο Ταβίδιηθπς σοποογπὶηρ 
Βῖτὴ 18, ἐμαῦ 6 νγ88 “ βι βίθυ Β 80ὴ ἴ0 Βαγπδρδβ᾽ (Ὁ οἹ]. ̓ ν. 10.)., διὰ {6 
Βοῃ οὗ ΜάΑΓΥ, ἃ ρίουβ σοιηδη οὗ «ογιβαίθπη, δ τ οβ ἤουβ [86 
Αροβί]οβ δπὰ ἢγβϑὺ ΟἸ σἰβδηβ οθβη δββϑι]οα. (Δοίβ χὶὶ. 12.) Ηἱΐδ8 
ἩΘΌΓΘΥΥ Ὠδηλθ νγἃ8 08ηὅ; ἀπαὰ ΜΊοΠΔ6118 {πιη]κβ, ἐπδὲ ἢ δἀορίεά {Π6 

᾿ Ὧν. ΟβιρΌ6}} οα [116 (ὐοΒροἶβ, νοΐ. 1ΐ. Ρ. 20ὅθ.ὡ Ὧγ. Ηδσγυγοοὰ δ Ἰηἰτοὰ, ἰο ἴδ Νὸν Τεεῖ. 
γ0]. ἱ. Ρ. 176. Βίβῃορ ΟἸδδνῦ 888 δῇ Ὄχο}]θηΐ Ὠἱδοουγθο οἡ ἴπ6 ϑιγ}1]6 οὗ δι, Μδαεδον 
ΟὐΒρεὶ ἰὴ ἢΐβ ϑϑιτωοῃβ οἡ ϑοϊδοϊ δ )θοῖβ, Ρῃ. 189---205. 

5. Οπίοβθδοι, Νονυ. Τεβῖ. ἴομι, ἱ, ου Μαζκ ἱ. 1. 
8. [1 βου] ὕὸ ποιἰςβά ἐπὶ δοπιθ βανὸ ἀουδιθα ἴπΠ6 ἰἀουεἰβοδίίοη οὗἨἁ “ Φοἢη 0886 διγ- 

ὩΔΙΘ 88 ΜΑΙ " 10} ΜΔ Κ [86 δαί ΠοΥ οὐὗὁἨὨ οὐγ βοοοηὰ οϑροὶ. ΟἾἤοσβ, ἀραὶπ, παγσὸ βαϊὰ 
μαι ἰδ '8 ὉΥ “ Ὁγδαϊτἴοη "ἢ τὲ τὸ Κῆονν Μαῖΐκ ἴο βᾶνο Ὀδθθη 186 ΔΌΓΒΟΥ οὗ 1Πΐ8 ΒοοΚ. Ι[ἐ ἰά 
ποῖ 88], ΠΟ ΘΎΟΓ, ὕο ΔΡΡΙΥ “ ὈτΊγϑαϊίοη "ἢ πὶ [8 Β6186 ἴο τ26 Ὡ8Πὴ6 ΟΥ̓ Δ ΔΈΟΣ ἩΠὶν ἢ ἢδ5 
ὈθοΘη τϑοθὶ γᾶ ἃ8 δα ργοῆχοά ἴο ἃ ὈΟΟΚ; ἰξ 18 γβί Ποῦ Οὗ [86 σπασδοῖοσ οὗ ἃ οοτι βοδῖο οὗἁ 
ογί χη, Αηὰ ἔδσίμοσ, [μδὲὺ Μαγὶς γγὰ8 (Π6 πδπιὸ οἵ [86 Ἡσίυου οὗἩἨ ΟΌΓ δοοομὰ (οβραὶ νγο ΚΟ 



Οὴἡ ἰδὲ Οο-γμεῖ ἡν 5ι, Ματνλ. 4538 

ΒΌΓΏΔΙΩΒ Οὗἱ ΜαΥΚ τ μθη ἢ6 εἴν δ υεθα ἴο ῥγθδοῦ (Π6 (οεροῖ ἴπ ἔοτεῖσα 
ΘΟΙΠΊΓΙ6Β,---α ᾿ΥΘΟΙο6 ἢοῦ ἀπυδβυδὶ διηοηρ [86 6νγ͵18 οὗ ἐπα ἀρθ, σχῇο 
ἔγβα ΠΥ Δβϑυτηθα ἃ ΠΤ 6 ΤΊΟΣΘ ἔμ] αν [0 {Π6 ὩδίϊΟη8 ΒΊΟΝ ἘΠ6Υ 
υἱδιιοα (απ {Πα ὈΥ ποῖ [ΠΟῪ πα Ὀδθη αἰδιϊ συ δηθὰ 1η {Π6ῖγ νη 
σοπηίσυ. Ετοιῃ Βοίοτ Β βίυ τ ηρ Εἴη ἐς δοπ (1 Ῥοί. ν. 18.), {8159 Εἰνσδηρο δὲ 
ἦθ ΒΌΡΡοβοά ἴο βᾶνθ θθθη σοηνογίθα ὃὉγ ὅδ᾽. Ροίοσ; δῃᾷ οῃ ἷβ ἀβἰϊνοῦ- 
8η66 (Α. Ὁ. 44, τοοογάδα ἴῃ Αοίϑ χὶϊ. 12.), Μαγκ τυοηῦ ἔγοτῃ 76 γυβαὶ θὰ 
τ Ῥαὰ] απὰ Βαγηδῦαϑ, δῃα Βοοῦ δἰεσ δοοοιρδηϊθα ἴῃθῖὰ ἰο οἰμοῦ 
σουπίγ 8 48 {ΠΕ}. Τα πΙβίου (Δοίθ χα, δ.); Ὀυΐὺ ἀθοϊϊηΐησ ἔο αἰἰθπὰ 
Ἐδοπὶ {Πγουρἢ {Π6ῚΓ 8016 Ῥγόρταδθ, μ6 γοϊυγηρα ἰο “ Θγιδα! θαι. Αἔγογ- 
τυλγᾶβ, Πονθνοῦ, θη δὰ] δα Βαγηαθαβ βοι]οα αὐ Απίοοῦ οἡ ἰδ 6 
φοττηϊπαίίου οὐ ὑΠ 6} ἸΟΌΓΠΘΟΥ͂, τὸ ἡπᾶὰ Μαῦκ σι {Π6πὶ, ἀπὰ ἀϊδροβοά 
ο ΔοσοΡΔΩΥ μθη ἴῃ ὑμοῖγ Γὰϊαγα Ἰοῦγπογβ. Δί {18 ἐπι 6 ὑγϑηΐξ 
πῖῦν θαγηαθὰβ τὸ Ουρτὰθ (Αοίδ χυ. 87----39.):; δῃπὰ δυθβθαυ θη! τγὰϑ 
αἱ Ποιμθ ἀυγίηρ δ(. αὶ} Β ΘΟΕ ποπιθηῦ ἴῃ {πα οἰἐγ, τ ϑθηοα Μαγὶς 
δβοηΐ ιἷ8 βαϊ αἰδῦοηβ ἰο ῬΒΙ]οιοη (24.), δηά ἰο ἰδ6 οἰυγοῖ αὖ Οο]οδβο. 
(Ο οἱ]. ἵν. 10.) Ετομι Βοπιο μα ργοῦϑὈ]Υ πγϑηΐ ᾿Ἰηΐο Α818, ἤθγα 10 ἢδδ 
6οη {ποιρθῦ {Πμαῦ δα ἐουπα δὲ, Ῥαίεγ, δὰ {παὶ ἢ6 σϑιυγηθα ἰοὸ {πα 
οἷἵγ νι . δ, Ῥδὺ], Βοσονοσ, ἰμηβο] (2 ΤΊ. ἵν. 11.) ἀΐγϑοῖθ 
Τιοίμυ ἰο Ὀτιηρ Μαγκ 1 ἢϊπὶ ἴο ΕοΙΏ6, Δη4 {818 του] βυ βηοΙ ΘΗ] 
ΘΧρ  δἷῃ ἢ8 ῬΥΘΘΘΩΟΘ ἴῃ (ἢδύ ΤηΘΙΣΟΡΟΪΙΒ, ᾿ἴὰ πίοι 6 18 Βαρροδβοά ἴο 
Πανα τυι θη 8 πα ΡΟ]: Βῃ6α πἰ8 (ὐοδροὶ. οι ἀγὸ {μ6 ουίηθθ οὗ 
{Π18 Εἰναπρ 1808 ΠΙΒΙΟΓΥ, 88 {ΥΠΙβηθα (0 6 Ὀγ ἴῃ6 Νὸν Ταοβίρδιηθηΐ. 
Ἐτοῖα Εσπδοῦιυθ, ΕΡΊ ΡΒδηα8, δηὰ « Θγοπηθ Ὁ, γγ6 Ἰθάγη [μὲ Μααν, ΟΣ 
[6 δὰ ψυυιθη 818 (ἀοβροὶ, σοῦ ἰο Εσγρῇ; δῃά, μανὶπρ ῥἰαπίοα ἃ 
ΟὨυγοῖ δὖ ΑἸοχδαπαγία, Φοιομηα βίδίθθ {παῦ ἢθ6 ἀϊοαὰ δηά ν8 δυτιοὰ 
{Π6Γ6 ἴῃ {86 οἰσπίῃ γοαῦ οὗἉἩ {π6 τοῖρῃ οἵ Νϑῦο. Βυῦ [8686 Ββία απιθηΐβ 
ΔΙῸ πὸ Ὀοίίοῦ (ἤδη στοῦ 1688 οΘοη]θοίαγοθ. Βδγοηὶιβ, ὕδνο, ΥΥ οἰβίθϊη, 
δηᾷ οἴμοι πυϊΐοσγ, αθίστη {πὶ Θὲ, Μασκ βυϊξογοα τηαγίγγάοτῃ ; Ὀαΐ (818 
ἕαοῦ 18 ποῦ πε οηθα ὮὈγ ΕἸΒΟΌ 8 ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΥ δηοϊοηῦ ἩΓΙΘΓ, ἀπά 
8 σοί γδαϊοίεα ΌΥ «᾿ Ἔγόπιθ, ἡγο86 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚΒ 866) ἴ0 ΡΥ {παῖ Πα 
ἀϊοα αΑ παίυγαὶ ἀθδίῃ. 

111. Τμαῖ Μαγὶς νγαβ {π6 δυΐδμοῦ οὗ {86 (ὐοθρθὶ τ ΠΟ ὈΘασΒ Ἦ]8 
ΒΆΠΊΘ, 18 ργονϑα ὈΥ (6 ὉΠΑΠΙΠΔΟΙΙΒ ὑθΒΕΠΊΟΠΥ οὗ δῃοιθηύ ΟἸγ]βίϊη8, 

οἵ πἰίοτίοδὶ δἰδαβιδιϊοη ἤγοπι [Π6 βίδίοπιθης οἵ δοδη [Π6 ῬΓΟΒΌΥΕΟΓ, Ἦΐ8 ΘΟΠΙΟΙΩΡΟΓΤΗΣΥ. [ἔ ἰς 
ΨΟΓΙΥ͂ ΣΤ ἰδο μία  νΟῦΒ ἴο οοπίουηα ΠιἰΒιΟΥΥ͂ ΤΠ πέσε ἰγδά! θη, (Ὁ ἴῃ ΓΠ18 ΑΥ νὰ ἰοδθ αἱ] 
οδὴ)ροιΐνο οΟΓΙΑΙΠΙΥ͂ 88 ἰο ἴδοῖδ, Τὸ ΤῊΑΥ ὕὉῸ δαὶὰ (Πδὲ [ΠΟΓΘ 8 τλοτο {ΠᾺΠ ἃ ἐγαα)έϊοπαὶ στουαπὰ 
ἴον ἰάἀοπογίης Φομη Μαῖκ τ Μαετκ ἴπ0 Ενδηροὶ δι, Α Ιδεΐη Ῥχοίβοοθ ἰο 8ι. Μαυὶκβ 
(1λο8ρ6] οοπίδιηθὰ ἴῃ ὙΘΥΥ δηοίοηὶ ΜΒ, ἰδία γϑίμοῦ οἀάϊγ, “ ἀοπηίαπο απρμέαϑεε 8] υΪ ρμοϑβὲ 
Πάοπι »οϊϊοενα αἰοϊϊασ, αὐ βδοογάοιϊο σοργοῦα8 ΔΌΘΓΕΪΟΓΣ ; βοὰ ἰδπίαπη ΠσΟμ οι 6η8 Πα οὶ 
Ῥγαοδοπαῖδ ροῦν οἰθοῖίΐο αὖ ΠΕῸ 85 πῃ ΟΡΟσῈ σνϑυδὶ ρεγάογοὶ χαρὰ ΡΥ τηογα γαῖ, ἴῃ 
ΒΈποτο ᾿ Ἐἔνοη [Γ 0Π16 Ῥτεΐδοθ ὈῸ ποῖ 86 ποσί οὗ Φογοπης, ἰδ ἷ5 δ ἰοδδὲ ΠΟΑΥΪΥ σου] τ ἢ 
ἢπη. ΤῊ Ϊ8 δβἰδιθιηθηὶ βθοβ ἴο δγτο οτἰχίηδιοα ἰῃ βΒοπ ταϊβαηἀογβιδηαϊηρ οὗ Αςίθ χὶϊ!. 18... 
δηὰ χν. 37, 38., ἰῃ πῃ ΐςἢ 6 ἀοδοτιυοά ἤον Φοιη Μαγὶ ἀοραγιοὰ ἤοσῃ ἰἰ6 τοῦκ οὗἩ Ο γί διϊαη 
βοσυῖςθ, π5 Ὀθοομηλης ἥρτγαί νον ροϊοε ἰσωποιδ. ΤΏσ Ἰδοὺ ραγὶ οὗ ἴ᾿ὸ δοηΐβῃοα Β66ΠῚΒ 
ἴο τοδί ἔο τς ἰαΐογ βογυίοα οἵ δοῆπ Μδυκ δ8 βροΐκοῃ οὗ ἰη 2 Τί. ἷἱν. 11. ὙὮὰ8 εσλέμεῦον 
18. ΕἰΟΣΥ ἀγοθα Φοδη Ματὶς δὰ 6 Ενδηρεὶ δὶ νοῦ δυβοϊ υὐο]γ ἰΔοηε θα, (8566 8 ῬδΡΟσ 
“ὙΨῊΥ τᾶβ 186 δρί της " διαπιρ- Βηρογεα᾿᾿ ΔρΡΡ]οὰ τὸ 8ι. Μαγκῦ᾽ ἴῃ τὴὸ “ Φουγηαὶ οἵ ΟἸδαδαὶ- 
68] δπὰ δαογεὰ ῬὨ ΠΟΙΩ͂," ὅαπα 1855, Ρ. 224., ὈὉΥ [16 ῥγοβδθης οἀΐϊίου) Ὑπμδὶ (ἢΐ8 δίοσῃ, 
οΥ (5 Θρ!"Βοῖ, 88 δρρίἰοὰ ἴο 8ι, Μαγὶκ 18 υόγῃ δαγίὶν ΤΩΔῪ Ὅ6 δοοὴ ἴτοπι δἰ δείΐηρ ᾿ογιμθὰ 
“ βίατηρ-δηρετοά," κολοβοδάκτυλος Ὁ Ηἱρροϊγίτιδ (ῬἈΙΟΒΟΡΒυπιθηδ, υἱΐ. 80... 

Σ 8ι6ο ἴπ0 Ραββαζοϑ οὗ [680 ἩΣΙΟΙΒ ἰῃ Ὦτ. [δγάηοτ  οτκα, 8γο. το], υἱ. Ρῦ. 82---84.1 
4ἴο. νοὶ. 111, Ῥρ. 1176, 177. 

ΥγΟΙ, 1ΥὩὮϊὕ ἘἘῈ 



434 Ϊη οὐμοίϊοπ ἕο ἐδ τοι 7 οἑἰαπιοπί, 

ΡΥ] ουἶαυ Ῥαρὶαϑ', το ἀἸβ ΠΟΙ] οἱὔοθθ Φόμη {π6 Ῥχαθουίοῦ; ΒΥ 
ΒΘΨΘΓΑΪ δηοι θη ὙΓΙΓΘΙΒ ΟὗἨ [Π6 βγβϑί σθης ΤΥ ΘΟΠδβυ] θα ὈγΥ Εβο 53, 
ὈΥ Ψυξμῃ Μαγίυγ, Ταιϊδη ὁ, [γοπυβ᾽, ΟἸοπιθηὶ οὐ ΑἸοχαηάγί4 5, 
Τογυ Δ 7, Αὐγηλοη85, Οὐ ρθη, δηα ΟΥ̓ 411 {π6 Εδίμογβ οὗ {πὸ 
[γα δῃὰ {0] νίηρ δομίυτιοβ. Ὁ ὙΒουρἧι ποῖ οἱϊοὰ ὈΥ πϑηιθ, τ}18 
(ἀοΒρ6] φρρϑᾶσβ ἴο ἴανα Ὀδθη αἰ]υαοα ἴο ΕΥ̓ ΟἸδμμοπέ οὐ Εοπιθ ἴῃ }6 
Ἦγϑὺ σϑηύατΥ ᾿ἰ; μα [Π6 ΤοβπποὴΥ οὗἩ δη(αυ 18 ποῦ ΘαυΔ}} Ὁ. πηϊ- 
ἴοσπι σοησογἶηρ' {πΠ6 ΟΥΘΥ ἴῃ ΜιοΝ 1Ὁ Βῃοι ἃ Ὀ6 ρ]αοοά. ΟἸετηθηΐ 
οὗ ΑἸεχδηάγία δἥἕστηβ ὑμαῦ {π6 (ὐοβρθὶθ οοπίαϊπηρ {π6 σϑηθαϊοσίθϑ 
ΘΓ ἤγβὶ υσιτθη : δοοοσαϊηρ ἴο {Π1Ὶ8 δοοουπί, Μαγκ ψγοΐθ δίδουν 
ΤακΚο: Ὀυ Ῥαρία8ϑ, οὐ (86 ἱπβοσιηδίοῃ οὗ Φόμη ἐμ6 Ῥγθβογίοσ, ἃ 
ἀἸΒΟΙΡΙο οὗ “6818, δῃηα ἃ οοιηρδηίοη οὗ (6 δροβέϊθθ, ρ]δοθβ {18 119 
ΒΟΟΟΠα ἴῃ ΟΥδΓ; δηὰ σι Βὶπι αρτοο ᾿σϑῆβυβ βηα οἴμαὺ τσὶ ίοσα. 

ΘΑ ἸΒΙΒΟΙΟΥΥ͂ 88 18 {Π6 (δι  ΟὨΥ ἴο {Π6 σΘΠ ΪΏΘΗ6Β8Β δηα δα ΘΠ ΟἹ ΕΥ̓͂ 
οὗ (Π6 (ἀὐοβραὶ οἵ Μαγ, σΘΠΘΓΑΙ]Υ͂, βοιπα οὐ ἶοβ βανα δουρὶ (μαὶ [ῃ9 
αϑύ ὕνγαῖνθ γϑσβθβ οὗ {π6 εἰχίθοηψῃ οπαρίοσ τ γα ποὺ τυ ίθη ΟΥ̓ 189 
Ἐγδηρο 181.}2 Ὑὴ6 [Ὁ] ον 18 ἃ ΘΟΠοἶδβα βίαἰθιηθηΐ οὗ {π6 αυδϑίϊοη. 
ταροσγ, Ὀιβθορ οὗ Νγββα, ἴῃ Οδρρβδάοοϊα, 88 βαϊὰ ἴῃ ἢ18 βοοοπᾶ ἀ15- 
ΘΟΌΣΒ6 Οἡ {ΐ6 Γοδυστθοίοη, ἰμαὺ {ἢ18 (ἀοβροὶ ὑθυτηϊπαῦθβ ἐπ ἐΐε πιογδ 
οογγεοί οορὶε5 ΜΈΓ 1π6 ογὰβ ἐφοβοῦντο γάρ, 707 ἐδιον τοεγο αὔγαϊά : 
δηὰ Φογοῦια μ88 οὐβοσυϑ 3, ἰμαΐ ἴον οὗ (86 ατοοῖς Μ55. νπϊοὴ Βα 
δά βθοὴ οοπίδι θα {8686 νϑῦβθβ. Βαυΐ (ἢ ὑϑῦῪ οοῃοῖβα αϑθπττοδίϊοη 
οὗ «ΦΘγοπηθ 18 συθϑίυ γοϑίγιοίθα ὈῪ ταὶ μ6 δα Ἀ]π)86}} βαϊὰ οὗ 8 
ψϑΓΟὰΒ ΓΟΔαϊηρ' 'ῃ {86 )ουγέεοπεέϊ, γαΥβθ, νἱΖ. {μαὺ Σύ 18 ἐουπά ἐπ φειὲ- 
διεάαηπι ἐξεπιρίαγίδιιδ, οἰ πιακῖπιο Οαταεὶς οοαϊοῖδαδ. Τὺ 18 ουἹἀθηΐ, 
{πογθίοσθ, {μδῦ, ἴπ [Π6 ΤΌΤΤΙΘΣ Ῥαδβαρθ, μα 88 ὀοχασρογαίοα, --- ΒΊΟΣ 
18 ΠῸ ἀπαϑυδὶ ΘΟσυστοποα Χλ {818 τυυϊίοσ. ὙΠ τεραγὰ ἴο [μ6 88- 
ΒΟΥ οὗ ΟΥ̓ΘΡΌΓΥ, δὖ {}18 ἀἰδβίβῃοα οὗ {ἰπ6 1 186 ἀῆου, 1 πού ἰτ- 
φΑν βαε ἴο ἀδίθγτηῖηθ δῦ 6 τηθϑηΐ ὉΥ̓͂ {π6 πιοεί εταεῖ πιαπιιδοτίρέε. 
δυδρ8 ἢ6 ᾿ἱπίοπάρα ΜϑΘ. τόσο σουσθοῦγ τυϊτίθα, Ὀαῦ (8 ταοτὶῖ 

δίομθ ψοι]Ἱα δἀα ποίμίηρ ἴο {Π6 1} δυϊβοΥ Υ ; ΠΟΥ οδῃ 16 ΠΟΥ 8806 1- 
ἰδίῃ ἰἢ6 τϑοθῃβίοῃ ἰὼ ψ οὶ ΠΟΥ Ὀοϊοηροά, Υα τηυβί, ἐμογαίΐογθ, 
Θχϑιϊηθ {86 ΘΟΥἹάθηοθδ ν᾿ ΒΙΟἢ δοίια! ῦ οχὶεῖ. ὍΘ νϑῦβθβ ἴῃ συθβίϊνοι 
ΔΙΓΘ ΟΟΥίΔΙΪΥ τνδηθησ ἴῃ [86 δίοδη τηϑδηυβουῦρί; δηὰ ἴῃ Νοβ. 187. 
δηὰ 138. οὗ (τ οβθα ἢ 8 ποίαίϊοη {ΠΘΥῪ ΔΓ6 τηδυκοᾶ ψ 1} 8ῃ δβίοσιβκ ; 
ΠΟΥ ἃΓΘ αἷϑο γδηςησ ἴθ {Π0 σΔΠΟΙΒ οὗἁὨ ΕἸ ΒΘ ὈυΒ: Ὀαΐ, ου {π6 οΥΟΡ 
δαπά, {Π 61 δα ΠΘΏΔΙΟΙΥ 18 αὐἰθείθα Ὀγ δας μου 168 οὗ {Π6 στοαίαδβὺ ᾿πὶ- 
δ. Ὁ. 116. ΤΑγάπου, ϑνο. γ0], 1ϊ. ῬΡ. 109. 112.; 410. τοὶ. ἱ. ῬΌ. 8338, 8339. 
8 Ἐπεὶ. Ηἰἶδβὲ. 11. 111. ς. 839. 
δ... Ὁ. 140. 1Αγάποσ, 8γο. νοΐ. ἱΐ. Ῥ. 120.; 4ἴο. γτοἱ. ἱ. ἢ. 844. 
4. ἢ. 172. Ιδ]14. 8νο. νοΐ. ἱϊ. Ρ. 188.; 4ἴο. νοΐ. 1. Ρ. 8.54. 
δ. Ὁ. 178. [Ιυὶά. ϑνο. νοἱ]. ἱϊ, ῬΡ. 158, 159.; 4ϊἴο. το], ἱ. ΡΡ. 865, 866. 
4.λ.Ὁ. 194, Τά. 8νο. το]. ἱΐ. Ρ᾽. 211, 312.; 410. νοἱ]. ἱ, Ὁ. 395. 
4. Ὁ. 300. Τροίὰ, 8νο. γτοϊ. ἱΐ, ὑὈ. 257, 258.; 4ϊο. νοϊ. ἱ. Ῥ. 420. 
δ... ». 220. Ιρδίᾷ 8γο. νοἱ. ἰΐ, ὑ᾽Ὁ. 414, εἰ δεᾳ.; 4ἴο. νοὶ. ἱ, ῬΡ. 5038, δὲ Φέᾳ. 
9.Δ, Ὁ, 380, Ι0]4. Βνο. νοΐ. 1ϊ. ῬὉ. 466, 467.; 4ἴο. νο], ἱ, Ρ. 8382. 
9 866 πὸ ἸΔέοὺ ἐθβιϊ πο ὗ68 ἰῃ ΟΣ, 8γο. γοϊΐ, Υἱ. ὈΡ. 87---90.; 410. γοϊ, ἐἐϊ. ῬΡ. 179, 

180. 
3 ΓΟοιεραγο Οἴθι. χν. τὴ Ματκ Υἱῖ, 6. 
"3 ΜΙςοΒδοΙ 8 ([πιτοὰ. οὗ δΡ. 1. δοοῖ, 111, νοΐ. ἱ. Ῥρ. 87---97.) ᾽48 Ὀγουρῆὶ [οσσασὰ βδοῖὰθ 

δίσοῃᾳβ οὐ͵οοϊίοτθ ἴο 6 σβμοηίςδὶ δα ΠΟΥ Υ͂ οὗὨ [Π6 ἀοβροὶ οὐ Μαγκ. Ακβ δίβ οὐἠοςοιέουϑ 
ὁπ α ἢν το 86 Θοϑρεῖ οἵ [αἰκο, [89 Τοδοσ 8 τοίοσγεά ἰὸ ὈΌ. 445, εἶ δεᾳ. ἰ᾿ 7})Σὰ ) ὙΠΈΣΟ 

ἐμοδὸ ΟὈ)θοῦοπΒ ἃσγὸ σοπβίἀογϑᾶ, δπὰ (ΐ 18 Ὠορεὰ) βαιἐδέδοίουε!υ σοβειοα. 
"9 Ουμαεῖ. δὰ Ηρα. Οὐκοί. 8. ἢ 

“-- - - 
Α τ- - ξαωξ., πὰ. . “Δ αἰ π-ὦὸ΄. κὐ -᾿ Ν να ὦ κ᾿ - 



ΟἈἡ ἰδὲ Οοϑρεῖ ὃν δέ, ΜΙάγᾷ. “ 45 

Ῥογίδῃοθο. 7686 ὙΘΓΒΘΒ 8Γ6 δχίβηϊ 18 {(πΠ6 (οάοχ ΑἸοχδπατϊπυβ; (86 
τηοϑί σΟΠΒΙ ἀοσὉ]6 ρογίοη οἵ {π6 αἰδρυϊοά ραββαρα ({πδὲ 15, [π6 βϑύϑῃ 
ἢτνϑῦ γε 7868) 18 ἴη [6 (οάεχ Β6ζβϑ, ἃ »γίπιᾶ νιαπε, Ὀὰὺ [86 Τϑιμαϊ δ Ὁ 
88 Ὀθθῃ βἀὐάρα ὈΥ ἃ ἰδίοσ μβαπᾶ; δῃά {ΠΟῪ ἅτ οχίδηΐ ἴῃ ἦπ6 ασοοκ 
'ΟΙΩΘη 4165 οὗ ΤὨΘΟΡΏγ]δοῖ. Τὴ ψ{Π0]16 ὑναῖϊν σϑσβθ8 δσὸ {1{8- 
δα ουπὰ ἴπ Π6 Ῥεβαϊο (ον ΟἹ β΄ γγίδο) δηὰ Ασδδὶο γϑυβίοῃβ, δπὰ 
ἴῃ ἴ18ο86 ΜΆ, οὗ {πΠ6 υϊραίο 1,.δῇη Ὑ ογβίοη τοῖς ἃ ποῦ τυ ϊ- 
Ἰαίοα αὐ [η6 δπὰ οἵ π6 βεοοπά (ὑοβρεὶ; δῃὰ ΠΟῪ ἀγα οἰίδὰ Ὁγ Αὐυ- 
Βυμίπα, Αἰηῦτοβο, δπὰ 1,60 Ὀῖβθορ οὗ Βοπια (βυγηδηοά ἰμς τοδί), 
Ὑγ80 ΤΟ] ονγοὰ {818 νεγθίοηῃ. Βυῦ ψμαῦ 18 οὗ πηοϑὲ ἱπιροσίβηοθ 8, ἐπαΐ 
(ἢ 6 ΤΩΏΔΏΠΟΙ ἰπ ὙὨΙοΐΝ 80 δποϊοηΐ ἃ ὙΥ ΟΡ 88 ἰγϑῆδοι8, ἰὴ {π6 δεοοπα 
σΟΒΓΌΓΣΥ, Γοΐουβ ο {18 (ἀοβραὶ, σϑράθγθ ἐδ ΒΙΡΉΪΥ ῥγόθα}]6 δαὶ {ΠῸ 
ὙΠ016 Ῥαβδβαρο γγὰ8 γϑδα 1η 411 [86 ΘΟρΡΙῚ68 Κπονη ἴο ἢ. Η18 ψογὰβ 
ΔΙῸ [8686 --- 7 3πε αμέεηι Ἐυαπφοϊϊ, αἱὲ Ματοι: ΕἸ φυΐάοπι Π)οηιίπιι 
«7εδιι8, ροδίφμαπι ἰοομέμδ ε8ὲ εἶδ, γεοορίμϑ 6εὲ ἐπ σαἰο, οἱ εεάεέ αἀ ἀεκίεγαυι 
2 εὶ." 
ΤΠ σϑῦβα ἤ6γθ αυοίδα 18 [86 πἰποίδοη, δηά {86 οπαρίου δοπίβιηϑ 

ΟὨΪΥ ὕΘΠΤΥ Υαγβθ8. Η]ρροϊγίυθ, γῆο πσοῖθ ἴῃ (86 ΘαΥΪῪ ρατγί οὗ (16 
(Πἰγὰ σΘΩΓΌΓΣΥ, αἰἶβὸ ὈΘΆΓΘ (ΘΒ ΠΟΥ ἴῃ ΤΆνΟΙ οὗ 1ῃ6 ἀϊδρι δα ἴταρ- 
τηθηῦ ἴῃ {π6 Ὀαριπηϊηρ᾽ οὗ {π18 ροοὶς Περὶ Χαρισμάτων. Τι 15 ἔγ ΠΟΥ 
ΜΟΥΔΥ οὗ ποίϊοο, {παῦ {ποῦ 18 ποῦ ἃ βίῃρὶθ πδη δουρί οοη δὶ ἱηρ᾽ 
[18 σϑῦβ6, ὙΠΙΟῊ ἢ88 ποῦ αἷἰϑὸ {86 ψο]6 ραββαρα ἴγοιαῃ {μ6 οἱρμί ἴο 
186 ἐπα: ΠΟΥ 18 {Π60Γ6 8. δ προ τηδηῃυβογρί, ἴῃ ὙΒΙΟΩ (818 ὙΘγβθ 18 
“πϑιμίηρ, ἐπαῦ ἀο068 πού αἶϑὸ ψϑαηῦ {86 τ οΪ86. Νὸ δυίδβουυ οὗ δαυλὶ 
ΘΗΓΙΑΟΔΥ δ88 γοῦ 66 Ὀγοάμποθα οὐ {Πμ6 ΟΥΟΓ 8146. 10 [88 Ὀ66ῃ οοῃ- 
͵οοϊυτοα {πὸ 106 αἰ ου Υ οὗὨ τϑοοβοησ Μανκ᾿Β δοοουπῦ οὗὨ ΟἿΓ 
Ἰ,οτα 8 ΔρΡρθάσγϑηοαδ, δἰΐοσ ἢϊ9 σϑϑυσσθοίοη, τι ὑΠοβ6 οὗὨ {Π6 οὐμοΓ 
Ενδηρο] βῖ8, 88 οι ο] ἀθηρθα βοὴ ἰγδη δου ΠΟΥ ἴο0 οὔ (6, Ὑδ6. 
ῬΙδυβι ΠΥ οὐἁἨ 1816 δοηῃ)θοίαγθ σοηοτβ 16 ΒΙΡΏΪΥ Ῥσγοόρδ0]6: ἴο πίοι 
ὙὙ6 ΤΑΥ͂ 800], {πδύ 186 ΔΟΓγιρίμ688 οὗἉ [Π6 σοποϊυδιοι οὗ 1818 ΠΙβίοσυ, 
Ὑἱπουῦ {πὸ ποσὰ 1η αμδδίίοη, δπαὰ {π6 πδηΐ οὗἁὨ Δ}Υ͂ ὑδίηρ [ΚΘ 8 
ΤΟΆΒΟΙ [ὉΓΣ δἀαίπρ ὑἤοπὰὶ 1 ΤΠΘΥ Πα] ἢοΐ δὴ ἔμοσα οὐ ριπαιυ, αὔογα 
ὃ δίγοηρ; ΟΟἸ]αΐογαὶ ῥγοοῦ οὐὨἨ (μϑὶνγ δυιπῃϑηιοιγ. ΤΥδηβογιθθσ, ΠΥ. 
ΟὐδμρὈ6}} νυ 6}} γουρᾶσίκβ, ρχγοβαμηθ ἴο δα ἃ δηὰ δἰΐδσ πῃ ΟΥοΣ ἴο σεπιους 
σΟὨ ΓΔΟΙΟΙΙΟη8, θαΐ ποῦ ἴῃ ΟΓΥΟΥ {0 πιαλε ἴθ. 1ῃ6 σομοϊ υδιοῃ, 
1ποτγοίογα 18, {μαῦ {86 αἀϊβρυίοα ἔγαρτωθηΐ 18 δὴ ἱπίδρταὶ ραγί οὗ {86 

. οθρεὶ οὗ Μαγκ, δῃὰ σοπθθαι θη! γ 18 σοπυϊηθ.2 
[Α []] βιαίειαθης οὗ {μ18 αυθβίίοη τΔΥ ὯΘ6 δῇ ἴῃ ΤΥΘρΘ 1688 

““ Ἀοσουπῦ οΕ {Π6 ῥγιπίοα Ἴοχιί," ΡΡ. 24θ---261. ΕΒοΌῖιΒ, (ΤΕΡΌΣΥ 
οὗ Νγββα, γ]οῖοσ οὗ Απίοοῖ, ϑδνόσυθ οὐ Απεοοῖ, Φ΄ 6ΓΌΠ.6, 88 νοὶ] 
838 ΟἾΒΕΟΣ ΓΙΟΙΒ, ΘΒΡΘΟΙΆΙΙΥ ἀσθοῖκβ, ὑθϑε γ {πᾶὶ (686 ψΘΥβ68 ὙΥΘΓΘ 
'ποὲ πιτὶ θη ὈΥ δι. Μαγκ, οὐ ποῦ ἔουπα ἴῃ (6 Ὀοβὲ δορῖθα.0 Αἶβο ΤΠ 6 Ὺ 
δΓ6 οπιϊίεἀ ἴῃ Β. ((άοχ Υ αἰϊοβημ8), πὶ 186 1,6 Οοάοχ ΒοΟΌΡΙΘΠ818 
(1). ἴῃ 186 οά Μ55. οὗὨ 1π6 Αγιηθηΐϊδη, δηα 1 8 ΑΥ̓ΔΌΪΟ γοσβίοῃ 1ῃ 
1Π6 γαϊοδη. ]η 1,.. αποέλμον ἰδυτηϊηδίϊοη 18 ρίνθῃ, δὰ {μθὴ 1 18 
δίδιϑα ἐμαῦ ἐλὲδ 18 4180 οχίαπί, Ομ 186 οἴμοὸσ μαπά, 11 18 ρεγγζεοξϊῳ 

" Αἀν. Ηα-. 10. 1. 6. 10. (αἰ. 11.) 
2. οβθδ οι, Οοτωση, Οχίο. ἰῃ Τεχὶ, Νον. Τοδί. Ῥαγίίσοαϊα σι. Ὁ. 199. ὃγσ. ΟδιΏρθε}} οὐ 

116 Οοβρεῖβ, ποῖδ οὐ Μαγκ χνί, (τοὶ. ἰξ. ὑ. 405. 8ὰ εἀΐϊξ,.) Οοἰόσίας, [πἰτοὰ. δὰ Ν. Τ. 
ῬΡ. 844---352. Ηπκ’Σ [ηϊτοἀπολίου, Εοδάϊοϊκ Β Τχδηδιδείοι, Ρ. 478. δε. (ομεξϑά ἰῃ [116 ᾿ἰλδὶ 
ἀἀετδη οὐἀϊτϊοη). Ὁ τα δ ἀπο ν πν μπροΣ" τὰν ᾿ ἐ 

ΣΥ3 
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εεγζαὶπ ἰμαὶ ἔγοτα ἰπμ6 βθοοῃᾷ οϑῃίυτυ πᾶ οπιναγά, {Π 656 νοῦβοθ ἤδνϑ 
Ὀδθη ΚΠΟΜΏ 88 μαζί οὗ ἐλ Οοϑροῖ (ΠΟΘΥΘΥ γγὰ8 [Ποῦ αμίλου). ΓΕΘ 
᾿φοποϊμδίοης ἄταντῃ ἔτοτι [86 δγρυμπιθηΐθ ρίνθη δὖ Ἰθηρίμ ἴῃ {π6 ΡΗ]αθο 
οἰϊοα δῦονϑ, 806, --- 

“41, Ταῦ {Π6 δοοΐ 9. Ματὰ ᾿λίγπιδοῖ οχύθμβ ὯῸ ἔαγίμοσ ἰζδη ἐφο- 
βοῦντο γάρ, χνὶ. 8. 

“411. Τμαῦ {Π6 τοιιδιπίηρ ἔγοῖνθ ὙΘΥΒ68, ὈΥ Ἡ ΒΟΙΏΒΟΘΥΟΥ τυ θη, 
ανα 4 []] οἰαίπχ ἴο Ὀ6 τϑοοϊνθα δ8 ΔῺ διίμοηῦο ρατγύ οὗ [ῃ6 βοοοπὰ 
Οοερεϊ, ἀπά ἐπαῦ (86 [11] τϑοθρίμοη οὗὨ ϑαυν (οβ μον οα {{18 α1.68- 
(ἴοπ ἄοσθϑ ποῦ ἴῃ {88 1οαβϑὲ ἱηνοῖνο {Π 61} το)θοίϊου 88 ἢοῦ Ὀοϊῃρ' ἃ μετξ 
ΟΥ̓ ΘἈΠΟΏΪΟΔ4] ϑοσιρίατο.᾽ 

1Υ. ΑἸ πουρῇ {π6 σου ΠΘη 688 δηα δὰ Π πο γ οὗ Μαυκ  αοδροϊ 
ΓΘ 188 ΒΑ {8 ΔΟΌΟΓ Υ ϑοοσίδι θα, ΘΟΠΒΙ ΘΓ Ὁ]6 ὉπΟΟΥ ΔΙ ΤΥ ΡΥΟν 8118 
88 ἴο {86 6 ψ Ώθη 1Ὁ γὯαϑ Θοιηροδβοᾶ. [Ὁ 18 δἱ]οχοὰ ὈΥ «411 {86 
διηοϊδηῦ δυΐμουβ {παῦὺ ΜΑΣ ττοῖθ δ Βοηθ; δῃά τΔηΥ οὗ ἔδβϑῖι 
αϑϑοσὺ ἰῃαῦ 6 γγᾶϑ ΠῸ ΠΟΥΘ ἰπ8ῃ 80 ΔΙΠΒΠΙΘΏ818 ΟΥ ἸΠΙΘΙΡΓΟΐΟΣ ἴο 
Ῥεΐοσ, ψῶο ἀϊοίαιοα {18 (οθρ6] ἰο Εἷπι, ᾿πουρῇ οἴμοτβ αϑάττη {Παὺ ἢθ 
Ὑτοῖο 10 αἴνοσ Ῥεΐοσ᾽ Β ἀθαίῃ. Ηθποθ 84 νδσϊοῖυ οἵ. ἀδίθθ ἴδ Ὀδθη 
δδδιρηθα Ὀούνθθῃ {π6 γο 818 66 δῃὰ 6ὅ; 50 ἰμαὺ 10 Ὀθοοιλθ8 αἰ ἔοι] 
ἴο ἀδίοσιηϊηθ {Π6 ῬγΘΟΙΒΘ ὙΘΆΓ ΒΘ ἰῦ γγὰ8 υυϊίθη. Βυΐῦ 88 1ὖ 15 
αν θηΐ ἔγοτα {π6 Εὐνδηρο 1808 οσσ πατταῦνο (Ματ χυὶ. 20.), ἰμαῦ Π9 
αἸϊὰ ποὺ νυυϊθ ἀη0}} δένου [86 Δροβίϊθθ μδα ἀϊβρογβϑᾶ {πϑυηβοῖ 68 διηοηρ 
{πὸ (ἀθμί1]68, ἀπ δα ργοδομοα [86 (ὐοβραὶ θυ συ σθοτο, ἐλ Ζοτά 
τοογἤϊπσ εοἱίλ ἐΐοπι απα σοη γηιησ ἐλ τορογας ιτοϊές δἰσπς ὕοϊϊοισίπο ; 
δηα 88 1 ἀο68 ποῦ Ἀρρθᾶγ ἰδμαῖ αἷΐ [86 ἀροβι]68β αὐ 6 πάθα ΘΑΣΙΙΟΣ 
ὑμαη {86 γϑὰρ 601 ((βουρῇ βονογαὶ οἵἨ ἔπθπὶ Ἰαθουγοα διιοηρ (δ 
(θη 168 τι στοαῦ βοοθββ), 1 μα8 Ὀδθθῃ δύραθᾶ {παῦ γα 8}4}} 8ἃΡ- 
Ρτοχιπηαία πϑαγεδύὺ ἴο {86 τϑαὶ ἀδίθ, 15 γχο δϑδϑῖρτι 10 ὕο {Π6 ΥΘΑΓ 68 ΟΥ̓ 
84, αἱ ΟΝ 6 Ῥοίορ 88 δἱ ἤοϊηθ. Τἢ18 ΟΠ] 8100. τοϑίβ ΟἹ 
ΕὙ7Ὸ ΔΒΒΌΠΙρΡΙΟΠΒ; 1. Ταῦ {86 ᾿αδῦ γθῦβο8 Ὑγ τ τσὶ ἴθ ὈΥ δύ. Μαγκ 
ΠΙΠη86 1; δῃᾶ 2. {μ8ὲ {π6 ἀροβίϊθϑ ἀϊὰ ποὺ ἀἴβρογβ Ὀθίοσο Α.Ὁ. 560. 
Οπ οἶμοὺ στο 78 ΤΩΔΥ Βδίδ Υ δΘοποϊυάθ (παὺ Ματὶς ουυ]Ἱὰ ἢοΐ μᾶνθ 
ΤΙ ΓΘῺ 88 ἔπζογρτες είγὲ Ὀδίογο Α. Ὁ. 64. ' 

Υγ. 8ὲ. Ῥείον Βανίηρ ῬυὈ]ΙΟΙΥ ρσγοδομοα ἴμ6 ΟΠ σβδη Το] ρΊοπ ἃ 
Ἑοπιθ, πιϑηῦ ἡγἢ0 Μ6ΓῈ ῥγοϑοηῦ 1ηἰγοαίθα Μαγὶς, 88 Π6 ᾿ιδὰ ἔοσ ἃ ἰοῃρ 
τηθ θθ θη (Πδὺ Δροβί θ᾽ Β δοιῃρδπίοῃ, 8η4 μά ἃ οἰϑὰγ υπάογβίαπαϊηρ οὗ 
ψῃδὶ Ῥοίοσ μδα ἀρ! νογοά, ἰμαὶ 6 του] οοταταϊῦ {86 ραγίϊουϊαγθ ἴὸ 
τ Πρ. ΑὐΟσογάϊηρὶν, ν μθη Ματκ μδα δηϊδηοα ἢ18 (ἀὐοβροὶ, μα ἀ6]1- 
γοτγεὰ 10 ἔο [ἢ ΡΟΥβοπϑ ὙΠῸ τηδΔα6 {818 τεαπιδϑί. ϑ'υοἢ 18 [Π6 ὑπδηϊ ποῦ 
[ΘΒ ΕἸ ΠΟΥ οὗ δποϊθηῦ τσιΐοτα 3, νυ Ὠ1οἢ. 18 ἔστ ΠΥ σΘοητιηθα ὈΥ ᾿πίθγηδὶ 
ΕΥ]ά6πηο6, ἀογὶνοα ἔτοτῃ [μ6 (ὐοβρεὶ 1861. Ὑμὰυβ, {86 ρστοαῦ απ ν οὗ 
Ῥϑίδσ 18 σοῃβρ ΘΟ. ἰῃ ΘΥΘΙῪ ρϑγὺ Οὗ 10, ὙΒΘΓΟ 8ῺΥ τὨϊπρ 18 τοϊδιθα ΟΣ 
ταῖρι Ὀ6 το]αἰοα οὗ Πὶπι; [818 ὑγθακηθβθ δπα [41] Ὀοΐπρ ἔ}}Υ ἐχροβϑα 
ἴο νἱον, 116 {π6 τηρ ψμ]σἢ τοἀουπά ἰο ἢ᾽8 ΠΟΠΟῸΣ 816 οἱ ἵδο ῦ 
Β ἤν ἰουσῃθα οΥ ΠΗ, ΘΟμΟΘα] θα, Απα ψ|} τοραγὰ τὸ ΟἸτιβῦ, 
ΒΟΘΥΟΘΙΥ Δ δοίίοῃ (Πδὺ 88 40}6, ΟΥὨ ποτὰ βροΐκθῃ ὈΥ Βἴτα, 1 τη οποά, 
δῖ ὙΔΙΟ.. {8.18 ΔΡΟΒ.]6 γγὰϑ ποῖ ργδβοηΐ, δηα σὴ δυοῖ τηϊπαἴθηθβθ οὗ 

1 θ66 χυ. ᾿σζάποῦβ Θρρ)οιηθηΐ ἰο ἢΐ8 Ογθ Ὁ] ΠΥ, ΟΒαΡρ. 7., ὙΒοσο (δΐ8 δα δ᾽οοὶ 18 δ ρὶν 
ἀἰϊοσιιδεοα. Ὑ͵οτΚα, θνο. νοὶ]. υἱϊὶ. ὑῃ. 65---7.; 4ἴο. νοὶ], ἐπ, ΡΡ. 167---ἰ 78, 

» ΟἸοχμθηβ Α]οχδηάς, ἀρπὰ Ἐπιβοθ Ηἰδς. Ἐπο], 110. νἱ. ο. 14. ΦΔοζοιηθ, ἀς Ψ τί8 ΠΙαβιτ. 
δ, ΘΔΡ. Υἱϊ!, ΤοσιΆ]} δπὶ Ορογα, Ρ. δ05. οἀΐξ, ἘΪΑΙΩΙ, 
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οἰσουμηβίβῃμοα 88 βῃοθ {παῦ (86 Ρογβοι ψπῸ ἀϊοίαἰοα [Π6 (οΒροὶ μδὰ 
Ὀ66 ἢ 8ῃ 6γ6- 1η688 οὗ [86 ὑγδηβδοῦοηβ γοογαθα ἴῃ 1.} 

Ἑτοιὰ ἴπ6 Ηουταΐβιηβ ἀϊἰβοουθσαθ]α ἴῃ (ἢ6 δίυ]6 οὗἉ 118 (ἀοβροϊ, τὸ 
βου] γϑϑ]γ σοποϊπδ {πα΄ 118 ΔΌΪΠΟΣ νγ88 ΟΥ̓ Ὀἰσίδ δῃα θἀυοσείίοη ἃ 
)6ν ; θαῦ [86 πυμηθγοῦβ [2801 η]8ιὴ8 " 10 Θομίδ 18, Ὡοῦ ΟὨ]Υ͂ δον (δαΐ 10 
Ὑ͵88 σοΙμροβθά ὈΥ 8 ρούβοῃ νι Βυ Πα Ἰ᾿ϊνϑα διποηρ {π6 1,801πη8, Ὀυῦ 4180 
τθαῖ 1 τγὰβ σι τθη Ὀογοπά {Π6 ΘΟ ἤη68 οὗ δ ᾶθᾶ. Τηδὺ (18 (ἀοϑροὶ 
νγἃ8 ἀδεϊσηρα ῥΥϊηοῖρα ν ἔον (θη 6 Ὀ6]ΙΈν τ (Ἰμουρἢ 16 πον (μα 
{π6γ6 ὙΟΓΘ Βοῖὴθ «68 οοηνοσίβ ἴῃ {πὸ ομυγοῦ οὗ Ἐομμ6), 18 ΤΌΓΓΠΟΥ 
ουϊάθπῦ ἔγοπι {86 δχμδηδίομβ ἰηϊγοάπορα ὈΥ {μ6 Εὐνδηρο δύ, ν᾽ ΒΙΟἢ 
πΟΌΪ ἃ Βαγα θ6 6 ἸΠΗΘΟΘΒΒΑΤΎ, 1 μ6 Βα ττιτΐοῃ ἴον Ἡ θῦτον Ὁ Γ β[ 188 
Θχοϊυβίνοϊγ. Τῆυδ, ἴμ6 ἔτθυ πιο [86 «“ογάβδῃ 18Β τηθηθοηρά, [88 Δρ- 
Ῥϑ]δίοη “ γίυον " 15 δα ἀβα ἰο [86 πδιηϑ. (Μαγκ 1. 6.) Αραΐῃ, 88 {π9 
Ἐοιηδηβ οου]α ποῦ απαἀογβίαπα (δ6 « ον Ἰ8ἢ ρῆγαβα οὗ “ ἀείθα οΥ οοπιπιοη 
λαπάς," ἴ6 Εὐνδησο]ϑῦ δα ἀβ [ῃς6 ραγθηιϑίιοδὶ ὀχ δπδίϊοῃ οἵ ““ ἐλαξ ἱξ8, 
εἰπισαεὐεπ.᾽" (νυ. 2.) ὙΒΘα Β6 868 (86 ποτὰ οὐγόδαη, δ6 βι )οῖπ8 (86 
τηϊογργοίδίίου, “ ἐλαέ ἐς, α σὺ" (νι. 11.) δηὰ ᾿πδίθϑδα οἵ μ6 ποτγὰ 
τηαπιπιον, ὮΘ 1868 [Π6 ΘΟΙΩΠΊΟΙ ἰθιτῃ χρήματα, ““Υἱο 68. Αραίῃ, (86 
ποτὰ Οομθμηδ, ΔΘ 'π ΟἿΓ ὙΘΓΒΙΟΩ 18 ἰσαηβίαι θα λοὶΐ (Ἰχ. 43.), 
ΟΥΡΊΠΑΙΥ διρηιῆθα (86 νά]Π]6Ὺ οὗ ΗἩϊηποῖω, ἤθγο ᾿πίληίβ δα Ὀθθῃ 
βϑδογιοοα ἰο Μοϊοοῖ, δηὰ ψῇροσο 84 σοηύηυδὶ! το ψβρ δἰουνγαὰβ 
Ἰηδ᾽ ἰδ 6 ἃ ἴο οοηϑαχαα [86 Β]1} οὗἉ Θτιβαίθημ. Α,8 {Π18 ψογὰ οουϊὰ 
ποῦ αν Ὀθθῃ υπαογϑίοο ὈΥ 8 ἔσοιρηον, 86 Εὐνδηρο δῖ δα 48. (6 
ὙνΟΓά8, ““ Πα ΘΠΟΏΔ0]6 τα ἢ ΟΥ̓ γ8ὺ οἵ οχρίαπαίίοη. Τδθβθ ρᾶγ- 
(Ιου γι 168 οοστοδοσδαία {86 ϊδίογὶοα] ονιάθησθ ρον οἱἱοα, τμδὺ αι 
ἀφδισηοα 818 (ἀοδραὶ ἔογ ἴΠ6 υ86 οὗ (θηί1]6 (γι βι Δ η 8. 

[μἈϑῖ]γ, [86 ΠΆΠΠΟΥ ἴῃ ΜΒΙΟἢ δῖ, Μαγκ ταϊαΐεβ {μ6 116 οὐἁ ΟἿΣ 
ΘΑΥΟΌΣ 18 δὴ δή! 10 πα] ονϊάθποθ μαῦ μ6 σοῖο ἔογ (ἀθηῦ]6 ΟἾσῖδ- 
(ἰλ8ῃ8. ΗΒ ΠΑΥΓΘΟΥΘ 18 οἷθαγ, δχδού, δαῃα οοῃοἹ86, δηὰ ἢϊ8 Θθχογάϊιπι 18 
ΒΙΡΌΪΑΥΙΥ δἰγϊΚίηρ,, ἕοσ δὲ, Μανῦὶς δῃποῦηοοβ 6808 ΟἸγῖδῦ αὖ ὁμθθ 88 
{π6 ϑοπ οΥΓ Οοὐὠὠ (1. 1.), δὴ δυρπδὶ {116, (86 τλοσγα ΠἸΚΟΙΥ ἴο δηρασα [86 
αἰϊοποη οὗ {πΠ6 ΒΟπΊΔηΒ: οὐ ηρ {86 ρσοηθαϊορυ οἵ ΟἸγιθῖ, Ϊ8 
τηἰγδοῦ]ου8 σοποδρίϊοῃ, [6 τηβββϑοῦο οὗ (Π6 Ἰηΐδηΐβ αὖ ΒΟ] ἤθη, δθᾶ 
ΟἾΒΟΣ Ῥαγ συ αγθ, ἢ6 Ργοσθθαβ δὖ οποθ ἴο (6 τρϊηϊδίσυ οὗ 818 ἔογϑ- 
ΤΌΠΠΘΓ, 

ΥΙ. Τμαῦ {818 Τὐνδηρο δὺ στοῖβ ἢ18 (οβροὶ ἰῃ ατϑοῖκ 18 αἰϊοβίρα ὈΥ 
{86 υπὶηἰοτταρίθα νοΐοα οὗ δηθαυ Υ ; ΠΟΙ γα8 (818 ροϊηῦ δυο 418- 
Ρυϊεοα ὑπ} [86 σαγάϊη 418 Βαγοηῖαβ δηα Β 6] ] στη θ, δηά, δἴϊοσ ἴΠθ τὰ, 
1Π6 6801 ἱποδοίου, δχῖουβ ἴο 6χα]ῦ (86 ἰδπσιδρα ἴῃ ΠΟ Β {86 [,αἴη 
γυϊραῖα νϑύβίοῃ ψγ88 δχϑοιίϑα, δηθὰ {μπδΐ ΜΚ τοί ἴῃ 1 μαἰϊη." 
ΤῊ18 ἀδϑουίοη, ΠΟ ἝΥοσ, ἢοΐ ΟὨΪΥ οοπίγδαϊοίθ μἰβίοσισαὶ ονϊάθηῃσα, θαΐ 
(43 Μ|ςοἢ46118 μα8 τ 8]}] οὈβουνθα) 18 1ῃ 1{86}} δἰτηοβῦ Ἰπογθάιθ]θ : [ῸΓ, 88 
{π6 1, οἴη ΟΒαυγοῖ, ἔγοσῃ {Π|6 ὙΟΓῪ θαυ] θοῦ ἀσθδ οὗ ΟΣ Β ΔΙ, γγ88 1ῃ 8 
ὙΟΥΥ Πουτγβῃιηνσ βίαίθ, δηα δ {π6 1ματπ ἰαπρσααρθ τ᾽ 88 ἀπξἔιδοα ονοσ [Π0 
ΜΠ0]6 Βοιηδη Θπηρῖγο, ἴπ6 [μαὐϊπ οτὶρῖπαὶ οἵ Μααν 8 ἀομρεϊ, 1 10 μαά 
ΕΥΟΣ αχὶδίθα, οουἹα ποῖ ανθ Ὀθθῃ πθρὶ οῖθα ἴῃ βιοῖ 8 ΤΏΔΠΠΘΣ 88 (δα 

1 8566 ΒΕΥΟΤΑΙ ᾿πδίδμοαϑ οὗ [818 δἀἀποοὰ ἴῃ Ὦγ. Γοντηδοι᾿ Β Ἰ οσκο, τοὶ, ἱ, Ρρ. 1δ1---ἰ68, 
2. ϑοεγνογαὶ οὗ [8686 1.Δ 01 Π|8Π18 ὯὙ6 δρεοἰβεοα αδονσ, Ρῥ. 14. 
8. 1)γ. Ομ ρΌ6}} 8 Ῥγεΐ. ᾽ὸ Μδσκ, νοὶ]. 1. ὑρ. 82, 83. 
.« ῬηΩΙ, Ιωηἰσοά, δὰ 1κοῖ, Νον, Τοδί. Ρ, 811. 
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4.8 ιϊγοαπςξίυῃ ἕο ἐδο Λῆειο Τοϑέαηιοπέ, 

ἨῸ ΘΟΡΥ͂ οὗ 1 βμουϊὰ ἀοβοοπμᾶ ἴο ροβίοσιγ. Ὁ ΟἾΪΥ δεπιδίαποε οἵ 
(αβ ΠΟΥ (μαῦ μ85 θη ῥγοἀποθαᾶ ἱπ Βυρροτί οὗὨ {818 ΟΡΙὨΙΟΠ, 15 ἐΠ8 
Β ὈΒΟΥΙρΊΊΟη ΔΗΠΘΣΧΘΩ͂ ἰο δοθ ΜΆ. οὗ 186 οἷά ϑγτίας μαι Μανκς 
τοῖο ἴῃ {π6 Ἐοιηΐδαι, ἐΠπαῦ 18, 1ὰ 1π6 1μαίπ ἰδηρδρα, δηα (παΐ ἴῃ {ἰ9 
ῬΒΙΠυχοηίδη νογβϑίου, πνοὴ οχρίαῖμβ Εουλϑῃ Ὀγ γαπλίδῃ. Βαϊ δβ0Ὁ- 
ΕΟΥΣρΓΙΟἢ8 οὗἁὨ {18 Κὴ πᾶ ἀγὸ οὐὗἨ οὸ δι ΠΟΥ τ παύθνου ἢ [Ὁγ ἴπ6 δυίῃοῦθ 
οἵ {ποῖ δῦ ὑρπονη, δα βοῖλθ οὗ {μοῖὰ οοπίδϊη ἰἢ6 τηοϑὺ ρ᾽αγπι 
ΘΙΤΌΣΒ, Βοβιίββ, 88 {ῃ6 ϑυγίδο νϑυβίοη γ͵ὲδ8 τωδθ ἴῃ (π6 Εἰαβί, δηὰ 
(Ἰκο ἱπηηθαϊαίοὶΥ ἴσγοσα (86 ασθοϊκ, ΠῸ δρρθῃὶ οδὴ 6 τηδάθδ ἴο ἃ ὅὃυ- 
τῖΔΟ ΒᾺ βου ρίίο ἴῃ ΤΟ ΑΙ [0 186 Ἰαπρυδρο ἴῃ σ Ἰοἷ Δίατὶς τστοίθ δὲ 
Βοπιθ.;} ΤῬΤδα δανοσδίεβ ἔοσ (86 1,81 ογιρῖπαὶ οὗὁἨ {π195 (ἀοδροὶ δᾶνθ 
ΔΡΡοα]βὰ ἴὸ ἃ [δἰ ταδηυβοτιρῦ ρῥγοίοηἀοα ἴο Ὀ6 ἴπ6 δυϊορταρῇ οὗ 1πΠ6 
Ἐγδηρ 6] 1ϑὺ ΒΙπΒ6 1 , δηα βδια ἴο Ὀ6 ργεϑεγυϑᾶ ἴῃ ἴῃ ἢ γαγυ οὗ δύ, Μασ 
δὶ ϑηοθ. Βυῦ {818 18 ΠΟΥ͂ γόον ἴο Ὀ6 ἃ πρϑσθ ἴδ0]6 ; Ὁ. {Π6 
γομοίϊλῃ τη ηπβοσιρῦ ΤΟΥΤΆΘΥΪΥ ταδάθ ρματί οὗ 186 1αἴη τωβηυδοτὶρὶ 
Ρτθβογνϑα αὖ Ετιυ]ῖ (οάοχ ΕὈγο-{}16 1818}, τποϑὺ οἵ σῇ 1ο τνὰ8 
Ργπίθα ὈΥ ΒΙ ποίη 1ἢ ἢ18 Εὐνδησο] δτιοτα Θυδάτγιρ]οχ, Τη6 Ὑ θη] 6 
ΤηΔηΠΙϑοσρὺ οοηῃίδιποα 1μ6 γι ΓΟΥῚῪ μᾶσοβ, οὐ ἔνθ αὐυδίογῃηιουβ οὗ 
Μανκ᾿β οβρεὶ; ἴδο ἔνγο ἰαδῦ αὐδίθγῃ! 8, ΟΥὨἨ Βιχίθοῃ θϑᾶρ68, 8Γ6 ργθ- 
βουνϑα αὖ Ῥγασιθ,  ΘΓΘ (Π6Υ Ὑ6͵Ο ρεϊηϊθα ΡῪ Μ. Ποθγονγϑὶευ, ὩΠ 66 Υ 
1:6 116 οὗ  γοφηπιοηέμπι Ῥγαφέπδο Ἑυαηφοῖᾷ 85, Δαγοὶ υμῖφο αμέο- 
σγαρἠϊ, 1178. 4ϊο.2 

ΥΙΙ. Τὴο οβροὶ οἵ Μαδυκ οομβίϑίβ (1 οὐγ τηοάδγῃ αἰν:810}} οὗ 
διχίθθῃ ομαρίοσβ, ΒΊΟΝ τδῪ θ6 ἀϊνϊἀ6ἀ Ἰπίο ἴῃ γθθ ραγίβ; ΥἱΖ. 

ῬΑΕΒΤΊῚΙ, 77: ἰγαπεαοίίοπε ὕγοπι ἐδιο Βαρέϊδηι 9. ΟΝγὲβί ἐο ἠΐξ δι ογῖπ 
οἡ ἐλθ πιογ ρμδϊϊς ρατέ ο λιὲβ ΜΠηπιδέγψ.  ((Ἐ. 1. 1---18.) 

ῬΑΒΝῚ 11, 7Τῆο ίβοοιιγϑεα απαὰ “ἀοἰΐοπα 9 ψζεδιια ΟἸιγϑὲ ἐο Νιῖ8 σοῖπο ἘΡ 
ἔο ογιεαΐοπι ἴο ἐδε ξοιτίς ἀπά ἰαδέ ΤΡαδεουογ. (1, 14---Χ. 

ΒΕΟΤ. 1. ΤὴΘ ἰγρηβδοοῃδβ Ὀούνθοη {86 ἢτγθι δηα βοθοομὰ ρϑβϑονεῖβ. 
((. 14---45,, ἢ. 1--22.} 

ΒΕΟΤ, 23, ΤΠ6 ἰγαηβδοίϊοῃβ δοίη {86 βοσοπᾶ δπᾶ {π|τὰ ρ888- 
ογοσβ. (1. 28 ---28,, 111,--τν!.) 

5ΕΟΤ, 8. ΤἼΘ ἰγβηβδοῦοη8 ΟὗὨ {86 {μϊτὰ Ῥάββουοσ ἴο Ὁ σιδι Β σοϊῃρ, 
ὉΡ ἴο Ζ6γυδβαίθιῃ ἰο [86 ἔουΣ ἢ ραββουογ, (υ11.--- ΣΧ.) 

ῬΔΕΤ. ΠΠ. 7. αϑείοη, Π)εαΐὴ, απὰ Πεειιγγοοίίοῃ 97 ΟΛγὶοί. (χὶ.--- χν.) 

ΒΕΟΤ, 1. ΤΠ6 ,,γ9ὲ ἄαν οἵ Ῥαδβδβιοη σαῖς, οὐ Ῥαΐπὶ ϑυμάαγ --- 
ΟἸὨγιβῦβ ὑγ ατρῃ] οαίσυ ἱπίο Φ6γυβαίθ. (ΧΙ. 1--11.} 

1 ΜΙΟΝΔοΙ ΐβ, νοὶ. 1ἰΐ. Ρ, 335, 866 8180 Φοποθβ οὐ 1:6 απο οὗ [6 Νίενν Τοδῖ. υοΐ. ἱἰϊ, 
. 67 - 69. ' 

ῬΡ ΤΉ6 ΠΙΒΙΟΤΥ͂ οὗὨ [ῃη6 ῥγοϊοπαθᾷ δαίοςταρῃ τηδημπδοτὶρέὲ οὗ δέ. Μαικ ἰϑ ὈγιΗγ 88 [}Ὁ]]οὐσα. 
ΤΠογο ναϑ, δῇ Ααυ εἶα, ἃ σογν δηςίεηϊ 1,.Διη ΜΒ, οὗὨ 186 ἔους ἀοερα]8; ὕττο 4ιυδίοχηΐοη 8 ΟΥ 
βἰχίοοπ μαρεδ οὗ ἡ οἢ [86 ΘηΊρογοῦ ΟΠ δΥ]ο8 ΕΥ̓, οὐαί ποὰ ἰπ 1354 ποτ ΝίοδΒοἑίβδ, Ρδίγίασο 
οἱ Δαιι οία, δπὰ βοπὺ ἴποπὶ ἴο Ῥγάχζιθ. Τῇ Τοιηδὶπίηρ γο χιδίθγηίοηβ [ἢ 6 σΔποηΒ οὗ ἴἢΠ9 
αἰγὶ αὐ Ααυϊ οἶα, ἀαγηρ 109 τγου ὉΪ65. τ δία Ὀοίοὶ] [Ππ8ὺ οἰ, σαστίοὰ το Ετία]!, τοσοῖμοῦ 
νι ΟΙΠΟΥ να] ὈΪ6 ἀγεὶς ]ο8 Βοϊοη βίης ἴο τε }}" σΠ γος, Δ. Ὁ, 1420 ; πὰ ἔγοπι 186 1η}|8» 
Ὀϊταπῖν ΟΥ̓ ΕΥ̓ τὴ6 Ψοηοιίδη Ώορο, Τοπιαδο Μροοπίοο, οδίαίπδὰ ἐΠπ686 ἔνε χαλίογπίοῃβ, 
νν ἢ ν ΓΟ θα. ὈΘΘΑΌΘΠΟΥ Ῥαββοα ἴοὼσ [86 οΥρὶπα] δυμορταρῇ οὗ ὃι. λἴαγις. (Αἰθον, Ηρστηθ- 
πουῖ, Νον. Τοβὲ, ἰοι,, ἷ. Ρ. 388.) ΤΒΟΓΟ ἰὸ ἃ Ῥασι ο] αν δοσοηης οὔ ἴπΠ0 Ῥγαρῖο ΕἸδοτηθηὶ 
οἵ δι. Μενκ᾿ Οοβρεὶ, ΌΥ ϑομοωρῆιη, ἴῃ τΠ6 τηϊΓἃ νο]πγ6 οὗ τῃς Ηἰβιοσὶὰ οἱ Οοπιπιθηιβείοποῦ 
Αοδαοιηὶς Ε]οοίοΓα] 5 ΤὨοοάοτγο- Ραϊδιϊηδο, ὅνο, Μδῃμοῖῃ, 1778  ἱπ ν᾿ οἢ ἃ ἰδο- δἰ πλ}}6 18 
Εἶνεπ. Το δοοομηί ἰ5 δυγιἀροᾶ, δὰ 16 ζδο-δίἰηγ)ο οορίς ἃ πα τ16 Οφμι]οπιδ᾽κ Δία ζασίῃο 
ἕοχ 1778, νοἱ. χῖνὶ. ὑῃ. 321, 322. Ξ 
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ΘΕΟΤ. 2. ΤΊ] ἰγδηβδοίΐομβ οὐ {μ6 δεοοπά ἄαψ, οὐ Μοηᾶαγ. (χὶ. 
12---19.) 

ΘΕΟΥ. 8. Τὴ ἐγδηβαοίιοῃβ οὗ [Π6 ἐῤέγαά ἄαν, οΥ Τ᾿ ααβάαν --- 
δ 1. Τὴ {πὸ τηοτηΐηρ. (χὶ. 20---88. χἱϊ.) 
ὃ 11. 1 16 ἀνθηΐην, (Χ1}.) 

ΕΟΥ, 4. ΤῊ ἰγαηβαοίοηβ οὗ {πὸ 7οεγίλ ἄαν, οὐ Ὕοἀπεβάαδυ. 
(σῖν. 1-- 9.) 

ΘΕΟΊ, ὅ. ΤῊΘ ἰγδηβαοίίοηθ οὗ {πὸ ΑΔ ἄαν, οὐ Τμυγθάαν. (σχῖν. 
10---16.) 

ΘΈΕΟΥ. 6. Τα ἰγδηβδοίϊοηβ οὐ (6 }αϑβϑδθουεγ- αν, {παὶ 18, ἴγοπι 
ὙΒυγθύαυ ἀνοπίηρ ὍὉ ΕὙΪΔΥ ονθηΐηρ οἵ (ῃ6 Ῥαββίοπη- συ θεῖς; 
Ἰποϊἀϊηρσ {π6 ἰπϑυταοη οὐὗὨ {π6 Τμοτα δ ΘΌρρεασγ, Ο σὶβι β ΔΡΌΩΥ 
ἴῃ {πΠ6 ρσαγάδῃ, [158 Ὀοΐπρ Ὀείγανθα ὈΥ “πα α8, μὶ8 ἰγῖα], ογαοὶ- 
Ἀχίοη, δηὰ θυσία]. (χῖν. 17---72., χυ.ὺ) 

ΘΕΟΥ. 7. ΤΠ γα πβδούίοῃβ δίνοσ (6 τϑβαγσθοίοη οὗ ΟἸσβῦ. (χυ].) 

ὙΠ1Π. Ἑτοπι {86 δ γϊ Κίηρσ οοἰποιάθποο Ὀούνθθη {π6 (ο8ρ6] οὗ Ματῖκς 
δηα {παὺ οὗ Μαιίίμον, βανθσγαὶ ἰϑαυηθα τθῃ ἤδνο παρ ηδά ἰμαὶ Μαικ 
οΟΙΏΡΙ]οα 18 ὐοβροὶ ἔγομλ ἢμ. Αὐυρπυβίϊηθ δββοσίθα {πδὺ Μδαυὶκ νὰ8 
ἃ. ΒΕΥΨ1]6 οΟρΥ δ (ρεαίδϑεφιμα) δα ρου δοσῦ οὗ Μαδιπον, δηὰ μ18 
ΟΡ πΙοα ἢ88 Ὀδθη δαἀορίοα ὈΥ δωοῃ, Οδἰπιοί, Ααϊογ', Ον θη, Ηδγ- 
ὙΟΟΩ, δηα οἰδοσβ. 

ΙῺ {Π6 γοᾶῦ 1782, Κορρο ρυδ]δηθα ἃ ἀϊββοσίβεοη 3, πὰ ΜῃοΒ [6 
ἢ48 ργονϑα {παῦὺ {π|8 ΠΥΡροΟΙ 6818 18 ὴὩ0 ἰοηρσοσ [θη80 6, δηὰ Μίοἢδοὶ 8 
ἢδ8 δΔοαυ!Βοοα ἴῃ (86 τοϑυϊῦ οὗἁὨ δἷ8 ᾿παιυΐγῖθβ, ΤΠ ὉΠ] ον οὔδοσ- 
γΑΓΟῺΒ γα οὨΙοῆν δου αροα ἔγοση θοί (ἢ 686 τσιίοσβ. 

ΤΊ6 δββοσίίου, ὑπαὶ Μαγῖς δου αροα {π6 (οβροὶ οὗ Μαίίϊον, οου- 
ἰγδά οί (86 υπδηϊπιουβ νοΐοθο οὐ δῃ αν, Ὑ ὨΙΟἢ δίδίθβ ὑπαὺ Μαγὶς 
σγοΐθ 816 (ἀοβροὶ ὑπᾶϑγ ἴπ6 ᾿μβρθοίϊοη πᾶ αἀϊοϊδιίοη οὗ Ῥείου ; δηᾶ, 
ΔΙΓΒουρ ἢ ὑπ ΓΘ 18. ἃ ΘΟ ΠΟΙ άθησο Ὀούνεθη {6860 ὕτο Εὐνδηρο  δί8, γοῦ 1 
4068 ποῦ {ῃθῆσθ ὩΘΟΘβΒαΥΪΥ [ῸὉ]]οὐν {Π8΄ μ6 δογασοα ἰδ (ἀοβροὶ οὗ 
Μαιπον. ΕῸγ, ἴῃ (μ6 ἤγθὺ ρΐδοθ, ἢ6 γα ΌΘΏΟΥ ἀανίαίοβ [ΓΟΠῚ 
ΔΙΑ ἴῃ ἰπ6 οτάθν οὗ ἔἶπηθ, ΟΥ ἴῃ ἰδ ἀγγδηρομγθηῦ οὗ δ]8 [δοϊβὅ, 
Δηα ᾿Κονγ 186 848 δὴν {Π1ηρ8 οὗ νι οἢ Μαιμονν μα8 ἱἈ 6 το ποίϊοθ 
τ αίονοσ Νον, 88 Μαδίπον τγαῶβ 80 δροβϑίϊθ, απα δγϑ-  Π688 οὗ 
106 ἰλοΐβ ψ ]οἢ 6 το]αίθα, Μασ οου]Ἱὰ ποὺ πανο ἀθδισοα Ὀοίζοσ διι- 
1ΠΟΥΙῪ ; 1ξ, τπογοΐίοσο, 6 μα Μήδιον Β ὐοβροὶ θϑέογα ἴπὶ θη ὮΘ 
πτοία 818 οὐ, ἢ6 ψου]α βοδσοοὶν ἤανα δαἀορίοα ἃ αἰ βογθηΐς δυγδηρο- 
Τηθηΐ, ΟΥἹ ανα ἰηβογίθα ἔδλοίβ ψ ]οἢ ἢ6 οουἹὰ ποὲ ἢᾶνα ἑουπά ἴῃ ἢ 18 

. ΟΥΡΊ δὶ δυῦπου. 
Αρϑίῃ, που ρΡὮ ΤΠΘΓΘ ἈΓ6 ΒΕΥΘΓΆΙ ραγίβ οὗ Μαεαιίπον Ἐ (οβροὶ τ 1 ἢ 

1 Ῥχοῦ, Αα]ον 5 ΠΥροιοβὶβ 15, ἰῃηαὶ Ματκ ἢγβιὲ ορίοσηϊβοά 106 αοδβρεῖ οὗἨ Μαίίδον ἰηΐο 
Οτοοκ, οπϊπῖης (πόδ ἐορὶςβ ἢ ϊςἢ τ ΠΟΘΙ 68 ([ῸΓ Ὑοπὶ ἢ6 ττοῖθ) νου ὰ ποῖ ἀπᾶοῦ- 
διδηᾶ ; δύσῃ 88 ἴπ6 (ΘΠΟΔΙΌρΎΥ, τ Πίβοοιγδα ἀρ] γογοὰ οἡ ἴΠ6 Μοιιηῖ, [6 284 ἙοἸδρίου, 
νι ἢ τὴδϑ δι ἀτοβεθαὰ ἴοὸ ἔπ6 Ῥἢ ΙΓ ΒΟ 68, ϑ0Π16 ΓΟ Ποο58 ἴο ἴα ΟΙὰ Τρεϊαϊηρηΐῖ, δηὰ 8. 6 
Ῥδγα 168. Αἴτοῦ ν ΒΙΟἢ ἢθ ἱπηλρίης68 ([ὉΓ ἴῃ ΠΥΡΟΙ ἢ οδἷ8. 8 υὐἱουν ἀσβιϊταϊα οὗ ῥσγοοῦ ὑπδὲ 
1ὸ οἷα νη8 (ΓΔησαῖςὰ ἰηῖο ατροῖ, ἴον [Πα τι86 οὗ τ1ῃ6 ατοοῖκ οὐ Ηο]]Ἰϑηΐδιὶς 9 νν8. 

5 Τῆι [Π|6 οὗἨ τῆ᾽18 ἴγδοῖ 15 Μαγοιβ ποη Ἐρίιίοπιαίον Δαϊζίιλαῖ, ἴὺ νᾺ8 τορτὶ πίθα ἐρόοω 
δηὶ Ἐπροτ πὶ τμ6 Εγβὶ νο]ηγα οἵ (πεἷγ ΒΘ]. Οσο Οοπιπιοηιδοηατῃ ΤΒοοΪορ ςαγση, 116]π|- 
ἰκάς, 1800. 8γο. 

3 Κορμρε [Ἰ48 ρίνϑη ἐλ γίδεπ ἰηϑίϑηοοδ. ὅθ Ῥοῖτβ Θυ]ΌΟρο, νο]. ἱ. ρΡ. δ5---57. 
4 Ἰζορρο δὰ8 σίνοη ἐμεπιψείλτοο ἰδίδ 068 οὗ 11γ550 δἰἰ ἀ οις 1014. ΡΡ. 59---θ4. 

ὶ νυ 4 



440 Ϊηιγούπμοξοη ἴο ἐς Λῆοι Τοδίαπιοηξ. 

8 Εἰνδηρ θὲ, τυῆο τεγοίθ ΘΠ ἴοὸγ 186 τιβα οὐὗἉἩ {π6 Ἐοηδπη8, τηϊσῃῖ 
ποῦ ἱπιΡΓΟΡΟΥΪΥ οὐ --- ΒΟ ἃ8. [06 σΘηΘΔΙοΟΥ --- ἰ6 Ὠθα]ηρ οὗὨἨ {π6 
σοη ΓΟ" Β βοσνδῃΐ αὖ Οδροσηδίτη --- (ἢ τσ  Β ἀγρτπηθηΐ ἴο σομη 418- 
οἴρ]68, ἴο ῥργονθ {μαῦ ἢ6 νγᾶ8 {π6 Νθβϑιδῇ --- [ἢ δουαοῃ οὐ [16 που 
--- ϑοὴῆθ ὈΓΟΡ 6 0168 ἴγοιαῃ {π6 Ο]α Τοβίαιμθηί ---- ἷηὴὰ 186 παγταῦνα οὗ 
{π6 ἀραὶ οὗ Φυάεαβ βολγιοῦ; --- γοῖ, οὐ 186 οἴμοὺ δῃᾶ, ἐῆθσα 8. 
Βουθσαὶ σα ἴῃ Μαϊπον  (οβροὶ, Ὸσ {π6 οὐαϊβϑίο οὔ ψἘ ΟΣ 1ἰ 
18 ΥΟΥῪ ἀπ ἤου]ῖ ἴο δβϑϑιρῃ ἃ γϑᾶβϑοῃ, δηα συ οἢ ἰμογοίοστα ἰοϑα ἰο {Π6 
σοποϊιϑίοη ἐμαῦ ἢ18 (ὐο8ρ6] νγα8 ῃοὺ 864 Ὁ ΜαΙῖ.--- 3566 ρϑυ συ αν] 
186 ἀἸδοουτθοδ δηα ραγϑΌ 68 τοϊαἴϑα ἴῃ Μδι. υ1}. 18 ---22. ; χ, 16---22. ; 
ΧΙ. 20---80. ; χὶ;, 88---48.  χλ, 1--- 39. ; χγ, 10 --- 86. ; χιχ, 10---1 2. : 
χχ. 16.: δηά χχὶ!. ]-- 4.1 

Τ1,αβυ]γ, ΜαυκἘ ᾿πηρογίοοϊ ἀεβογιρίίοῃ οὐἵὨἩ Οσἰβὲ Β ἐγαπβδοίίοηβ τ Β 
{Πι6 ΔΡΟΞΙΪ68, δου ἢ18 τοβυστθοίίοη, δῆογαάβ ἴ[Π6 βίγοπσοβί ῥγοοῦ ἰῃαὺ ἢ6 
ὙγΑ9 [ΟίΔΠΥ υπασαυαϊη θα 8 [86 οοπίαπίβ οὗ Μίδιμον 5 (ἀοβϑρεὶ. 
ΤῊ Ἰαϊίον Εἶνδι, τ 180 ἢ88 ρίνθη 18 ἃ ΥΘΙῪ ΟἰγΟαπιϑίδη 141 ἀσβοτιρίϊοι 
οὗ ΟἸγῖβε Β σομνογβαί!οη υγὶἢ [18 ὩρΟ51165 ὁπ ἃ τωοπηίαϊπ ἴῃ ἰδ ἢ 66, 
γαῖ (6 ΤὈγηγοῦ, ἐπουρῇ 6 μα Ὀοίοσα το αίθα ΟἸσβι 8 ῥγοιηΐβα {παῖ 
ἢθ πουϊα σοὸ Ὀοΐοσγο ἔἤοτα ἕο (8166, ἢδ8, τὴ {86 ἰαϑὲ οπαρίοσ οὐ ἢϊβ 
(ἀοϑρεὶ, πο δοσομηῦ ἡ ῆἢαΐονοῦ οἵ ΟἸγβὺ Β ἀρρϑάγαποα ἴα (8116. Νον, 
1 Π6 μα τοδὰ Μαδιαν δ (ἀοβρϑὶ, τ} 15. ̓πηρογίαινε ονθηΐ οου]ᾶὰ ποὶ 
βαν Ὀθθὴ ὑκηονπ ἰο δῖ, Δηα σΘΟΠΒΟαΌΘΏΓΥ π6 ψΟΒα ποῖ Βᾶγὸ 
ΒΡ Ο, ἴο τϑοογᾷ 1. 

1οἤ 6118 ἕαστίμοσ οὔβοῦνοβ, ἐμαὶ ἢ Μαῖκ πα Πα Μαϊ πον Β 6ο8- 
Ρ6] Ὀοίοσα πῖπι, Βα σου μάνα δνοϊ θα οὐ σΎ ἀρροάσαησοα οἵ σοηίγα- 
αἀἸοξοη ἴο {Π6 δοοουῃΐβ σίνθῃ ὈΥ̓͂ δἢ ΔΡοΒΕΪΘ απὰ δὴ δγ 6- ποθ. Ηἰ5 
δοοουπῦ οἵ {πΠ6 08}1 οὗ μον], ὑπᾶθυ {π6 ὙΘΥῪ βαπηθ οἰτουιηβίδησθ ἃ9 
ἹΜαιπον τη] οη8 ἢΐ8 οὐ 08]], ἰ8 αὖ ἰοαϑί 4 ναγαἴου ἔγοτη Μαιδον Ἐ 
ἀοβουρίίοη ; δηα {818 νεὺῦῪ ναγϊδίϊοη σουὰ παν Ὀθοὴ ἀνολϑ, τἦ 
Μαυκ δεᾶ ἢιδᾶ δοοθϑβ ἰοὸ Μαιϊ μον  (οβρο. ὙὍηδ βαπηθ Δ ὃ6 οὔὐ- 
Βευγεὰ οὐ Μαῖκ χ. 46., γῇοσθ ΟὨΪΥ ομδ ὈΪ1πα τηϑη 18 τρϑπίοπρά, 
ὙΠ οΓοα8 Μαιμον,, ἴῃ [6 ΡάΓΆ]101] ραββϑασα, τη θ" 08 ἴγο. [πὸ Μαγκ 5 
δοοουηῦ οὗ Ῥοίογ Β ἀθῃϊαὶ οὗ ΟἾγῖϑῖ, [86 νΘΥΥ͂ βαπιθ ἡ οπηδη, ἡγῆ0 δὐ- 
ἀγοββοά Ῥοίογ {π6 ἄγει π|6, δα ἀγοϑβοὰ ἴσα [κου 186 {Π6 βοοοηᾶ τἰπιθ, 
ὙΓΠΘΓΘαΒ, δοοοσάϊηρ ἰὼ Μαίίπονγ, ἢ6 γγὰ8 δαάγεϑβοα Ὀγ 4 ἀἰβδγοηςὶ 
Ῥούβοῃ ; ἴον Μαῖκ (χῖν. 69.) υ868 {86 δχργθβϑίοῃ ἡ παιδισκή, ἰδὲ πιαϊΩ, 
ὙΒΙΟὮ, πιπουὺΐ 8 νἱοϊδίοη οὗ ρταιιπηδῦ, οϑη Ὀ6 Θοῃδίγασα ΟὨΪΥ οὗ 188 
ΒΑΘ Ιηϑιὰ ὙΠῸ παὰ Ὀθθὴ τηθη!]οηθα ἱπητηθ δύο Υ Ὀαίογθ, [ἀπΠ|688 
ἱπάοοά 10 πιθδὴϑ ἐλ τηδιἃ ψὰὸ Κορὺ ἴμ6 ἄοογ.] Ὑμβοροὰθ ΜῈ 
(χχνὶ. 71.) μᾶὰ8 ἀλλή, αποίλον πιαϊα.2 ΝΟΥ, ἴῃ ὙΠ ΠδίουοΡ ΤΩΒΏΠΟΡ 

Δ ἘΟΡΡο [48 βροοϊοα βονογαὶ οἴΟΥ Οἱ βϑί οἢΒ ἰη 756 αοδρεῖ οὗ 8ι. Μαδικ, νυ ΐο νὸ Βανθ 
ποῦ τοοπὶ [0 ἙπυπΊογαῖθ. ὅθ ῬοιτΒ ϑυ]ορα, γο]. ἱ. ΡΡ. 49 --- 68. | 

3 Το ΒΟ] αἰ συ], ἴῃ τοοοης]ηρ [18 Δρράγθηῖ ἀἰβογοραηοῦυ Ὀείνγθοη [86 ἔνγο Εγδῃ- 
δε 1618, “' ἢΔ5 ΔΥΪΘΘῺ ἔγοιῃ [86 νϑίη Ὄχροοιδιίίοη ἰδὲ ΤΠΟΥ τηυδὲ αἰνγανβ δαῦτο τὶ οδ ἢ 
οἴδοῦ ἴῃ ἴῃς τηοξῖ τηϊμαΐθ δηα ἰσίνίαὶ ραγ ΑΓΒ: 88 1 1Π16 οὐ ὉΠ οἵ οἂγ τοὶ σίοη τεδιοὰ 
ΟἹ ΒΟΟΣ Δργοοπηθηϊ, ΟΥ ΔΩΥ͂ ΓΟΘΒΟΠΔΌ]6 δοῆεπιθ οὗὨ ἱπδβρί γϑίίοη γοαπίγοὰ 18 ἐχϑοῖ σοΥτο- 
δροηῃάοθηςγ. Τἢο δβοϊατοη, νος Μ|ὶςἢ836118 αδογναγάβ οἴετγοα ἴῃ ἢ18 Αππιεγλιρίσεη, δἴογὰβ 

[06 δβειἰδίδοιίοπ ὙΠ Οἢ ἃ οδη!ά τηϊπᾶ οδη ἀδδῖγο. Αϑἔ[ογ δίδιίίηρ ἰδὲ Μαίξιιον πδὰ εαἰὰ 
4 ΔηΟΙΠΟΥ τη, Ματκ “ τῆς τηδ!ά,᾽ δηὰ 16 " ΔΩΟΙΠΟΥ ηιαπ (ἑτέρος), ἢο ΟΌδοτῦνοδ, [6 νν ἢοἱθ 
οοηϊγλαϊοοη νϑηβςβ αἱ οηςθ, ᾿ἢ 6 ΟἾΪΥ δίύεπαά τὸ Φοόδη, ἴη6 απΐοῖ Βροοϊδίογῦ οὔ 4}} ψῃϊςῇ 
Ῥαδϑοὰ, ΕῸΣ [ὸ Ὑτ68 (ΧΥ  . 25.) " Τῇον βϑαϊὰ υπΐο ἢἷπι, δαὶ τποὰ ηοῖ δἷβδο οπθ οἵ Ἦΐδ 
αἰδοὶρΙο52᾽ ὙΈΏΘΠπος Ὁ ΔΡΡΟΑΓΒ [δὲ ἴΠΘΥΟ γ6 ΓΟ δον γα] ὙΠῸ ΒΡ ΚΘ οἡ 1[}}}8 οσσαβίοῃ, δπὰ (Πβὲ 
Γ} ἐς τ ἷδ δαϊὰ ὈΥ Μαιμον, ΜαγΚ, πὰ Τλικθ, ἸΔΔΥ ὙΘΓΥ ΟΑΒΙΥ Ὀ6 ἔσιιθ. ὙΒΟΣΟ ταὶ ῥσὸ- 
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Ἰιαττηοἶβίβ ΤΩΑΥ͂ ΤΘΟΟΏΟΙΪα {Π 688 ΘΧΔΠΊΡΪ68, Π6γῸ ν01}} 4] σϑγ8 γϑιηγδΐῃ 8 
ΠἸΈγθηοο Ὀούνθοῃ ἴΠ6 ἔνχγο δοοουηίδ, τ ΒΙοἢ σοι] πανα Ὀθθ ἀνοϊἀοά, 
1 Μαγκ Παὰά οορ!εα ἔγοπι Μαίίμον. Βυΐῦ σι ῇδῦ 8118}} τγθ δα οὐ ἰπ- 
βίδηςαβ, ἰῃ Μ᾽ ΐοῖ [ΏΘΥΘ ΤΑΥ͂ Β6Θ Δ ΠΟ [066 οὗὨ Σοσοποϊ]Ἰοη  [[ πτ6 
σομρατο Ματὶκ ἷν. 86. δπὰ 1. 356. ἢ Μαίῦ, νὴ]. 28---84,, νγ6 884}} 
πα ποῦ ΟΠΥ ἃ ἀϊβδγθποθ πὰ {Π6 δυτδηρσοιμθηῦ οὗ {86 ἔβοίβ, θα βυθοῦ 8 
ἀοίογιηδίίοη οὗ ἔϊππθ, {παῦ 1Ὁ Ιοοκδβ ἴο βοῃηθ 828 1} ἃ γϑοοῃοὶ Δ ΌΟα 
ὙΘΙῸ ἱπΙργ ΘΟ ]040186.0 ΕῸγ, δοοοσαάϊηρ ἰοὸ Μαΐου, οὐ 186 ΔΥ δῇεσ 
{8:6 ΒουΔ0η οἡ {88 τηουηΐ, ΟἸγῖδὲ δηϊογοα Ἰηῦο ἃ βἢϊ]Ρ, δηα ογοββοὰ {Π6 
Ἰακο οὔ Οὐδηπθβαγοῖῃ, ἤθτθ δ Θηοοιπίογοα ἃ ν]ο]θηΐ ἰοπηρεβέ : Ὀαΐ, 
Δοοογαϊηρ ἴο Μασ, {818 ονθηῦ ἰοοῖς ρἷδοα οἡ ἴπ6 ἀδΥ δέίο 1[ἢ 8 Βθυτηοη 
1 ῬΑΓΆΌΪΕΒ; δηά, οὐ {π6 ἀδΥ ὙΒΙΟΝ [0] ον θα {πᾶ΄ὺ οὐ ψὨϊοῖ (ἢθ 
ΒΟΙΔΟΙ ΟἹ {Π6 τπιουηΐ γγχκ8 (6 Ἰνογοα, ΟΠ σῖδὶ νγοηῦ, ποῖ ἴο {Ππ6 βθα- 8146, 
Ῥαὺ ἴο 4 ἀεβογί ρἷδοθ, σἤθποθ ἢ ραββϑα {ῃγουρῇ ἐδ ἴονσηβ δπᾶ 
1]ασοθ οὗ (141166θ. Αποίπονς ᾿ηϑίδῃσθ, ἴῃ ἀρ ηᾺ Ὁ Ὑὸδ βἢ8}} δπᾶ ἷἰ 

δαυλὶ ἀἰβηουῦ ἴο τϑοοηοῖα ὑπ ὕνο Εὔνδηρο ἰϑῖ8, 15. Ματκ χὶ. 28. 
σοιηραγοὰ ψιῖὼ} Μαι, χχὶ. 28. [πὶ Ὀοίῃ ρδοθβ {π6 «618 τ θβίϑ 
ῬτΌΡΟΒβΘ {Π18 αποβίϊου ἰο (Ἰτιβί, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; ἘΠ α της 
ἴο ᾿ῖβ Θχρυ βίοι οὗ ἴπ6 θγοΥΒ δπᾶ 86] 6γβ ἔτυπι 1μ6 ἰθρ]6. Βαΐ, 
ΔΟΟΟΡΙηρ 10 μα ϑὲ. Μαγκ Πιδὰ ῥγθυϊ!ουβὶν ταϊδίθα ἴῃ 1ῃ6 βμπὶθ 
ΠΑΡΊΟΥ, ᾿Ὁ ΒΘΘΠῚΒ 88 17 [818 απ βίο πδα Ῥθθὴ ργοροβοά οἡ {π6 {μ|γὰ 
ἄδγ οἵ ΟἸγῖθῦ β ΘΠΙΤΥ ᾿πῖο «ΘΥυϑα]οῖα ; δοοογάϊηρ ἴο Μαίθανν, [Ὁ τγ88 
Ῥγοροβθὰ οὐ {π6 βεοοπάᾷ. [1 Μίαγικ ποδᾶ οοριοἀ ἔτοπιυ Μαίίμον, {}18 
ἀἰἴδγοποα ἴῃ {Π6 1 δοσουπίϑ σου ]α ΠΑΓΪΥ Βανα αϊκθη ρῥἶδοα. 

ΤὮ18 18 ποὺ {π6 ρ͵δοα ἴο γϑιμδῦὶς οὐ ἰδ6 βοϊαίίοη οἵ {Π6 αἰ ΒΠΟΌ] 168 ; 
Ὀυΐ {πΠ6 ἔλοῦ οὔ Π6ῖν ᾿γὶηρ,, Δ8 1Ὁ γογα, ὁ {π6 βυγίαοθ ργονοϑ ἴῃ 1π46- 
Ῥϑῃάρθηοσθ οὗ {πὸ ὑνγο ἢιβύογιθβ. ΤΠ19 18 4180 πιοϑῖ οἰ θαυ βμονη ΟΥ͂ 
16 ΤΩΔΗΥ͂ ρΑΥΠΟΌΪαΓΒ ᾿ηἰγοἀπορ ὈΥ Μαγκ, τοῦ πονοῦ οου]ὰ Πανθ 
Ὀδοη ἀογνοα του Μίαϊαον,. 

10 τασϑὲ θ6 Ὀοτηθ ἴῃ τηϊπὰ {πὲ ὁπ6 οὐ͵]δοῖΐ οἡ {π6 ραγὶ οὐ Μ|ιοἢδ6118 
Ὑ628 ἰ0 ἀΐβρτονθ ἴΠ6 οδποῃΐοαὶ δας ο ΠΥ οὗὨἩ {18 (οΒρ6ὶ απὰ {παὶ οὗ 
Το (866 [86 ποχῦ ομδρίθυ); ἤθῆοθ ἢὯ8 πιαφηΐμεα δαρροϑοα ἀ8- 
ΟΥ̓ΘΡΆΠΟΙΘΒ, 

ϑῖποθ, ἴΠ6η, 1 18 ουἹάθηΐ ἐμαῦ δι. Μίαν ἀἰὰ ποῦ ΘΟΡΥ ἔγοιῃ 1Π68 
ἀοδρεὶ οὗ δὲ. Μαείμον, [86 χφιυοβίίοῃ ΤΟΟΌΓΒ, ΠΟΥ ΔΓΘ Ὑ716Θδὃ ἴο ΓΘΟΘΟΏΟΘΙΪΘ 
1Π6 βύυικίηρσ οΟἸποΙάθμοθβ δούνγθθῃ ἰδ 6πὶ, ΠΟ ΟΟὨΙ͂ΘΒΘΘαΪΥῪ οχ δύ 
ΒΟ ἴῃ βίγὶβ, σογάβ, δῃὰ {πῆρ Κορρα, δπᾶὰ δῇογ πϊπιὶ Μιοβδο]!δβ, 
δηἀοανουγοα ἴο δοοουπῦ ἴῸγ ἴΠ6 Θχϑιηρὶοβ οὗ νϑῦραὶ ΠΑΥΠΊΟΩΥ ἴῃ {86 
1γθ ἢγεῦ (ἀοβροΐβ, ὈΥ {π6 βυρροβιου {μπαῦ ἴῃ ἰμο86 θχϑιηρ]68 {Π6 
Ἰῦνδηρο] ϑί8 τοίδι θα ἐδο ΜΟΤὰ8 Ἡ ΒΙΟΒ μαα Βδ6θη τ6αἀ ἴῃ τπιογα ἀποϊθδι 

ὈΔΘΌΪΥ 6 ΤΏοτο ἔπη ἴ᾽6 ΤἾΓΟΘ ὙὮΟ δσὸ παπιϑὰ; αὶ [Π6 τηδί ἃ, γγθο πδὰ ἴῃ 8 [ΌΓΤΩΘΥ ἰπεῖδηςθ 
τϑιοκηϊδοα Ῥοῖου, ΔΡΡΘδΥΒ ἴο Βαῦ τηδὰθ ἴΠ6 ἀδοροβὶ ἱπιργοββίοη οἡ ἢ τηϊπά; πᾶ ἤεῆςς, 
ἴῃ ἀϊοιδείηρ τἷ8 αοθροὶ το Ματκ, πα τιϊρῆν μανο βαιὰ ἐλε πιδὶ ὰ." Βίββορ Μιάα]οιοῦ ̓Β 1)0ο- 
ἐσῖηο οἵ ἴῃς Οτοοῖκ Ασιίοϊο, Ρ. 285. ἔγχει οἀϊϊοη. 

1 ΜιοδδδΙΐδ, νοὶ]. 1. Ρ. 320. Κορρε (υέ φεργὰ, ΡΡ. 57---59.) [88 χίγεπ βεύεσγαὶ δἰ τομαὶ 
ΘΧΔΙΏΡΙ68 οὗ δεοσηΐης οοπιγααϊοτίοηδ Ὀοίνγθθη ἴπ6 ἔνγο ΕΥ̓ΔΏ ΡΟ ἰδῖδ, ργουΐηρ τπδῖ Ματκ σου]ὰ 
ποῖ πᾶνὸ οορἰοὰ ἴτοπι Μαδιίπον. Οἡ 16 δβυδ)οοῖ δῦουθ ἀϊδβειιβδεά, τς τοδ θυ Μ}}} ὅπὰ 
τα οἢ ἱπηροχίδηϊ ἱπίοττηατίοη ἴῃ Φοποδ᾿β Ὑἱπάϊςαιίοη οὗὨ [Π6 ἔοστμοσ ραγὶ οἵ 8ι. Μωι]ονν 
Θοδροὶ ἴοι Μτσ. ΥΝ εἰβίοπ 5 Ομβαγγρο οἵ Πἰδυσδείοπδ, ΡΡ. 47---86., μτϊπιεὰ αἱ (μ6 ἐπὰ οὗ δ15 
εἰἰτὰ νοϊυπαθ οὐ ἴπὸ ὕδποη: ἀπὰ αἶδὸ ἱπ 186 1,διἴπ τηοεἰ8 οὗἨΘ Βαγῖι8. υϑδη ὙΥ 1168, ἐπε Ἰοἀ 
ϑροσίπιοη Ηοτταδπϑαϊίοιπι ἀ6 ἰἴ8, απ δΌ ὑπὸ Μδγοο διιηΐ πασταία, δ σορίοδλιν εἰ 6χ }}}- 

υδιίιδι δ 00, 4ιδπὶ ἃ οξείοτὶϑ Ενδηρο δι ἐχροβὶία. ὅνο, Ττβοοι δὰ Βποημπ,, 181}. 
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(ὐοεροἶβ, βο 88 {πο86 τηϑηϊϊοποὰ ὈΥ Τλῦϊο ἴθ 818. ργδῆιοθ, θυΐ 
1Πογα ἄοθβ ποῦ Ἀρρθᾶγ (0 ὈΘ ΔΗΥ͂ ΠΘΟΘΒΘΙΥ͂ [ῸΓ τ βου πρ' ἴ0 βυο ἢ} δῃ 
ΠΥροίβοβὶβ; ἔοσ, 1 [πὸ γβῦ ρίδοθ, [Ὁ οοπίγδα!οῖθ {π6 δοοοιηίβ σίνθηῃ 
ἔγοια {86 οαυΐγ ΟΠ τιβάδη τυὶΐογβ ἀθουα οἰϊοα ; δπηά, βθοοπαΐυ, 10 τλδΥ 
Ὀ6 δοοουπηίθα ἔργ ἔγουι οἵποῦ οαυ8θ8. Ῥαΐοσ ,χαδ, θαυ Υ τ Μαὺ- 
{πο νν, δὴ οΥγ6- ὙΪΠ688 οὗἨ ον Ἰωογ δ ταϊγδοὶθθ, δηὰ δεαὰ 84180 ποαγὰ 18 
αἰβοουγβθβ, Δπα οἢ Βοπιθ ΟσοδβΙΟἢ8 νγ188 δ πλιοα ἴο Ὀ6 ἃ Βρθοίδίον οὗ 
ἰγταπβδοίίοηβ ἴο ψ οὶ 4}1 [816 οἴμοὺ ἀἰβοῖρ 68 θοῦ ποῦ δάμη θα, Βοίἢ 
νοῦς Ηεῦτονβ, [πουσῇ {π6 Ὺ πτοίθ ἰῃ Η 6] πϊβίο ασθοκ. Ῥεῖογ σγου]Ἱὰ 
ἐπ γοίοσα παίυγα! !γ τϑοὶϊΐα ἴῃ μἷ8. ργοδομιησ ἴΠ6 βϑῖλθ δυθηΐθ δηα 418- 
οουγδο8 ψ ἢ Δίφιπον τϑοοσαά θα τὰ ἷ8 (οΒροὶ ; δῃηᾷ ἴΠ6 βϑῖ)θ οἱγ- 
ουπιϑέπποθ ταϊρῆξ δ6 τηθηϊ]οηθὰ ἢῃ {Π6 ΒΆΤΔΘ ΤηΔΏΠΘΙ ὈΥ͂ πι6Ώ, Ὑ7Π0 
Βουρῃῦ ποῖ δἰ ““ Θχοθ 6 ΠῸΥ οὗὨ Βρθθοῖβ," θυῦ ψιῃοβ6 τηϊπὰβ γοίδιποά 
{Π6 Τοπιθι γᾶποο οὗ δοῖϑ ΟΥὁΎ ΘοὨγ γβαί ἢ 5 ΒΊΟΝ ΒίΓΟΠΡῚΥ ἱπιργαβϑθὰ 
{π6πὶ, ονθη πὶ μουῦ ἰαἰκίηρ ᾿Ἰηἴο οοπεϊἀογαίοι {π6 1466 οἵ βυρογπαίαγαὶ 
συιάκπορ. τ 

ΙΧ. ϑιμρ οἷν ἀπά σοποίβομθβθθ, 11 αἰτηοβὺ ρἰοϊαγθβαιθ νἸ] ἀη 688 
οὗ παγγαύϊοη, δύ {π6 οπαγδοίογιδίϊοβ οἵ ΜαγκΒ ἀοβροὶ, ν ]οἢ, Θοη- 
β' ἀϑτίηρ {π6 δορίουβμθββ δηα τῃδ)θϑυυ οὐ 18 δι )θοί, --- [Π6 νδγιοῦν οὗ 
στϑαῖ δοίομβ 1 το αἴθϑ, δηὰ {Π6 Βιυρυγδὶπρ' οἰγουπηδίδῃοθβ {παῦ δἰίο παρά 
ἴδῃ, ἰοροῖπον ἢ {π6 πυμδγουβ δηᾶ Ἰροτγίδηὐ ἀοούγΙΠ68 δπα ῥγα- 
οαορῖβ ψ ΒΙοἢ 10 σοπίδ!π5,---ἶβ {πΠ6 βμογίοδθὶ πα οἰβαγοβῦ, [86 τηοβύ τϑδγ- 
νϑ]ουβ, δηα αὖ {π6 βαῖὴθ {{π|6ὸ {86 τηοϑὺ βα ἰϑίδοίουυ Ὠιδίοσυ ἴῃ ἐδ 
Ὑ 8016 ποῦ]. 

σΒΑΡ. Υ. 

ΟΝ ΤΗΞ ΟΟΒΡΕΙ͂, ΒΥ ΒΤ. {ΚῈ. 

1. ΤὙΠῈ ΤΙΤΙΕ οὗ {π|6 (ὐοβροὶ ἴῃ τηδηυβοῦὶρίθ ἀπ ΘαΥΪΥ ΘΟ Π8 18 
ὨΘΑΓΙΥ {Π6 88Ππ16 88 {παὖ οὗἉ ἰῃ6 (οΒρ61 Ὁγ δὲ. Ματγῖς. 

11. Οοποογῃίησ {π18 Εὔνδησο δῖ, τὸ μαναὰ Ὀυΐ 1116 σογίβιη ἸΠ οστη- 
δἴ:οη : ἔτοπι ψΠαῦ ἰ8 γϑοοσάθα ἢ (μ6 δογιρίυγοβ, 88 ν06}} 88 ἔγοιῃ {ῃ6 
ΟἰΓΟυτηβίδῃοαβ σοἰαιθα ὈΥ (86 δαγὶγ Ογϊβθδη τγιΐθτβ, {π6 [Ὁ] οσὶηρ 
ῬαγίουΪατθ ἤᾶνθ Ὀ6 θη οὈἰαϊ πα. 

Αοοογαάϊηρ ἰο Εαδθῦι8, συ Κθ νγᾺ8 ἃ ἡδέϊνο οὗ Απίϊοον, ΟΥ̓ ργοξε8- 
ΒΟ ἃ ΡΠΥΒΙοΙΔη, πα ἴον {μ6 τηοϑῦ ραγὺ ἃ σοιῃραηΐίοη οὗ [π6 δροβί!θ 
Ῥαυ]. Τδο τϑρογί, βγϑβῦ δῃποιποθα Ὀγ ΝΊΟΘρΒογαβ (1801, 4 ὙὙΧΠΘΓ 
οὗ {π6 ουγίδθη ἢ οαηίυγΥ, ἰμαῦ 6 γγἃ8 ἃ ρδι πίθου, 18 ΠΟῪ 0 81}Υ 6χ- 
Ὀ]οα6α, 848 Ροϊῃσ ἀοβαςαϊο οὐ ἔουπααίίοη, δηᾶ δουπίθπαπορα ὈΥ̓͂ πο 
ΔΠΟΙΘηῦ ἸΥΥΓ6γ8. ΕὙΟΙΩ δἷ8 δἰϊοηάϊησ Τα] ἴῃ ᾿ἶ8 ἰγανοΐβ, αηα 4150 
ἔγομι {Π6 ὑθβιλιΠ ΟΠΥ οὗ βοπηα οὗ [86 οαγὶγ Εαίμοτθ, Βαβηασο, ΕΔΓ οἷτι8, 
τ. Ἰματάπου, δπα Β,βῆορ Ο]οῖρ βανα Ὀδϑη ἰϑὰ ἴο δοποϊυάθ ἐμαΐ {18 
Εὐνδησο δῦ γᾶ8 ἃ {6 γν, δὰ Οὔρϑη, ΕΡΙΡἤδηΐιβ, αηα οἴμογβ μαγα βὰρ- 

' Ῥοιβ Βυ]) ορ Οοτητηοπί. νοἱ. ἱ. Ρῃ. 65---69. ΜΊΟΜΔο} 18, τοὶ. 11}. ΡΡ. 214,215. 
5 ῬγΠ, Παϊτοά, δὰ 1βοιϊοποπι Νον. Τεβί. ἢ. 179. Βίβῃορ Τοσα πο Β ΕἸοπλθηῖβ οὗ Ομ γἰδὶ 

ΤΠοοΪ. νοὶἱ. ἱ, Ὁ. 819. 
δ᾽ ΒΙΔΟΚιν 41} 8 ϑρβοτγοα (Ἰ]δδββὶςβ, νο]. 1. ἢ, 393, 
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Τοροὰ παῖ μ6 γγᾶθ ὁπ6 οὐΓἹ [86 ΒΕΥΘΗΑΥ ἀἸβοῖρ]68 ἢ δὰ [818 Δρρϑαῦβ ἴοὸ 
Ὅθ οοπίγααϊοίοα ὈΥ 1υ[κοἶΒ οσσι ἀδοϊαγαύΐοη ὑμπαῦ Ἦθ γγχαὰ8 ποῖ δὴ δγ6- 
ὙΪΠ688 Οὗ ΟὟΥ ϑανιουγβ δοίϊοπβὶ ΜιΟΠΔ6}18 18. οὐ ορίηΐου ἐμαὶ ἢ 6 
γγ88 ἃ (ἀθη116, οα 186 Δι ΠΟΥ Υ οὐ Ῥδ0} 8 δχργαβεῖοπβ ἴῃ (ΟἹ. ἰν. 10, 
11. 14. Το τηοβὲ ργοῦϑθ]θ οοη͵θοΐαγα 18 ὑπαΐ οὗ ]βοβη, βάοριο ὈΥ 
Κυϊπδεῖ, νἱΖ. παῦ {Κα τγᾶθ ἀθεοθπ θα ἔγοη (θη 6 ραγθηΐϑ, ἀπα 
[πῇ ἴῃ ἢ18 γουτῃ Πα δά οιηδγδοθα « ιἀαΐϑηι, ἔγοτα το Β6 τγαϑ Θοη- 
νογίεα ἴο (τ Ιϑθ δ γγ. Τῆς Ηδργαο- τοῖς δίν]6 οὐὨἨ νυ οὔ- 
ΒΟΡΎ 8016 ἴῃ ἢ18 τυ ηρΒ, 8 ΘΒΡΘΟΙΆ]1Υ (μ6 δοουγαία Καον]οᾶσα οἵ ἐῃ68 
“76 18}. το] ρίοη, τ 68, ΘΘΓΘΠΊΟΠ 68, 8Πα ἀδαρ68, ΘΥ̓ΘΓΥῪ Ν᾽ ΠΟΓΟ ἀἸβοοσηῖ} ]6 
Ῥοίμ ἴῃ δὶ8 (ἀοβρεδὶ δπᾶ ἴῃ 188 Αοἱϑ οὗ (86 Αροβίέϊββ, τηϊρῃιυ βθϑῖὴ ἴο 
1Δθηε ἐν [π6 δυΐμον τ ἢ (86 «}6τ)8, γΣ 116 Ἀ18 Ἰητἰπηαΐα Κπον]θάρο οὗ 
1Π6 αστοεῖ ἰδηρστιαρο, ἀἰβρίαγοά ἰπ (Π6 ρῥγϑίβοθ ἰο ἢϊ8 ἀοβμεὶ, τ ῃϊο ἢ 18 
Οομηροβοά ἴῃ αἰθραπί αὐθθκ, δπὰ ἷ8 Οσθεῖς πᾶπὶθ Λουκᾶς, ταϊρ δῖ 
Ββον [μὺ ἢ6 τῦᾶϑ ἃ (ἀθηῖ!6. ὙΤΠ18 οοπ)]θοΐαγα 18. ζασίθο βαρροτγῖοά 
ΕΥ̓͂ ἃ Ραβϑαρθ ἴῃ 186 Αοἴβ, ἡπὰ ΟΥ̓ δποίῃεον ἴῃ (6 ΕἸΡΙ8116 ἴο {πὸ (Ὁ]ο8- 
ΒΔ η8. [Ιὰ {Π6 ἔοσιμογ (Ἀοίβ χχὶ. 27.) 10 18 τοϊαίϑα τῃαὶ {π6 Αϑίαϊζιο 
.16ν8 βύγτθα ὼρ [86 ρϑορὶβ, θθοδαιβ Ῥϑὺὶ μια ἱπίγοάποοθα (θη. 1168 
Ἰηΐο {π6 ἰδιλρ]α, δηὰ ἴῃ {Π6 [Ὁ] ον σοῦθο 1 18 δα ἀθα ἐμαὶ {ΠῸ Υ πδὰ 
Ῥδίογθ βθθὴ νὰ Βἰπλ 1π {π6 οΟἿΥ ὙτΟΡΐτιθ δὴ ΕἸ ρμοϑίδῃ, ν᾿ ποτὶ 
ΠΟΥ δβαρροβοά {παῦὺ Ῥδὺ] πὰ Ὀγουσπῦ ἰπΐο [86 ἰδπιρὶθ. ΝῸ ταθητοῃ 
18. Ὦ6ΙΘ τηδαθ οὗ 1κΚ6, ἡπουρἢ 6 νγὰ8 ἢ {Π6 ἀροβῖϊθ. Οἴρισθ 
Αοἵθ χχὶ. 15. 17.. σῇαγο ΖΚ βρϑαῖκβ οὗ Βἰμηβ6]  διποὴρ ἴ6 σοηη- 
Ῥϑηϊοιβ οὗ δ}. Ηδῃσθ 1Ὁ 88 Ὀδθὴ ἱπέογγοα ἰβαῦ 6 ν88 τϑοϊκοποά 
δι "σ᾽ ὑΠ6 «6 »γ)8, 916 οὗἨ πθότὰ ἢθ τηϊρῃΐ Ὀ6 δοοουπίαα, 1 Πα Βαά Ὀ6- 
ΟΟΙΏΘ ἃ ῬΙΌΒΕΪγίθ ἔτοπὶ (ἀθη.] δὰ [0 {Π6 «6ννῖ8}} το] σίοθ. [ἢ 186 
ἘΣ Ι8016 ἴο [86 (ὐο]οββίδῃβ (1ν. 11. 14.), δῇϊου δὰ] μαὰ νυ οῃ τὴ6 
Βα] αἱδῦ!ομ8 οὗ Ατιβίαγομιιβ, Μάγουβ, δα οὗ «6808, βυγπδπηρά « υϑέι8, 
Π6 δή(8β, “" τοὐο αγὸ Οὗ ἐΐλθ οεἰγομπιοίδῖοπ. Ἵ17|686 οηἶψ," Ἀ6 σοηί 68, 
“4 αγὲ πιῃ 7εἰϊοιο-ιοογὰοτ 8 (τιδϑηϊηρ [μ086 οὗὨ 1Π6 ΟἸΓοΟυ πη Ο 810) προ ἐδδ 
ἀϊπσάοπι ὁ. Οοαά." Τα ἴῃ ἰδ6 ἐουγίθεπι γοῦβθ, μα δα 5, “ 7,μᾶφ, ἐλ6 

Σ Βίβδορ ΟἸοεἷς, Βονγονοσ, ἢΔ8 δσριιοὰ δὲ στοαὶ Ἰοηρίῃ, (μὲ [Π 6 σοπδιΓαοίίοη οὗ μικο ἱ, 2. 
Ἰοδὰδ το τπ6 σοποϊαβίοη τἰαὴ ἢ6 ναβ ἢἰπηβ6 ἢ δὴ ΟΥ̓́Θ. Π688 ἀπά ρϑγβοηδὶ δἰϊοπάδηϊ προ 
6888 ΟἸὨτιϑῖ; δηὰ ἰδαῖ, 88 ἢ6 18 [86 ΟΥἹΥ Ενδηρο δὲ ὙΠῸ ρῖνοβ δὴ δοοοιηξΐ οὗὁὨ 1[Π6 ΔρροΪ"ῦ- 
τηθπΐ οἵ ἴΠ6 ΒΟΥΘΠΙΥ, ἰδ 15 τηοβὺ ργοῦδῦ!ο τπᾶῖ ἢ ἯᾺ5 οπὸ οὗἉ [δὶ Ὠππιρεσ. Ηδ δά να, ιμδὲ 
1Π6 δοοουηὶ οὗἩ ΟὨΓίδι᾿ Β οΘοσωσηθησοιηθηΐ οὗὁὨ Πδ ΤῊ Ϊ Πἰ ΒΓ αἱ ΝαζΖδαγοιὴ (ἶν. 16----392.}), νν Βίοἢ ἰδ 
ΟἿΪΥ 511 ΠΕ} τοΐοττεὰ ἴὸ ὉῪ Μαδον,, ἀπά ἰβ τοϊδιθὰ ΟΥ̓ ἤθη ΟἾμοσ οὗἨ τς Ενδιηρε]} 8:5, [8 
εἴνοη ἢ Βυ ἢ ΡΑΓΟΟΌΪ ΓΙΟΥ͂ οὗ εἰγου πηδίδησοδ, δη ἃ ἴῃ δι ἢ ἃ ΠΙΒΉΠΘΟΙ, 48 οΥΐησὺΒ ἐπε ΠΟΥ͂ 
ΘΔΟΙΌΔΙΙΥ Ῥϑββοὰ ἴῃ [86 ργθδθῆοθ οὗὨ ἰΐ8 ττίϊοῦ; δηᾶ, ἤιγίθον, (παῖ, 88 Π6 τηδητιοπδ ΟἸΘΟραθ 
ΌΥ͂ ΠΔΙῺΘ ἰπ Ὦἰβ ὙΘΥῪ ῬΑΓΙ ΑΓ δηὰἀ ἱπιογοϑιηρ δοσουμῖὶ οὐ 411 ἐπδὺ ραββοὰ Ὀείνοθη Οἢγὶβὲ 
δηὰ 1Π6 ἔνγο ἀἾ8. 1} }0}]65 οἡ ἴπο τοδὰ ἴο Επηιηδυϑ, νγοὸ σ1} ΠΑΓΟΪΥ ΒΌΡΡΟΒΟ. ἢΪπὶ ἴο Ὀ6 ἱρθογδιξ 
οἵ 106 παιηδ οὗ 1ῃ6 οΟΥδοΥ ἀἰδοΐρὶο, ν οἢ Ὁγ. ΟἸοῖρ πηἀδογβίδηαβ ἴὸ Ὀ6 ΠκΚὸ Εἰπαβο)ῖ, ἀπά 
ἘΚ τπ8ὲ μΠ6 σοποραὶοα κἷ8 πδῆῖθ ἴον ἴἢ6 βᾶπι6 τοδδοη ἴπδῖ Φ01π σοηοθ8}8 8. Οὐ ἢ ΠΑΙΏΘ 
ἱῃ 186 αὐδρεὶ. (ΠΙβϑογιδιίοι ου τἴἢ6 Οτρίη οὗ [μ6 τγοα ἢχβι σσοβροΪβ, ἰπ Βρ. Ο.. Β οἀϊιίοπ 
οἵ διδοκβοιιδο᾿β Ηἰβίογυ οὗἁ ἴδ ΒΊ6]6, νο], 1], ὉΡ. 89 ---93., δῃηὰ αἶδο ἰπ ἢἷ8 1) γθοῖ 08 ἴυτ 
16 διυαγ οὗἩ ΤΒΘΟΪΟΡΥ, ΡΡ. 866---377.) Βιῖ τ} }8 ΠΥΡΟΙ Β 6518, τυ Ὠοἢ 8. ργοροβοά δηΐδ βὰρ- 
Ῥογίοα νὴ ρτοδῦ ΔὈΠΠΕΥ, 18 ορροβοᾶ ὉΥ (δε ἔδεῖβ ὑπὰλ 106 πδῆῖα οἵ ἴπο Εὐνδηρο ἶἰϑὲ ἰδ ΝΟΥ 
68}; δπὰ τἢδὶ βίποο 9688 (Ἰτὶδὺ ΘΙ ΡΙογοα ΟΠΪΥ παιῖνο 76 νν8 88 ἢΐ8 δροβίϊ.β ἃπαὰ π|15- 
“δἰοπΑγῖε8 (ον ἴῃ τΠἷ5 ἰχἢ το ΠΩΔῪ σου βίον [ἢ 6 ΒΕΥΘΠΓΥ ἀϊδεῖρ)68), 1 15. ποῖ ᾿ἸΚοὶγ τμαὺ μ6 
τοῦ ἃ αν βοϊοοϊθα οη6 ὙΠῸ 828 ποῖ ἃ ἤεῦτγεν οὗἩ ἴτἴῆ0 ΗοΌτοινΒ, ἰῃ ΟἾΠΟΥ ποσὰ 8, ἃ 96 
ΌΥ ἀοδβεθηξ ἴτόπι Ὀοϊῃ 8 Ραγθηῖβ, δὰ ἀμ]}γ ἰπἰυϊαϊοὰ ἰηΐο τ[π6 “6 νυν 18) οματοῆ. θά 68, 
τὴ6 ψογὰβ ἐν ἡμῖν, απιοπρ μα (ἷ. 1.) δ] οτῖθα τῃ6 σοπ)οοΐαγο ἴμᾶῖ δ δὰ τεδιἀοδὲ [ὉΓ ἃ σοῃ- 
Βἰ ΘΓ ὉΪα εἶπα ἰη πάπα: δηᾶ, 88 δ Ῥχοΐδββοβ ὑμδὶ μα ἀογίνοα 8 ἱπίοσιηπιοῦ ἴγοτ ογ8- 
νἰτη68868 ἀηἃ τηϊηἸβίοσβ οὗ Φ6δι8 ΟἘγίβι, (Π18 οἰγουταδίαβηοο ὙΠ δοοοῦμι ἴυσ [6 σταρἷς 
᾿ρϊ θη 688 ὙγΠῈ ὙΒΙΟΝ μὸ ᾿85 τοοοχά δα ραγιϊσα αν ουθηίδ. : 
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δοϊουοα ρμἢγειοίαπ, ἀπά επιαξ, βαϊιὲε ψοι. ΑΒ {86 δΔροβεῖθ ἴῃ {818 
Ῥαββᾶρα ΟρρΟΒ68 ἴμθτὶ (ο ἴμ6 ΟὨ τ βίϊδῃβ τγη0 πδα Ὀδθη οοηνοτίθα ἴγοιι 
) Δ απ), 10 18 ουάοην ἐπα 10}Κ6 γα ἀοβοθηθα ἴγουχ (ἀθῃ(1}6 
Ῥᾶγθηΐβ, 1 [86 ραββαρα ἄοβϑ ποὺ τρδγκ ]ιῖτὰ ἴο θ6 Β'ΠΙΡΙΥ 8 (ἀβῃ[18. 

ΤΒο ἄγϑς τα ἰμαΐ [μ18 Εὐνϑηρ δ] θὲ 18 τηθπ οποα πη ἴἢ6 Νοὸν Τ αβία- 
τηθηῦ, 18 ἴῃ δὶβ ΟΥ̓ ΠΙΒίΟΙΥ οὗὨ ἴμ6 Δοίβ οὗ {[πΠ6 Αροβί]ϊοβ' Υ8 {πον 
Βηά πῖπὶ (Αοίβ χνὶ. 10, 11.) στ Ῥδὰ] δ Ττοδβ ; ἴπθησθ Πα αἰἰεπαρά 
δῖα ἰο ΡΙΜΙΡΡΙ, ΒΟ ἀραὶπ {Π6 ΔΡΟΒΕ]6 Ἰοϊηδὰ ἢ ; πὰ {μ6η66 ἢ6 
νοπΐ νι δὰ ἴο Φογαβαίοθια ; οομθηυθα νυ ἢ} ἢϊπι ἴῃ ἢ18 ἰτουῖθ8 [ἢ 
Τυᾶκα; ἀπὰ βαι]θα ἴῃ {π6 βηῖὴθ βῃ!ρ ὙΠ Ὠΐα, θη 6 τνῖ8 βεηΐ ἃ 
ῬΓΙΒΟΠΟΡ ἤτοι ββαγοα [0 Βόπιθ, ψ ΏΘΓΘ ἢ6 βίαυϑα ψ ἢ Πῖπὶ ἀυτίης 
ἢ8 ὕνὸ Ὑθαγβ᾽ ΘΟΠβποιηθηῦ. ΑΒ ποῃδ οὗ ἴῃ6 δηοϊθαῦ Ελτ]Πο6γθ πᾶνε 
τηδπςοηρα 18 βυβουιηρ ταδγίγσάογα, Ὁ 18 ργοῦδὈ]6 ὑπ μ6 ἀϊοὰά ἃ 
πδίαγα] ἀοδί ἢ." 

ΓΑ τηοάδγῃ {μθοσύ, ἰμαῦ δια ἴῃ 1Π6 Αοίβ δπὰ Εὐ ρ᾽8Βι10ὁ8. νγὰβ 186 
ΒΆΙΩΘ ὈΘΙΒΟΏ 848 16, γαὰ8 Ὀγουρΐ ἔογναγαὰ δημα πιαϊηἰδι θα (ἈΓΟΥ 
Ἠδπη6]) ὈΥ {Π6 Ια Μτ. «“οβιίδῃ (σπου 1π 8. “ 1ἱϊογατυ Ηϊβίονν οἵ 
ἐπ Νφθιν Γοβίδιηθηί,» δηὰ ἴῃ οἴποὺ ῥἷδοθβ: 10 18 ΠΟΥ οἰοβοὶν δο- 
προίρα ἢ {6 θοοῖς οὗ Αοίβ {πὴ 10 (6 (ἀοΒροὶ 186]; θὰϊ τ|16 
τηθηΐίοι οὗἉἨ ἐδ θο]οηρθ Π6Γ6, ἃ8 Ὀοὺ δ γοσκβ ργοοοοαρα ἴτοπὶ {Π6 88Π16 
δαΐμοσ, [0 18 ποθ ]θββ ἴο ρὸ τηϊπαίοὶν ᾿ηΐο [86 δι ρροβοά ργοραθ}} {168 
τ ΒΙοἢ μανα ὕθθη μπουρῇΐ ἴο νου {18 ποίϊοῃ ; 1 18 8 ΤΏΘΟΓΥ ἡ ΒΙΟἢ 
σου] πανοῦ θ6 ρῥτονϑα ἔγομπι ϑογιρίαγα, ἢ] ἢ ρῖνα8 ἃ8 ποῖ ἃ Ὠιηΐ [0 
ἸΔομ αν 5.188 τὴ τ Τυκ6, ἀπα 11 σοη γαάϊοίβ 41} (Πα σου] Ὀ6 σαι μογοα 
ἴγοσχα 6 Αοίβ 8 (0 {πμ6 {ἰπ|6ὸ ἤρθη [κα Ἰοϊποα τῃ6 Αροβί]6 Ῥαυὶϊ, 
δηα {ῃ6 ρογίϊοη οὗἩ {π6 Ἰοπσπουησβ ἤθγ6 τοοογα θα ἀυγις 110] (ΠΟΥ 

᾿ς Υ6γ6 Τοροίμοσ, ΤῊΪΒ ΤΠΘΟΥΎ 15 β ΠΟΙ ΘΓ πο οοα δπὰ τοίθα ὈΥ 
Ὧν. Ἡλανιάβοη. {1 πὐγοάποίίοῃ, 11. Ρ. 20.}} 

111. Τῆο σομυϊπθηθδβ δηαὰ Δ ΠΘη ΠΟΥ οὗ ΓυΚο 8 αοεροϊ, δπὰ οἴ 
[018 ΠΙβίουυ οὗ ἴμ6 Αοίβ οὗ ἴῃ 6 Αροβιί]ββ, ἄγ σοηβυτηθα ὈΥ {6 ηδηϊ- 
ΤΟΙ ΤΟΒΕ 0188 ΟὗἨὨΤΠ6 ἀποϊθηῦ ττιίοσβ. [Ι͂ἢ [Π6 βϑοοῃηὰ σϑῃίγυ ἰζ 18 
Ταροαί αν οἱἱοα θγ Ψυδίϊη Μαγίγτ 3, απ 10 δα {Πθὴ ϑθὴ ἴῃ λαῤίμαϊ 
ἰι86 ἴῃ 1Π6 ΟἸΥΙβυ ἢ ἈΒΒΘΠΌ]168, ΟΥ̓ 86 ΠΙΑΓΙΥΤΒ ΟΥ̓ ΤΠ γοηβὅ, δπα ὈΥ 
Ἰτοπθυϑ.. Ταγίυ ] απ δ, αὖ [ἢ 6 οοτηπιοποοιηδπΐ οὗὨ {Π6 {π|γὰ σΘὨΓΌΓΤΥ, 
Δϑβογίθα δραϊηδῦ Νίδγοϊοῃ {π6 ρει οηθ88 πα πίοι νυ οὗ [Π6 ΘΟρΙδΘ8 
οἵ [μὑἰκο 8 ἀοΒροὶ, τ] οἢ 6͵Θ δατηϊ 6 ἴο Ὀ6 ΟΒΠΟΠΙΟΑΙ ΕΥ̓͂ Ὠἰιη86] Ὁ 
δηα ΟΠ γΙΒΌΔη8 1ῃ ρΈΠοΓαὶ, δπα ἴῸγ [818 ἢ6 δρρϑαϊϑὰ ἴοὸ ναγίουβ δροβίο- 
1104] σῃυγοῖθθ,. Οτιροῃδ, ἃ ἔθ ινν γϑδγ8 δέζοσ, τηϑηΐομβ {86 (ἀοβραΪβ ἴῃ 
1Π6 οΥΔΩΓ ἴῃ ὙΠΟ ὉΠΟΥ͂ ΔΥΘ ΠΟΥ Ο,ΘΠΘΓΆΪΙΥ ταοοϊνοά ; {π6 {ῃϊγὰ οὗ 
ὙΠΙΟἢ [6 Βαγ8, “18 [μαῦ δοοογάίησ ἴο Κα, [86 (ΟΒρ6] οσοπιπιοπαρά 
ὈγΥ Ραϑυ], ρυ] πο ἴον ἰῃ6 βακα οὔ (86 (ἀὐβηΐ]α οομνογίβ." ὙΤΠθβθ 
ΤΘΒ ΟΠ 68 ΔΓ6 ΘΟΠΠττηθα ὃν υβοῦ!αδ, {π6 μβουο- ΑἸΠαπαβίιβ, ατὸ- 
ΒΟΥΥ ΝαζΖίδῃζθη, ἙΓΟΘΌΥΥ Ν τ τη, ]οτολθ, Αυσυδίηθ, ΟΠ γυβοβίοῃι, 
Δηα 8 δοβί οὗὨ ἰαΐδσ ὙΧΙΘΙΒ; σμοβα δνιάθῃσθ, Ὀθιησ οΟ]]οίοα ὈΥ 189 

Ὁ Ἰατάποσ᾽ Β ϑαρρίετηοπὶ ἰο ἢἷδ8 Ογοα! Ὁ. γ, ομαρ. Υἱ, Ὑγοτῖκβ, 8νο. νοὶ. υἱϊ δ. ὑῃ. 105-- 
107.; 41ο. νο], 11}. ΡΡ. 187, 188. 

3 Ἰδυϊηογ, ὅνο. νοὶ. ἱΐ. Ρ.. 120.; 4ϊἴο. νυ]. ἱ. Ρ. 844. 
5 Τοϊὰ. ϑνο. τοἱ. ἰϊ. ῥ. 150.; 410. νοὶ. ἱ. Ρ. 361]. 

. 4 [0]4, δνο. νοϊ. ἰΐ. ΡΡ. 159, 160.; 410. νο!]. ἱ. Ρ. 866, 
δ Τὺ] ἃ. ἅνο. νοὶ. ἱἰΐ. Ρ. 258.; 4ἴο. νο]. ἴ. Ὁ. 420. 
4 1ὐυϊὰ. ὅνο. νοὶ. 11. Ρ. 466.; 410 νοὶ]. 1. τ. 5682. 
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βοσυζαία δηᾶ Ἰαδογίουβ Ὦγ. 1μγάπον., 10 18 ποῦ ὩΘΟΘΒΒΑΡῪ ἴο Τορϑδΐ ἴῃ 
(18 ὑ]δοα. 

Νοῦν δίδπαϊηρ, {Π18 ἸΠΌΤΟΪΚΘῺ οἴδιῃ οὗὁἨ ὑθβθ τη οΥ ἰοὸ (Π6 σοηυΐπα- 
Ὧ688 8π6 Δὐἰποηθ ον οὗ Τυ Κορ (ἀο8ρ6], ᾿[8 ΘΑΠΟΙΙΟΑΙὶ δ ΠΟΥ (1ο- 
σοῖμοῦ τι ἢ ἰΒαΐ οὗὨ 1[Π6 (ἀοδροὶ ὈγῚ Μδυϊ) ἢα8 Ὀδϑη δ] δὰ π᾿ αἀπδϑίϊοη 
Ὁγ ΜΟΙ Δ6118; Ὑ1116 γδυίουβ αὐϊθπιρίβ ἤανα Ὀθθη πισάθ (0 ρυρῃ {ἢ 6 
Δ ΒΘΠΙΟΥ οὗἁὨ ρῬαγίϊου αν ραββασθϑ οὗ δῦ. 10.Κ6. Τἢδ οΟἸο τ οὗ 
Μιο46118, δηα [86 Ρ] Δ ΒΘ: ὉΠ ἀπά Ὀο]άπο88 οὗ (86 ΟὈ)εδοίοηΒ οὗ οἵ δὲ 
8.888Δ 8, ̓8.}{Ὑ 4 [111 πὰ αἰδθ ποῦ σοπβιἀθσαίίοῃ Ὀδίηρ ρίνϑῃ ἴο {πο ὶγν 
ΟὈ]ΘΟΓΙΟΏ8. 

1. Τὴ οδ]οοοηβ οὗ ΜΊομδθ118 ἠο ἔπ 6 ΘἈΠΟΏΪΟΑΙ δα ΒΟΥ Υ οὗἨὨ {6 
ΟοΒρο]8 οὗ Μαγκ δῃὰ 1ω0Κ6 8.6 88 [Ὁ]]ονϑ : ---- 

ΟΒΣΕΟΤΙΟΝ 1. ΤῺ ὕνο ὈΟΟΚΒ ἴῃ αὐοβίϊοῃ γογ6 γι θη ΌΥ͂ αβϑἰβύ- 
δηΐβ οὗἨ [Π6 ἀροβί].8. ΤᾺΪΒ οἰτουτηβίδῃσθ, 6 ΔΠΤτηΒ, δοτἦβ πὸ ῥσγοοῦ 
οὗ {86}. ᾿Ἰπθρι γί, ουθῃ 1 10 οου]ὰ θ6 βῃονῃ (μδΐ δι. Μαυὶ δπὰ δι. 
7106 τ γ θμαονθα 1 {Π6 ΘΧΊΣΔΟΓΙΠΑΓΥ ρἸ 8 οὗ {Π6 Ηο]γν ϑϑρί τι 
(48 Ἀρρϑᾶγβ ἴο ᾶνθ Ὀθθῃ [86 ὁ8486 1 ΤΊΠΊΟΙΠΥ δηα {Π6 ἀθαοοῃβ πχθ- 
ΠοηΘα ἴῃ {πΠ6 Αοίβ οὗ {π6 ΑΡροβι]68) ἢ, οὗ σι ὶοἢ, πουγονοῦ, ἴμ6 γα 18 πὸ 
Πϑίοσιοαὶ Ῥσοοῦῖς: Ὀθοδαβθ 8 ἀ1801016 ταῖσδ Ροββαβδ (Π 686 σι ἶδ, δπὰ γοῖ 
818 νυ ηρθ πού Ὀ6 ᾿ηβρισοά. Αμπά 1 ψὸ στουπα ἴπ6 δγρυτηθηΐ [ῸΓ 
1Π6ῖν ᾿πϑρισαίοη οα {86 ομαγδοῖον οὗ δὴ Δροβϑί!οβ δϑδεϊϑίδηϊ, [6 ἢ 76 
Ταυϑύ ΓΘΟΟῖγ 6 88 ΘΒ ΠΌΠΟΙ (86 σοηυϊηθ ΕΡΙ8116 οὗ ΟἸθιηθηΐ οὗ Ἔοιηο, 
δά [Π6 τΓΠῺρΒ οὗ ΟἾΒΟΣ δροβίο τοδὶ ἐδ Π6.β.ὃ 

ΑΝΒΉΕΒ “Τὺ 1} Ὀ6 δαπιἰεά, [μδὲ ΜΙατκ δπὰ 1,6 τότ ματι Ὁ]6, ρἱουβ τηθη : 
50, ἰδαῦ 1867 σσοτα 1906} χοηῦ, τγ6}}- ἸΠξοστηθα πηθη, δπὰ τηυδὲ παν Κπόνη {μ8ὲ ἐῃ6 
ςομλα ἰηρ ἴο τις ἴμ6 [βοῖ8 δῃὰ ἀοοσίγθθ σοι ργοῃοηαρα ἴῃ τῃ6 (ἀοϑροὶ νῶβ 
ποΐ Ἰοῖ ἴο 186 ἀἰβογείΐοη ΟΣ σΔΡΓΙο6 ΟΥ̓ ΕΥ̓́ΟΣῪ τρῶς μι αὖ Ὀδολτηα 86 ἀυ οἵ [Β0868 
ΟὨΪΥ ὙΠῸ τοῦθ ἰηβρίγοὰ ὃγ [86 ΗΟΪΥ αμοβῖ ἴο ὑπαογίδϊκβ ἴμ6 σοσκ. Νον, ᾿Γ 1Π686 
ἴπνο ἀϊβοῖρ] 68 δα Ὀθθὴ ὉΠ ΒΡΙ ΓΘ, οΟΥ ποῖ ὑπᾶδρ ἴΠ6 ἱπιπιοαϊαῖο αἰγθοίίοη οὗ ἀροϑί]68 
ὙΟ Ῥοββεββθὰ Ῥ] ΘΠ ΔΤῪ ἰῃβρί γατίοη, ἴτ που] ματα δυζιιθά στϑδὶ ργεϑυτηρίίοῃ ἴῃ {86Πὶ, 
πὶ βουῦ δΔῃγ αιγοοίίοη, ἰο τεῦ (οβροὶθ [Ὁ ἴ:6 ἱπϑίσιιοιοη οὗἩἨ (86 σἤυγοῦ. ΤῈΘ 
ΨΟΙῪ ἔδοὶ οἱ [οῖν τσὶ ἰηρ ἰ8, ἰμογοΐοσα, 8 ᾿ρζλὴς Ὁ δνϊάδποθ {παῦ {πον Ὀοϊἰενϑὰ {μοπι- 
δοΪνο8 ἴο Ὀ6 ἱπβρίὶγθά. ὙΒΟΓα 15 ἰδ [|| ἴότοθ ἴῃ 186 τοιασὶς οὗἩ [86 Ἰοασπδὰ 
ῬΤΟΐδΒβΟσ, δαῦ ὩΘ μον δ. Μασὶς πὸρ δ(. 10 Κ6 ἤανθ ἀθοϊαγοαᾶ, ἰΏ ΔῺΥ ραγὶ οὗ (πεῖς 
ἩΣΙΏρβ, ἴΒδὲ ΒΟΥ ἬΟΓΘ ἱμβρίγθᾶ: [Ὁ βυο ἢ 8 ἀθοϊδγαίϊοη 788 ὉΠΉΘΟΘΒΒΑΓῪ ; {πον 
σοηάαοῖ ἴῃ υπάογίαἰκὶπρ ἴο Ἡτῖῦδ βυο ἢ! ὈΟΟΚΒ 18 [868 Ὀοδὲ ουϊάθηοα ἐμαὴὶ ὑμ6γ Ὁ6- 
Ἰϊονοά ἐμοπιβοῖνθβ οδ]] θα ἰο {819 του." 9 

ΟΒΙΕΟΤΙΟΝ 2. [ὑ πα8 Ὀ6οῃ βαϊὰ {παὶ [ἢ6 δροβί]θβ ἐπϑιηβοῖνθθ ἢανθ 
ἴῃ {πεῖν ΕἸ 8168 τϑοοιωυι θη θα {8656 (ἀοβρθὶβ 88 σδῃοηοαὶ, Τμαὶ [Π6 
Ραββαρεβ ἀδθροηάθα ὑροὴ ἴοσ ῥγοοῦ 40 σϑῖοσ ἴο ὑῆ8β8 ΟΥΓ ΔΩΥ͂ ΟἾΠΕΥ 
τι θη (οΒρε]8, ΜΊΟΔ86118 ἀθηϊθβ: Ὀυῦ ονθη 1 {ποὺ αἸα 80 γϑοοιη- 
Ἰηθηἀ ἰποβα (σοβροὶβ, {μ6 δνυάθμοθ (μ6 δῇῆττη8) 18 δα ϑέμλοίουν : 
βοοδυδα ΤΠῸῪ ηισλέ Ὦανθ οοτητηθηθα 8. ῬΟΟΐΚ 88 σοηίδι πὶ πηρ ρΘηι1η6 
Βιβίοσι αὶ δοοουμίβ ψὶὲβουΐ σουομίηρ ἴῸΣ 118 1ῃβρίγαύΐοη. Απά {Π6 
[ΘΒ ΔΟΩΥ οὗὨ ἴμ6 αίμοτθ, γ8οὸ βίαίθ ἱμαῖ {π686 (ἀοβρϑὶβ 6. σϑβρεο- 
νεῖ ἀρργονϑᾶ Ὀγ Ῥεῖον δῃὰ Ῥϑυὶ, ΜΊοΒ 6118 ἀἰβιλῖββαβ 1 ΨΕΓΣΥ 
1π|6 οοσοθοηγ. ἀπά, Βῃα}}γ, μὸ ἀθπλυτβ 1ῃ τοραγαὰ ἴο [Π6 δνυϊἄθπορ οὗ 

1 Τιαγάπου, 8νο. τοὶ. υἱϊϊ. ὑη. 107--112.; 410. τοὶ. 111, Ρῃ᾽. 181---1091. 
5. ῶ Τίπι. ἱ, 6.; Α-ςἰΒ γτἱ. 8---8. 
3. Μ|ςἢΔ6}18᾽5 [πἰτοἀποιίοη, νοὶ]. ἾΨῬΡ 87, 88. 
4 «ΤΊ,6α δποὴ οἵ τἰἰ ΟἹὰ δηὰ Νονν Τοβίδιηθπιβ δδοοσίδί πο ὉΥ Ασομ θα]ὰ ΑἸ]οχδηᾶδε, 

Ῥχοίδββος οὗ ΤΒΘΟΙΟΩΥ δἱ Ῥυϊποοίοῃ, ΝΕ ΨΦοτθον,7 ΡΡ. 2302, 3203. (ῬΠποοίου δηὰ ΝῸῊ 
ὕοῖκ, 1826. 19π|0.) 
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1.6 δ ΠΟ 108] δα ΠΟΙ Υ οὗὨ {Π686 Ὀοοΐκϑ, ἀογὶνοᾶ ἔχοι [86 (65 ΠΟ ΩΥ οὗ 
{Π6 ψΠ016 ῥσυϊυλτίνο στοῦ, ὈΥ τ 1 οἢ (Π6Ὺ 6 γα ἀπἀουθίοα Υ σοοεινοά 
Ἰηΐο {π6 οδῃοη; 8ηά βυρσοδίβ ὑμαῦ (Π6 ἀροβί]οβ πιῖσλέ αν σϑοοιη- 
το η δα {μ6ηλ, δρα {(μ6 ῥειγαῦνο σατο πεῖσλέ Βανα δοοορίοα (θη, ἃ8 
ψΟΥΚ8 Πα] ΒρΘ Βα Ὁ]6 ἴο ἃ Ὁ γιϑίιδη, οα δοοουηΐ οὗἹ {π6 ἱπιρογίδησα οὗ 
{πεν οοηίοηίβ, δηα ὑπαῦ ὈΥ ἸΠΒΘΏ81016 ἀορταθ8 {ΠΟΥ δοχυϊγοα {μ6 οἰιδ- 
ΤΔΟΙΟΓ οὗ Ὀοιησ ᾿πδριγοά. 
ΑΝΒΓΕΒ 1. ΤΏ οδ͵θοίίοη ἄγανγῃ ἴσου (86 τ ρδ οὗ οἴ Ρ δροβίο οὶ πηθη ἴα 

ποῦ να; “[ῸΓ ποηδ οὗ ἰῃθῃχ ΟΥ̓ Σ υπάογίοοϊς ἰο ΓΙ (ΣΟΒΡΩΙ,Β ΤῸΣ {86 υ86 οὐ 186 
σἰατοῆ. ΑΤΙ αἰ οπιρίβ αὖ γι εἰηρ οἵ]οτ οδροὶβ, ἐμλῃ ΤΗΞ σοῦ, 6γα οοπδίἀογοὰ ὈΥ͂ 
1116 ργ μα ἶνα ρα ἃ8 ἱπιρίουβ : Ὀεοδϑαδο, ἢΠ6 ὙΓΙΓΟΓΒ 6ΓΘ αμἱπδρίγοὰ θη. Βαὶ 

“Ὡ, ΤΠδ πἀπίνογϑι! γαοθρίίοη οὗ ἰμ686 ὈΟΟΚα ὈΥ ἴ86 τ Βο8 ῬΥΙπι  ἶνα ΟΠ ΤΟΝ, 89 
σΑποηϊοβὶ, ἰ8, 6 {πη Κ, ΘΟΠπΟΙ υδῖγα ονϊἄάθποθ ὑμαῦ [ΠΟΥ ὙΟΓΘ ποῦ τθγθ Βυπ)Δη ᾿ΓῸ- 
ἀυοιίομβ, Ὀὰΐ σοπιροβοα ὈΥ ἀἰϊνίπα ἱπβρίσατ!οη. Τθδῦ ὑΠπ6 7 τότ ἐμ ππΐγογβαὶ] 
τορσοῖνοι, 18 τηβηϊίοβί, ἔγοτλ [86 ἰδβιϊτηοηΐθβ ἩΔΟΒ ἤᾶνα ΑἸΓΟΔΩΥ ὈΘΘῺ ληδηςει, 
ΤΒΟγα ἰ8 ποῖ, ἴῃ 4}} 186 τΥϊτηρβ οὗ δῃυαα!γ, ἃ δἰπὶ μδαὲ δὴγ ΟἸ γί βιΐδῃ Ὀοϊοηρίησ 
ἴο 1Γπ6 οδιτοῖ ονοῦ βυβροοίρα {Ππὺ {8686 (ΣοΒρ6}8 σγοῦα ἱπίδυϊου ἴῃ πα ΠΟΥ ΠΥ (0 τμ 6 
οἴμοτϑ. Νο ὈΟΟΚΒ ἴῃ ἴμ6 Θδῇοἢ ἈΡΡΘαΓ ἴο ᾶνα Ὀδθη σϑοοῖνοὰ τὴ ποτὰ υπίνοσβαὶ 
οοηβοηΐ, δὰ ἰο ἰᾶνα Ὀθθη 1688 ἀιερυϊοα. ΤΉΘΥ ΓΘ σοπίαϊποα ἴῃ ΘΥΘΡΥῪ οϑίδϊοσιο 
ψ ἢ οἢ πᾶ8 οοπιῈ ἀονῃ ἴο 08. ΤΠΟΥ ἅγα οἰϊθα δ ϑισιρίαγα ὉΥ 4}} 1τμδὲ πιθπίϊοη 
ἀποηι; δηἃὰ Δ,ΥΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀθοϊαγορὰ Ὀγ 186 7121 Π6γ8 ἴ0ὼ Ὅ6 σαποηΐοαὶ απὰ ἱηβρίγοὰ 
ῬοΟκθ. Νοῦν, ἰοὺ Ὁ Ὀ6 τοιηοιηογοὰ τπαὶ (8 185. 156 Ὀσδδῖ ουϊίθησα ψ]Π!οἢ γα Ὁ8ῃ 
πηνα ὑπδὺ ΠΥ ΟΥὨ {π6 Ὀοοῖϑ οὔ (6 Νονν Τϑβϑίδιηθηῦ ΟΓῈ τι τἴθη ὉΥ ἐπϑρ᾽ Γαιίοπ, 
ΔΙΊΟΒ4 6118, ̓ πἀθοα, μ]ασοβ ἢΠ6 ψμοῖα ῥὑστοοῦ οὗὨ ἰπϑρίγαϊοῃ οα {μ6 ῥγοχηΐβα τοϑὰς ὉΥ͂ 
ΟἸιγῖϑε τὸ ᾽͵18 δροβϑί]θβ: Ὀυῦ Μ 116 1Ὁ 15 αἀιηλϊτοα {πε 1}}15 15. 8 πὐ τδ ἐοποϊἀθγβίοῃ, 
0 ἀοοβ ποῖ ρΡρθᾶῦ ἴὸ 8 ἴο Ὀ6 Θαυδὶ ἴῃ ἴΌγοΘ ἴο [6 (65 ΠἸὩΟΠΥ ΟΥ̓ [86 υπϊναγβαὶ 
σδυχοῖ, ἱποϊαα!πρ ἴΠ6 ἀροβί!8. {Ππϑηλβοῖνθβ, ὑμαῦ [8686 ἩΤῚΠΏΡ8 ΟΓΘ ραηποα ὑπο Ὁ 
{16 ρυϊάδποθ οὗἁ {86 ᾿Ἤοἱγ ϑρίτίῃ; ἴον 1ἰ ἰβ ποῖ ρουίβοι γ οἰθᾶν Βαῦ 186 ῥγοζαΐβα σὲ - 
[οσγρὰ ἰὸ να σουβδηρὰ ἴἰο {{Ἰ|ὸὴ ἔνγοῖνο. Οογίδιηϊγ, μὰ, τθο νν88 ποῖ οὗ ἰδδὲ 
πα ΌΟΥ, τγλ8 ᾿πϑρ γθ 1 8. ΟΙΘΠΑΥΥ ΤΩΔΏΠΘΥ, ἀηα τ {86 ἰΆΓΩΟΣ ράᾶγὶ οὗἁὨ 186 
ἔναῖνα ΠΡΟΣ γΟῖα ΔΗΥ͂ {μιηρ [ὉΣ (ἢ6 σδῆοῃ,. ΤΠοτα ἰ8 ποι ίηρ ἰη (86 Νι εν Τοεῖα- 
τηθηΐ ὙὨϊοΝ (ΟΓὈ1 18 ον βαρροκίηρ ὑπδαὺ ΟΥΠΟΥ ἀθὴι ἈΤ ταϊσῆν να Ὀθθη βο]θοϊθα ἴο 
Ὑ{|06 ΓῸΣ (6 αϑα οὗἩὨ 16 συχοΒ. νέα ἀο ποῦ ν]ϑὶ τὺ (818 δου ἃ Ὀ6 Ὀε]ανοά, ἰπ 
Ταραγὰ [0 ΔΏΥ ΡΘΥΒΟῊΒ, σψιϊουῦ ονιάθηοα, θυ ψο {μι π|ς΄ {παὉ {6 ῥτοοῖ οχἰδῖβ, απὰ 
δυ1865 ἴγοιῃ ἰἢ6 ὑῃαἀρηϊδΌα {δεῖ͵ ὑμαῖ (ἢ 6 Ἡ ΤΙ ρσ8 οὐἁἨ {Π||86 ἔτγο τηϑ πογο, ἔγοῦλ 86 
Ὀορὶπηϊηρ, στοοοϊνοα 88 ἱπϑρίγο. Απαὰ {818 Ὀρ]Ι6Γ πυϑὺ μάν ρῥγανδιϊοὰ Ὀθέοτο (86 
ἀρϑιῆ οὐὨἨ 186 ἈρΟΒΙ168 ; ῸΣ 4}} {π6 ὑδϑιϊπη 68 σΟΠΟΣ ἴῃ βίδιϊπρ ἰμαΐ τ αο5ροῖὶ οὗ 
Μανὶκ νγὰ8 βθθὴ ὈΥ οίοσ ἵ, δὴ {πὰῦ οὗἁἨ υ0Κα ὈΥ Ῥαδυϊ, 5πὰ ἜΡττος 2.0... 
Τοκρθοιίνο"γ. Νον, 18. 10. ογοι Ὁ]6 {παῦὺ μ6886. ΔρΟβ11 68, δὴ Φοΐη τψθοὸ βυγνὶνοα 
{πὸ πὶ ΤΏΔΗΥ ὙΟΑΓΒ, πουϊὰ μανο γϑοοιτηθη θα τἴ0 {μ6 Ομ γιβεδῃ οὔ υσο ἢ} ἴπ6 ᾿χο- 
ἀποιίοηβ οὗ πηϊπεργοὰ πῆρ ὃ Νὸ ἀουδιῖ, 8}} {86 οὔ υσ 68, αἱ μα (πιο, Ἰοσκοὶ. ὌΡ 
ἴο ἴΠ6 ΔΡΟΒΙ168 (ὋΣ συϊάλποθ, ἱπ 8}1 τηαίίοτβ ἴπαὶ σοϊαϊ θα ἴὸ (ῃ6 τα] οΥ̓ (μεἷγ (αἰ, 
δηα ἃ ροπογαὶ ορίπίοῃ τὶ {μ686 (σοϑρ6 18 ψγογα σδηοηΐοαὶ σουὰ ποὶ παν οδίαϊποὰ 
αἰ βουῦ {Ππ͵||Υ σοησυγτοηςθ. ΤΏ6 ΠΥροΟΙμ 6818 οὗ ΜΊΟΒΔ6}18, {πδῦ ΠΟΥ 6 γα σϑυοπις 
ταοηἀοὰ 88 υβ6[] δαϊηαη ῥτοαποίϊοηβ, δηὰ ὉΥ ἀόρτθθβ ὀλμ6 ἴο Ὀ6 σοῃϑίἀογιοα 88 
ἰηδμίγοα τγιἰπ σε, 18. 1ῃ 1086} Ἰπργ ΟὈΔΌ]6, ἀη ἃ τορυρπαπηῦ ἴἰο 411 {86 ἰοβιϊ πη! νν δἰοὰ 
᾿π8 σοι ἀόνγῃ ἴο 8 ΟὨ ἴδ βυ υ]οοῖ. [1{ {Π18 δα Ὀδθὴ 1Π6 δεῖ, 186} που Πονο 
αν Ὀθθῃ ρμαοοὰ διθοης ἴμ6 ὈΟΟΪκ8 ὉΠΙΎΘΣΒΑΙΙΥ δοκπον)οάσοα, ᾿ς που] δδνθ 
Ὀδθη ἀουδίεὰ οΥ͂ οΥ ἀϊδραϊοά ὈΥ δοῦιθ. ὍΤθδ οἰβδιθησθ πυμάθ Ὀθίνθοπ ἐπδρίτοα 
Ὀοοκβ πὰ οἴΐιοσϑ, ἴῃ ἴβο86 ὈΥΪ ΠΝ Ἶγ 6 Όπι68, ἯΔ8 8 ταῦ 28 αὖ ΒΠγ δ 56 υοηῦ 
Ῥογίοὐ ; ππὰ {|| ᾿ἴπ6 οὗὨ αἰβιϊηοτοη γ88 ποῦ οπ]γ ὑτοιά, Ὀαϊΐ πτοδύ ραΐπ8 γε Γ6 ἰαίθῃ 
ἴο δανα ἰδ ἀγάνῃ δοσουγδίοϊυ ἢ δὰ σῆθη (6 δοινποη ορίηῃιοη οὗ [6 οπυγοῖν τὸ- 
βροοϊησ [μ6 (Σο5ρ6}8 τγᾶβ ἰοσπηθὶ, ποτ γῷ8 Ὧἠ0 ΟΠ σα π᾿ σοπιπσ ἴο ἴΠ6 οογίδίη 
Κηποπνίοσα οὗἩ (86 συ. ΕῸΣ {Π|ΓΓΥ γοδγβ δηὰ ἴβογο, Ὀρφίογ 186 ἀθϑῖὶῃ οὗἩ 186 
Αροβιία Φομη, {π6886 ὕπνο (ἀοβροὶβ γγσογα ἴῃ εἰγουϊαίίοθ. 1 δὴν ἀουδὶ μαὰ οχἰ βιὰ τὸ- 
Βρϑοίϊηρ {μ6ὶγ οαποπίοδὶ δὰ ]οσ  γ, νου] ποῦ {π6 σὨ ΓΟ 68 δηὰ ὑμοὶσ δ᾽ θυ Βανο [8 
ΤΟΟύυΓΒΘ 10 {{|8 ᾿πί}}}}0]6 δι! ΠΟΥ γ ἢ ΤΠ6 σΈΠΘΓΑΙ ἀρτθοπιθπὶ οὗ 4}1 Οἢ γί βιϊδηϑ, 

Δ ΜίοἢΔ6118᾽8 [πισοἀποιίοη, νοὶ]. 1. ΡΡ. 88---βθ4. ΑἸεχαηᾶοσ οὐ (6 Οδπο, Ὀ. 301]. 
3 Βυΐ τη Ο ΕΥ̓͂ ε}}18 δίαιϊοηοηϊ ὈΥ͂ τ δὶ 18 βαϊὰ ὈΥ δοιῃθ, [δὲ δὲ. Μασγὶς τσοίς δῆοσ Ῥοδοτ 

ἀεαιἢ δὶ Βὸ δὰ ἀοὶϊγοτοὰ. 
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νοῦ (6 πῆοΐα ἡνουϊὰ, τοϑροούϊηρ τηοϑὲ οὗ ἴ(π6 ὈοΟΪΚ5 οὗἁἩἨ ἴ6 Νονν Τ οβίδηιοης, ἀουδὲ- 
1658, δουϊά Ὀδ αἰϊγὶ θαϊοα ἴο [86 Δυϊβου νυ ΟΥ̓ 1μ6 ἀροβί]ϊθ8. Ιζ, ἰθθη, {Π686 (ἀοβρε]8, 

- Βαά Ὀ6θῃ τθγῈ Βυαπιδη Ὀγοἀποίοηϑ, ΤΒ6Υ παρ μὺ Βανθ Ὀθθη σοδὰ ργίνδίεϊγ, θα πόνον 
οουϊὰ αν ἰουπᾶά 8 ῥΐδοθ ἴῃ {π6 Ββοῦθα σᾶαῆοθπ. Τα ΟὈ͵θοίοη ἴο {8686 ὈΟΟΪΚ5 
ΘΟΙ6Β. ΘΗ ΓΟ ἰοο ἰαΐθ ἴο Ὅ6 δηϊ]οὰ ἴο Δῃγ νοσοῦν. ὙΠῸ ορὶπίοη οὗἁὨ ἃ πιοάοχῃ 
οὐ ἰς, Βουονοσ Ἰοδγη θα, 18 ΟΥ̓ δ᾽ }} σοπϑι θυ ιοη, Ως ΟΡροΒβϑα ἴο ἰδ8 ἰδβυ πο ὴΥ οὗ 
186 γβο]α ῥγιμα ἶνα Ομ υΓΟΣ ; 8πα ἴο ἴμ6 βυβΐταρα οὗἩὨ 186 ἀπίνογϑαὶ οἰ ασοἢ, ἴῃ ΘΥΘΥΥῪ 
δ6, βἴποθ 86 ἀδγβ οὗ 1μ6 δροβϑίϊοβϑι Τῆα σὰ] οὗἩ 186 ἰοαγηθὰ Ημαθ 8 βουμῃά, νἱΖ. 
4 1΄δὺ 411 {Πο86 ὈΟΟΐ5 ββουϊὰ Ὀ6 ἀθοιιθὰ οδποηῖοαὶ δηὰ ἱπδρίγοα, το τ γα σὸς 
οοἰνοὰ 859 δυοῖἢ ΌΥ ̓ Π086 το ᾿Ινοὰ πϑαγοϑὲ ἴο 1ῃ6 {ἰπ|6ὸ ὙΠΘῊ ΓΠΘΥ ΤΟΥ͂Θ ρα ὉΠ 8Π6α. 

«8, Βυὶ 1 νὰ ββου]ά, ἔον {6 β8ῖκα οὐὗὁἨ δγριπιαπῖ, οοποθάθ, ὑμαῦ πὸ ὈοοΚϑ ββουϊὰ 
Ὅ6 οοπδίἀοτοὰ 85 ἰπϑρίγὰ Ὀυΐ δι ἢ ἃ8 γαγα ἴπ6 Ῥσοάιυοίϊοπβ ΟΥ̓ Δροϑι165, 8.}}} {1686 
ἀἀοΒβροῖβ σσουϊὰ ποῖ Ὀ6 ὁχοϊυάἀοὰ ἔγοπι ἴ86 σβῆοπ. [Ιὺ 18 ἃ [δοῖ, ἴῃ Ὑνῖ ἢ ΤΠΘΓΘ 18 ἃ 
ἩΟΠΟΘΓΙΙΪ Δρτοθιηθηῦ διηοησ ἴπ6 ζΔΊΒΟΓΒ, ἐμαὶ ΜΑΥΚ ττοῖθ [ιϊ9 ἀοβροὶ ἔσομαι 186 
τοῦ οὗ Ροΐογ ; ἐμοῦ 18, ἢ6 Ὑτοΐβ ἀόνσῃ τ μδὶ Βα δ8α Ποαγὰ 1}}}8 δροϑίῖ]θ δυδσ ἀΑΥ 
ἀροϊαγίηρ ἣὰ ᾿ΐ8. ῥα]. πχϊηϊδῖτγ. Απά ΠυΚο ἀϊὰ {86 βαπιθ, ἴῃ τοραγὰ ἰὸ ῥα 
Ῥγοδοδίησ. ὙΒοδα (σο8ρ6}8, ἱΒΟΓΘΙΌΣΟ, ὩΔΥ, δοοοσαϊΐης ἴο (8 ἰδβϑίϊπτηουγ, Ὀ6 οοἢ- 
διἀογοὰ 848 ἸΟσῈ ΓΟ ΔΟΪ ῥεϊοπρίης ἴο {8686 ἔνγο δροβι1]65 {δὴ ἴο [6 νδηρο ἰϑὲ8 
πῆ Ῥϑηποα ὑμθπ. ΤΏΘΥ παγΘ ᾿{1ὸ τηοσο, Ὁ που]ὰ βθοτω, ᾿ἶ τὸ ρσῖνο 7.1} σγοα τ ἴο 
ἘΠ6 (ΘΒ ΠΙΟΩΥ͂ Ἡ ΠΙΟὮ μ858 Ὀθοη Ἔχ  Ὀϊ 6, ἰΠ8ῃ ἈΠ ΘΠ 568 [0 [6 Δροδ 68, Οἡ ὙΒΟΠὶ 
ΤΟΥ αἰϊξοπἀοά. Ῥαυ, νγ Κπον, ἀϊοίαιθα βϑυθγαὶ οὐ ἢΐ8 ΕἸ) ρ᾽βῖ]168. ἴο βοπηθ οὗἁἩ [ἰδ 
ΘΟΠΙΡΔΙΪΟΠΒ: δηὰ [Γ Ματκ δπὰ [ὺκ6 Ποαγὰ {116 (058ρ61 ἴγομλ Ῥοίοσ δῃὰ Ῥδυ], 8οὸ 
οἴϊοη σορϑαίθα, [πδὺ {86} ΓῈ ρογίδοῦ σηδϑίογβ οὗ {ποὶσ γοβρϑοῦίῖνα Ὡδυγαίνοϑ, δηὰ 
186: οοτητη!6ἃ 16 Β8Π|6 ἴ0 ἩὙΓΙ ΠΡ, 8.6 ΠΟΥ ποῖ, νἱγίθα! γ, 186 Ῥχγοιμαοίίοηβ οἶ 
1686 Δροβῖ1]68 ψν]οἢ αν Ὀ66η δηθὰ ἀοπῃ ἴὸ υ858ὴ Απα (88 τᾶϑ 80 τη υοἢ [Π|6 
ΟΡ᾿ πίοῃ οὗ ϑοπλα οὗ {88 δίῃ γβ, (παῦ ἸΠΘΥῪ βρθὰκ οὗ Μαικ᾿ 8 οβροὶ 88 Ῥοΐεγ᾽ ε, ἐπα οὗ 
1, Κορ β 8388 Ρδυ} 8. Βυῖ {Π|5 18 ποῖ 4}. ἀμέθο (ο58ρ6}8 ογα Ββόνῃ ἰ0 ἴΠΠ686 ΔρΟΒ(]68, 
δηὰ τϑοοϊνοαὰ {δεῖς δρρσγοῦαίίζοη. Τἢιδ δροδῖ [6 δῃσίθη!8, 885 ὙΠ} μα νοϊοο, δηὰ 
1Γ (86 Βαὰ Ὀδθῃ βι]θηῦ, να πῖρῃῦ Ὀ6 οογίδίη, ἵγοπὶ {86 οἰγουμηβίδῃοθϑ οὗὨ {Π6 6Ά86, 
{πῇ 8686 Εδηρο ἰ818 σου πόνον αν νοπίυγοα ἴο ἰακα δυο δὴ ᾿πιροτγίαπῇ βίθρ, 
88 ἴ0 ἩΓΙΪΓ6 δηὰ Ῥυ 88 {86 Ρτοδοδίηρ οὗ ἔπ 686 ᾿πϑρίγοὰ πλϑη, υἱποιΐ ΓΠ6ἷγ Ἔχ ΡΓ6 88 
ΔΡΡτοὈθδίΐοῃ. Νοῦ, ἰϑῖ 10 Ὀ6 σοπδίἀδγοά, μ8ῖ ἃ παγσγαίϊνο ργθραγθὰ ὉΥ ἃ πιδῃ ὑὍὸ}]} 
δοαυδίηἰοα τ} 86 ἴδοίβ γοϊαίθα, πη ὺ 6 Θπτίγαὶν οοσγθοῦ πἸπουΐ ἱπβριγαιίοη : θα 
οὗ 1818 γα σδῃποῦ Ὀ6 Βυγο, δηὰ, ἱδογοίογθ, 1Ὁ 18 οὐ στθαῦ πηρογίδηοα ἴο Βᾶνθ 8 
μἰβίοσγ οὗ ἔδοϊβ ἔγοπι τηθη ἯδῸ 6 το σοηαογοα ΠΝ ὉΥ ἴἰ6 ἱπβρίγαϊϊοη οὐ 1ῃ9 
Ἡοἱὶγ ϑρισιῦ, [0 βδου ]ὰ Ὀ6 τοιῃθιηροσοα, βουνοῦ, ἰΒαῦ [Π6 ΟὨΪΥ δαναπίηρα οὗ ἴῃ- 
δρίγϑιίου π᾿ ρινίησ ϑυοῖ ἃ παγτϑίϊνο, οομβίβῖδ ἴῃ [ἢ ὈγορΘΡ βαϊθοίίοῃ οἵ 18.18 δηὰ 
ΟἸσΣουτηβίβηορβ, δὰ ἴῃ ἴ86 1η8}}}0]6 δογίδιυ οὗ ἴΠ6 τσὶ τσ. βΒρροθβα, ἡπεη, τθ αἴ δἢ 
ὩΠΙὨϑρΙΓα τδη δου] ἃ ῬΥΘΡΑΓΟ δῇ δβοσοιηΐ οὗὨ βιιο ὈΓΔηΒδοίϊοηδ 88 ἢ6 ᾿)84 Β66Π, ΟΥ 
Βοαγὰ ἔγοιῃ 6γθ- 1 Π65868 ΟὗὨ ὑπάουθύρα νουβοΥ, δηθὰ δαὶ 18 παυγαῖνα βου] Ὁθ 
δι. Ὀιηἰ το το ἴΠ6 ἱπδροοϊϊοη οὗὨ Δῃ δροϑίΐθ, απ σϑοοῖνο 18 [1] Δρργοθδίίοη ; τιὶρ ἢ 
ποῖ βυςοἢ 6 Ὀοοὶς Ὀ6 οοπδίἀογθὰ ἃ8 ἱπβρισεὰ Ὁ Ιζ ἴῃ [.6 οΥρΊ Πα] ΘΟμπροϑιτοη, {ΠῸ ΓΘ 
βου ὦ Ὠανα ογορὺ ἴῃ ΒΟΠΠ6 ΘΥΓΌΓΒ, ({ὉΓ ἴο ΟΥΤΡ 18 Βα )8}.) ἴΠ6 ᾿πϑρίγθα γϑνίθγοῦ 
σπουϊὰ, οὗὁὨ οουγβο, ροϊῃϊ ἱβοῖὰ ουῦ ἀπὰ αν ἱμθηὶ οοτγροίθα : πον δ ο ἢ ἃ Ὀοοὶς 
ψουῦ  ὰ Ὁσ, ἴον 411 πηρογίδηϊ ῬΓΡΟΒΟδ, Δἢ ἰηϑρίγοαὰ γυοΐϊυτηθ ; δπὰ πουϊἹὰ ἄθβογνα 8 
Ῥίδοθ ἴῃ ἴπ6 ὄοδῆοῃ οἵ Ηοϊγ ϑετὶρίαγο. [1 δὴν οσγϑαϊῇ, {μ6π, 8 ἀιλα ἴο 186 ὑθ5Ὀ ΟΠ. 
οὗ 186 Ομ γιϑιίδη ἔδίμογβ, (6 (οκρο 8 οὐὗὁἨ Μαγὶς δηὰ 1υϊκ6 δΓα οδῃοηἶο 8] ὈοΟΪκ8 ; [ῸΓ, 
88 ΜΆ ὈΘΙΌΓΟ δίδιθα, [ΠΟ Γ 18 8 ΖΘ ΠΟΓΆΙ ΘΟΠΟΌΣΤΘΠΟΘ ΘΙΏΟΠΡ' (6, ὑδαὲ 686 Ενϑῃ- 
Βοἰδῖ8 βυι τα τεὰ πεῖν τοῦτ ἴο [86 ἰηβροοΐοη, δηὰ σϑοοινοὰ (86 δρργοδαδίϊομ, οὗ 
18:6 ΔρΟΒ1]68 Ῥϑίοσ δηὰ Ῥϑδυ!. 

“4, ἘΠ ΠΑΙΪγ, (μ6 ᾿πύδγηαὶ ουϊάθηοθ 8 88 βίγοηρ ἴῃ ἿΆΥΟΙΣ οὗ [Π6 (ἀοδροΐβ8 ὑπ ον 
οομβιἀδγαίίοη, 88 οὐ ΔΩ Οὔὗβοσ ὈοΟΚ8 οὗ ἴδ6 Ν νν ΤΠ οϑίβδιθηῖ. ὙΏΘΙΘ 18 ΠΟ ΓθΆβοη ἴὸ 
ἐδϊπὶς [μαῦ Ματκ οὐ [Κα τγογο σδρϑΌΪα οὗ τυ ρ τὴ ΘΟ ἢ ραγίθος ΒΡ] οἱ Ὑ δπὰ 
Ῥτοργιοῖγ, σὶιδουΐ ἴ86 δἰὰ οὗ ἱπδριγαίίομ, οὐ 8:6 δϑϑίβίδῃσα οὗ ᾿Ἰπβρῃϊγοὰ θη. [{ 1) 
το͵οοῦ ἰδ686 ὈοΟΪκ5 ἔγοτῃ [8:6 δῇ, γγχα πιυαδὺ ρίνα Ὃρ ἴπ6 ἀγρυμπιθηΐῦ ἀεσινοα ἴγοηςι 
ἡίο ΓΔ] ουὐϊάθησθ (ῸΡ 186 ᾿πβρ᾽ γαῦοη οὗἩὨ 86 βδογθιὶ δεγιρίαγοϑῦ δἰ οσοῖμοσ. [1 15 
ἴσυσ, ἴΠ6 Ἰδασηθᾶ Ῥγοίδββοσ, ἡ ἤοδ6 ΟΡΙ ΠΙΟΠ8 ΜΡ ΓΘ Ορροβίηβ, 85 βαϊ(ὶ, "186 οὔθ ποῦ 
1 σοἴρασγα {ποῖγ τυ ῖηρ8 (Μασ κ᾽ 8 απὰ 1 υκο᾽ 8) 11} ἰμοβα οὗ 5:. Μαΐίμον δηὰ δῦ. 
Ζολη, 186 στϑαῖου ἀγα ΠΥ ἀουθίβ.᾽ Απηὰ βροακίπρ ἱπ δποίποσ ρμἷδοα οὗἩ Μαγίκ, ἢ 
ΒΆΥΒ, “ἴῃ ΒΟΙ.6 ἐτητηδίογιαὶ ᾿ἰηβίδῃοθβ Β6 Βθοπλβ ἴ0 Ὦδνο οὐτϑα, δηἃ 6 ρίνοβ 1 88 ἢ}9 
ορϊπίοη, “ἐμαὶ {μ6 γ σὶϊο ἀπάογίακα ὕο σϑοοποῖα δύ. Δίασι τὴ 5.. Μαιίδον, οὐ ἴο 
δῇον ὑμδὲ μ 18. Π0 ὝΒΟσα οοσγροίδα ὈΥ δι. Φοίιη, Ἔχρογίθποα στοδὺ ἀπ ου]γ, δὰ 
δᾶνα ποῦ βοίἀοσμ ἰὸ σοβοσῦ ἴο υππδίυσγαὶ οχραπαιϊίομβ Βαὶ 86 ἰοαγηθα ῥτοίββϑουῦ 
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88 ποῦ τωϑῃϊϊοηθα ΔΩΥ ραγίϊςυ αν σ8868 ΟΥ̓ ἰΓΓΘΟΟΠΟΙ] 680 ]6 ἀἰϑοΓρ ΠοἾ68 Ὀεΐνγθοη εἶ} 
Ἐνδηροἶιβὺ δπὰ 1. ΜΕ ΠΟΥ ᾿ς ΠΟΥ ἀοοθβ Βα ἱπάϊσαΐθ 'π τιδὺ δίδίθπιοπῖϑ 6 18 ΠῸΓ- 
τοοϊθα ὈΥ δὲ. δοβπ. {{π|Ὶ βοπμοι ίπρ' οὐ {π18 Κίπὰ ἰ8 Ἔχ Β[ Ὀἱζοὰ, σεπθγαὶ τοπιαυῖ8 οὗ 
018 δοσὺ γ6 ἀθββοσυϊηρ ΟὗἨὨ πο οοπϑιάογαϊίϊοη. ΤῸ δδγιηοηΐβα ἴῃ6 Εὐνδηρο]!δῖβ [145 
Αἰαγ8 ὕδθη ἔουπὰ 8. αἰ ΒΊου]ς ὑμεῖς, Ὀὰῦ 0818 ἀ068 ποῖ ῥγουα {δαὶ (6 οοπίγδαϊεϊ 
ΘΔΟἢ ΟΥΒΟΣ, ΟΥ ἴδαὶ {μοὶγ δοσουηΐβ 8Γ6 ἸΣΥΘΟΟΠΟ]ΘΔΌΪ6. Μδηγ {πῖπρθ, ἡ ϊο ἢ, δὲ 
ἢγϑὶ βιρῃδ, ρρϑᾶγ σοῃ γδαϊοίοσυ, ἀσὸ ἔοαηα, ἀροῦ οἰοβοῦ δχϑιηϊηδίίοη, ἴο Ὀ6 ρϑῦ- 
δου ΒΑΓ ΟΙΒ ; δπὰ 1ἢ (ἤθγα Ὀ6 βοιμα ἐπίησβ τ ἷοὶ σοι δύοσβ ἤδνα ὈθΘη 
ὉΠΔΌΪα 88 βίβούο ἢ Υ ἴο γθοοηοῖΐα, ἰδ 18 ΠῸ πλοσὸ ὑπδη τ Βδῦὺ τηϊσιιῦ Ὀ6 ἀχροϑοίβα ἰπ 
ὨΔΓΓΑΟΟΒ 80 ΠΟποΐδβα, δη ἴῃ Ὑ ΘΒ ἃ βίγίοῖ τοραγὰ ἴο οΒτοποίορίε δὶ οσάοσ ἀϊὰ τοὶ 
ΘηΐοΡ ᾿ηο ὑπ6 ρΙδη οὗὁὨ [6 τσχιῦθσβ. Απὰ 1 (Π|8 οὈ͵δοιίίοη Ὀ6 ροσγιη! 68 ἴο ᾿Ἰηβαςποα 

᾿ ΟἿΥ ᾿υάρπιαηῦ ἴῃ 818 οα86, ἰξ Μ|'}}} ορογαῖίθ ἀσαϊπϑὺ (Π6 ἰηδρίγαίίοη οὗὨ ἴ86 οἶον 
Ἐν 518 88 νοὶ 8δ9 Ματὶς  Ὀυΐ πῃ ΟἿὟΤ Δρργθβομϑίοη, ἤθη [86 ἀἰΒοσορϑῃ 68 ΔΓΘ 
ΠΏ ρΡΑΥΑΙΪΥ σοπϑίἀογοᾶ, πὰ 411 (86 εἰγουχηδίδποοθ οὗ 186 ἴδοίϊδ σδῃά αἰ γ δπὰ βοσὰ- 
ΤΑ ψοϊσῃοάὰ, [Β6γ6 μι} } Ὀ6 Του πὰ πο 50] ἃ ρστουπὰ οΥ̓͂ οὐ] δοιίοη ἴ0 [6 Ἰηβρί γϑίίοη 
οὗ Δ οὗ [μὲ Οὐοβροῖδβ ; ---- ΘΟΥ ΔΙΗΪΥ ποιβίησ, ν ἰοἢ σα Θουη τ ΓθδἸδῆσα 86 βίο ρ 
δυϊάθποα αγίβίηρ ἔγοιυ 186 δίγ]6 δηὰ βρί σὶῦ οὐἉ ἴ88 τυϊΐοτβ. [Ι͂ἢ Ὑμαῦ στοβρθοῖβ {Π|6836 
ἵνο Εὐνδησο ἰϑίβ 41} ββοσγὶ οὐὁἁἩ 1Π6 οἰβοσβ ᾽88 ΠΘΥΟΡ ὈΘΘη ΒΒΟΏ : ὩΡΟῸΠ ἰδ6 πηοϑὲ 
1Ββογουρῇ δχδιλϊηδίϊοη δηθὰ ἔἈῚΓ σοιαρατίβοη οὗ {8686 ᾿ηϊιη 1 080]6 ρχοάυςτοηβ, {86 
ΔΡΡΘΔΓ ἴο Ὁ6 8]}] ἱπάϊ6α ὉΥ 086 881π16 βρίγιῦ, αηὰ ἴο Ῥοββ688 18:68 Βᾶπ16 ΒΌΡΟΙΙΟΥΙΟΥ [0 41] 
Βυπίδη ΘΟΙΏΡΟΒΙ [1ΟΉΒ. 

“ Οοηραγα ἴδοβα οβροὶβ τ ῖῖι {μο86 το ἀγὸ δοκποπιθᾶροα ἰο ἤδυθ δε 
πὶ θη ΌΥ πη πϑρίγοα πιθη, ἀπ γοῖὺ νν}1}}} ποοὰ πὸ ηἷςθ Ῥοόνγοῦ οὐ ἀἸϑουϊ ταὶ παι] ο ἴο 
Β66 ἴδ6 ἀπόγοηνο: 1ι6 ἢσχβῦ Ἀρρθᾶγ ἵπ ΘνθυΥ στοβροοῦ ψΌΟΣΤΠΥ οὗ ἀοὰ; ἴ86 ἰδδὲ 
ΒΘΙΓΑΥ, ἢ ΘΥΘΤῪ ρᾶρθ, [88 Ὑγθα 688 Οὗ 8}. ἢ 

[Τὰ6 ὑσγοοῦ ἐδμαῖϊ ε)18 ἀσοβροὶ νγᾶϑ αυοίοα 48 ϑοσρίασα ὉΥ δι. Ῥϑὺ] 18 σὺν ρίδίῃ : 
{πὶ Δροϑ]6 υγιϊθβ (1 Τίπι. ν. 18.). “ἼὍὙΒ6 ϑοτίρίυτγα βαἢ, Του βθα!ῦ ποῖ τλυ}2ΖΖ| 6 
4Π6 οχ μδὺ ἰγοδάθι ουΐ {δ σογῃ, δηῶ, 7Τλὲ ἰαδοιγοῦ ἐδ ιοογίλν 97 λὶδ γειυυσαγα." 
ὙἼΠ6 Ἰαίῦον τυογὰ8 (Ὁ ἰουπὰ ἱπ Πα χ. 7.) Ὀοΐηρ (π8 οΘουρὶοα σι} ἃ βαεηίθηςα 
ἔγοτι {Π6 ἰᾶνν οὗ Μοβ68.) 

1. ΑἸοχδηάᾶοσ οἡ ἴ86 (ἰδποη, ῬΡ. 2308 ---2Ζ210. ὙΠΟ ᾿τηροτίδληςα οὗὨ {Π6 Βυ )θοὶ δηᾶ [Π6 σοη- 
εἰαδῖνα νἱηἀϊςδίοη οὗ ἴῃς σο5Ρ6]8 οὗ 1Κ6΄ απὰ Ματῖς, οοπταϊπαὰ ἰη τ86 ργθοθάϊηρ ὀῦϑογνα- 
ὉΪΟΏ8, γν}}}, νγγο συ δὲ, ΘΟ ρΘη8816 [0Υ (ῃς ΙΘΠρΡΊΙ οἵ ἴπ6 ᾳαοίϊδιοη δῦονα ρίνοη; ΘδρθΟ Δ ΠΥ 88 
1π6 Ἰοδγηοᾶ ὑγαηδίδίουῦ οὐ Μ|ςὮδ0118, γἤοδθ δηηοίδυΟἢ8 ἤᾶνΘ 80 ἔγοα ΠΟΥ οογτγοοϊθα [ῃ6 
βιδιθιθηῖβ δηἃ δββογιοη 8 Οὗ ἔπ6 Οοττήδη Ῥγοίδββου, 845 οἤἴδγεὰ ηο τοζαϊδίίοη οὗ [18 1}}- 
Του ἀδὰ οὈ͵οοϊοηΒ ἴο [Π6 Ἄσδῃοη οὶ δυϊποΥ  Υ οὐὁὨ 686 αο8ρ618β. “ὙΏοΓο 18, ᾿ηάςεαά, ---- 
ῬΥοΐδββου ΑἸοχβηᾶάοῦ σοσλ τ κϑ ΓΠ ἢ 6488] ΓΓα ἢ δηα ΡΙΟΙ͂Σ, ---- “ ΒΟΙΩ ΘΙ ρ᾽ ΓΟΡΓΘΘΏΒ1016, ποῖ 
ἴο ΒΑΥ͂ ἱτηρίουϑβ, ἰη {ππὶ Ὀο]ὰ δρίτῖϊ οὗἨ πιοάθγῃ οὐ  ἰς βη, Υ] ἢ Ὧ88 ἰδ ΤΩΔΠΥ οτηϊηοηΐ ΒΙὉ- 
᾿]οδὶ βομοΐδγβ, ββ ρος! ἢ οττηδηγν, ἢγει ἴο διδοῖς [16 δυο  Υ οὗὨ ραγιίσυ αν ὈΟΟΚΒ οἵ 
δουιρίαγο, ἀηὰ ποχὶ ἴο 68}} ἴῃ αιπδδιίίοη ἐδ6 ἱπϑρίγδιίοη οὗ 186 ννῃοΐο νοϊαπηθ. Τὸ σῆδὲ 
Ἔχίοδης [18 ᾿σοητ Οὐ. 8Πη688 οὗὨ ΟΥΙἰΟἾδιπ ἢ 88 ὈοΘη σαγτὶοὰ 6 ποοὰ οὶ ΒΑΥ ; [ὉΓ ἰΐ 18 8 τηδῖζογ οἴ 
ποίουτί οἴ, [αὶ οὗ Ἰαῖα, (6 τηρεῖ ἀδηρογοι8 ΘΠ πἶθ8 οὗ ἴ86 ΒΙ016 αν Ὀδθη ἔουαπὰ οσουμργὶης 
{Π6 ΡΪ]δς68 οὗ ἰϊ8 δα νοοαίο8; δηἃ 1ῃ6 ΟΥ̓ 04] τί, τν Βίοἢ γγ88 ἰηϊοηἀοα ἔον [86 οσοτγτγοσϊίοη οὗἁ (ἢ 
τοχῖ, πὰ 106 Ἰπιογργοιϊαείοη οὐ {Π|6 βαογοὰ ὈΟΟΚΆ, μ88, ἴῃ 8 πηοδῦ πη δίχα ὑγαῦ, Ὀθοη τυγποά 
δρδῖηβι ἴπ6 ΒΙΌ]6; δηὰ ἤπδιϊγ, {Ππ6 ἱπδρίγαιϊοη οὗὨἨ 411 τπ6 βαογθά Ὀσροκβ ἢ88 ποὺ Ο"]Υ Ὀδθη 
ηιιοδιοηοά, Ὀαΐ 5ΟΟΓΏΓΟΙΥ το)οοῖοα, ὃν Ῥγοζεβϑογ οΥ ΤΤλεοίοσν 1 Αὐτὰ ἴδ 686 τηση, τ 6 Πτὶησ 
Οοἡ Θηάδοντηθηῖβ ν ἷς ἢ μΐουβ Ὀοπονοίϊοπος ἢδα σοηβοογδίθα γ {Π6 Βιρροτί οὗἉ τοϊϊρίοη, δῃὰ 
ΟΡΘΏΪ σοπηροϊοα τ ἢ σΠαγο 65 ΠΟ86 ογθ 8 σοηίαϊη ογι ποίοχ ορίπίοηβ, ἤδΥύα 80 [ἈΓ ἴωτ- 
δοίοη {πο ῖγ Πἰ ἢ ΓΟΒΡΟΠΒῚ Ὁ} 10168, πὰ πορίοοιοά τῃ6 οἶδ πη ψ Ὠοἢ 116 ΘΠ υγοῦ δὰ οἡ ΠότΩ, 
ὯΒ ἴο Θχογὶ 8}1 ὑΠοΙΓ ἸΟῪ δπά Ἰθαγπὶηρ ἴ0 80 ἴδ ἐουηάδιϊοη οὗ [ἢδ΄ δγβίοπη νι ἢἰοΪὶ 
ΠΟΥ ΟΥΘ ΒΌΡΟΓΏ [0 ἀδείθπα. ΤὙΠΟΥ μανὸ δα [Π6 Β8δηλοῖθββ Ὠαγάϊμῃοοά ἴο βεπᾶ ἰοτγιἢ ἰπῖο 
6 ψοτ] ἃ θΟΟΚΒ ὑπάου ΓΠΟΙΓ ΟΥ̓ ΠΆΙΏΘΒ, ἡ Ὠΐο ἢ σοηϊαίη ΓᾺΠΥ 88 της οὗἩἨ 1Π6 ροΐδοῃ οὔ 
ἐμ ΔΕ] Ὑ 88 [188] ονοσῦ αἰβ0}16 ἃ ἔγοπι {πΠ6 ῬΟη8 οὗὁὨ [16 τπηοδὲ τηλ]ρηδης ἀοἰδῖϑ ὑγΠΟΒ6 
ὙΓΠΠρ8 πᾶνὸ ΓἈ]16Π 88 ἃ ΟἸ186 ὍΡΟΙ ἴῃ6 νου] ἁ. Τῇ ΟἡΪγ οβδοῖαὶ βοοῦγν πο ἢ γα 
ἢδνο δραὶηδὺ [Π]8 ἢδνν δηἀ τηοδβὶ ἀβηροσοῦβ ἰοστη οὗ ἱῃῆαο] γ, 18 Τουπὰ ἴῃ [ἢ 6 δρὶγϊ οὗ τῃ6 
Α56, νι ἢἰοἢ 18 80 ΒΌΡΟΓΗΟἾΑΙ Δ ἃ ΘΌΓΒΟΙΥ ἰπ 118 τοδάϊηρ, [μαὺ ΠΟΥΤΘΥΘΙ ΤΩΔΠΥ͂ Θἰαθογδίθ οτὶτὶ- 
“81 ψΟΥΚ8 Τ]ΔΥ͂ Ὁ6 ΡαὈ] 86 ἃ ἴῃ ἐοτείση ἰδηρσααρσοβ, ὙΘΤῪ ἴον οὗὁἨ [ἢ 6 πὶ υΥ71}}} θὈ6 τοδά, Ἔυϑῃ ἈΥ͂ 
{Π 6 ο]ορΊς4] βιμἀοηΐ8, ἰῃ [18 σου ΠΥ. ΜαΥ (οὐ ογοστιϊο 186 οΠοΥίβ οὐἩἨ ΤΠ686 6 πο πιὶθ8 οὗ 
ΓΟ γῖβὺ δηὰ τῇς ΒΙΌ]6, 8οὸ ταὶ ροοα ΣΩΔΥ σοιῃθ ουΐ οὗὨ 6011} (ΑἸοχαπάοσ οἡ ἴπ6 Οδποιν, 
ῬΡ. 212. 213.) [π 118 ῬΥΎΟΥ, νγ6 ΓΘ ρογβυδάοα, ΟΥ̓ΘΥῪ σδηὶὰ δηὰ ἀθνουῦς ογτοδὶ εἰπάθις 
ΟΥ̓͂ [Ππ6 δοτγρίαγοβ γ7}}} πλοϑὲ σογα 8} σοπσαγ, [ον τυοἢ [8 ῬΥΔΥΟΥ ἴ8 οδ]]οὰ [Ὁ ποι 
(1856) ἴῃ 118 ΘΟΙΠΙΓΥ 8 ΡδἰηΓΠΥ τηδηϊεδβῖ, ΤΠ η ΒΌ0 ἢ} αν}] ὈΟΟΚΒ ἃ98 ἴΠο8Β6 ἴο σι δίοϊι Ῥσχοῖ, 
ΑἸΟΧδηάοΓ γοίογβ ἤανα ὕδθη μορμίαγίδοά, ἀπ θη ποίογ οἷν 18. δου ρῆς ὮΥῪ βοίτης Ἀβίάς 1116 
οὐϑατέ Δ οΥΥ οἵ Οοὐ᾿β νοσά, ἱμαὶ '8, 18. δι βουν οὗ τ[Πς Ηοὶ]γ ΟἸ]οσῖ, ᾿νῆοκθ γθοογὰ 
λὲν 15. 
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2. Βεβ'4θ8 ἐμ6 ργβοδάϊηρ οὈ͵θοίίοπβ οἱ [16.119 ἐο [π6 σαποηΐοαὶ 
ΔΌΪΠΟΥΙΥ οὗἉ (8 (ΔοΒβρεὶ ἴῃ ρϑῆθγαὶ, [Π8 σϑ μα ΘΠ 688 ΟὗὨἨ ΒοΙη6 ραγ ο.]Ὰ Ὁ 
πατῶ δῶ 88 Ὀθθὴ αὐρϑίϊοποα, [π6 ουϊάθηῃοα Ὁ. ὙΒΙΟΝ 18 ΠΟῪ ἴο 6 
ϑίαϊθα. 

(1.) Τὴ δυιπϑηθ ον οὗἩὨ [π6 ἤγβί ἔνγο ομαρίθγβ [88 οὔ Ἰαΐθ Ὑϑδγβ 
Ὀθθη πρυσηῃρα ΒΥ [086 ηΟ ἀοΩΥ {Π6 τηϊγαου]ουβ οοηοδρίϊοη οὗ {6 
1μογὰ “6808 Ομ γίδῦ; θυΐ στ μον 11{016 τοαὶ Τουπάείϊομ, ν7}}} σϑϑ!]γ 
ΔΡΡΘᾶγ ἔτοταῃ ἴδ [Ο]]οσσιηρ [ΔΟίΒβ : --- 

[.. ὙΏε86 ὕνγο ομδρύθυβ δα ἔοαπὰ ἴῃ Αα,., {86 δηοίθηϊς τηβηυβογῖρίβ δη ἃ γϑυβίοηϑ 
δὺ ργϑβοηῦ Κποόνῇῃ. 
[] ΤΏ ,γεέ οΒαρίον οὐ ἴυυϊκο᾿ 5 ΟὐΒρεὶ 19 σοπποοίθα ν᾽ {86 Βαοοπᾶ, ῥγθοΐβαὶυ 

ἴῃ {88 ΒΆΠῚ6 ΤΠΒΠΏΘΓ 88 γΧ71α δᾶν6 Β6θη (ρ. 421]. δῦ γα) ἰμαὶ 186 ἔπττο ὅτεϊ ομαρίογβ οὗ 
δ:. Μαδιιβονβ ἀο8ρ6] γα σοηποοίρα : ̓Βγένετο ΔΕ ἐν ταῖς ἡμέραις --- ΝΟΥ ἐΐ σαηιο ἴο 
)α85 ἴπ ἰλοδα ἄανξ, 8.ο. (ἴχακα 1.1.) Απὰ {86 δεδοοπά ομαρίον οὗἁὨ 81. [υυἱκο᾿Β ἀὐδρεὶ 
15 1} 8 Β᾽ ΔΓ ΤΊΏΒΠΠΟΥ Θοηηθοίοα πιῖ} {Π6 λίγα : --- Ἔν ἔτει ΔΕ πεντεκαιδεκάτῳ ---- ΝΌΤΨ, 
ἔπ ἰλε εονδ γοαν, ὅο. (ἴρκα 1,1.1.) ὉὨῖ8 αοβροὶ, ᾿μογοίογα, οοια ποὲ Ῥοββὶ Ε]Ὺ 
πρὶὴν Ὀερυη πλῖ (86 (γα ομαρίδτ, Ὀὰΐ τωυβῦ αν θδθὴ ρσγϑοθάθα ὈΥ βοπιθ ἱπίγος 
ποί]οη. 

. [1Π.}] Βυῖ Βϑοδιβα {86 ἤγβῇ ομαρίθσγβ οὗ 1ἢ νγϑγθ ποῦ ἕουπὰ ἴῃ [86 οορίεβ υϑεὰ Ὀγ 
Μαγοίου, [μ6 θαπάον οὗ {πὰ δβοοῖ οὐἩ Μδοίοῃϊθβ ἴῃ ἴδ6 βδοοῃὰ οθπίυγυ, ᾽ὐ 18 Δ γιιοα 
ἴδει ὉΠΟῪ ἅΓ6 βριγίουβ ἱπίθγρο δι ηΒ. 
Α Ιἰτ]6 σοί δγαίΐοῃ Ὑν}}} βίον {86 [Ἀ]βθβοοά οὗ ἐμιῖ8 δϑϑουϊΐου. ΤῊΘ ποίϊοηβ 

δηΐογίαιπεα ὈΥ Μαγοίοη σσότα δηιοηρ ἴμ6 τι αϑὺ [Π8ὲ σα Ὀ6 οοποοὶνοα :--- ἐμὲ ΟἿ 
αν ου γγ88 ΤΏ 8} ΟἿ]Υ ἴῃ Οὐὐνγαγαὰ ΤΌΓΠ., δηὰ ἰμαὶ ἢ τ88 ποῖ Ὀόσὴ {{π6 οἴ βοσ θη, 
υυαῦ ἀρροαγθὰ οὐ θαγίβ [}} στοση. Ηδ το)οοϊοὰ (86 ΟἹ]ὰ Τοβίδιπθηῦ δἰτοροίβον, 8 
Ῥγοσοθαϊησ ἤγουσῃ ἰ86 Ογβδίοῦ, πο, ἴῃ λὲθ ορὶ πίοῃ, νγὰ8 ψνοϊὰ οὔ ροοάπεβθ: δηὰ οὗ 
186 Νενν  εϑιδιηθηι Β6 τϑοαϊνθα ΟὨΪΥ οπ6 ἀοϑροὶ (το 8 Βὰ . δυΐ σῇ βουΐ 
ἐουπαδιίοη, ἴο Ὀ6 16 ὅσοβρεῖϊ οὗ 8:1. 1061) ἀπ ἰδη οὗὨ Ραυ}}3 Εριβι168, 4}} οὐ[Ἠ ψϑῖο 

ε ΤΊ ἀὐοπρ6ὶ υϑεᾶὰ ὈΥ Μαγοίοῃ οογίδί ἶγ ἀϊὰ ποὺ σοηϊδίη {π6 ἢγβὲ ἔνσο ομδρίοτβ οὔ [πκο; 
δαϊ ποιοῖ αἰ ἰξ σοπίδ!η 186 ὑπὶΓὰ ΟΠΑΡΙΟΓ, ΠΟΥ ΤηογΘ [8 η οἠς ΠΑ] οὗὨ [Π6 ἔουΠἢ; δηὰ ἴῃ 
8:6 Βι βθαιθηΐ ραγῖϑ, (88 Ἧ6 8Γ6 ἰηίοττηοα ὈΥ Ὠγ. 1δγάποσ, γνῃ0 δὰ δχαιηϊηθα (88 δι )θοῖ 
σῖτῃ ἢἷ8. πδι8] ταὶ ἴθ 688 ἀη ἃ ΘΟΘΏΓΘΟΥ,) ἰῦ τῦᾶδ “ τημτ ]δίοα δηὰ αἰϊογοὰ ἴῃ ἃ στοαὶ Ὑδγ οἰΥ 
οἵ ρίδοθβ. Ηθ πουῦ]Ἱὰ οὶ δἰΐον ἰδ το 06 οἰ θὰ τῃ6 αὐοδρεὶ οἵὁ ϑαϊπὶ 1μκ6, ογαβίηρ [Π6 ἢδπιθ 
οὗ τηδὲ Ενδηρο δέ ἔγοπι ἴἢ6 Ὀορχὶππίπρ οὗ ἰδ σοργ." (1 γάμο Β  ουκβ, ϑὅνο. νοἱ. ἰχ. 
ΡΡ. 398--401.; {ἴο. γ0}. ἰν. ΡΡ. 611] ---615.) Ηἰδ8 δἰυθγαιίοηβ 6ΓΘ ποὶ τηδἂθ ἡ ΔΩΥ ΟΥἰοΑΙ] 
Ῥγποὶρὶοθβ, Ὀὰῖ ἴῃ 186 τηοδϑὶ ΔΥΌ ΓΒΥΥ͂ ΤΑΔΠΏΘΥ, ἰῃ οΥάοσ ἴο βαϊς 8 οχίσαυδρϑηϊ [ΠΘΟΪΟΡΎ. 
Ιπάθοα βοπλο νὰ ὑποῦρῃϊ [πὲ [ἢ6 ορίηΐοπ [πδὺ Π6 υδοὰ ΓΚ6᾽᾿ 8 ο5Ρ6] δ᾽ 4}}, τοϑῖϑ ΠΡΟΠ 
ΠΟ Ββυδὲοϊοην Του αιίίοη. 80 ἀϊβογοηὶ σοσὸ ἴὴ6 ὕτγο ψΌσΚβ8, [πΠᾶὶ Ββοῖηθ αἰβιϊηρα ϊδηοα 
ΙΒ] 1.4] δο014 78 οὗὨ τηοάδγῃ τἰτλθϑ, Ῥαυ σα] ΑΥΪΥ βογαϊον, Εἰσθποση, ατϑϑῦδοι, [.ος816γ, δὰ 
ΜαΑγϑΉ, πᾶνὸ τοὐοοϊοα τπδὲ ορἱηΐοη διοροῖμογ, Οτ᾽θβΌδοϊ. ταδϊηἰδίηθα [ῃδὲ Ματοΐοῃ σομ)- 
Ῥ1δὰ ἃ νοσὶς οὗ ἢἷ8 Ἤσγη, [0 1Π6 βουυΐοα οὐ διἰ8 βυβίοπιὶ δηὰ {1ὸ πι86 οὗ ᾿Ϊ8 [Ὁ]Ονν ΓΒ, ἔτοπὶ 
186 τι τἶπρ8 οὗ [ῃ6 Ενδηρο ἰδιϑ, αη ἃ ρατγι Π]ΑΥΙΥ οὗἨ Ικικο. (Ηϊδι. Τοχῆ, ατ. Ερίδβι. Ῥαὰὶ, 
Ῥ. 92.) “Τπδὲ Μαζοίοη ὑϑοὰ 8... 1Κο᾽ 8 ἀοβροὶ δὲ 41}, βᾶαγβ Βρ. Μδυβᾷ, “18. ἃ ροβίξο 
ὙΠΟ ἢ Πα8 Ὀδοη ἴΚοπ ΤΥ στδαηϊοα πϊῖπουδ (Π6 Ἰοαδὲ ργοοῦῖ, Μαγοίοῃ Ὦ1Πλ56] 7 ΠΘΥΘΥ ῥΓῸ- 
ἰδπάδα ἐμὲ ᾿ξ νγνα8 86 αοδροεὶ οἵ [κὐκο; 8858. Του] ἢ δοκπον]οάζοβ, βαγίηρ ατγοϊοπ εὐαη- 
φεῖϊο σμο πεωίίμπι αὐφογιῤὶὴὲ αἀπμίοτεπι. (Αἀν. Μαγοίοῃ. |ἰὉ. ἰν. 6. 2.) [ὁ 16 ῬΓΟΌΔΌΪΘ ΓΠΟΓΘίΟΓΘ 
δας δὨ6 86 ΒΟΙῺΟ ΔΡΟΟΥΎΡὮΔΙ (οθρεϊ, Ποῖ δα τη ἢ Τα ΔΙΟΓ ἴῃ ΟοΙητηοη ὙὙἱ} 1Πδὶ οὗ 
δι. [κ6, Ὀὰὶ γαῖ γγὰ8 ποῖ 186 βδπη6. (δήαγβἢ 8 ΜΊΟΒ 618, νοΐ. 111. Ὁ. 159.) 7)γυ. οεῖῆος 
Ὧι88 ὙϑΎῪ ΓΠΥ ἀχϑπϊηθδα ἴΠ6 αυοϑιίοη ἴῃ ἢϊ8 Πββογίδιίοη, εηυ]ςὰ Μαγοίοπεπι Ῥαιὶ Ἐρὶε- 
ἐοίας εἰ Ζμοα Ἐναπρείϊιπη αὐἀμἰεταδοε ἀμδιίαίμγ. ἘΕὙΔῺΚίοΟτί οὐ 6 Οάετ, 1788.(. ΤῊΘ Ἄοου- 
οἸυβίοῃβ οἵἉ ἢ8 τιϊπυῖς ἱηγοδβιϊ ζδιίίοη ἀγὸ “ (1) Τηδιὶ [π6 ΟΟ5ρ6] δ0α ὈΥ͂ Μαγοίοη νγἃ8 δῃοηγ- 
1που8ὲ (2) Μαγοίΐοη τοὐθοϊθα 411 οὐσ ἔουγ (ο8ρ6]5, δηἀ τηδϊ ἰδ ηθὰ ἴπ6 δυϊμοητο ἐγ οὗἁὨ [8 
ΟὟ ἰπ ορροβἰτίοῃ ἴο ἴδοι: (8.) Ηἰβ Ὁ] οσγοσβ δ οσνσαγ 8 τηδὶ ἰδ θά, [δὴ ΟΠ γίβὲ ἢϊ π] 56 1 
δηὰ Ῥβϑὺ] γοσὸ [86 δυΐποτβ οὗ ἰδ: (4.) Ιγϑῆδβυβ, Τουτυ] ]8η, δηὰ ΕρΙ ΡΒδηΐαϑ, δὰ ἢ0 γθάβοη 
ῸΣ τοραγάϊηρ, Μαγσγοίοη Β σοδροὶ 48 δὴ αἰτογοὰ δαϊίοη οὗ [μπΚ0᾽ 8, δηὰ τΠοῖῦ ἀβϑογιίοη ἰδ ἃ 
ΤΏΘΤΟ ΠΟΠ]Θοί ΓΟ Γοβίϊπρ ὕροη πόδ δαὶ ἔγίνοίουβ δηὰ δὺθσυσγὰ δ] ρδίΐοηβ: (δ.) ΤῊΣ αἰ θέτ- 
ἐποα οὔ Μαγοίοη᾽ ε αοεροὶ ἔτομι {Κ᾽ 8 15 ἱησοπδίβίοης πῖτῃ τἢ6 δαρροϑιίοη : (6.) Τ ΘΓ αἴθ 
ἘΟ υδὲ στοπηὰδ ἴον Ὀοϊονίησ ἰδαὶ Μαζοίοη δὰ δΩΥ ργθββίης τηοῖνοϑ ἴ0 ἰμάθποθ Ἀπ ἰο 
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δα τη υἱ]Ἱαϊθὰ δηὰ ἀϊερυϊϑεά Ὁγ ἷβ Δ᾽ ἐδυβδίϊοηβ, πίον ροϊδίοη5, δη οτηιβδίοπβ; ΤΉ 
οσοπάιυοὶ οὗ Μαγοϊοη δ οοιηρίο ον ᾿πνυδιἀδῦθβ ΔΠΥ͂ ἀγραπιοηΐ ὑμπαῦῷ τὰ} Ὀ6 ἄταν 
ἔγοτα [6 οτμἰβϑδίοῃ οὗ ἴμβ6 ὑνὸ ἢγβὺ οβδρίουβ οὗ ἴχυκοβ ἀοβροὶ ἰῃ ἀΐδ ΘΟΡΥ ; διὰ 
ποι 1ὑ 18 Δἀ ἀρὰ {μα ΒΒ ΔΥΌ ΓΑΣΎ Ἰῃ ογροϊἰίοηβ, ὅτο. ΟΥ̓́Τ σογα Ἔχροϑϑά ὈΥ͂ δεν ΟΓᾺΪ 
ΘΟΠΘΙΠΡΟΓΆΣΤΥ ΤΙ ΘΓΒ, δη ἃ ραγιου Σὶν ὉΥ ΤΟΥ] η 3, 6 σοποοῖνα ἐμαὶ 186 
βοπυ 6 Ώ 658 84 Δ ΓΒ Ὠ ἸΟΙΥ οὗ [86 ὕπο ομδρύδσβ 'π αι βίου γα 69 80] 186 Ὀαγοπά 
ἴδε ροδδβ᾽ Ὁ} γ οὗὨ ἀουνί.5 

(2.) Ἐτοτα {πΠ6 Τσοῦστοηοα οὗ {π6 ποτὰ Λεγεὼν (Ζεσίο, ἐμαὶ 18, 8 
7, εσίοη), ἴὰ τοῖς ομαγβοίογβ, ἰὴ 1ψαἶκα νὴ. 80., 8. Βυβριοίοι ἢᾶ8 Ὀθθῃ 
Ταϊβρα {πὲ {π6 ψν ΒοΟΪ6. Ῥαγαρταρὶι, σοπίδι ηρ {Π6 πασταῖνα οὐ ΟἾ σῖβὶ Β 
Ποαϊ ησ [86 αδάκγομθ Ἰοσλοπῖδο (Ὑ1}. 27---39.} 18. 8 ᾿πἰογροϊαίϊοι. 
ΤῊϊ8 ἀουδύ 18 στουμαάθα οἡ πα αϑϑογέϊοπ {παῦ {Π18 τηοᾶάθ οὗἩἨ Ἔχργθββίοῃ 
ὙΓ.5 ποΐ ΟἸΒίΟΠΊΑΓΥ, ΟΙΠΟΓ τ] ΓΌΚΟ, ΟΥ 1 ΔΏΥ οἰαβδῖο ΣΟΥ ἴῃ 
{πΠ6 ἀροβίο!ο δρθ. Βυῦ {Π18 οἤδγρα οὗ ᾿πτογροϊδίου 18 αὐΐου Υ στουπᾶ- 
688; ἔογ {6 Ῥϑββᾶρ πὴ αυδβίϊοῃ 1Ββ ἔοι 1η 411] [Π6 τρδηυβουρίβ δηά 
ὙΘΙΒΙΟΏΒ {παῦ ἅτ οχίδηϊ, δῃὰ (Π6 τηοϑᾶθ οὗ Ὄχργββίοῃ 8] θα ἰο ἐξ 
ἔαγα αῦ θοῖἢ ἢ τπΠ6 Ενδηρο δύ, δα 4180 τι οἰαβδὶς υλίοσθ 80 
ὙΟΥΘ ΘΟΠ ΘΙΔΡΟΓΆΣΥ ΜΠ . δι, 

[1.1 πὰ Γυκα χ. 86. γα πιθοῦ τ Δηνάρια, ΜὮΟΒ 15 ΤΩ8} 68 0}γ {Π6 1, δἰ ποτὰ 
Τοηαγία ἴῃ τοῖς ομασγδοίοσθ. ἴη χῖχ. 20. γα 80 δανα Σουδάριον, ὙΔΙΟΒ ποχγά, 
᾿που ἢ δοκπον)]θάροα ἴῃ [86 ατθοκ ἰδρυαρα, 15 ποι πρ' πιογ ἴμδη ἴπ6 1,αἴϊπ πογὰ 
ϑιάαγίμπι, ἃ παρ κΚίη οὐ βδηακογοδιοῖς δηᾶ ᾿ Αοἰἷδ χυὶ. 1). γ ἴἰδυθ αἰ8ὸ ΚΟΛΏΩΝΙΛ 
((οἷοπῖα) 8. Οοτονυ. 

- Π.] ΤΒαῦ 1Π6 πιοὰα οὗ Ἔχργοδδϑίοῃ, δῦουβ οὐ]δοιθα ἰο, εσαϑ συβίοτη Δ ΓῪ Ἡ]Ὦ ο]αβαῖς 
δι ] ΟΣ 8 ἰἢ 106 ΔρΟΒίΟ]]ς ἀρθ, 18 ουϊἀθηῦ ἔγοσω [86 [Ὁ] ονγὶ πο ῥαδϑαρο οὗ Ε] Ατοῖ, τδὸ 
538 ὈΟΓῚ ποῦ ΙΟΥ6 ἰδδη ἴθ Ὑ6 88 ΔΙΟΥ “6808 ΟἸ γι. Ηδ {6}}5 υδ {Π|π|ῖἴ, βοὴ [86 
οἷἵγ οὗἨ Βομηθ νδ8 θ.}}0, Ἐλοση] 8 ἀϊν  ἀοα 186 γουηρον ρατὶ οὗ [86 ἸΏ ΠΔὈϊ δηὲ8 ἰπΐο 
θαι] οη8. Εδοἢ σΟΥΡΒ σοῃβἰϑιοὰ οὗὨ ἴτϑϑ ἱπουβαηὰ ἔοοῦ, δπὰ ἰβγθο Βυηάγοα Πογοα ; 
δηὰ (186 Βἰδίογίδη δ ἀ9) ᾿Εκλήϑη δὲ ΛΕΓΈΩΝ, τῷ λογαδὰς εἶναι τοὺς μαχίμους πάντων, 

βὰορὲ ἃ σαγθ θα ΘΟΡΥ οἵ ἴκο; δηὰ [ἢ 6 πιοιϊνοβ δϑείρτιθἃὰ ὉΥ 10 ἔδίμογθ δῖ ἱπηοοηδίκιδπὲ 
δηα 586]{-ἀοδβιτυςιίνο.7)---- ᾿γ. δ. Ῥ. ΒΒ Βοσίρίασο ΤΟΒΟΪΠΙΟΩΥ ἴο ἴπ6 Μεβαίδῃ, γοϊ. ἰἷ, 
ΡΡ. 18, 14. 

[Ὑπουρἢ ἐδῖ8 15 ποὶ ἐδθ Ρ͵δοο ἴο δηῦοσ ἱπῖο ἃ ἀϊϑουβείοῃ οἵἉ 4]] [ἢἱ τι  Ὀ6 καϊὰ τοβροοιπν 
106 Ἐναπηείίεπι οὐ Ματζοίοπ, ἰξ 18. γγ6}} ἴἤο ροῖϊπὶ οἱ ἐπὶ [π6 ἰπηνοδιαίίοπδ οἵ Ηδῃηπ (1) 68 
Ἐνδηρο πὶ Μαγοΐοπβ ἴῃ βοΐῃοῦ ὈΣΒΡῚ Πρ] οἴη (οι, Κη σϑθογρ, 1838), ΟἸβμδύθοϑη, 
πα ΟἾΠ ΠΟΤ, ΠῚ 65:40} } 8} 16 ἴδοι ἰοδι ῆἢθὰ Ὁ Του] ἶδη δὴ ΟἿΟΣ ΘΑΣΙΥ ττίτοσβ, 1Πδὲ 
Μαγοίοη ἀϊὰ ἔοστῃ ἢ 8 οϑροὶ ὃγ ὀχιίγυάΐηρ ἴγτομῃ δι. 1κο 4}} τπδὲὶ ἀἱὰᾷ ποὲ βεϊ: λὲς βεϊοσηα. 
Α πιοάεγη ᾿ΠΘΟΥΥ ἰδ ἴμαῦ 80. Τὰ Κοβ Θοδροὶ γὰ5 ἰοττηϑὰ ἱπ [Π6 ᾿δίου ραγὶ οἵ ἢ δοοοπὰ 
ΘΟΠΙΏΤΥ οἱ οὗ [6 εαγίεν πὰ πιοτὸ δυϊεπς τοῦς πρῃοϊὰ Ὁγ Μαγοίοη Οὗ οοῦγεο, τῆ οη 
ευϊάοποα ἴΒ οκδὶ δϑὶὰθ, νγο ἤδνο ποιῃίπρ' ἴο ἰδ υ8.ἁ ΗΥιηρΒ “ Οὐπειοδοσῃ ἀ6 Μαγοίομο,; 
ϑις. (Ὁἱγθοδε, 1849) 18 ἃ πδοία] ὈοῸΚ οἡ 18 βιι0])66.] 

1 Ἐρ᾽Ρηδηΐαβ μα8 γίνθη 8 ἰοηρ δοσοπηῖ οὔ Μαγοῖοῃ Β δἰ ογαι οη δ, δα. οΥ̓ (86 Νονν Τοεβ- 
ἰδιηθηῖ, 866 Ὦτ. ΙΔγάποσΒ  ΟΥκβ, δυο. γο]. ἱχ, Ῥρ. 869 ---898.; 4ϊο. νο], ἦν. ΡΡ. 610-- 
624. - 

3. Ξ60 [86 Ῥαδβαρθ δὲ ἰθηρτῃ ἰη Ταγά ποῦ ΤΌΤΕ, θνο. νοὶ]. ἰϊ. ὑρ. 356---288.; 4ϊἴο. νοὶ. ἱ, 
. 419, 420. 

ΡΡ, Μαοὶι βίγοββ 88 Ὀθϑῃ ἰαϊἃ προὸη [6 ΔΡΡΔΓΘΗΙ ἀἰβογθρδ Ποῦ δοίνγθοη [6 ρσοηθαϊορίοσ οἵ 
6808 ΟΠ γίϑι ἴῃ 1θᾳΚο 1}, απὰ Μαεῖι. 1., δη ἃ αἰϑὸ οἢ 1ῃ6 δμρροεοά οὨγοηῃοϊορίςαι! ἀ Ἔςα} γ ἴῃ 
ΟἿν ϑϑανίοι γ᾽ β αϑῦο; θυϊ [686 Βθοπιὶπρ σΟὨ ΓΘ ΟἴΟΠ5 ΤΊΑΥ ὍΘ 80 6568 βοιοΥ Υ οχρίαἰηοὰ 
παῇ ἰτ 18 ποῖ ΠΘΟΟΒΒΑΥΥ ἴΟ ταροδὶ ἴἤοβο 80] αἱἴο0Π 8 ἰπ {π|8 ραοθ. ὅ6θ αἷδο Ὦγσ. Νδιεββ Ηδ- 
ΤΩΆΤΚΒ οἡ ἴδ ΤΠηἰταγίδη Μοτσβίοη οἵ ἢ Νευν Τοβίαπηθη, Ρ. 27. εἰ δέφ.; ΑὙ ΠΡ. 1,ϑυγϑηοο᾿ Β 
Οὐἰοὶςα] Ἐοδβεοιοηβ οα [0.6 τα βγορΓ δ ΣΟ ἢ 8 οοπίαἰηοᾶ ἰπ (6 τηοάογῃ ϑοοίπίδη Υ ἐσείοπ, 
ΡΡ. δ51---78.; δὰ Ὧγ. Ηδ]οβ οὐ Βδινῃ ἰπ ἴῃς ΤΥΠΙΓ, γο], ἱ. ῬΡ. 88--- 110. 

[48 ἴο ἴῃ ἀπ σ Ὑ οοπηροίοα τ [λικο 1ϊ, 2., ἔγτοτα [86 τροπίίοη οὗ Ογτοπίαδ ὡς 
ονογηοῦ οἵ Φυάεα δὲ ἴμ6 ἔπ|0 οὗἨ οὔν Το 8 Ὀἰτίδ, ἰῈ 18 ποῖισ Κηονχῃ (866 Ὦγ. αν ϑοπ᾿ 
ΑΡρροπάϊχ) {πὶ (88 τσᾶδ σθϑ!  ἴ86 ο886. Οἰδοῦ βοϊυϊτίοηβ μβδὰ βϑθη ργοροθοὰ ὑυγιϊος σατο 
βιι ΠΠ οἰοης ἴο δῆονν [Π8ὲ 186 αἰ ΠΟΘΙ Υ Ῥ28 πού ἱπβι ρογδΌ 6, ουοπ ἰἱἢ 8686 βοϊυξίοπβ δὰ ποῖ 
Ὀ6οπ ἴἢ6 γεαὶ οχρ᾽δηδίΐοπβ. Τῆΐδ ἰδ ἃ ροοὰ ᾿πδβίδποθ οὗἩ Ὑδδαΐ τδΥ ὃὉ6 ραϊησδὰ δὲ ἰαδὶ ὉΥ͂ 
μοϊάϊης ἔαλϑι [ῃς ϑοῦριίγε ἴῃ βρὶ16 οὗ ἱπηδιζίηθα ΟΥ διιοροθοὰ ἀἰϑογορδηοΐθβ.) 



Οη ἐδλε Οοεροὶ ὃν δὲ. 7,μᾷε. 4δῚ 

ἐμαὶ 18, ΠῚ ισαϑ σαϊδα α ΤΈΟΘΊΤΟΝ, δεσαιιδο ἐὰλδ πιοδὲ ιοαγῖϊλ δ ῬΦΥΘΟΉδ ἰσϑγ “ δοἰοοίρα."ΆΑ 
ἴον βοηΐθῃοο8 ΔΟΥΓΤΆΣΩΒ, γῸὸ τηθοῦ τὶς [6 [Ὁ] οί πρ [,8[1π πογὰβ ἴῃ τϑοῖ οἢα- 
Τϑοΐογθ, ΥἱΖ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ͂Σ (αΐγιοῖο8), ῬΑΤΕΙΟΙΑΝΒ; ΣΕΝΑΊΤΟΣ (ϑοναΐμδ), (89 
ΒΕΝΑΤΕ; ΠΑΤΡΏΝΑΣ (βαίγονοδ), ῬΑΤΒΟΝΒ; ΚΛΙΕΝΤΑΣ (ΟἸίοπίοδ), ΟἸπεντϑὶ; 
δηὰ ἴῃ ἃ βυ δβδααυθηΐ ρᾶρα οὗὨ (86 δαηη6 Ὠἰβίογίδη, γγὰ τηθοῦ ψ 8 (86 γογτὰ ΚΕΛΕΡῈΣ 
(Οἰεἶονε8), ΟἘΚΕΒΕΒ.ἦ εις ἴη Πίοη Οβββιυβὅ, γα τηθοῦ τι {Π6 [0] ον ρ δοῃ- 
ἴοῃοο: Τῶν γὰρ ΚΕΛΕΡΙΩΝ ἄρχων εἰμι, --- τ 1 ἀπὶ ολίο, ΟΥ Θοτητωδηάοσ, 977 ἐλα 
Οεἴογος. ἍΝ ὨοΙδον ἴθ686 ἀγα 1 αἰ πτογὰβ ἰῃ ἀσοοῖκ σΠΑγδοίθυβ οὐ ποῖ, {π6 σοπλιηοῃ 
δ6 36 ΟΥἩ 186 τορι ογ ταυβὺ ἀδιογπηθ. Τθδ πόογιὶ ΛΕΓΈΩΝ [8 ποῖ 80 ὈΑγθάσουϑ, Ὀυΐ 
τμιαῦ 10 δὰ5 Ῥθθὴ δοκηον)οάρθα ὈΥ 086 ὕπο Ἰαχ σοστάρμογβ, Ηοβγομίυβ δηὰ ϑυ 48." 

Ὑγ 6 ᾶνϑ, ὑπογθίοσθ, ΘΥΘΥΥ͂ ΓΟΘΒΟΠΔΌΪ6 ουιάθποα ἐπαῦ οδπ θ6 ἀοδιγοα 
ἴου 1Π6 ρϑηυηθηθ88 οὗ [818 ράββαρα οὗ υΚο᾿8Β (οδρεὶ, 

(3.) Τὸ ἐοσίγ- γα δηᾶ ἐογγ -ἰουγίῃ νουβθβ οὗ [υα Χχῖϊ, αΥΘ υδηΐ ς- 
1ηρ᾽ ἴῃ 6 ΑἸοχϑπαγδῃ δηὰ Ὗ δἰϊσδη τηδη βογὶ ρί8, ἴῃ [π6 ΝΙγδη ΕἾαρ- 
τηδηίδ, (λεγε) ἴῃ ἴἢπ6 Οοάοχ 1,6: σθϑίγθηβὶβ, 'ὰ ἐμ Οοάοχ ὙἹΠἀΟ Ομ ηδβὶβ 
ΤΙ ΑΤΌΘΟΙΙ 31.) 8πα τῇ 1[ῃ6 ΤἬΉΘΌΔΙΟ γϑῖοη, 8Π6 βοιηθ οὐ βδὺ' δ ΒΟΥ 168: 
8ηἀ ἴῃ {π6 Οοαΐοε8 ΒΔ 5116 818 Β. ΥἹ. (ἘΝ) διὰ Ν᾽ διϊσδηυιϑ 364. (85.), οὗ 
[Π|6 ὩΙΏΤ ΟΥ̓ Τδῃίἢ σομζΌΓΥ, 8ΔΠα Βοῖὴθ Οἴμο ΤΟΥ͂Θ Γθοθηΐ ΤΩΔΗΒΟΓΙρί8, 
1Ππ|686 γ υβ6 8 8.6 τηϑγκοα 1} δὴ Δϑίθσιβις, δη ἴῃ βοιὴθ οἵ {8 Μ959. 
ΘΟ] ]αιοὰ Ὀγ Μαιθι ἢ δὴ οὔθ] 18 Κ, ΤΟΙΣ σΘΠ ΣΙ ΠΘΠΘΒΒ, ὑμοΓΘίοσο, 
8 θδϑὴ ἀϊβραίθα, 

Ερ!ρμδηΐυβ, ΗΠ ΑΡΥ, δηὰ 6 γοπα ὉΘΑΡ ἰδβυ τα ουΥ {μαῖ, ἴῃ {ποῖν {ἶπηθ, [8 686 γοσβ68 
ὝΟΤΕ τη ρ ἴῃ Βολ6 ἀγοοῖκ δπηᾶ 1,διἱη Μ55. υῖ, οη {π6 οἶβαὺ μιδηὰ, {Ππ|6 7 ἃγβ 
Τουπὰ ἴῃ ὉΥ͂ 1ΔΣ ἴ86 ρστοδαῖθν πυδον οὗ Μ58. (88 Εοϑθητ 6. ΣΟΊ ΔΓΚΚ5), ἰσίλοιιξ απ 
οδοίϊδα, ἀπα ἰῃ 411} 186 δηοϊθηϊ νϑγβίοηβ δχοθρί {86 'ΓΒθθαὶο, ἃ σχονιϑοὰ ςΟρῪ οὗ [86 
οἷά 1, αἰΐπ, δπὰ ὁ Μοιηρμῖςο ΜΆ. ὙΒΟΥ ὅτ αἷβδο σϑοορηί βοα ὈΥ Ψυδίη Μασγίγσ, 
ΗἰἸρροϊγίιυ, ΙΓοῃεου8, τ ρραππίας ΟὨΒγγϑβοδβίομι, Φθγοπμθ, Τβδοάοσα οὔ Μορβιυοβίϊα, 
Τιιυ9 οὗὨ Βοβῖγα, δηὰ φδβασζίυβ. ὙΤ6 ΥΘΆΒΟῺ [ῸΓ [Π6 Ομἰβδίοη οὐ [ἢ 6586 γθυβ68 ἴῃ 
δ0})6 ΜΚ. δηὰ (ὉΥ {86 γ θείην πη Υ ΚΘ 88 βυϑροοίθα ἴῃ ΟἴΒογβ, 18 ὈΥ͂ δοῖὴθ δὰ 
ἴο Βανε Ὀθϑὴ ἰδαῖ (ΠΥ τ ΓΘ σα θοῖθα ὉΥ δοῖῃδ οὗἁὨ [86 τποσα Εἰπλϊὰ, ἰοῦ ἴθ δῃου]ϊὰ 
ΒΡΡΘΔΓ ἴο ΤΆνΟυΓ ἴδε ΑΥΔΠΒ: 1 τηδὺ Ὀ6 ἰμαῦ {πον ποτα οπι θα ἴῃ ᾿υΚο τότ (μος 
ῬΘΙῺΡ ΘΑΥΪΥ χοδὰ ἴῃ 8 ἰθβϑϑοῃ σοηίδιπιηρ ρμᾶγὶ οὗ Μαίϊ. χχυἹ 

ΤῊΘ νϑῦβθαβ ἴῃ ἀμ. θβίϊοη Δ.6 ΟΟΥΔΙΔΪΥ σοηυη6, ἀπα (ΠΟΥ͂ 8.6 δοοοσά- 
ἸΏΟἾΥ γτοίαϊποά Ὀγ Οὐ] βθϑ οι ἴῃ {86 ἰαχί, ψ!Βου ΔΩΥ πλαυὶς [0 πα] οαΐθ 
{μα [Π6Ὺ 4.6 δι 6 Βρυσ ΟαΒ ΟΥ̓ Βυδροοίοα. δ 

ΙΥ. Ὑη τοσαγὰ τὸ {86 ὕπιθ στ βθῃ [118 (Ο8ρ61 νγαδ τσὶ ἐὕθη, ὑΠοΥ6 
18 βοὴ ἀιἔδγθησο οὗ ορίπΐοη ; Ὦζγ. Οὐ δα οἴμοὺβ γοίογσγίιπρ 1 ἴο {Π6 
γα ὅ8, ψ 116  οπ68, ΜΊΟΒδ6118, Σγάηθν, δηα 0Π6 τ Δ) ΣΙ οὗἁἨ 1110 4] 
ΟΥ̓ 168, αβϑῖρη Ὁ ἴ΄ο {πΠ6 γϑᾶγ 63 ΟΥ̓ 64, ψἘ]Οἢ ἀαΐθ ἈΡρΘΆσΒ ἴο θ6 {Π6 
γι θ 056, Δη4 ΘΟΥΓΘΒΡΟΒαΒ ἢ [ῃ6 ἰηΐοσιδὶ οΠδγδούθυβ Οὐ {1π)6 ϑχῃὶ- 
Ὀιϊδά τη 186 ΟΒρ6] 1186. [ΤἈ6 ἀαίθ δβδϊσπθὰ ο {18 (ὐοβρϑὶ τηυϑὺ 
ἴῃ ρᾶγί ἀερθηᾶ οἡ ἰμαΐ οὗ 1 Τισοίμυ, ΒΘΓΟ 1Ὁ 18 αυοίοα ; ἀπά 88 
ἴο ἐπαΐ, ρτοαῦ ἀϊδγθμοθ οὗ οριῃίοῃ Ὄχὶβίβ.)] Βυῦ 1Ὁ 18 ποῦ ΘαβϑῪ ἴο 

Σ ῬΙαίδτοῖὶ Μία, ἰη Ἐοιϊηπΐο, ἴομι. ἷ. ΡΡ. 5], 52. οαϊξ Βγγδῃηὶ. 
3. ῬΙΟἰΔγοἢὶ ΨΊ185, γο]. ἱ, ἢ. 71. [π 1:6 ΒΔΙὴ6 ΡΔρῸ 8180 ΟὐςΌΣΒ (π0 πογὰ ΚΑΠΙΤΏΛΙΟΝ 

(Οαρίιοϊίιπ), τὴΘ ΘΑΡΙΤΟΙ, 
8 Ὠΐου (ὐδββίαβ, "Ὁ. ἰν. οἰϊοὰ Ὁ Μτ, ΒΘΏΠΟ]] (10 τοῦ γγὙθ ἀσὸ Ῥχίποὶ 4} ἱπἀοδίοὰ ἴος 

ἴϊ6 ΟὈδογυϑείοηβ δῦογο βίδιθα), ἴῃ δῖ8 Απἰτηϑαγογβίο 8 οὐ [86 Τ]ηϊξατγίδη Ν' οσδβίοῃ οὗἁ [6 
Νεν Τοβίδπιεπὶ, Ὁ. δ2. 

4 866 {πεῖν 1χίοομβ, ἰη γοςο; {πεῖν οἰ οἰ Δι] οἢ8 οὗἉ [818 νγογὰ ἀσὸ οἰϊοὰ Ὁ β΄ δ] ούδιοσ, ἴῃ 
Ἦΐδ 1,οχίοοη πῃ Νον. Τοδῖ, γτοςς Λογεών, 

6 ΓΑπὰ ἴο τΠδὲ Ραςε βοὴ οορίδϑ (βῃςἢ δ8 Οοά. 1, ἱοεβί. ποίϊςθὰ δῆῦους, δ5 οὐ τἰπρ {ἘΠ τὶ 
πῃ Ι᾿1Κὸ) ἰγβῆβροβο ἰπο. 8566 ἴπο ουὐϊάσποθ [ὉΣ ἴΠ6 ροπαϊ ΠΟΉ688 88 ἀοαἀποεραὰ τοῦ ἴδ0 
Αὐαποπίδη ϑϑϑοι !οη8 δηὰ ΕἸΒε ίδη ΟΒΠΟΙΒ ἴῃ “ Ασοοσηϊ οὗ Ρυϊπίοα Τοχι," Ρ. 205.} 

4 (τ ΒΌΔο οἱ β ἢ]: Νον. Το δὶ, ἴοσω. ἱ. Ρ. 470. Ἐοβοηση  Ποσ, Κιϊΐπδο], δηὰ Βοοια"- 
βεϊὰ οἡ [λιϊο χχὶΐ. 48, 44. χε, Ἰοἰτοά. δὰ Νου. Τόδῖ. ὑρ. 19,20. 1ωἱρθίδο, 1764, 

θ60α ἃ 
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αϑοουίαϊη ἔθ ρ͵δοθ ψθογα 1 ψγ88 σι δη. « γΌτ.6 ΒΑ4Υ8, ὑἱπαῦ ΤΠ υ]κ6, 
[π6 {ηϊγὰ Εὐνδηρο 180, ρι Ὁ] 15}ῃ 64. Ὧ18 (οΒροὶ ἴῃ {Π6 Θοιιπίχ]68 οὗ Αοδαΐα 
δὰ Βοωοῖίϊα; ΟὙΘΡΌΓΥ ΝαΑΖΙΔΏΖΘΗ 8180 βαῪβ ὑπαῦ Κα τοῖο ἔὼσ {π6 
ατοοῖκα, ΟΣ ἰὴ Αδαια. Οτοῦλιβ βίδίθϑ πὶ, δρουΐ {6 ἔπ6 ἤθη Ῥαιιΐ 
ἰοῦ Βοπγθ, 101 ἀοραγίοα ἴο Αοἤαϊα, θγο μ6 τψγοίθ {Π6 ὈοΟΚΒ ᾿γὸ 
ΠΟ ᾶνθ. ὃ ζγ, ὅὑδνα ψ88 οὗ ορϊ πίοη {μὲ {ΠῸῪ 6 γα τσ ἴδῃ δὲ ἔοταθ 
Ῥοΐογα {16 ῥδυτωϊηδύοη οἵ δ} Β οαρθνι ; θα Ὅγθ. Μ|} δπὰ αγαθο, 
δηα ΥΥ εἰβίοϊη, δἴγι {παὺ {π186 οΒροὶ τσαβ ρῃ 1868 αὖ ΑἸδχδπάσγια ἴῃ 
Ἐπσνυρί, ἴῃ Τρροβιθοη ὕο {π60 ρβουαο-(οΒρ6] οἰγουϊαῖθα διθοησ {86 
Ἰυσγρθδηβ. Ὦγ. ΤΔΥΟΠΟΥ ἢ859 δχδηληθα {Π|686 ὙΆΓΙΟῸΒ ΟΡΙΠΊΟΩΒ δὖ 
ΘΟΠΒΙΔΘΓΑΌ]6 Ἰοπρίδ, πα Θομο 68 {ππ4ΐ, ἀροὴ {[Π6 σψ 8016, [Π6γ 18 ἢο 
σοοά γοΆΒοη [ῸΓ Βυρροϑίπηρ (μαὺ 6 πτοία 18 οβροὶ αἱ ΑἸοχαπάσία, 
οΥ {πὲ Πα ργϑβϑοιβα δὖ 8}} ἰῃὰ Εργρῦ: οὐ [ἢΠ6 ΘΟὨΈΓΑΓΥ, 1Ὁ 18 ΠΟΤ ρτο- 
Ῥ4ῦΪ6 {πα ἤθη Πα Ἰοῦς Ῥαυ], ἢ6 πψοπΐ ᾿ηΐο ατστϑθοο, δηα πόσα σοτὰ- 
Ῥοβοὰ οὐ ἤῃιϊϑῃθα αδπᾶ ρα] 186 α 18 (ἀοβροὶ, ἀπά {πΠ6 Δοίβ οὗ {0 
ΑΡροβι]εβ.":Σ [Μτγ. ΑἸίοσα (Ρσοϊορ. οἰ. ἰν. 8.7.) ρῖνϑβ ροοὰ ψὑβββοῃβ [ὉΓ 
ΒΙΡΡοϑιηρ {παῦ {Π18 ἀοϑροὶ ψγὰ8 τυ Βοιὴθ Ὑθᾶγβ Ὀθίοσο {86 Αοίβ, 
8ηα {ῃαῦ {Π6 Αοἴβ νγ88 ἃ ψψοῦῖς τυγι θ αὖ {Π6 δπα οὗἩ {86 ἔνγο γϑαῦβ οὗ 
δι, Ῥδὺ} 8 Βοιηδπ ᾿τργβοηπηθπί, Ὀοίοσγο [χΚ6 δα Ἰοῖς Ὠΐμη. 

Υ. Τμδαῦ [μὰ τοῖο μ18 (οβροὶ ἴον (ἢ Ῥαμοῆῦ οὗ (θη 1116 σοηγοσίβ, 
18 δῇ ττηθα Ὀγ {(Π6 ὑπδμηουβ σοῖο οὗ ΟΠ γΙβῦδη δη ]α 1Υ, δπα 10 ΤΑΥ͂ 
αἰβο 6 1ηΐθττοα ἔγομι ἢ18 ἀθαϊσαίϊηρ 1 ἴο οηθ οὗ ὶ8 (θη 61}]6 οοηνογίδ. 
ΤῊΙ8, ᾿πά 664, ἈρΡΡΘΑΓΒ ἴο αν ὈθΘ 118 ΡΘΟΌ]ΑΓ ἀαδβῖσῃ; ἔοσ, νυϊησ 
ἴο {Ποβ6 ψγῆ0 Ἴ6γα [ὯΓ σοπιοΐθ ἔγοπι [Π6 βοθῃθ οὗ δοίϊοῃ, δηᾶ Ἰρῃογδπὲ 
οὗ ὁ Θ18ῃ} αῇδιτγβ, 10 τγὰ8 σϑαι]διύθ ὑμαῦ ἢ6 βῃου]ὰ ἀρθβοθπα ἴο ταϑΩΥ͂ 
Ρδυουϊαγβ, δη τουοῃ οἢ νϑγίουβ Ροϊπίβ, τ πιο που ἃ πᾶν θθθὴ υη- 
ΠΘΟΘΒΒΑΥῪ δα Πα τ, θη Θχοὶ αβιν Υ [ῸΓ «06 νγ78.. Οπ {Π|]58 δοοουιηΐ ἢ 
ὈαρΊηΒ Π18 Ὠιἰδίογυ σα {π6 Ὀἰγίῃ οὗ Φοδπ [86 Βαρεϊδὺ (1. 6----80.), 5 
Ἰη Σοἀυοίουυ [0 ἐμαὶ οὗ ΟἸτιβῦ; δπᾶ ἴπ {π6 οοῦγβα οὗ 1Ἢ ἢ6 ποίϊοθϑ 
ΒΘΥ͂ΘΙΆΙ ΡῬΑΓΓΟΌ]ΑΓΒ τη] οποαὰ ὈΥ Μααν. (11. 1---9. 0.) Πρηοθο, 
4͵80, ἢ6 18, ῬΡαγ ΠΟ ΪΥΪΥ σδγοίαὶ 1 ΒρΡΘΟΙ γἹηρ᾽ νΑΥΙΟῸΒ ΟἰΓΟσΌΓηβίϑποθβ οὗ 
ἔλοίβ {πα σγ γα ΒΙΡΉΪΥ οοπάιϊιοῖνο 0 (ἢ ΤΠ ΟΓπιδοη οὗ βίγαησου;; μαΐ 
ὙΒΙΟὮ ἢ δου ]ὰ ποῦ αν θθθὴ πΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο τϑοῖΐθ ἴο {π6 “6γ71ὃ, ψῇο 
σοι] ΘΑΒΥ ΒΌΡΡΙΥ ἔμοια ἔτομι {Π6 1Γ οὐ Κπονσ]θᾶρο. Οπ {Π]18 δοοοππῦ, 
᾿κονῖβθ, ἢ6 ρίναβ {Π6 ρϑηθϑὶ ορΎῪ οὗ ΟἩγιβῖ, ποὺ 88 Μία πον μα ἀοηθ, 
ὃν ββονίηρ {Πδὺ ἐἶθδιι8 νγ88 {Π6 βοη οὗ αν, ἔσο ποσὰ {π6 δ. γ1ρ- 
ἴμγαθ ἐδιρ ὐ {Π|6 «76 78 {πᾶ0 {Π6 Μοββῖδἢ νγα8 ἴο βργὶπρ' ; δῖ Β6 ἔγϑοὺθ 
ΟἸὨτῖδι Β ̓Ἰπθᾶρα ὑΡ ὕο Αἀδλπι, ἈΡΤΘΘΔΌΪΥ ἴο {Π6 τηο046 οὗὨ ἰτδοϊηρ ραπϑα- 
Ἰορῖδβ ἴῃ 186 Διῃοηρ' ἴΠ6 (ἀΘὨ61168, ΟΥ̓ ἈΒοθπαῖπρ' ἔγομι {6 ῬΘΥΒΟῺ ὙγΠΟ86 
Ἰϊπθαρα ψγὰ85 σίνϑῃ ἴο 6 ου Πα 6Υ οὗ [18 ταοα (111, 28----38,}); δηὰ {ῃυ8 
ΠΒΒΟΥ 8 {πδ΄ “᾽ 6ϑ}8 18 (ῃ6 8664 οὗ [Π6 νοτϊηδη, γᾷ νγ88 ῬγΓΟΠΊ 1866 [ῸΓ [86 
τοἀειηρίίζοη οὗὨ {86 ψ 80]6 ψοῦϊά. ΕγίΠοΥ, 88 1ῃ6 (ἀθηΉ} 168 Ππδά δυΐ 
6116 Καυν]οᾶσο οὗ «6 18}. ἸΓΔηβδοοη 8, [6 8 τηλγοα [Π|6 ϑΓα8, 
ψῃθη ΟἸ γιδῦ νγὰβ θοσῃ δηα θη «0. Ὀαρδη ἴο δῃποιποα ἴδ 6 (ἀοΒροὶ, 
Ὀγ 86 τεῖσῃβ οὗ ὑπ6 Βοπιϑῃ ΘΙΏΡΘΙΌΓΒ (111, 1, 2.), ἴο τ ιοἢ ροϊηΐ Μαῖ- 
{μον 8ηα τ1ῃ6 οἴοὺ Εὐνδηρο} 88 ἤανα ποῦ δἰἰδηαθα, 1υκ6 ἢα8 κου ἰβ6 
1ηἰγοα ο6α ΤΥ ἰπηρΒ ποὺ ποίϊϊοοαὰ ὈΥ {π6 οὐπον Εὐνδηρο  ϑῖβ, ψν ΒΙΟἢ 
δποουζαρσοα {μ6 (θη 68 ἴο Βϑαγκοὴ τοὺ (886 (Βρ6ὶ, δῃὰ, ἡ θη {Π6}Ὁ 

1 Ιατάμουβ Ὗ οὐΐιβ, ϑνο, νοΐ. νἱ. ὑῃ. 180--- 186.; 4ἴο. το]. {11, ὑΡ. 199 ---2023. 
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σοηβοίθῃδοθ γα γα γα Κοηθα ὮὉΥ ἴΐ, ἐο ἔατῃ ἰο αοἄ οἡ Π|ὸ στουπά οἵ 
{παῦ τοἀοιηρίϊοη πο ἢ βοῖβ [ογί ραγάοῃ δηὰ δοοθρίβϑῃοσα. ΟΕ τμΐβ ἀ6- 
βου ρίΐομ γα {Ππ6 Ῥδγι}]68 οὗὨ {π6 ρᾳ] σα ργαγίηρ 'ῃ {Π6 ἰθπιρ]θ (ΧΥ]]]. 
10.), δΔῃᾷ οὗ {π6 Ἰοϑὺ ρίθοβ οὗ βῖϊνον (χν. 8----10.}), δῃὰ ργθου αγ]ν {Π6 
Ῥτορμιδίϊο ρᾶγβ]8 οὗ (μ6 ῥγοάϊραὶ βοὴ ; ψ ΐομ, θ681468 18 Βρ᾽ τ!ζι4] ἀπά 
πηΐνοσβαὶ Δρρ]οαίίοη, ὈΘϑα 1] ν Ἰπύϊπηαῖθβ (μαῦὺ 6 (Θη116, τορτθ- 
βοηϊθὰ Ὀγ {Ππ6 γουηροῦ ΟΥΓ ὈγΟαΪρᾺ] δοι, γοδυγηϊηρ δὖ ἰθηρίῃ ὕο 18 
ΒΘΑυΘΉΪ ΕΔΙΒΟΓ, που]ὰ τηθοῦ τὴ {Π6 τηοβῦ τηθγοῖ αι], στβοίοιβ, δηα 

αϑδοιοηδίθ σοοορίϊη. (χν. 1]. δὲ 5.4.) ΟἸγῖβιΒ υἱβιῦ ὕο Ζδοοῆθιιβ [ἢ 6 
Ρυδ]σδη (χῖχ. νυν.) δῃὰ (86 ρμαγάοῃ οὔ {π6 ρϑηϊθηΐ {816 ἢ {Π6 ΟΥΟ88 
(χχὶ!, 40---43.), ἀγα δἰ80 ᾿νε ὶν 1] υβίγαίοἢ8 οὗὨ [Π6 ἸΏΘΓΟΥ δηαὰ ρσοοά- 
π688 οὗ ἀοἄ ἴο ροϑηϊοηῦ ΒΙ ΠΏ ΘΓΒ. 

Ι,εϑὲ, Βουγονοῦ, ἀουδίβ ϑμου]ὰ αγῖθϑο τ ΘΠ ΟΓ ΔΩΥ Ὀυΐ {πα Ἰοδύ βῆθδρ 
οὗἨ [Π6 Βουβα οὗ [βγὰ6] σγϑγα ἰηϊογοϑίθα ἴῃ {μ686 σοοά {Ἰἀϊηρσδβ. Οἵ πον 

168 δηά ἔροίβ αγὸ ἱηἰγοάποθα ψῇοῖ οαπηοῦ 6 ἔφθη πὶ [ἢ]18 
᾿ταϊϊοα βθη86.ὡ. Τῆυβ [Κ6 γτροϊΐθϑ ἴη6 ραγαῦ]α οὗ {μ6 τῃϑγοῖῇι] 
ϑαιηδγιίδη (Χχ. 33.); ἢ6 τοϊαΐθβ ὑπαῦ δποίμοῦ ϑΘαγηδγιδη τγὰ8 ἢθα]θα 
δηἀ σοτμπιθη θα [ῸΓΣ Π18 ἔφ! δα σταίπαα (ΧΥΙ]. 19.}; ἀπα, ν θη ἃ 
ΨΊ]ασα οὗὨ 0818 Ῥθορ]β ργονθὰ συΐδ δῃᾶ ἱῃμμοϑρι 8 Ὁ ]6, ὑπαΐ 16 Ζθαὶ οὗ 
1Π6 ὑνγο Δροβί]θβ 0 186 ἃ το σοηδαμηθ ὑπο Ὁ ἢἤτγθ ἔγοπι Ὠθανθη 
γγ88 Τορτουϑα (ἰχ. δὅ2---ὅ6.); απ πον ποτα ἰο]4 πδὺ ““ἐλ6 δὸη οΓ 
γπαῇ. σαπιε, ποὲ ἰο ἀοβέγοψ πιθη᾿ 8 ἰΐσε85, διεί ἰο δαυο ἐλοπι.᾽" 

1,4511γ, (818 Εὐνδηρ δ δῦ Ἰηβογίϑ χα ρ]68 οὗ Κιπάηθββ δῃα ΠΙΘΓΟΥ͂ 
βῇονῃ ἴο {6 ΘΠ. 168. Τῆα8, ΟΟΥ ϑαυ!οῦγ, ἴῃ {Π6 ὙΘΤῪ ἤγδι ρα ]}1Ὸ 
ἀϊδοουγβα γοοοσάθα ἴῃ 1 υΚοΒ (Τοβροὶ, ὕβῖκοβ ποία ὑπδὺ β ἢ ΓἈΟΌΓΒ 
ὝΘΙΘ γουοῃβαίδα ἰο {86 σψ] οὐ οὗ δαγορία ππὰ Ναδλπιδὴ [Π6 ϑυτίδῃ, 
υοῖῃ ΟὐσπΉ}]68, 3Ἃ8 οσ ποὺ σοηῃξογγοα, τη {6 οἰγοιτηϑίδησθθ, Οἢ 8ΠΥ 
οὗ {π6 Ιβγβϑὶῖθβ. (ἐν. 2ὅ---27.) Απά {1ἢ6 ΡῬΥΔΥΘΓ ΡΟ᾿ ἴπ6 ΟΥΟΒΒ 
(χχὶι, 34.), “Ζαίλοτ, ξογσίυο ἐΐέπι, 0 ἐδον ἄποιο ποΐ τιολαΐ ἐλεν ἀο,7 18 
Ρἰκσοα Ὀοΐνοοη {π6 δοὺ οὗἉ ογυοι ἔγίηρ οὐν [μοτὰ δπα ὑπαῦ οὗἨ ρΑΓΕΠΩ 
[18 γταϊτηθηῖ, οί οὗὨ νοῦ 6 γ6 ρογίοτιαθα ὈΥ {π6 Βοτηδη βο] 1608 ; 
ἴο σοι, ἐμ υθίοσα, [18 ὈΓΑΥ͂ΘΣ πλυδβὺ ἤαυα γαϑρθοῦ, 88 τη 10 ἢ} 8 [0 ΔΗΥ͂ 
οὗ 8 μοσβεουΐοσβ. 

ΥἹ]Ι. ἀτοαΐ δηὰ γοσηδγκαῦ]α οΠαγδοίουβ ΑΙ ΥΑΥΒ ἤδΥΘ ΤΩΒΠΥ͂ ὈΙΟΡΤΆΡΠΘΓΒ. 
ϑ'υοἢ ἈΡΡΘΑῚΒ ἴο αν θθθὴ [6 δᾶ86 γ1 ἢ ΟἿ ϑανιοῦγ, ὙΠ ο86 16 γγ88 
80 δου], ἢ18 Ομαγδοίου 80 δ} 1π|6 δηα αἰνίηθ, ἢ18 ἀοσίγιπ6 80 6χ- 
Ἑοοἰ]οπΐ, δηα 86. τ] γΆ 168 ὈΥ τ ΠΊΟἢ Πα σοηβττηρα 1ὖ τ οΓα 80 11 δέτιοι 
ΔΗ 80 ΠΌΙΊΘΓΟΙΙΒ, (Παῦ 1Ὁ τναϑ ᾿Τ ΡΟΒΒΙ 6 Ὀιιὺ τᾶ σπου ὰ ὑπαογίακθ 
ἴο ᾿τιΐθ ον σ ] 168} ΠΑΥΓΑΌΟΏΒ, οὐ Βῃοτῦ ὮΙ 5ΓΟΥΊΟΑΙ] ΤΩ ΠΊΟΙΓΒ ΘΟΠΟΘΓΏΪΠ σ᾽ 
8 1τἴ6, ἀοοίγηθ8, δα ἰγαηβαοίοηβ, τ ἢ]οἢ ΓΘ ΠΟῪ Ἰοβϑί. Τῆΐθ να 
ἸΏ ἔγοια δι. 1. ]κο 8 Ἰηἰγοαιτιοίίοη [0 Ὠἰθ (ἀοΒρε] : ----  υγαϑηιϊμοῖ, Βα γ8 
Πα, α πιαπῃ λαῦο ἑαλόπ ἵπ λαπά ἰο 8εὲ ζογίδ ἴπ ογάεν α ἀεοϊαγαζίοπ οΓ 
ἐλοδε ἐλίπφε τιολὲσὶ ἀγὸ πιοδί διιγείψ δοίϊευοα ἀπιοπῷ 1ι8, ουθη α8 ἐΐεν, τολο 
ἥσοηι ἰλε δερίπηῖπα ἰοεῦὸ ογθ-ἰοϊηο88.5 απα ηιϊηἰδίογ5 ΟΥΓ ἐλ Ἡ οτγά, ἀ46- 
ἰυεγοά ἰΐόπι μπίο τι; τὲ β8εοπιοα σοοα ἐο πιὲ αἶδο, λαυΐπφ λαά ρεγεοξ 
μηαετίαπαϊπσ Οὗ αἰ ἐλῖπφα ὕγοπι ἰδὲ ὑοῦ ,γβέ, ἐο τογῖέο μηίο ἐλεε ἐπ 
ΟΥεν, πιοβὲ οσοοϊϊεηξ Τλεορλιϊωπ, ἰλαΐ ἐλοις πιϊγἠ ἐεδὲ ἰφαγη ἰδθ σετέαϊπὲν 
97 ἐλοδο ἐλῖπφϑ, τολετεῖπ ἑλοιι ἠαδὲ ὅδεπ ἱπείτγιοίοά, (1. 1---4.) Ἐτομι 

᾿ τ. Τονπβου οὐδ, νοἱ. ἱ. ὑρ. 181] --- 196. 
οὺ 8 
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(1686 ἱπίγοδυοίοτυ βοπίθμοθθ γ͵ὸ ἰθᾶγῃ, ἴῃ {π6 ἢγβὺ ρμΐασθ, ὑπαὶ {86 
το β 4} Δ 64 ἴο τοῦτα ποῖ οὐσ Εὐνδηρο  δίβ Μδιμον δῃα Μίδυϊ, τ μο 
γα {Π6 οἷν Εἰνδηρο]δίβ {μα Θλπ 6 ΒΙρροΒββα ἴο ιανϑ τυγιἰΐοπ ὈοΌΓΘ 
Τα κο; ἴον Μαεαίίμον νγῶϑ δὴ δυϑ- 1 Π688, Δηἃ ττοΐθ ἴγομη ρθγβοηδὶ 
Κπον]θᾶρσο, ποὺ ἔγοταη ἴπ ὑθβυϊ Δ ΠΥ ΟΥ̓ ΟὔΠΘΓΒ; δηα ἔϊσυο σδῃηοῦ ψιλῇ 
ῬΓΟΡΥΪΘΙΥ Ὀ6 οΔ]]164 πιαπψ. [πὸ ἴπ6 παχύ ρΐδοθ, 10 19 ἴο Ὀ6 ΟὈΒεγνϑα 
{πα [8686 ὩΔΙῚ δἰίοηβ σοηϑιβίθα οὗ ἐΐοϑε ἐλῤίπφϑε ιοῤοἢ αγὸ πιοβὲ ξεγεῖὶν 
δοϊϊουφα ἀπιοηφ τ8 --- [αὐ 18, οὗ [6 ἰῖπρβ ρδγίογπιθα Ὀγ “Ψ6βὺ8 ΟἸτιδῖ, 
δηα οοπῆτγιηθα Ὀγ πο [ἀ]]οϑὺ ουϊάθποθ, διλοησ ὑμ6 βγϑῦ ργοΐδϑθουβ οὗ 
{116 ΟἸγίβυδη ἐδ, οὗὨ νυ βῖοἢ πυσαθοὺ 1μυἶκα τθοκοηβ Βἰταβοὶ ἢ. [μΆ60]}Υ, 
10 ΔΡΡθασϑ (μαῦ [Π6 86 ὨΑΥΤΑΙΙΟΩΒ γγ6γΓ6 τϑοοῖνϑα οἰ 6 ἔγοπι (ἢ 6 Δροβί188 
{Πποιλβαϊνθβ, ΟΣ ἔγοτα {Π|61Ὁ αβϑιϑίδηϊ8 ἴῃ {π6 ποσί οὗ [86 (ἀοδβρεὶ, γῆο 
ΘΓ ΟΥ6- 1} 68868 Οὗ {6 ᾿1{6 Δηα ταῖγδ 6168 οὗ «688 ΟΠ γιϑ, δὰ ὑπαὶ 
ΠΟΥ τοῦθ σοιηροβοα ψι δὴ ρτὶραῦ Ἰηἰοπίϊοη, ἐμουρἢ ΠΟΥ ψγ γα 
Ἰπδοσυγαίθ δηᾶ ἀοἔδοῦνο. Υ μαὺ (Π686 ᾿Ἰτηρογέδοῦ δῃηα ἱποογγοοῖ ἢ: ΒΟΥ 68 
οὗ οὔῦ ϑανίουσ σοῦ 16 18 ΡΟ Ββ: 0 ]6 ΠΟΥ ἴο ἀδίθστωϊηθ, 88 (ΠΘΥ͂ 8Γ6 
ποΐ πιδηϊοπρά ὈΥ̓͂ ΔΩΥ͂ ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΓΑΙῪ ὙΓΙΓΟΓ, δηα ῬγοΔΌΪΥ αϊά ποῖ 
Βυγννα ἴΠ6 ἀρθ ἴῃ τ ΠΙΟἢ ΠΘῪ Γ6ΓΘ σοΙηρΡοΟΒοα. ἢ 
ΤῊ δεῦρο οὗ [ψΚο 8 ἀοΒροὶ {πογοίογο νγᾶ8, [ο δι ρουβοάθ [Π6 ἀοίβοϊνο 

δηἃ ἀπϑυ πϑηΐο Πασταίῖνοβ τ ΠΙΟΝ 6Γ6 186 η ἴῃ αἰγου δίοη, δηα ἴο 
ἄο!νοῦ ἰο ΤὨΘΟΡΒΙὰΒ3 ἃ ἰστὰθ δηὰ ρϑηυϊπα δοοουηΐ οὐ {Π6 16, 
ἀοοίγ 68, πλ]γ8 0168, ἀθϑί, δηά γοϑυσγθοίοη οὗ οὐὐ ϑδανίουστ. [τϑηβοιιϑ 
δηἀ βοιηδ οὗὨ {π6 ΕΔΙΒΟΓΒ ᾿πιαστηοα τπαὺ [Κ6 ἀογινϑα δἷ8 Ἰη ογ δ ΟΠ 
ΟΠ ΘΗ ἔγοτα 1μ6 δροβϑίϊ Ῥϑι], δηὰ {πὶ πθ σσοίθ ἢἷ8 (ἀοβροὶ δἱ ἢ|5 
σομηπιδηα 5; Ὀυὺ {18 οοπ]θοίυγα 18 οοηἰγδαϊοίθα ὈΥ {π6 Εὐναηρο 1518 
ΟΥ̓ ΜψοΥάβ; ψ ῃθῆθα ΜΔ ἅΓ6 δυίῃουβοα ἴο σοηοΐααα {παὶ ἢ6 οδίαϊηρα 
Ηἶδ 1π 16] Πρσϑποα ὈΓΪΠΟΙΡΑΠΥ ἔγοσα {πο88 στη μαα Ὀοίῃ μϑαγά 8πὰ ν]1- 
Π68864 {μ6 ἀἰϑοουγϑαβ 8η64 τα ἱγλ 6168 οὗἩἨ «6818 ΟἾγιδί. ΝΟΥ 1ὖ 18 
τηδηϊοδί {Παὲ δὲ. Ραὰὶ νγαβ ποῖ οὗ {Π18 πυτ ΘΓ, ΓῸΓ ἢ6 ψγ͵αἯαβ ποῖ 60η- 
νογίοα ἴο 86 Οτϊβιίδη δὶ ἢ 80] 086 6πα οὗἉ {π6 γϑὰγ 86, οὐ ρϑυῃαρϑ 
1Π6 Ὀαρὶπηϊηρ οὗ ἴΠ6 γϑαῦ 37. [{ γγὰβ ἔγοσαὰ οομυθυβίησ Ὑγ1{}} βοπια οὗ 
[Π6 δροϑέ]6β. ΟΥὁ ἱπημηθαϊαῖθ αἰδοῖ ρὶθθ οὗ οὐὖῦ Ἰωοτὰ, {πᾶ Τυ κα ντᾶϑ 
ΘΩΔὈΪ]Θα ἴο γα Ἔν σΥ ἰδίησ ἔγουῃ [6 Ὀορὶπηϊηρ, ἢ οτάογ {παὺ ΤΠδο- 
ἢ] τηῖσῃξ ΚηοΝ {μ6 Θογίαι ΠΥ ΟΥἨ ἔποβθ γα ὴ8 οὗ πιθοῦ μ6 δά 

Νπεβοσγίο Τοοαῖνοα ΟὨΪΥ ἴδ 6 ἢγδὺ δἰ θιηθηβ. 

1 ΜῈ Ῥτοΐερ. ὃ 835---87. Τοάάτίρο᾽᾿ 8 Ἐλπι. ΕΧΡΟΒ. νοὶ. ἱ. ὕ. 1. Ιασγάποσ᾽  οσκα, 
8γο. το]. νυἱ. ρῃ. 142---Ἰ 45.; 4ϊ1ο. το]. 11], Ῥρ. 205--- 206. 

5.Α5 1ἢ6 Ἰΐτοσαὶ ἱπιροσῖ οὐ 1818 ἤδῖηθ ἰ8 “γἱεπά 977 Οοα, βοτὰ βδνὸ ἱπιασίηδὰ τ δὶ, ππᾶεσ 
τη:18 ΔΡροὶ]διίίοπ, 8:. ΓΚθ σοιιργβαα 4}} 1Π6 {Ὁ]]ονγοῦβ οὗ ΟἸσῖβι, ἰῸ βοση, 88 “7 ἰεπάς 97 Οοά, 
86 ἀεαϊοαιοα ἐπἰα (ΔΙ 1] ὨἸβίοσυ οὗἨ οὔἷσ ϑανυίουσ. Βαϊ 1Π18 ἱπιοργοίδζίου ΡΡΘΑΓΒ ἴοὸ ἢδανθ 
11||16 8βο!  ἀττγ ἴῃ 1; (ΟΥ, 1 4}} τ86 [Ὁ] ονγογβ οὗ ΓΟ σῖδὶ στὸ δ ἀγοββοά, ψν 18 [816 διησωίαγ 
ὨΌΤΩΡΕΣ δορὰ} Απὰ νψῇδὲ ροοὰ οηὰ σουϊὰ ποῦ Ὅ6 ΔΟΠΟΠΙρ] ἰβμθα ΟΥ̓ υδὶπρ 8 ζεϊσποα 
πδιηοῦῷ Αὐρυδεπο, ΟἸΠσγυϑοβίομι, δη ἃ τ ΔΩΥ οΟἴοτθ, πᾶν πηἀετβιοοά ΤὨΘοΟΡ 8 ἴο Ὀθ 8 
68] Ῥϑγβοη; δηἀ ΤὨΚΟΡἢγ]δοῖ μ88 νγ)1ὲ]}] γοιηδγκοὰ τμδὺ 6 γ88 8 πιδῃ οἵ βϑηδίογίαὶ γβκ, δηὰ 
ῬΟΒΒΙΟΙΥ 8 Ὀγοίδοϊ ΟΓὁ βΌυ ΓΤ οσ, Ὀθοδαδα ἢς ρῖνοβ δΐτη [86 8βαῖηα {1116 οὗἉὨ κράτιστε, πιοεί ἐχοείϊεπί, 
φ ἢ ἰοἢ 8... Ρδὺ] υδοὰ ἴῃ 8 δαάγεββοβ ἴο ΒῸΪΙχ δπὰ Εδδῖυβ. Ὥγ. Οανο ϑαρροβεὰ ᾿ΐπὶ ἴοὸ 
Βαγνο ὈΘΟη 8 ποδ]θηδη οὐὁἨ Απεϊοςῖ, οὐ 16 δ ΠοΥ Υ οὗὁ 186 ρῥγοθηάοα ΟἸοπχοπιῖὶπο θοορ- 
ὨἰζίοηΒ, Ὀὰὲ [686 δ΄ οὔ πο νγοϊχπῖ, Ὀεηρ σοτηροβοὰ δὺ [86 οηὰ οἵ [Π6 Βεοοιιὰ ςΕΠΙΌΓΥ, δπὰ 
ποῖ ἴτοῦλ ἴΠ6 ΣΟΥ ΒΒ ΡΟΥΒΟ 8] Κηον]εάρο. Τὴθ πιοϑὲ ὑσοθλῦ]6 ορίπίοη 18 [πὶ οὐ 10Χ. 
Ἰατάηοῦ, ΠΟῪ βΈΠΟΓΑΙΥ δαορίοά, νἱΖ. {πὶ 85 δι. 1ᾳΚὸ οοτηροβοὰ ἢΐβ8 αοβραὶ ἰῃ ατβοςο, 
ΤΒΟΟΡΒΙ 8 τγαϑ ἃ τηδη οὗὨ γϑῃκ οὗὨ ἴΠ6 δδῖῃηθ σου, 1 γά ποῦ Ὁ ΟΥΚΒ, ὅνο. γὙο]. υἱ, 
ῬΡ. 188, 139.; 4ϊἴο. νοἹ]. 111. ΡΡ. 208, 204. Ἰ)οάάγι!ἀρο, ΟδιαρΌ 6 }]}, ΚΟΥ, ὅζο. οα μα κο 1. 
1---4. θα οἷ} 8 1, ἰτογα] ΕἸχρ ἰσδιίου οἵ [6 Αοἴδ, ΡΡ. 4---. ἘΠρ δ ἘΚ Ιου, μοπάοῃ, 1688, 

8. 866 Φοπδβ οη [Π6 Οὐἰδποῃ, τοὶ. 111, Ρ, 91. 



ΟἈἡ ἐδε αοεροὶ ὃν 8. 7,6, 4δὃ 

ΥΙ]. Ετοιὰ βοπιθ βἰγι κιησ' οοἰποίάθποθθ θοθύνγαθῃ οουΐϑιῃ ραβθαραΒ ἴῃ 
Τιυκοθ (ὐοθροὶ ἀπά ἴπ6 ραγΆ116] ραββαρθθ 'ῃ (μαὲ οὗ Μίαιίμον 1, Εοβϑη- 
το 16 γ, δα βοὴ οὔδιοὺ οὔ ς8, μανο ἱππαρίηθα (παὺ 1Π6 ἔοστηθσ δαὰ 
βθθῃ ἴμ6 (ἀοΒρεὶ οὗἩ {Π6 ἰαίίαν, δηὰ {μαὺ ἢ6 ὑγβηβογι θα Ομ β᾽ ἀ ΓΑ] Υ 
ἔγοτῃ 10 Βας 1818 Θοῃ)θοῦαγΓ ἀ068 ποῦ ΔΡΡΘΑΓ ἴο0 ἴανα ΔῺΥ 80] ἃ ἔοι 
ἀδίοι ; ἔογ, ἴῃ {86 ἢγβύ ρίδδθ, 1Ὁ 18 οοῃ χαάιοίοα ὈΥ {π6 Εὐνδηρο]8ὲ 
Τμαϊο Βἰπηβο ἢ, τμῸ ΘΧΡΓΘΒΒΘΙΥ βαγθ {μαῦ δ6 ἀοείνοα 18 ἱπίογπιδίίοη 
ἔγοπλ ῬΡΘΥΒΟῺΒ γγπ0 δα ὈΘ6Π Θγο- 0 68868 ; Ὑ Β1Οἢ Βυ ΠΟΙ ΘΠ ΕΥ δοοουης 
ἔογ [Ποβ6 οοϊποιάθμοθβ. Εὐσίμοῦ, [6 μδ8 γοϊαϊθα τδην ἰη ογαϑίϊηρ: 
Ῥδυίου Αγ 3, Π]ΟὮ ἀγα ποῖ δὖ 411 ποιιοθὰ ὈγῪ Μαίμον. ἀπά ]δϑβίϊῃ, 
1Π6 οΥάοσ οὗ ἰΐπηθ, οὔβεασνθὰ Ὁγν ἴπθ86 ἴννο Εὔὐνδηρθ β8, ἰΒ αἰ  γθηΐ. 
ΔΜίδυ μον τοϊαΐθβ {μ6 ,αοίβ τοοογάθα ἴῃ ἷ8 (οβρϑὶ ἴῃ σοηπρούϊοη ψ ἢ 
1Ππ6 Δοσοιη ρΔΏΥΠρΡ ΟΥ̓ ΤΘΒΌΪΠ Πρ ἐσασλίηφ. Κα, οα {μ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 
ἈΡΡΘΔΥΒ ἴ0 Σ286 ἃ οἰαδεὶοαΐξίοπ οὗ ουθηίβ, γεΐογγίηρ ϑδοῇ ἴο 118 ῬΓΟΡΟΡ 
οἶδδ8. 
ΤΠ αοδροὶ οὗ υΚ6, πιο Οομβἰβίβ ἴἢ ΟἿΓ τηοάθγῃ αἰνιβίοη οὗ 

ἱποηϊγ-ἴουν οπαρίεσθ, 18 αἀἰν!ἀθα Ὀγ Ἐοβοηχα 116 δηὰ οἴμογβ ἰηΐο 
ἔνα ἀιϑίϊποί οἰαβδθϑ, νυἹ]ἹΖ. :-- 

ΟἾ,ΑΒΒ 1. οοπέαϊπ5 ἐδο Νατταίζίυο ὁ ἐλε Βίγίλ 9 Ολνίβέ, ἐοσοίλον εοἱξῆι 
αἱϊ ἐλ6 ΟἸγοιπιδίαποε ἐμαὲ ργεσεάεα, αἰἱεπάεά, απα Κοϊϊοιοεά {ξ. (1. 1. 
1-- 40.) 

ΟἾ,Α88 [1]. σοπιρτὲδες ἰλὲ Τατίϊσιίαγ8 γεϊαξΐυε ἰο ομὖ ϑαυίοιιτ᾽5 Ϊ1πξαπον 
απά γοπμίλ. (1ϊ. 41----δ2.) 

Ἃ(ἼἾΑ88 111. ἐποίμαεδ ἐΐο Ῥγεαοσλίπρ 97 ϑυοῖπ, απά ἐΐε Βαρέϊΐεπι 0 “έδι 
ΟἸγἐβέ, ιολοδθ Οοπεαίοσψ ἐβ απποτοά. (11}.} 

ΟἼΑ858 1. οοπιργελπεπάβ ἐδο Πιβοοιιγϑε5, Μίγαοῖοα, απ «οἰϊοπα 
«ἴοι Ολτῖϑθί, ἀμτγίηρ ἐήδ ιολοῖο ὁ ἡ Μ|ίπίϑέσψ. (1ν.---ἰχ, 60.) 

5 Οομῖραρο 1κπΚὸ ἰἰ, 7.--9. 16,17. νὰ Μαῖι. εἰ. 7--12.; ΤΚαν. 90---88. ΜΠ ἢ Μαῖῖ. ἰχ. 
3---17.; [ὩΚὸ νἱ. 1---5. ἢ Μδεϊ. χίίϊ. 1--δ.. 1Κὸ Υἱ!. 92---98., ψἢ Μεῖι. χὶ. 4---1}.; 
διὰ 1μ0Κὸ χί!. 22---ϑδϑ,ι. τ Μαῖιὸ, νἱ, 25---33, Ἐοθθητα 0 88 γ8 ἴΠ8ὲ ΒοΏρΟ1᾽ 5 τηοᾶάθ οἴ 
ΤΟΙΏρΡΑΣΙἢρ δη ἃ Παστηοηί βίη [06 Θοβροὶβ οὗ Μδιιον πὰ 10Κ6 ἰδ [86 Ὀσ8ῖ, 

2 ΤῊ [μΚὸ [85 γεοοσά θα [Π6 οἰγουτηβίδηςσοδ γοϊδιϊηρ ἴο 186 ὈΐΓ οὗὁἩ Φοῆη [6 Βεαριϊβι; 
ῃ6 δηπαυηοίαϊίοη ; δηὰ οἵποσ ἱτηρογίδηϊς Οἰσουτηδίδηςοβ σοηοογηίηρ ἴἢ6 Ὡδίνγ οὐὗὨ τῃ9 
Μερβίδῃ ; [ὴ6 οσσαβίοῃ οὗἁ «“ βαρ θοΐπρ ἴση ἴῃ ῬΟΙΒΙ Ποῖα; [86 νἱβίοη ρτδηϊθά ἴο 116 
διθραογάθ; ἴῃ0 ΘΑΥΪΥ ᾿ο δ. ΠΙΟΠΥ͂ οΥ̓ Θἰπιθοη διὰ Απηδ; ἴπ6 νο ἀρ] τπιδη βίδιοἢ ΟΥ̓ ΟἿΓ 
1οτὰ δ ὑτοδβοίθπου ἰῇ Κπὸπον]οάχο, ἤθη ΟΠΙΥ ὕνγοῖνο γρατα οἷὰ; δηὰ ἢΐ8 αρὸ αἵ [6 σοηι- 
τη ΘησοΙηθηΐ ΟὗὨ [158 τη ϊπἰβίσυ, οοηποοϊοὰ τὴ [η6 γοδῦ οὗἁὨ [Π6 τοϊχηΐηρ δι ροσοῦ, Ηθδ [88 
Εἴνεη τ8 4160 δὴ δοσοπηῖ οὗἁὨ δΒΟΎσαὶ ΤΣ ΘΙ ΟΥΆΌΪ6 ἱποϊἀθηῖϊθ δηὰ οὐγοθ ψ ΐοῆ δα Ὀδοῃ 
ονο]οοκοὰ ὉΥ 1[η6 τοβῖ; τὴ σοπγογείοη οὗ Ζβοσδοιιβ ἴἢ6 ΡΠ δη; [ἢ 6 συγ ΟΥ̓ [᾽6 "γοπΊΔη 
ὙἘῸ παὰ Ὀδοη Ὀοναοὰ ἀονη [ὉΓ οἰ ῃθοη γοασβ; 8ηὰ οὔ [Π6 ἀτορβίςδὶ τηδη; ἴΠ6 οἰοδηβὶπρ οὗ 
[86 ἤθη ἸΘΡΟΓΒ; ἴΠ6 τορι δα ἢ6 τποὶ τὴ ττθπ ἀουΐϊ ἴὼ ΘΏΪΟΣ ἃ βδδπιδγίίαη οἰΥ; δηὰ [{16 
ἐπαίσυςοιίνο σα Κὸ 6 σαν οὐ ἰδὲ οσοβδίοη ἴὸ {πὸ οὗ 15 αἰδοῖ ρ]98 ἔογ 1οἷσ ἰπτθπιρογαῖθ 
268]: δἷθοὸ [Π6 αὐθδοϊηρ ἱπίοσυίονν 6 Πδᾶ, δέου ἢἷβ τοϑυγγοοξίοη, τ ὕνγο οὐἁὨ 18 αἰδοῖ} ]68, 
ἷπ [116 ὙΔΥ ἴο Ετηπιδαδ, δηὰ αἱ {πὶ υἱδρο. 1Κ6 π88 Ἰἰ κου θο δά θὰ τηρηΥ δαὶ γης 
ῬΑΓΔΌΪΟΒ ἴο ἰΒοδ6 νος παά θοθη γοοογάθα ὮὉΥ ἴ86 οἵμοῦ Ενδηρο  δῖιδι ΟΥἁ ὉΠ]8 πυσΩθΟΣΥ δ ΥῸ 
18:6 ΡΔΓΔΌΪΟΒ οὗ 186 ογθά ποῦ γῆῸ δὰ ἴνο ἀδθίοτβ; οὗἩ [Π6 τὶς ἴοοϊ ψῇο Ἰιοαγάβ ἃ ὉΡ ἰ8 
᾿πόγοαβο, δη, πο ἢ δὰ ποὶ ὁη6 ἀΔΥ ἴο ᾿ἶνα, νδὶ πῃ] ὀχα]οὰ ἴῃ [86 Ῥγοβρϑοῖ οὗἁὨ ΠΊΔΠΥ͂ 
ΒΔΡΡΥ͂ γοδγβ; οἵ 1ῃ6 τὶς ἢ τηϑη δηὰ 1δζασιβ; οὗ [6 τϑοϊδίτηθα ῥγοβίραῖο; οἵ 86 ῬΠΑΓίΒ6Θ 
δηά 1π6 Ῥι]σβη Ῥγαγίηρ ἴῃ [6 ΤΘΙΡ}]6; οὗ ἴ6 ἡπάρο γγο νγ͵ὰδ ργονδιϊεὰ οἡ ΟΥ̓ ἃ νι άονν Β 
ἁτηρου 1 γΥ, ̓ που ἢ Ὠ6 ἔραγοὰ ποῖ αἀοά, ποῦ γσοχζδγάθα πιθη; οὗ [86 Ὀατοη ἢρ-ῖγοα; οὗ [Π0 
ΠΟΙ Ρδβδἰοηδίο δι Δ  Π8Π; δΠπα βουοσαὶ Οἴμοσθ. [Ὁ 18 ὙΟΣΓΠΥ οὗὨ γοιηδγσκ, {πὲ πιοδὲ οὗ {Π6866 
ῬΑΓΓΙΘΌΪΔΓΒ ΟΓο Βροοϊ οά ὮΥ ΙΓΟΠΒΕΏΒ, ἰπΠ 16 ΒΟΟΟΠα ΟΘΏΓΌΓΥ, 88 ῬΘΟυ ΑΥΙΥ ὈΟΙοπρσίηρ ἴο 
16 Θοδροὶ οὔ 1Κα; το Ἦδ8 ἴππ8, υπά δὶ ρτ θα ν, βου 10 8}} δποσθοϊῃρ ἀρ68, τ δὲ 10 18, 
ἦῃῃ ΘΥΟΡῪ [Πρ πηδίογαὶ, ἴΠ 6 ΨΟΥΥ δϑάπια ὈοΟΚ ψ οἢ μα ονοῦ ὈοοῺ ἀἰδιϊηρυίδμθα ὈΥ 1Π0 
ΠδΙη6 Οἵ 118 Ενδηρο]ἶδὺ 61}} ἢΐ8 ἀαγ, δῃὰ τγοτηδὶηβ 80 ἀἰδιυϊπ στ ϑῃοα τὸ οὐν εἰπιθ8. 1)γ, Οδπιρ- 
Ὀ6}1 οἡ ἴδ Θο8..013. νοὶ. ἴϊ. Ρ. 126. 866 ἴ(ἰ6 ρηβϑαζο οὔ ἴγθηδϑιιβ ἰη Ὦγ. δυά ποῦ β χα, 
δ8νο. γὁ]. 1ΐ, ὑγ». 160, 16].; 410. νο]. ἱ. Ρρ. 806, 367. 

Φὼύ 4 



456 ]Τηἐγοαμοίίοπ ἕο ἐδο εοιο 7 οβέαηιοηΐ, 

ΤῊθ Δρρϑαῦθ ουϊἀθηΐ : ἴοσ, δίτοσ δί. ζυα Πδα το]αίθα Ηἷβ ἑδιρίβδζοι 
1η 1ῃ6 ὙΠΠ4}ΔΟΓΏΘΒΒ (ιν. 1---138.}, ἢ6. Ἰττηθα!δίο]ν δα 8, {πα ΟἸ σβέ 
γοϊυγηθα ἰοὸ (411166 (14.),, ΔΒᾶ πχρηομβ ΝδζΖαγοίβ (16.), Οαρογπδυπι 
(31.), δῃὰ {πμ6 Ἰακε οὔ (ἀθῃδβασοίβ (νυ. 1.); δηὰ 186 Β6 ργοσθθάβ δ8 
ἔᾺΓ 88 χ. 60. ἴο γοϊαΐθ ον ϑανίουγβ ὑγϑηβδοίοη8 ἴῃ 61411166. 

ΘΈΟΤ. 1. Τ86 ὑδπιρίδίιου οὗἉ Ογδβῦ ἴῃ {86 ψ]]άθγηθβδ. (ἰν. 1--- 18.) 
ΞΕΟΤ. 2. Τγδμβδοομβ ρούνγθθῃ (μ6 Ηγδὺ δῃα βϑοοῃμα ρϑβϑόύϑσβ, Α.Ὁ. 

80, 81. ΝΣ 

δ 1. πρτς ὕβδο68 δὺ ΝΑ Ζασγϑίῃ, σβοσα 818 ὑουσῃβηηθῃ δἰὐθιρί ἴο Κὶ}} ἰπι. (ν. 
14----80. 

8 1.. ΟἸγῖδα ΡΟΓΙΌΓΠῚ8 ΤΩΔΏΥ τηΐγϑοἶθΒ δὲ Οδροσηδῦπι, ΒΟ 86 ἔδδομοδ, 88 6180 ἰῷ 
οἴδοσ ραγίϑ οὔ (4}1166. (ἰν. 8] ---44.) 

8 1). ΤΈΘ ς4}} οὗ Ρεῖδγ, Απάσον, ὕδηλθβ, δηὰ ϑοδη ; δῃά (86 ταϊγδουϊοῦδ ἀγαυρδὲ 
οὔ ἤβμοβ. (ν. 1---ξ11.) 

ὃ ἵν. ΟὨγῖϑὲ ἢ6818 8 Ιθροὸσ δῃηὰ ἃ ρασγαϊγίϊο. (ν. 12---20.) 
᾿ ὃ ν. ΤὨδ 68]} οὗ Μαιιοῖν. (ν. 27--- 82.) 
ὃ νἱ. Ομ σὶβὶ βοννΒ ὙΒῪ 8.8 ἀἸ8. 1 0]68 ἀο ποί ἔδβί. (ν. 88---89.) 

5ΕΟΥ. 8. Ὑγδηβδοίίοηβ ἔσοτα ὑπ 6 Βθοομπα ρϑββουθυῦ, (ὸ 8 [1016 ΒΘ ἴοσΘ 
{86 τπϊτὰ ραββονθν, Α.Ὁ. 31, 32. 

δ 1. Ομ γίβί 1814.68 18 ἀ15010168 ἴ0Υ ῥ᾽] υοἰκίπρ σοτῇ οἡ (86 ΘΑ ΌΔΙδ ἀΔΥ ; δηὰ ἢ 6415 
8. Ἴδη μ τὰ μαὰ ἃ νι δμογοὰ Βδηά. (υἹ. ]---11} 

8 11, ΟἸγῖδι ογάδίπϑ ὑμ6 ὕνγοὶ νβ δροβί!ββ. (νῖ. 12---1θ.) 
δ ιιϊ. ΟὨγίϑὲ ἀθδοθηαβ ἥγοταη 8 τηουηζαΐϊῃ ᾿πῖο [86 Ρ]δίπ (νἱ. 17---19.), τοῦ Β6 

ΤΟρΟδίβ ἃ σοῃδί ἀογΔ Ὁ]6 ραγί οὗ ἢ18 δοσϊθοῃ οὐ {86 τηουηΐ (20---49.) ; ν δ οἢ 15 
τοϊδιθὰ δὖ Ἰθησιδ ἴῃ ἴδ6 ΕΓΒ, βίχίι, δηθὰ βονθηῖα οδμαρίογ οὗ δι, Μαδιαν δ 
(ο8ρ6]. 

ἢ ἷν. ἀμτῖοι 86 818 {86 σαηίασίοη ΒΒ βουυδηῦ, πὰ τοϑίοσοβ ἴο 16 (06 πίιάον 8 ΒΟ δἱ 
Ναῖη. (ν!!. 1---17.) 

δ ν. ΟὨ τ β0 8 σθρὶυ ἴο [86 ἰπαιΐγγ οὗ Φοόβη [86 Βαρ( 8.8 ἀϊβοῖ ρ]68, δῃηῃὰ ιἷ8 ἀἰϑοοῦγδθ 
ἴο ἴδ ρϑορὶδ σοποδγηΐηρ οδη. (ν}}. 18 ---8ὅ.) 

ὃ νἱ. Α ποιηϑῃ, γδ0 δα Ὀθθη ἃ ΒίΠΟΣ, δποίη!β {86 ἴδοῖ οὗ 6808, δὖ (86 μουδα οὗ 
διπχοη ἴπ6 ῬΒαγίβθ. (νἱϊ. 86---ὅ0.) 

ἃ νἱῖ. Ομ γῖϑι ργθδοθθβ δραίη ἐπγουρὰ (1411166 (ν]}. 1--.-8.)}, πόσο μα ἀο] νοσβ ἴ[δ6 
ΡΔΓΔΌΪΕῈ οὗ 86 βοσογ. (4---Ἰὅ.) 

ὃ νι]. ΟἸγῖδὲ ἀθοΐαγοθ {6 ἀυτγ οὗἨ {86 δροβί]68, δηα α͵80 οὗἁ 411} Ὁ σ᾽ 8.18 }.8, δ8 (ἢ 6 
1 μῖ8 οὐ τπ6 πον ἃ (νὶῖ!. 16--- 1[8.}, ἀπὰ βονδ σῇ, ἴῃ ἢ 8 δϑύβθηι),, ἃΓ6 818 το ΒῸ 
δηὰ Ὀγοΐδγοη. (19---2].) 

ὃ ἰχ, Ομ γίϑι 811118 8 ᾿θπιρθδί ὈΥ ἢ18 οοιηπηδηᾷ (ν}}}. 22 ----45.), δηα Ἔχρεΐβ ἃ ἰορίοη 
οὗ ἀοιβοηϑ δῦ ἀδάαδσα. (26--- 89.) 

8 χ᾿ Ομ γίϑι ουγοβ {86 ἴδδι6 οὗ Ὀ]οοά, ἀμ ταΐῖβοβ 86 ἀδυρδίον οὗ Φαϊγιι8 ἴο 116, 
(σἰ!. 40---66.) 

ἢ χί. Τα δροβίϊοβ βοηῦ ἔοσι ἴο Ῥγϑδοῖ.--- Πθγοὰ 86 Τοίσασοι ἀδδίσοβ (0 866 
Ομγιδὶ. (ἰχ. 1--9.) 

 χὶϊ. ΟἸγῖϑὺ τϊγδουϊουβὶγ ἴδ 8 ἔνα {πουβαπὰ τηθῃ. --- Τοῖς αἰ δγοπῦ ορί πο ἢ 8 
οοποογηΐης δἰπ), δά [86 ἀυΐγ οὗἉ ἐβκὶπρ ὼρ 186 στοββ δηΐοσοορά. (σ. 10---27.) 

ὃ χὶϊ!. ΤΠα ἰγαπδβραυτγαίίοη οὗ Οσὶδὲ οἢ ἃ πηουηίδίη. (χ. 28---86.) 
ἢ χῖν. Οπ δἰθ ἀδβοθηὴῦ ἱπΐο {πὸ ρῥ]δίη, Ομ γῖϑὲὶ σαδίϑ ουῦ ἃ ἀδιθοη, ὙΒΙοδ 88. ἀϊ8- 

εἰρῖδθβ σου]ὰ ποὺ Ἔχρεὶ. (ἴχ. 87--42.) 
ὃ χν. ΟἸ γι ΤΟΥ ΔΓΏΒ ἢ18 αἰδοῖ ρ]68 οὗἩ 8 βυβεσίηρβ δπὰ ἀθαί, ὀχβογίβ ἔπ θπὶ ἴο 

δ τ} 1γ, τ ΒΏΟΥΒ (μαὺ δΒυιοἢ ἃ8 ὑτοραρσδίθ [86 (058ρ6] 8.6 ποῖ ἴο Ὀ6 δἰπάογοά. 
(χ. 48ὃ---ὅο. 

ΟἸ.Α88 Υ. οοπέαϊπς απ ἀσοοιπὲ 0 οἱ" ϑαυΐοιιγ,8 ἰαϑέ «οι γπεν ἐο «οτιι- 
ϑαΐσηι, ἱποϊμαἑπο εὐοτν ΟἸγοιπιδίαποε τεϊαξίυος ἐο λὶ8 αδείοπ, 7)εαίὴ, 
Ἰοειγγεοίίοπ, απα «εοοπϑίοπ. (ἸΧ. δ1---Θ2., χ.---  χῖν.) 

βΕΟΤ. 1. Τταησδοίίΐοηβ ἔἄοσαὰ ΟἾ γβὺὶ β ἀδραγίαγα ουξ οὗἩἨἉ ΟἝΟ41160 ἴο 



Οη ἐλ Οοεροῖ ὃν 51. Ζιιιλε. 467 

“] γϑαίθιῃ, ἴο Κορ (δ) ἔδδϑὺ οὗ ΤΆΡΟγΏβοίθβ, ἰο μ18 ἀδραγέυγα ἢ 
“ογυβα οι αἴου [Π6 ἔδαϑί. ἘΡΑΓΡΕΓΘΗΤΟΠΙ 

δὶ. Τὰ ἷ8 ἯὯΥ ἴο «6γβΆ]Θτη, ἐπα Θδιηδυ  8η8 τοῦαδα (0 τϑοοῖνα Ομ γἰδι.--- Ηἰν 
ΔΏΒΥΓΟΙ ἴ0 ΒΩΥΘΙᾺΪ ρΘΓΒΟῚ8 ΔὈοιῦ (Ὁ]]οννἱπρ' Ηΐπι. (ἸΧ. δῚ ---62.) 

9 ἢ. ΤὨ βανθηιν ἀἴβοῖρ]68 βϑηΐ Φοσ ἴο ργϑδϑοῆ. (χ. 1--- 16.) 

5ΕΟΤ. 2. Τγαπβδοῦοηβ δοίη ΓΟ τιβ β ἀθραγίαγα ἔγοια «}ογ Βα] τὰ, 
αἴου 186 ἔδασί οἵ ΤἈΌΘΓΠ80]68, Α.Ὁ. 32, δηὰ ἢ18 γχοίυσῃ {ἈΠ ΠΒ6Γ ἰο 
ἔα ἔδαϑί οὗ Ἰ)οαϊοδίίοῃ, ἴῃ 0Π6 8816 Ὑ6ΆΓ. 
8 1. Τῆια τοϊυτη οὗ [86 Βουθῃγ ἀἰ5οῖ Ρ 168 ὑο ΟΠ γἰβί. (χσ. 17---24.) 
8 ἰϊ. 96808 βιοννβ νν ΒΟ 18 [0 Ὀ6 Θβίθεπιθὰ οὰγ πεῖσον. (χ. 2ὅ---87.) 
8 111, ΟἸγίδὶ 18 δηἰογίδ! θὰ ὉγῪ Μαγίδα δηὰ Μᾶϑσγ. (χ. 88 --- 42.) 
8 ἷν. Ομγίβϑῃ ὕβϑδοββ8 ἷ8 αἸ80 0168 [0 ῥργϑυ, δῃὰ ἱπουϊοδίθβ ἐμ6 Ὠθοθβαὶγ οὗ ᾿ππροῦ- 
ΠΣ ἼΝ πῶ 858. 8150 παρ] ϊοὶν σϑ δηθοθα οὰ 86 ρβίθγ πὶ ροοάπϑββ οὔ (υή. 
χὶ. 1---18. 

ὃ ν. ΟὨγβι᾿ 8. σΘρὶῪ ἴο 186 “9 6νΊῖϑ, γῇο δϑουι θὰ [18 Ἔχρυϊβίοη οὐ ἀθιωοῃβ ἐο Βροε]- 
ΖοΌυ. (ΧΙ. 14---28.) 

ὃ νἱ. ΗΪ8 δῆϑινεσ ἴο ἱμ6 7618, γβο ἀδπιδπάθά ἃ βῖση ἔγοπι ἤθάυθῃ. (χὶ. 29---86) 
ὃ νἱῖ. ΤῊΘ ῬΒαΓΙ8668 γοργονυθα ([ῸΡ ὑμῖν Βγροοτίϑυ. (Σὶ. 87.--- 64.) 
8. ν᾽]. Ομ γῖϑθ ὙΓΆΓΠΒ. ἢ 8. αἰδοῖ ρ 68, Μγαί, ἴο δνοίὰ Πυροογίϑυ (χὶϊ. 1---8.); δπὰ 

δϑοσοπαΐῳ, ποῖ ἴο περ]οοῦ τοῖν ἀαΐγ ἴο ἀοα; [0 78. οὐ ὔῶδῃ. (4--- 12.) ᾿ 
δ ἴχ. Οδυιοηβ δραϊηδῦ σονθίου θη 688 ΟΥ τ ΟΥ] ἀν -πιϊηἀθάηθβα, δηὰ οχβογίδι οη8 τὸ 
6 ΟὨΙΘΗ͂Υ βο]ϊοϊίοιϑ ἴῸΓ Βρι γι] πο] σα. (χὶϊ. 13----84,) 

ὃ χ. Αἀτηοηϊίοη ἴο Ὀ6 ΔΙΤΑΥ͂Θ ΡΓΘΡΑγοὰ ΤῸΓ ἀοβίῃ. --- ΤῊΘ τονγασγὰ οὐἁὨ βιιοῦ 88 ἃτα 
οΑΓΟΙ] ὕο ἦο ὑμοῖγ ἀν, δοοογάϊηρ ἴο {Π6ῚΡ βία(ἰοπ8 δηὰ {μ6 ὀρρογίαηϊεἶοθ 
οὔτγοά ἰο τμθηϊ. (ΧΊ!. 8ὅ--- 48.) 

8 χὶ. Ομ γίδι γργοδοῖθβ ὉΠ 6 ῬθορΊθ ὍΣ ποὺ Κηονίηρ {86 {ἶτηα οὐ Μοββίδἢ Β ΘΟΠ ΠΩ 
(αἰϊ. 49---66.) ; δηὰ δῆοντβ [μδὺ ΘΟΙΏΔΟΙ ΓΕΆΒΟῺ ἰ8β βυΐϊείοηϊ ἴο ἐθϑοῦ τηθῃ τγϑ- 
Ῥοῃίβδηδο. (δ7---ὅ9.) 

8 χὶ;. οὐ Κυδρηημθηῖβ ΟἹ 8ομθ ΔΓῈ ἀδβίσηρα ἴο Ὀτγίπρ οἰ μοῦ ἐο σοροῃέβποα. --- 
ΤΟ ἐπευὶς οὔ (δ6 σ-ἴγορ. (χ!!. 1---9.) 

ἢ χὶὶ, ΟἸγίδὺ συγοβ δὰ ᾿ἰπῆτγπι ποηβη οἢ 86 ϑδὈΌδι ἀδγ (ΧΙ ϊ. 10---17.}; δηὰ 
ἀο]νοῦβ {86 ΡΆΓΔΌ]6 οὗ 1886 τηυδίαγα 860. (18---2].) 

ἢ χῖν. ΟἸγίβι 8 ἸΟυΥΠΟΥ ὑονγαγ 8 6 ΓΌβ8] θὰ ἰ0 ΚΘΟΡ ἴῃ6 ἴδαβὺ οὐ ΠὨοϑάϊοβδίϊοη : ἴῃ 
ἐῃ6 σουγδα οἱ τ] 0ἢ Ὠ6 Βδονβ ὑα  ΤΟρΟηΐΆΠΟΘ 18 ποὺ ἰο Ὀ6 ἀοίεγτθα (ΧΊΗ.. ΕΝ 
δὲ οἰ ΤΈρσουοβ Ἡοτγοὰ, δῃὰ ᾿ἰδιμθηὺβ (86 μα ]ο᾽8] Ὁ] πάη 688 οὗἉ Φογυδβαιθι. (81 

ΞΕΟΤ. 3. Τγδηβδοίο 8 Βα ΒΘ ΘΠ Ϊν ο [Π6 ἔδαβὺ οἵ Πϑ]σαξίοη, αἴίουῦ 
ΟἸ γιβί  β ἀδραγίυτο ἔτοπι Γ 6γβα 6πὶ, αηα Ὀοίογα ἢ18 γοίασῃ ἐμ Π6ν ἴο 
ΚΘΘΡ ἢ ἰαϑὺ ραββϑουϑῦ, 4.}Ὁ. 32, 88. 
8 1’. (ΟἸτῖϑε μ661}5 ἃ ἀσορϑβϑίοδὶ τηϑη οἡ {86 βαρ αὶ ἀαγ, δηὰ ἱπουϊοαίαβ {86 ἀπε ϊοβ 

ΟΥ̓ Πα} πὰ ὀματιγ. (χὶν. ]--] 4.) 
δἰ. ΤΠῈ ρδγδθῖο οὔ {88 στοδῖ βυρρεσ. (χῖν. 16---24.) 
δ 11, Οουγαρο δηὰ ρμουβθνογβησα ββόσῃ ἴο Ὀ6 ΓΟΛι 8116 ἴἢ ἃ ἴσια Ογίβιϊαη. ΤΊ 

ἀηρτοδιίαίεποϑϑ οὔ δὴ ἀπϑουπα ΟΠ γβίδη. (χὶν. 26--- 86.) 
ἃ ἵν. ΟἸγτῖϑὲ Π]υϑιτγαῖθϑ {Π6 7ΟΥ οΥ̓́ΤΠ6 δῃῆροὶβ ἰὴ βθδνϑθῃ ονϑγ γϑρθηῃεϊηρ᾽ βίο ΓΒ, ὈΥ 

186 ῬΑγΘΌΪ]65, 1. ΟΥ̓ 186 ἰοϑῖ βίιβερ (χν. 1---7.); 2. ΟΥὁὨ {86 Ἰοβῖ ρίδοα οὗ ἸΔΟΠΘΥ 
(8---10.); διά, 8. Οὐ 116 ργοάϊ αὶ δβοη. (11---82.) 

δ ν. Ὑπὸ ρδᾶγαῦ]α οὗ {86 υπη͵]υβὺ βίοναγα, (χνὶῖ. ]--- 18.) 
ὃ νὶ, ΤΠ ῬΒαγίβθοϑ τερτουθα ἴον ἱμεῖν οονοίουβηε88 ππα Βγροοσῖβγ. (χνὶ. 14---18.) 
δ νἱ!. ΤῊΘ ρδγδθ]α οὔ (μ8 τοι τπηδη δηα 1ἈΖασιβ, (χυ!. 19---81.) 
ὃ νἷϊϊ. Βα ἀυλγ οὗἉ ποῖ ρἰνίπσ οἴδηςοθ. (Χνὶ!. 1---10.} 
8 ἰχ. Ιῃ ιῖ8 Ἰιϑὺ ἸΟΌΓΩΘΥ ἴ0 Φογάβα!οτη, ΟἸΤΙϑὺ ΟυΓΘ8 ἰθπ Ἰερθσβ (χυῖ, 11---19.) 

Δηὰ ἀἰβοοῦγβο8 ΘοΠΟΟση ΠΡ 818 βδοοοηα σοχαϊην. (20---88.) 
ᾷ χ. Ἐποουτασοπηθπῖ [0 ῬΡΟΓΕΘΥΘΓΆΠΟΘ ἴῃ ὈΓΑΥΘΥ, 1} αϑέσαι οϑαὰ ὉΥ {86 Ρᾶγδ}]6 ΟΥ̓ {86 

ἱπιρογίαπαϊα πάον. (Χνῖ. 1.--ϑ8.) 
ἢ χὶ. β61- τὶ θουβηθββ τορτγονθᾶ, ἀηαὰ δυτη γ οποουγαροά, Ὁ ἐπα ρϑγαῦ]ο οὗ 

186 Ῥμασγίβθα δπὰ ρυθ]!]σδῃ ΟΥ ἰἀ Χορ αύμογοσ. (Χυ!. 9.--} : 
ᾷ χίϊ. Ομ γίδὺ ὁποουγασοβ γομηρ Ομ] άγθη ἤο θ6 Ὀτουρῆὶ ἴο δίπι (χυ ϊ. 16---17.) 

δηὰ ἀϊδοουγθθ5 Ὑ 0} ἃ το γουηρ τηδῃ. (18---80.} 
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8 χὶὶϊ. ΟΕ σὶδὲ δρδὶπ ἔογεῖ}]8 ἷ8 ἀθδίβ ἴο ι18 ἀϊβοῖ ρ]68 (χυϊ. 81-- 84.) ; πᾶ σῆγοδ 
8 ὈΪΪπά τάδ ΠθᾶΣ Ψογίοῆο. (8ὅ---42.) ᾿ 

ἃ χῖν. ΤΈΘ οσοηνογβίοῃ οὗ Ζεοοδιουδ. (ΧΙχ. 1---10. 
ὃ χν. ὙΠὸ βδγδῦ]6 οὗ 8 που] θα ροίμρ ἰηῖο ἃ ἀϊδίδης ΘΟ ΓΥ ὑο γθοεῖνα ἃ ἴηρ.- 

ἄοπι. (χίχ. 11--28.) 
ΘΈΟΤ. 4. ΤΠ)6 ἰγδηβδοίϊοιϑ αὖ « 6Υ 8816 πὶ, ἈΠῚ1 (16 ρΡδββίοῃ οὗ Ὁ σιβί, 

Α.Ὁ. 88. 
8 1. Οὐ Ῥαΐπι ϑιπάαψ (88 γα πον 08} 10), οὐ {88 ,γϑέ ἀδγ οὗἨ Ῥαβϑίου -σοκ, ΟἿ γιὲ 

ΤΩΔ 68 18 ἸΟῊ]Υ γοῦ απο μτ ΘΠΙΓΥ πο Φογυβαίθμη, σθορ8 ΟΥῸΣ ἴδ οἰΐγ, ἀπὰ 
Ἔχροῖὶς {πὸ ἰγϑάθυβ ουΐ οὗὨἉ [πὸ ἴοπιρ]6. (χῖχ. 29---46.) 

δ ἰϊ. Οὐ οπάασν, οὐ 1 ϑοοοπά ἀΔΥ οὗὨ Ῥαδϑββίοη- σθοκ, ΟἸσὶϑὲ ἴθδομοθ ἀυγίηρ ἴδ6 
ἄδγ ἴῃ {μ6 ἴ6πιρ]6. (χὶχ. 47, 48.) 

δ᾿. Οπ Τιμεδάαν, οὐ ἴδε ἐλίγαὰ ἀδγ οὗ Ῥαββίοπ-- το }Κ, 
(α) 1π λὲ ἀαγ-ἔϊπιε, απα ἵπ ἰλε Τοπιρῖίε, ΟἸγῖϑυ σου βιΐα68 186 Ομ 6 ῥτυοβίβ, βου 68, 

δηα οἸάογβ, 1. ΒΥ 8 χυοβίϊοη σοποοσηηρ ἐμ Ὀδρίίδια οὗ οῃη. (ΧΧ. ]---8.)-- 
2. Βν ἴῃ ρΆγΆ ]6 οἵ [86 Δ ὈΟΌΓΘΙΒ ἴῃ ἴ86 νἱπογασα. (9---]9.)--- 8. ΒΥ β'ιον- 
ἴῃ 116 Ἰανν 1 π688 οὗἉἩ ραγίπρο ὑσὶ ραΐα ἴο Οδεβαγ. (20---26.) ---ΤᾺΘ ϑῪαιίάυοθοβ 
οοηδιιοα, απὰ {Π6 Γοβυγγθοιύίοη ργονθά. (27 .--- 40.) --- Τῇ βοτὶ δ68 οοῃουπάοά, 
δηὰ {86 ἀϊδοίρ]68 οὗ Ομ γῖϑὺ σαγηθα ποῖ ἴο 10]]οὁνγ {Πμοῖν Ἔχϑιρὶθ. (4] --- 47.) 
-- Τὸ σμ ΑΓ Υ οὗ ἃ ρῬοῸῦ σψίάονν σοτηπιοηαρά. (ΧΧΙ. ]---4.) 

(δ) 1π ἰλε ευεοπΐηρ, απὰ ργίποίραϊἧ οἡ ἐλε Δοιπὲ οΥΓ ΟἸΐσεα, ΟἸἈτὶδὲ ἀἰβοοῦγβος 
οοποδγηΐῃσ ἐπα ἀοδίγαοίίοη οὗὨ {Π6 το ρ]6, δηὰ οὗ ὑμ6 ἰδϑὺ Ἰυάστηδηϊ (Χχχὶ. ὅ 
---28.); ἀο ἑν ῦβ ΒΟΟΣ ῬΆΓΘΌΪ6 οὗ (86 δρ-ἴχοο (29-.--88.)}; δῃὰ οπίοσγοοβ. 
6 ἀυΐγ οὗὨ νι αίσδι] 688. (94---88.) 

ἢ ἷν. Ου Ῥροάποεάαν, οὐ ἴ86 ἤοιγίλ ἀΔγ οὗ Ῥαβϑι οῃ -σβοκ, [86 ΟὨ οὗ ῥυίοδίϑ οοηδυ 
ἰο ΚΙ] Ομ γῖϑι. (χχιϊ. 1-.-9.) 

ὃ ν. Ουη Τλιγδάαψ, οΥ {86 Μ)ῇῆλ ἀΑΥ οὗ Ῥδβϑβίοῃ σθοκ, 9 πᾶ88 οΘονθηδηῖθ [0 ὈΘΊΓΑΥ 
τς (χχ!ϊ. 4---6.); διὰ Ομσίδῇ βοπὰβ ὕνγο αἰβοῖ ρ 68 [0 ῥσϑραγθ {86 ῬΆββουοσ. 
7---18.) 

ὃ νἱ. Οἱ (6 Ταδεουεν αἶαν, ---- ἰμαῦ 18, ζγοπι ΤἼμγδάαν ουεπὶπρ᾽ ἰο ΤΕ τιάαν ουεπίηρ᾽ οὗ 
ῬΡαξδίοῃ ισδεΐ, 
(α) 1πώ ἰδὲ δυοπίηρ, ΟἸὨγῖθὲ οαΐδ (86 ῬΆΒΒΟΥΘΓ; Ἰπβεϊ δα 68 {86 1, οτὰ δ ϑυρρετ; 

ἀἰβεουγϑοθ οὐ μυιη] }γ, πὰ ἔοτοίθὶ]δ ἢἰ8. Ὀοΐηρ Ὀοιγαγοὰ ὈΥ Ψυἀ 59, ἰδ δῦ δῃ- 
ἀοπημοηὺ ὈΥ ἷ8 αἰδοῖ ρ]68, δπὰ Ῥεϊθτγ᾽β ἀθηΐαὶ οὗ δίῃ. (ΧΧΙΙ. 14--- 88.) 

(δ) Τοισαγάς πιρλί, αἴγεον δαϊηρ μ6 ῬΆββουδγ 10} 8. δροβίΐθθ, 6818 ρΌ68 ἐο 
16 Μουπί οἵ ΟἸἵνο8β ; σβογο, δου Ὀθίηρ' Βοῖηδ {ϊπι6 ἴῃ 8 ΔΡΌΠΥ, 6 8 ΔρΡΓγθ- 
Βεοπάρά. (χχιὶ. 89---ὅ8.) 

(ὁ) υγΐηρ διο πίρλί, ΟἸτῖϑι Βανίηρ Ῥδθα οοηαποίδα ἴο ἴπΠ6 ΒῖρὮ ῥγιθϑιβ μοῦ 
(πον Ῥεῖον ΤΌ] ον δα δπα ἀσπὶ θᾶ δϊπι), 18 ἀοτι θα, (χχὶι. δ4---6ὅ.) 

(4) Αἱ ἀαψ-ὑγοαλ οπ Ἐτίάαν πιογπίπρ, ΟἸτῖϑὺ ἰθ ὑσθὰ Ὀαδίογα ἴπ6 β'δῃβθάσγιη 
(χχῖϊ. 66---71.) ; ἔγοτμη συ ό88 ΠῚ υ ΠΑ], 

(6) Οπ ἔτίάαν πιογπίηρ, 1. 6 ἰ8 ἀεἰἰνετοὰ δγεὺ ἴο Ῥι]αίθ (χχὶὶ, 1.---7.)., τβὸ 
Βοηἀβ μπλ ἰο Ηοτγοά (8---12.); Ὀγ ψ Βοῖ 6 ἰβ ἀρδίη βοηΐ ἴο ΡΙ]αἴθ, δὰ ἰ8 
ὉΥ Βὶπι σοπἀοιηποα ἴο Ὀ6 ογυςοϊβοα. (18---26.) --- 2, Ομ τΙβι᾿ 8 ἀἰβοουσβα ἴο 186 
πΟΙηΘη ΟΥ̓͂ Φ ΓΒΑ] 6 88 μ6 νγ͵Ωὰὸβ 16 τσ ἢ το Ὀ6 ογυοϊβοά. (26---81.) 

(υ Το ἐγδηβδοίϊοηβ οὗ {86 ἐλίγα λοιι".--- 6 οτυοβχίοη ; ΟἸ τ βι 8 ραστηθηίϑ 
ἀϊνϊ δα ; {86 ᾿πβοσιρθίοη οὐ ἴ86 ΟΓΟΒΒ; 818 δή ἄσϑβϑ 0 [6 ρϑῃλίθῃξ σοῦ  ΌΟΓ. 
(αχῖϊ!. 89--- 48.) 

(4) Ττοπι ἐλε δἰσίλ ἰο ἰλε πίπίλ λοι». --- ΤΠ Ῥχϑίοσπδίυταὶ ἀλγκηθββ, τοπαϊηρ οὗ 
{π6 νοἱὶ ; ἀδδίῃ οὐ ἢ σίβὲ, ἀπὰ [9 οοποοιῃϊδηϊ οἰΓοιπιδίδηοοδβ. (Χχιϊὶ. 44--- 49.) 

(ἀ) Δδείισεεη ἐλα πὶπίλ λοισ' ἀαπα διιπξεὶ, 6808 ΟἸγιδὺ 18 ἱπίοσσοαὰ ὈΥ Φοδβαρὰ οὗ 
Ασλδίμθα. (ΧΧΙΙ. δ0---ὅ6.) 

ΒΕΟΤ. ὅ. ΤΥΔΙΒΔΟΙΟΏΒ δῇ ΟἸΓΙ8 08 σοβυσγθοοι οἡ Εἰ αςίεν ἤαψ. 
ὃ 1. Ογίβυβ γϑϑαστθοιου ὑοβιβοαά ἰοὸ {86 νγοσίθη ὉΥ {26 ἀῃρο]. (χχίν. 1---11.) 
ὃ 11. γί ρρθϑσβ ἴο ἔνχο ἀΐἶβοῖ ρ]68 ἴῃ 186 Ὁ ΜΑΥ ἴο Ετημηαιιδ, δηὰ αἶϑο ἴὸ Ῥδίοσ. 

(χχὶν. 12 -- 86.) 
8 τ. ἊὩ ΔΡΡΘΑΣΔΏΟΘ ἴο 86 ΔΡΟΒΙΪ68, δπα μἷ8. ἱπβύγιοι!οῃ8 ἴο ἰΒ6ηλ. (χχὶν. 86-- 

4. 

ΒΕΟΤ. 6. ΤᾺΘ Αδβοθηβίοῃ οὗ ΟἸ γἰδῖ, δὰ [86 ΑΡροβί εβ᾽ γοίυσῃ ἴο δογι- 
6816}. (χχῖν. δ0----ὅ2.) 



ΟΝ ἐδε Οοβερεὶ ὃν δὲ. Ζιιιλο. 4δὺυ 

ΤΙδ ρῥἴδη οἵ οἰδβϑι ἔγιησ ουθηΐθ, δἀορίθα Ὀγ Πμὰκα, μ88 θδϑῃ [0]- 
Ἰονοα Ὀγ 1νγ, ῬΙυΐατοι, δηα Οἵ Γ ῥγοΐδῃθ μιβίοσιοδὶ τυϊΐοσβ ΤΏ 
ϑαδίοπ᾽ιϑ, αἴϑασ Θχῃ 1 Πρ’ 8. ὈγΙ6Ε ΒΤ ΠηΑΥΎ οὗ 1Π6 1Π{6 οὗ Αὐρπβῦιθ, 
Ῥτουΐοιβ ὕο ἢ18 δοαυτησ [Π6 Βογθγοὶ σῇ ΡΟ ΘΓ, ΒΠΠΟΊΏΘΘΒ ΝΪ8 Ἰηταηςίοη 
οὗ σγϑοοσάϊπσ {86 βυδβθαιχθηῦ ουθηΐβ οὗ ἢ18 18, ηοῦ ἰπ ογάου οὗ {ἶτη6, 
Ὀυΐ Δυγδηρίηρ ΤΠ6 πὶ Ἰηΐο αἰδέἑποξ 0145868; ἀπὰ [Π6η ργοσθθ 8 ἴο σὶνθ 
Δ δοοουηύ οὗὨ 18 ἼΑγ8, ΠΟ μου ΤΒ, ἰΘρἸϑ᾽ δ οη, ἀἸβοῖ ρ] 6, δπα ῥτῖναῖθ 
1|6.} Τῃ {Π|κ6 τρδηηθσ, ΕἸογυβ ᾿πἰϊηγαίοθ ὑπαὶ ἢ6 ψου]ὰ ποῖ οὔβοῦνθ 
1Π6 βίγιοῦ ογάδσς οὗ πι6; Ὀυΐῦ 'π ογάδγ {μα ἰπ6 {πΐηρβ ψ ποῦ 6 
Ββου]ᾶ γοϊαΐθ τρις [86 θουου ἀρρθᾶγ, 6 σου ]ὰ γϑϊαῖθ ἔπι ἀἰϑΈ που] Υ 
8δηἋ βορδγδία]γ.3 

ΥΠ|. Τῇ Ραὺ δα ποῦ ἱπέοτταϑα 8 ((]. ἵν. 14.) (μα 10 Κα σα ὉῪ 
ῬΤΟΐβϑίοῃ 8 ΡΠ Υβ1οΙδη, 8 ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΕΥ ἃ πηδῃ οὗ Ἰοίίογβ, ἢ18 τυ! ηρ8 
ΜΡ Ο]α ανο ΒΌ ΠΟΙ ΘΗ ΤΥ ουϊησοα (Πδὺ 6 Παα Παά «ἃ ἰθθγαὶ δαἀυοαίίϊοη : 
ἴον δ μουρ μῖθ8 (ἀοβραϑὶ ργθβθηΐβ ἃ8 ΔΠΥ Η ΘὈΓΑΙβηη8, ρου 8, 88 ΔῺΥ 
οὗἩ [η6 βδογθὰ νυ ληρθ, γοῦ 18 ἰδηρυδρα ΘΟὨ ΔΒ ΤἸΏΟΤΘ ΠΙΊΘΓΟΙΙΒ 
ατεοῖδϑ ἔπδη {Πα΄ Οὗὁ ΔΩΥ ΟἾΒΟΥ υυιίοσ οὗ {π6 Νὸνν Τοϑίαιηθηί. ΤῊΘ 
Βίγ]6 οὗ (818 Εὐνδηρ 180 15 ρᾳγα, οορίουϑ, δηὰ βοτίῖηρ, ἀπ θθδγβ ἃ οου- 
Β᾽ ἀΘγα Ὁ] 6 γθβθι ποθ ἰο ἰπαῦ οΥ̓Ἠ 18 στοαῦ πηαϑίογ, ἤδυ],. Μίδηγυ οὔ ἢΐβ 
ΟΓ8 ἈΠαΔἹ ἜΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ἃ͵ΥΘ ΘΧΘΟΙ]Υ ΡΆΓΆ]}1]6] ἰρ ἐῃοβα τ ποἢ ἀγα ἴο Ὀ6 
(ουπηά ἴῃ {Π6 Ὀαϑὺ οἰαθδιο δυῦΠΟΥΒ : δη βονοσαὶ διἹηθηΐ οὐἱ (ἴσα πᾶν 6 Ἰοηρ 
ΒΙη06 Ροϊηἰοα ουῦ {Π| Β᾽ ΠΡΌ ΪΑΓ 511}} ἀηα ργορτγι ον τ ἢ τ μ]οἢ 10 Κα ᾿δ8 
ὨΔΠι6α δΔηἀ ἀοβουδοα [Π6 νϑγίουβ ἀἰβθαβοθ ψῃϊοῦ ἢ6 ᾿δα οσοδβίοη ἴο 
ποΟΙ66. ΑΒ δῃ ᾿ηβίδῃσα οἵ ἢ18 Θοριουβηαββ, Ὠγ. (ὐδιῃρθ6}] [48 τοπιδυκοα, 
(δαῦὺ 6δοὴ οὗ {86 Εὔνδηρο ϑίβ 88 ἃ ΠΟΥ οὗ τόσα τ ἢ] 6 ἢ ἀγα υδοά 
ὈΥ πο οὔ {Π6 τγοϑῦ: θυΐ ἴῃ 1κο᾿ 8 ἀσοβροὶ, {π6 πυμαθοῦ οὗ βοὴ τογά8 
88 ΓΘ 866 ἴῃ ΠΟη6 οὗ ἴπΠ6 οἴμοῦ (ἀοΒρο]8 15 σγϑαίθυ ὑΠδὴ {πα οὐὗὨἨ {ῃ6 
ΘΟ] ΑΓ πογάβ ἰουηά 1η 81] (Π6 ΟΥ̓ΠΘΥ ἴπγοο (ἀο8ρ618 ρὰΐ ἰοροίμογ; ἀπά 
{Ππαὺ {π6 ἰοτπΒ ρΘΟΌ ΑΓ ἴο ΓΚ ΔΓ ἔῸΣ {Π6 τηοϑὺ ραγῦ Ἰοηρ δηὰ σοπλ- 

ἘΠῚ ποσάβ. ΤΉΘΓΟ 18 4180 πηοΓ οὗὨ ΘΟΠΊΡΟΒΙΠΟΩ 1 ΠῚΒ Βαμίθπο68 {ἢ πη 
15 ἰουπα ἴπ [6 οἴμαῦ ἴχγεθ (ἀοβρβὶβ, δπηα σοῃβθαι θην 1688 5: Πρ] οἰ έν. 
ΟΥ̓ {18 τ ἢανθ δὴ δχϑῃιρ]α ἴῃ {Π6 Εγθί βοηΐθησθ, νυ Ὠϊοἢ. ΟΟΟΌΡΙ68 ποῖ 
1688 {δ ἔουγ σϑῦβεβ. ΕΣ νυ, Γ᾿ Κ6 Βθοτηϑ [ο ΔΌΡΓΟΔΟΪ ΠΘΆΓΟΓ ἴο 16 
ΤΩΔΠΏΘΥ Οὗ ΟἾΒΟΥ ΙΒΌΟΓΙΔΏΒ, ἴῃ ροἼν Πρ Ὑμαῦ ΤΩΔΥ δ ο4]]6 ἃ 8. Οὕη 
σογαϊοῦ 1 1ὴ6 παγταΐῦνο ραγὶ οὗ 818 σόοσῖ. ΤὭυϑ Πα 68}]8 [Π6 ῬΒΑΓίβοαβ 
φιλάργυροι, ἰουετα 077 πιοπεγ (χνὶ. 14.)}; δπα ἴῃ αἰ δεϊ ρι Βῃϊηρ 6 τἀ Δ8 
Ἰβοδγιοῦ ἔγοτῃ [86 οἵποῦ 88, ἢ 6 1868 [16 ρἤγαβο ὃς καὶ ἐγένετο πρροδότης, 
τοῖο αἶδο ργουεά α ἐγαϊέογ. (νἱ. 16.) Μαίίπαν (χ. 4.) ἀπα Δίαγικ (1. 19.) 
ἜΧΡΓΘ.Β {Π6 Βδτηδ βθη{τηθηῦ ἴῃ τα] άογ ἰδησαδρθ---ἰολο ἀοἰϊυεγοα ᾿ΐπι ἀρ. 
Ασαΐη, {π6 δἰἰοιηρύ τδάθ ὈΥ {πὸ ῬΠασΊΒοθϑ, ἴο οχίογί ἔγοτῃ ουν ]μοτὰ 
Ὑἢαῦ τι ]ρη ῥγονο τρίτου οὗὁἨ δοσιβαῦοη ἀραϊπβί ᾿ΐηι, 18 ΘΧΡΓΘΒΒΟα Ὀγ 
δὲ. 1Π0[Κα 1η πογο Ἀπιτηαϊοα ἰδηραδρα {πῃ 18 86 Ὀγ οἰἴποῦ οὗ 1Π6 
Τεϑί (χὶ. ὅ3.): ““Τλεν δοφαη υελεπιογιίΐν ἰο }γὲ88 λἀίπι τοἱέδ᾿ φριοϑ]0}}8 
οπ πιαπῃ »οϊπίβ.) Απά, οπ ΔῃοῦΠ 6. οσύλϑιυῃ, βρθαϊκιηρ οὐὁἨ [Π 6 βᾶγηθ 
ῬΘΟρΡΪΘ, ἢ6 88υ8, {παῖ ἐλὲψ τοογὸ Μ ἰοὰ εσἱές πισαπιό58. (νὶ. 11.) 1,451}γ, 
ἴῃ 186 τπηοτ8] ᾿ἱπϑίγ]0}8 σίνθη Ὁ οὐγν Ἰμογά, δηα τοοογάθα ὈΥ {8 
Ἐνδηρ δὲ, Θβρθ δ] ἴῃ [16 ῬΑΓΆ ΘΒ, ΠῸ Ο16 δδ8 βυγραββοά ἢϊπὶ ἴῃ 

1 Θυοίοπίυβ ἴῃ ΑπρτιΞῖο, α. ἰχ. (4]. χὶὶ.) Ρ. ὅ8. οἀϊξ, Βίροηῖ, ΤἈΐδ ἱδιοχίδη 48 ρυγβυοά 
ἐἶ6 β8ηι6 τροϊμοά ἰη ἢ͵8 18 οἵ (ἰϑϑασ. 

8 ἙἸοτὶ Ηἰδι. ομι. 110. ἱϊ. ο. 19. 



400 ]αϊροαμοξίοπ ἕο ἐδο οι Τοβίαπιοηέ. 

τθϊεηρ αἰδοίϊπρ; βυσεθίμθββ οὐ τηϑῆποῦ ὙΠῸ σθηυΐη6 δ᾽} οἱ ἵγ, ῬΑΓ- 
Ἐἰσυ ] Αγ ἴῃ ([π6 ῬαγβΌ]68 οὐὗἩ [π6 Ῥεμονοϊθηῦ ϑατηδγιίϑῃ δηᾶ (86 ῥΡθηϊ- 
τοηῦ ῥγοάϊσα!. ἷ : 

ΟΗΑΡ. ΥἹἱ. 

ΟΝ ΤῊΚ ΘΟΒΡΕΙ, ΒΥ ΒΤ. Χ50ῈΝ. 

1. ΤῊΕΞ ΤΙΤΙΙΕ οὗ {π18 (ἀοβρ6] νϑσῖθδ στ οδίγ ἴῃ {Π6 τηδηυδογρίθ, οβϊ- 
ἘΟΏ8, 8πἃ νϑγβίομβ. [ἢ [86 πε Να γαθοδηι 1ῦ 18 ΒΙΙΡΙΥ κατὰ Ἰωάννην, 
ασοογαϊησ ἕο ῳοΐπ; ἴῃ τοϑὴν οἴμοῦ ΜΚ. δῃὰ βἀϊοηβ, Εὐαγγέλιον 
κατὰ Ἰωάννην, ἐλε Οοϑρεὶ ασοοταϊπο ἐο “οὶπ, οἵ τὸ κατὰ ᾿Ιωάννην (ἅγιον) 
Εὐαγγέλιον, ἐδ Ο΄ο5ρεῖ αεοογαϊπφ ἰο ( ϑαϊπ) «“ολη. 

11. Φοδη, {86 δνυδηρο δῦ δηα ἀροβίϊα, νγαβ {Π6 βοη οὗ Ζεβθβᾶβα, α βῆ οι- 
τη οὗ {πὸ ἴον οἵ Βοιμβαϊάα, οπ 0Π 6 568 οὗ (ἀ411166, δηα [Π6 γουπσοῦ 
τοῦθ οὗ 941168 {π6 οἰάθγ. Ηΐδβ τηοϊ μευ Ἐ παῖὴβ νγδ βδίοπηβ. Ζεῦοϑάθα, 
τῃουρ 8 Βιϑῃδυϊωηδῃ, ἀρρθᾶγβ [0 αν Ὀθθη ἴῃ σοοά ΟἸΤΟυτηβίδῃοοβ : ἔυσ 
186 Θναηρ 6 104] ὨΙΒΌΟΤΥ ᾿ΠΙΌΓΠΙΒ 8 ὑπαὶ ἢ6 γγα8 [Ππ6 Οὐ ΠΟΥ οὗ ἃ νϑϑβοὶ, 
ΔηΔ μια μιγοα βοαγναπίβ. (Μαγὶ ἱ. 20.) Απὰ {πογοίοτο γγ ἤανθ πὸ 
ΓΟΆΒΟΙ [0 ᾿ΔΡΊΩ6 {Ππαῦ [18 ΟὨΠ]ΠαΓΘ 6.6 δἰ οροίμον ἐπ ἔέογαίΐε, ἃΒ. Βοταο 
οὐ (168 ἢαγα ηδρὶ 6 ἴμοῖὰ ἴο πᾶν ὈΘΘΏ, ἔγομλ ἃ τη δι ογργοίδ!!οη οὗ 
Αοίϑ ἴν. 18., ἤοσγο [Π6 ἴθ γπ8 ὠγράμματοι δια ἰδιῶται, ᾿ῃ Οὐγ νϑύβί οι 
Τοηαἀογοα “ μπίσαγπηοά απ ἱσποταπὲ ΤΆΘῈ,; ΒΙΠΩΡΙΥ ἀδηοΐθ ΡθΥβΒΟἢΒ 'π 
Ῥγῖνδίθ βίδίϊοηβ οὐ ᾿1Πἴ8, 0 τ γα ΠΟΙ ΠΟΥ ΤΑΡΌ18 ΠΟΥ τηδρὶβίγαίθβ, ἀπ 
ΒΌΘΝ 88 ῃδα ηἠοῦ βίπαϊθα τη {6 ΒομοοΪ8 οὗ ἐπ 6 ῬΠΆΣΙΒΘΘΒ, Δα Θοηβθα αΘ ΠΕ ]Ὺ 
6 Γ6 Ἱρπογδηΐ οὗὨ {π6 τα 1104] ᾿θαγηΐησ δὴ ὑγρ ]0Π8 οΟὗἹἁ {ΠπῸ «68. 
Ζοἤη ἀπά ἢ18 Ὀγοίμοῦ «᾽ ἃπ168 ὑγχ6 γ6, ἀου Ὀ01688, νγ6}} ἀδοαυαϊη θα τι} {Π 6 
δογιρίαγεϑ οὗ 1π6 ΟἹὰ Τοβίαπιθηΐ, μανίηρ ηοῦ ον γοδα {μ6ῖὰ, θυ Πραγά 
ΤΠο ΡΌΡΉΟΙΥ Ἔχρίαϊημθα ἴῃ {π6 ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΘΒ ; δηΐ, ἴῃ σοπηηοι 1 {Π6 
οὔδον 6 γ8, [Π6Ὺ δηϊογίδι πὰ {Π6 Ἔἀχροοίδίοη οὗ {π6 Μρβϑιδῃ, απᾶ {δαῖ 
διὶ8 Κιηράομμ ψου]α Ὀ6 8. ῬθπΊροῦᾺ] οπθ. [0 18 ποῖ πῃ ροββι ]6, ἱπουρ 1Σ 
οληποῦ ὃθ6 δῇτιηθὰ ἢ σογίδιῖγ, [μδαὺ “Φο. Ὠπα Ὀ6ΘῺ 8 αἰβοιῖρὶα οὗ 
“ΦόΒη 186 Βαρίιϑι, θαΐοσγθ 6 Ὀδθολπλθ ἃ 186 1}0]6 οὗἩ ΟἸγῖϑί. ΑἿ Ἰθαβί, τΠῸ 
αἰγου μη βίδητ14] δοσουηΐ, τυ ΠΙΟἢ ἢ6 ἢδ8 ρίνγϑῃ 1 οὗ. 1, 37-- 4]. οἵ (6 ἵνο 
ἀἴβοιρ 165 σσθο ἐο] ον θα (ἢ τιβί, ταῖσηῦ ᾿πάποθ 8 ὑο ΒΆΡΡοΒα {παῦ ἢ6 νγᾶϑ 
οὔ οὗ [86 ἴγχο. [{ 18, ποῦγονϑῦ, οοσίδϊη {πὶ ἢ6 δὰ Ὀοίῃ βοοὴὶ δηὰ 
Βραγα ΟΌΓ ϑϑνιουγ, Δπα δα τὶ πη 6586 βοσηθ οὗ ΗΪ8 τηῖγδο}68, ρα οι] Αγ Υ 
{μαΐ ρογίοιτηβα αὖ δῆ ἰῃ (1411166. (11. 1---11.) Φοῖῃ μδ8 ποῦ γθοογσά θά 
ΗΘ οὐ 08}} ἰο [Π6 ΔροΟΒί]ΒΒΡ ἢ Ὀυὺ γα ἰϑαγῃ ἔγοπι {π6 οἴδβοσ [ἢχθθ 
Ἐνδη ρα] 1808 [ῃδῦ 1ὖ ἸΟΟΚ ρ͵δοθ ἤθη μ6 δηὰ “}8π|68 γογα Ηββῃϊηρ' ροη 1} 6 
Βθᾷ οὗ (411166.2 Απά Μασ, ἴῃ δηυταθγαίίϊησ [Π6 ὕτγεϊνα ἀροβεϊθβ (1. 

1 Ὧν. Οδρθ6}1 οἡ [86 αοβρο]5, νοὶ. ἰΐ, Ρρ. 126 --129. Ἡοδαοπσηῇ]]οσ, β΄ ἢ] 14 ἴῃ Νον. 
Ταδῦ, νοἱ. 1ϊ. ρῃ. 8---6. ΚΚυΐηδο!, Οοπηηθηῖ. πῃ Τἱῦτοβ Ηΐβι. Νον. Ταδῖ. νοὶ. 11. ρρ. 213-- 
2320. Βρ. Μαγβὴ Β Μίςοἶ86118, νο]. 111. ρματὶ ἱ. ΡΡ. 228--- 271. Ῥυ, Τηϊτοά. δὰ Νον. Τοβῖ. 
ῬΡ. 181---ἰ95. Μεγ, Ηοσιη. ϑδοῦ. Νον. Τεβί. ΓΒ ἱ. Ῥρ. 888---339, ΡΔΓΒ ἰϊ. ὈΡ. 205-- 
209. 22]. εἰ δεᾳ. 264. Ἐαππιραὶ, Οομηπι. Οτὶϊ. ἴῃ Τὐγοβ Νον. Τοβὲὶ ὑρ. 81. 88. Βίϑορ 
ΟἸεανογ᾿Β Ὀ΄δοοῦγβο οἱ ἴ86 5716 οὗἉ δι. Γζ0Κο᾽ 8 ἀΟ8ρ6], ἴῃ κὲ8 ϑϑοστωοῃβ, ρρ. 2309---224. 8το. 
Οχίοτγά, 1808. 

2. δῖ, ἵν. 21,22. Ματκ 1. 19, 206. Τπικα νυ. 1---ἰ0. 1ϑρ6 [88 πιασκεὰ τνῆαῖ Πα 
(ΠὶΠΚ8 ἀγὰ Τῆγοο ἀοζτοοθ ἴῃ ἴΠ6 (4]}} οὗ 8:1. Φοδη ἴο θὲ ἃ ξΌ]]οτοσ οὐ ΟἸ γίβι, νὶζ. 1. Ηΐδ κα} 
ἴο (6 αἰδοῖ ρ] ΒΒ} (ΦοΒῃ ἱ, 87---42.), ΔΙ͂ΟΣ νυ ὨΙοἢ ἢ6 οομεϊποα το ἐοϊϊον ἰδ δυιδβίιι δα. Ἰὼ Σ 



Οὴ ἔλιο αο4ρεῖ γν δὲ. «“ολη. 40] 

17.), θῖν [16 τι ΘΒ ΟῚ «8168 δηἃ «ἢ, βαγ8 παὶ Οὗ 1,οτγὰ “( βιγ- 
πδιηθα (πο Βοδποῦρθβ, νυ ΠΊ ἢ 18, Βοη8 ΟΥ̓ Τα ηἀ6γ,᾽ ἔσοτη ἡ Ὡ1οἢ ΔΡΡ6]- 
Ἰαϊΐοη γχ ἅγ6 ποῦ ἴο Βρροβθ ὑπδαὺ [Π6Υ 6 γ οὗ ραυου τὴν ἤθγοθ δηα 
ὈΠΡΌΥΘΓΏΔΌ]6 ἰθΡ ΓΒ (48 τ. αν 88 οοπ]θοίαγθα)"; Ὀαΐ, 88 ὮΥ, 
Τιτάπον δη οὔμοσβ ἢανα οὐρβογνυϑά, τὖ 18 ταί μου ἴο Ὀ6 σΟΠΒΙσοΓΘα δ8 ῃγο- 
ΡΒΘΕΙΟΔΙΠΥ τοργθβθηίηρ {πΠ6 Τοβοϊ]οη ἀπα σοῦγαρο τ πο ἘΠ6Υ 
σοῦ ἃ ΟΡΘΏΪΥ δηα ὈΟ]Α]γ ἄθοϊαγα [16 στοδῦ συ τ8 οὗἁ ὑπὸ (ἀοβροὶ στ ἤθα 
ΠΥ δοαυδιηἰοά νι πο. Ηον Δρργοργίδία {118 {1016 νγ88, π6 Αοἱϑ 
οὔτις Αροβέ168 δῃὰ {86 τυ ηρβ οὗ ομη Δουπαδηῦ]ν βῃον.2 ΕὟοΙα 
[Π6 τὴ βοὴ Φοἤη δπᾶ ἢ18 Ὀσοίμον σϑοοϊνθα {Π61Γ ἱτητηθαϊαία οΔ]] 
ἔτοτῃ ΟἸγβί, [ΠΥ δοδπλα ἷ8β οοπβίδηϊ δἰϊθπαμληΐβ ; [Π6Υ ΠΘΑΓγα Ὠ]8 α]18- 
οουγϑὸβ, δηἃ Ὀθμο] ἃ ΐ8 ΤΊΓΆ0168; δηά, δου Ῥγϑνιοῦβ ἱπβίγ οἴ], 
Ὀοίἢ ΡῈ Ό]1Ο ἀηα ρῥγϊναϊθ, ΠΥ στ σα μοπουγοά ψὰ ἢ 8 δβαοϊθοίϊοη πᾶ 
ΒΡΡροϊη θη το θ6 οὗἹὨἍ {π6 πυπῖθοῦ οὗἩ [Π6 Δροείϊθβ. 
μα {86 σὰ οὔ οη γγ88 αἱ (818 {ἴτη6, 18 ΠΙΒΙΟΣΥ͂ 4068 πού ΡΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ 

αβοοσίδιῃ. δοπιθ ἤάνα σοη]θοίαγοα [μα΄ ἢ6 ψγ͵Αὰϑ ἴδῃ ὑνθηΐυ-ἴνγο γ 6878 
οἷά ; οἴμοτβ ἐμαῦ ἢ6 νγᾶβ δροαυΐ ὑνγθηῦγ- να ΟΥ ὑΥΘΏΥ -δὶχ γθΑγΒ οἴ σα; 
ϑηα οἰμογβ αρϑίη {μὴ κ (μαΐ Π6 γγαϑ δϑουῦ [86 δρῷ οὗ οὔγ ϑδανίουγ. 
θ)γ. Ἰμδγάμου 18 οὗ ορϊπῖοῃ {παῦ ποηθ οὗἁὨ [Π6 Δροβί]θϑ θοῦ τη οἢ ἈΠΑΘΥ 
{Π6 ἀρὰ οὗὨἁ {πἰτγ θη ΠΥ 6͵Θ ΔΡροϊπίθα ἴο {παΐ ᾿πηρογίδηῦ ΟΒΊΟΘ. 
ὙΥΒαΐδνον ἢ18 ἃσα ταϊσηΐς ἤάνθ θθθῃ, ὁ“ οἢπ βθϑίηθ ἴο δανα Ὀθθὴ (ἢ6 
γουθξοθι οὗ {86 ἵνοϊνο, δπά ( γ͵7ὸ ΤΑΥ͂ ἡυασο ἔγοτὰ [18 ΣΙ ΠΙΠΡΒ) [0 
ἌΝΘ ῬΟΒΒαΒΒΘα 4 ἰθπιροῦ ΒΙΠΟΌΪΑΣΥ τ} ἃ, δηλ Ὁ]6, πα δδοιμοιδίθ. 
Ἧο νγ88 δι ΉΓΥ {πα οὐ͵οοῦ οὗἩ οὔν [μογ ΒΒ τοσαγὰ δηᾶ σοηβάθῃοθ ; δηὰ 
ὙΆ8, ΟἹ ΨΑΓΪΟΙΙΒ ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ, δατη{64 ἴο ἴγαθ πα ᾿ποϊπηδίθ πίθου ΟΊ Υ86 
ἢ τ), 80 ἐπαῦ μ6 νγαϑ σμαγασίδγιβαα ἃ8 “9 {π6 ἀ1861016 ποι «6888 
Ἰονβα," (Φόοβὴ χὶν. 23.) Ηδποο νὰ πᾶ δῖταῃ ῥργαβοηῦ δὖ Βθύθσαὶ ΒΟ6 68, 
ἴο ΨἈΙΟΝ τηοϑὲ οὗἩ {π6 ομαν αἰδοῖ ρ] 68 γοσα ποὺ δαυπη 68. ΗΘ ν88 δῃ 
ΟΥ6-Ὑ10Π688, 1 ΘΟΙΏΡΘΩΥ 1 ΟὨΪΥ Ῥοῖοσ δπά «διμοϑ, ἰο {Π6 Υϑβϑισγθο- 
του οὗὨἨ Ψ4ϊτι88 ἀδυρηΐογ ἴο 116, ο ον ϑανίουτβ ἰγαηϑῆριτγαίοη οἡ [86 
ταοὰηΐ, δηἀ ὕο 18 ΔΡΌΠΥ ἴῃ 1π6 σαγάθῃ. Φ9Πη τοβροηαθα Ὀγ [Π6 τηοβὺ 
ΒΊΠΟΘΓΘ δἰἰδομηχθηΐῦ [0 818 τηδβύου ; ἴοῦ ἱπουρῆ, ἴῃ δοιπσηοη τὰ 186 
ΟΥΒΘΓ ΔΡΟΒί168, Β6 δὰ Ὀοίγαγοα ἃ ου] ρ4 Ὁ]6 τη! ἴῃ ἰογβακίηρ Ὠἰπὶ 
ἀυγίηρ 18 ἰαϑὲ δομῆϊοῦ, γοῦ ἢ6 δἰ ἴογναγάβ γθοονογθα ἢ18 Πγιηπθδβ, δπάᾶ 
νγ88 1ῃ6 ΟὨΪΥ Δροϑὺ]α ψ ῃο 0] ον ΟΠ γιδῦ ἴο [μ6 ρίδοθ οὗ μὶβ ογυοὶ- 
Ἀχίομ. Ηδ νγ88 4180 ργθϑϑηῦ αὖ [Π6 Βα ν6γἃ] ΔρΡρθδγΆΠΟ68Β οὗἁ ΟἿν ϑδυ! ου 
Δἰτοσ 18 σοϑυστθοίοη, δηα μδ8 σίνοη ἢ18 ὑθβιϊ πΊ ΟῊΥ ἰοὸ {πὸ γατῃ οὗ ἐμδῦ 
ΓΑΙγΔΟΌ οι βοῦ ; δηα {Π686 ΟἸΓΟΌΠΙηΒίΔΏΟ6Β, ἱορσοί μον 10} 18 ἸΓΟΓΟΘΟΌΓΕΘ 
ἢ τμ6 τηοΐμον οὗ ΟἸγῖδῦ (ἡ ἢοτὰ ΟΣ ϑανιοῦν μδα οοτμπηθ παρα ἴο ἢ18 
0416) (χίχ, 26, 27.), αυλι θα πα, ὈοίίοΣ ὉΠ ΔΠΥ͂ οὐποῦ στο, 0 
δῖνα ἃ οἰγουτηδβίδη 4] δηα αὐ ῃθηῦο ΒΙβίουυ οὐ “6808 ΟΜ γιβί. 

ΑΠἶδν {Π6 δβοθηϑίοῃ οὔ ΟἸγὶβί, δπά {ὑπ οαβίοη οὗ ἐμ Ηοὶγ ϑριγὶῦ 
ου 1Π6 ἀΑΥ οὗ Ρεηϊοοοβί, Φοθη Ὀδολτη6 οὨ6 οὗ {π6 σΠ 6 Γ Δροβι]68 οἵ [86 
ΟἸΓΟῸ ΠΠΊΟΙΒΙΟΏ, 8παἃ Θχϑγοϊβοα ἢ18 τ] πΙβίγν δὖ “ δγΌβα θὰ δΔηα 108 γἹΟἸ ὨΪΥ, 
ἴῃ {π6 ΤΑΒΠΏΘΥ δηἀ ὙΠῺ [86 Ββυοοθθβ σϑϊαῖθα ἴῃ ἴΠ6 Αοἰβ οἵ [86 

8 Βῃογί το; 2. ΗΪδ8 6411] ἴο 6 οη6 οὗἨ (δ6 ἱπηπποάϊαίθ ΘΟ ρδηΐοπβ οὗ Ομ γίβὶ (Μαῖι. ἱν. 31, 
42.); Δηὰ, 3. ΗἰδβΒ 64}1 ἴο 1Π6 δροβι]οβηΐρ, θη [86 δυγπδηθ οὗ ΒοϑηΟΥΣΟΒ 48 μι υθ ἴρ 
ἘΠΠῚ ταν ΝΞ Ὀγοῖμοσ. 1ϑρο, Οὐτητηθηΐ. πῃ νδηροιαπ Φοθδηηθ Ῥχοϊοροτη. οδρ. ἰΐ, 
ῬὈΡ. 1 ,---0Σ]ς 

1 Οδνρ᾽β [108 οἵἁὨ δὲ, Φ4π|68 16 τοδὶ, 8 δ. Ρ. 142. 
3 ΤΆΤΩΡΟ, μέ φωργὰ, ΡΡ. 21 ---80. 
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Αροϑε168.: Ηδ νγαβϑ ργϑβθηῦ δὖ {π6 δουῃοῖ] Βοῖα ἴῃ {πὰ} οἷἵγ (Δοία 
χγυ.) δδοιΐ {π6 γϑαγ 49 οὐ 606. {68πῈ] (818 {τα ἢ6 ργοῦδ γ᾽ γοιδϊ πο 
ἴῃ Ζυάξα, δηὰ πὰ ποί ἰγανβὶ]θᾶ ἱπύο δὴν ἔογθῖ ἢ ΘΟ σθ8. ΕἼΟΙΑ 
ΘοοἸβϑἰδϑίϊοαὶ Ὠἰβίουυ γγχ ἰθδγῃ, ἐπαὺ δἴζοῦγ {86 ἀθδαίβ οὗ Μαγυ, {86 
τοί μον οὗ ΟἸ γιβὲ, Φόοῆη ργοοθϑάθα ἰο Αβϑὶα Μιμποῦ, στ ἤογα 6 ἔδυ παεά 
8Πη4 ρῥγοϑ ἀβα ονυϑῦ βϑύβθῃ συγ 68 ἴῃ 88 ΤΠΔΏΥ Ο1168, Ὀαΐ ΓΟΒΙ 46 ΟΒΙΘΗ͂Υ 
αἱ Ἐμμῆοβιβ, ὙΠθποο 6 νν88 ὈῬδηΒΒ6α ο {π6 [8]6 οἵ Ῥαΐπλοβ ὕονγασαβ 
{Π|6 οοβα οἵ Ἰοπ 8 η Β τεῖση, βογ ἢ6 ψτοῖθ ἢ18 Βονοίδθοῃ. (ον. 
ϊ. 3.) Οἱ δἷβ ᾿|ρογαϊίοη ἔσομαι 6χ]6, ὈῪ {π6 δοοθββίοη οἵ Νεσνβα ἴο [86 
᾿αρουΐαὶ ὑμγοπθ, Φόμῃ τούυσημθα ἴοὸ ᾿ὑρῆθβαβ, μθτο μ6 ψτοῦβ Β]8 
Οοβρεὶ δηᾷ ΕἸ  β81168, δῃᾶ ἀϊθά 1.16 παπάγθα ἢ γϑαῦ οὗ ἢ]8 αρο, δρουΐ 
[π6 γϑᾶγ οὗ ΟἸγιβὲ 100, δπὰ ἴῃ πὸ {π|γὰ γϑαγ οὗ ἴπ6 σεῖρῃ ὁξΐ [86 
ΘΙΏΡΟΓΟΥ ΤΥα͵Δη.3 

111. ΤΊια ργϑοῖβα {π|6ὸ ψ θη {{|8 (οΒρ6} τψγῶβ τσ θη ἢ88 πού θθθὴ 
αϑοογίϑϊ πϑᾶ, {πουρῇ 1 18 σ,ΘΏΘΓΆΠΥ ἀρτοοά ἐμαὶ Φοδη οοπιροδβϑα [Ὁ αἵ 
Ἐρβδθβϑυβ. Βαβπῆσα δηὰ [μπρὲ ΒΌΡροβε 1Ὁ ἴο βάν ὕθθὴ τσὶ απ 
Ὀοίογο {π6 ἀοθϑίγαοίίομ οὗἁὨ « Θγυβαί θη; δηα, ἴῃ ΘΟΒΓΟΥΤΩΙΥ τι} {Π ΘΓ 
ορϊπίου, Ὠγ. ᾿μδγάηου ἢχαβ 118 ἀδίθ ἴῃ {π6 γϑαγ 68; Ὦγ. ὥνϑη ἴῃ 69; 
Μ|οἢ846118 ἰη 70. Βυΐ ΟΠ γυβοβίοϊη δα ΕἸΡΙ ρμδηΐτθ, διαοπρ ἴπ6 δηοϊδαΐ 
ἘΔΊΠοσβ, δά Ὦγ. ΜΙ], Εδρσγιοῖυβ, 1.6 ΟἸδγο, δηᾶὰ Βῖβπορ Τογα πο, 
ΔΙΔΟηρ {ἢ 6 ἸΩΟΔΘΓΏΒ, ΤΟΙΣ 18 ἀαΐο, ιτῃ ρΊΘαίοΣ ργορδὈ γ, ἴο {86 
γοδῦ 97, Μυ. “όοῃθβ ἴο [86 γοᾶγ 98, δα Βουιίμοϊάλ ἴο {μ6 ᾿αϑὺ ἀδοδά 
οὗ {π6ὸ τϑῇ οδῃηίυσυ. Τδδ ῥγϊηοῖραὶ δυρυμηθηῦ ΤῸΓ 18 ΘΑΥΪΥ ἀδῖθ 18 
ἀεγινοα ἔγοιῃ Φοϊη ν. 2., ογο ἴΠ6 Δροβίϊθ βδυβ, “Κ" δῖοιο ἐήλεγε 18 αἕ 
«Ἰεγιιϑαΐοπι, ὃν ἐδλε δἠοορ-πιαγζοέ, α ροοῖ, ιολοἢ ὃς οαἰϊοα ἕπ ἐδε Ἡεῦδγειο 
ἐοησιιο εέλοδάα, μαυΐηφ  υε ροτολε8. τοι (Π686 ψογάβ 10 18 τροᾶ, 
ταῦ «γι βα θα νγ88 βίδπαϊηρ ἤθη ΠΟΥ τ γα τε ίθη; δηᾶ {Πδῖ, 1 
1Π6Υ δα θδθϑη ψυύΐθη αὔεν ἴ[μ6 ἀοδβίτγασίζοι. οὗὨἨ “΄Θγαβαίθι, [6 Ενδη- 
νὰ μου Πανα υϑοὰ {Π6 ραϑβὺ [686 Ἰηϑ684 οὗὁἉ {86 ργοβϑηΐ, δῃὰ που]ά 
ἃν6 8814, 7 εγ6 Ὑ ΑΒ αἱ υἱεγιιβαίεπι α ρΡοοῖ, 6. ἘΒαΐ [Π18 ἀγραπηοηΐ 8 

ΤΏΟΓΕ ΒΡΘΟΙοιΒ ὕπδη ἔΌγΟΙ]6 ; Ὸγ ἰπουρῆ «6Υ Βα] θὰ γα8 ἀαιηο ἰ8Π 6, 
10 4068 ἢοΐ ΠΘΟΘΒΒΑΪΥ ἔΌ]] ον (μδὲ {86 Ροοὶ οὗ Βοιβοβάβ νγαβ ἀγα ὑρ. 
Οἱ {886 ΘΟὨΥΑΓΥ, ἔΠ6ΓΘ ΔΓ6 το ΘΒ ΓΟΠΡΘΓ ΓΘΆΒΟΙΒ ῸΓ Βιιρροβίηρ 1Πδὲ 
1 ἜΒορθα {Π6 σθῆθγαὶ ἀδναβίδίοη ; ἔῸσ, ἤθη Ὗ δβραβϑίδη ογάδγοά {Π6 
οἷν ἴο θ6 ἀδπλο  8η 64, ἢ6 ρογηλ 6 Βοπγο ἐπῚΩρΒ [0 Γοιγαὶῃ ἔου ἐῃ6 τι86 
ΟΥ̓ {π6 σαττίβϑοη ψΏΟἢ Μ͵δ8 0 6 βίῃ οηθα {μογοῦ; δὰ 6 που]ά 
ὨΔΙΌΓΑΙ]Υ ἰθαᾶνο [Π18 θα Ίηρ- 866, Β 6 ὰΡ 11 ΤΘΟΘΒ868 ΟΥ ρουίσοο8 
ἴογ βΒῃδαθ δηή βου, ὑπαὶ Π6 τηὶρσηῦ ποῖ ἀδργῖνα {π6 βΒο  Ἰοσβ οὗ 8 
σΥαί [Ὁ] τοίσοβῃμηθη.. ΝΟΥ, βίποθ [86 Εὐνϑηρο 1818 Ῥυοροβι 10 η. ΠΥ 
ΒΙΤΩΡΙΥ͂ τορατα Βοίμοβαάβ, νγὸ ὀδπηοὶ 6 οογίδίη ἰ(μαῦ 10 ἸοΟΚκα δα γ ΠΟΓ, 
ΟΥ ΒΑΒ ΠΥ ψἱ6Υ ἴ0 {Π6 Βίαξα οὗἉ  γυβαίθ. ΤῊ δυρυμηοηΐ, ἐπογοίοσθ, 
γγΠ]Οἢ 18 ἀθἀπιο6α ἔγοτα [88 ἀῦονθ ραββαρα ἴῃ ἔφ νου οὗ δὴ ϑαγὶγ ἀδία, 
18 ἸΠΟΟΠΟΪ ΒΊΥΘ. 

ὁ 8366 ΡΒ: ΟΌ]ΑΥΥ Αςἰβ 11}. ἐν, 1--22. δὰ υἱῖ!, δ.---.96. 
Ξ ΤΑτ ΠΟΥ Β Ὑγογῖβ, 8νο. το]. νἱ. ὑρ. 156---]1 70. ; 4ἴο. νοὶ ᾿ξΐ. Ρρ. 312--- 4920. ΜΙοδδοῖια, 

οἷ. 111, μαζὶ 1. ὑῃ. 272---274, Τλπηρο, Ρτοϊος. ἰῃ Φοδη. Ενδηροὶ, ὑρ. 31---108. Ψοηθβ οἱ 
ἔμ δηοη, νο]. 11. ΡὈ. 101----110. 

8. 8366 Φοβορῆπβ ἀδ Β6]]. Φυά. Π1Ὁ. 1], ς. 1. 8 1, 
ὁ Ὁ γ. Τονηβοη᾿β Ῥ οσ 8, γ0]. ἴ. ν, 224. ΤὨΐβ σοπ᾽θοΐαγα 8 δομῆττηθᾶ ὉΥ 186 ἔβεὶ ἰδὲ 

Ὑ εβραβίδη ΒΟΟῚ δἵνογ δγθοῖθα τραρηϊήσοθης ραθ]ὶς ὈαῖηΦ δὲ Βοπθ, ϑυοίοηΐπδ ἰῃ Υϑεμὰ- 
δἰϑιηο, α. Υἱΐ, 
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Βυὶ Ὀοδίἄοβ (818 ἀγριυχηθηΐ, τγὸ ἢαγα βίσοηρ ουὐἹάθησθθ ἔγοι ἔπ σου- 
ἰοπίβ δηὰ ἀεβῖρη οὗ {π6 (ὐοΒροὶ 186], {μαῦ 11 νγδβ ποῦ πυυιεῦθῃ ἀπ} 8 
Ἰαΐα ρογιοά. 110 18 ουϊἀθηΐ, ἃ8 ΒΊβῃμορ Τοσλ]η ἢδ8 ΤΌΓΟΙΌΙΥ τοιμασκαα, 
1840 1π6 ΕὐνΔηρο δὲ σΟμΒΙ ἄθσβ ἴῃο8α ὑο ποτὰ μ6 βἀἀγϑββθβ 18 (σοβροὶ 
δϑ Ὀαὺ {116 δοαπαϊηϊοα ὙΠῸ «6 188 ουβύομημβ 8 ΠΆΠ.6Β ; [ὉΓ Π6 ρῖνϑϑ 
γΥΟυΒ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΩΒ τυ ἢ 16} ψου]α ὍΘ ὉΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, 16 [06 ῬΘΥΙΒΟῺΒ [ὉΓ 
ὙΠΟ 6 ψτοΐθ ὙΟΓΘ ΘΟ γοσβδηῦ ἢ ἰμ6 ὑδαρὸθ οὐἩὁ {π6 Φ6ν8.} 
ΙΧ ΑΓ ΘΧΡΙΔΏΔΕΟΠΒ ΟΟΟῸΣ ἴῃ {Π6 (ἀοθρο]β οὔ Μασκ δηᾶ Τὺκα; Ὀυΐ 
πῃ 118 οὗ οΒη ΠΟῪ ΔΥῸ ΤΔΟΓΘ ἀνθ νι νε ἢ Δ ΟΟΟΌΓ ΠΟΤ ἔγθαιθΏ γ. 
ΤΠ6 τϑᾶβοῃ οὐ ὙΠΙΟὮ ΤΑΥ͂ 6, {παὺ, 9 «0. τγοῦθ, ΠΠἸΔΏΥ͂ ΠΊΟΓΘ 
Οἀδηοβ, δηα οὗὨἩ τότ αἰδίδην οουηΐτῖοθ, δὰ Ὀδθὴ σοπμνογίοα (Ὸ 
ΟἸΒΓΙΒΟΔΏΙΥ ; δπὰ 1τὖ γδδ ΠΟΥ θοῦ ὩΘΟΘΒΒΑΤΥ (0 δχρίδϊη ἰοὸ {μ6 
ΤΟ σι ϑίαπ οπαγοῖ, (ἢ οχίδη θα, την οἰγουτηβίδησοβ Ἡ ἰοἢ ἡθοαρᾶ 
ὯΟ ΘΧΡΙΔπδίϊοη ΜνΠ116 118 Το ΠλΌ γΒ Ὀοἰοηρσοα ΟὨΪΥ ἴο {6 πεῖρῃθουτ- 
Βοοά οἵ δυάδα, δὰ σῇ }]6 {π6 «618 ΡΟΪῪ τγᾶβ 811} 1 οχιβίθῃοο. 
Τι 18 τββϑοῃ}}}]6 ὕο ΒΌρροδβα ἐπαὺ (6 ἔδαϑίϑ δῃα οἴμεσ ρϑου ]αγ 168 οὗ 
186 ον ψουἹὰ ΡῈ Ὀυὺ 1{1|6 ἀπαογβίοοα ὈγΥ 86 Ο6πί1168 οὐὔὁἩ Αϑ[8 
Μιηοσ, ὑπ γν ὙοΑΓΒ αὔου ἰπ6 ἀοείγαοίίοῃ οὗὨ « Θγ δα] θη. 

Ι.. ὙΒ6 ἀὐοβρεὶ ὈΥ ΨΦοἤη Πα θθθὴ ὙΘΥῪ ΘἜΠΟΓΑΙΥ Δηα Ὁ  ΘΓΒΆ]ΪΥ 
τοοοϊνοα 88 ρϑπυηθ, Π0 (βου ΒΒ ἢ 8 οἡ 1Ππ6 βΒ })6οῖ ἢανὶηρ Ὀ6θὴ σαϊβοά 
{1}} οὗ Ἰαΐβ γϑαῦβ. Ὁ Οἰγουτηβίδη δ! γ οὗἨ 118 ἀοίβ1}8 ᾿πάϊοαῖθβ {Πα 
16 ὈοΟΙΚς τγῶᾶϑ τυ θη ΟΥ̓͂ ἃ ἀξαγεέῦ Δηα ογο-τοϊέπε88 οὗἩἨ [6 ἀἰβοοῦΓΒ68 
84 ἰγβηβθοοηδ 10 ΓΘοοΟγάδβ; δηα, ΘΟὨΒΘα ΘΏΠΥ, οου]ὰ ποῖ 6 Ὑγι θη 
ἴοπ αἰεγισαγάς ΌὈΥ ἃ ῬΙαίοηϊο ΟἸ γιβύδη, δ8 1Ὁ 88 Ὀ6θὴ ΥΘΟΘΏΙΥ 
δϑϑογίθα, σοΏ ΥΑΓΥ ἰὸ 41} ουάθῃοθ. Βιυΐ, βϑβϑίἀθβ {818 ᾿ποοῃίθβίβθὶθ 
Ἰηίογηδὶ θυ άθηο6, 076 πᾶνα {Π6 ΘΧΊοτΤ8] δημα ππὶπίοσγιρίοα αΒ ΠΟΥ͂ 
οὗ 1μ6 δηοιϑηῦ Εδι]Πο 8 οὗ ἔμ ΟἸγιβεϊδη ομυγοῦ. Ηἱΐ8 (ἀοβρεὶ γγαβ α]8ὸ 
τοοοϊνοα ὈΥ “υδβηῃ Μασγίυσγ ὃ, Ταΐδῃ, π6 σὔυτοθοΒ οὐ ὙΊθηηο δηά 
1, γοηΒβ 4, [σομρθυδὅ, ΑἸΠΟΠΑρΌγαβ δ, ΤΠΟΟΡὮΣ]ῈΒ οὗ Ἀπ ος 7, ΟἸοτοηΐ οὗ 
ΑἸἰεχδηάσια ἢ, Τογίυ δὴ", Αὐηπιοηῖαβ 9, Οτίρϑη ᾿), Ἐυβοθλι8)3, Ερὶ- 
ΡΒδιυΐαθ, Δυριδβίϊπο, ΟἩγγβοβίομῃ, δηά, ἴῃ βιοτί, ΕΥ̓ 41} βυθϑοαυδηΐ 
ΤΙ ίοΓΒ οὐὗἨ {π6 δποϊθηῦ ΟΒχιβίίδη σματο 12 ὙΤΒ6 ΑἸορὶ οΥ ΑἸἹοσίδῃβ, ἃ 
βοοῖ ψ Ή]Οἢ} 18 σαία ἴο ἢανθ δχιβίοα τὴ {Π6 βθοοῃῆ σθῃί ΣΎ, ἃγ6 σαρογίρα 
ἴο ανα γοὐθοίβα {μ18 (ὐοβροὶ, δ8 νγυ8}} δϑ ἴΠ6 γεβὺ οὔ Φομ πη πτιηρ; 
μυΐ να αν πῸ ἱπέουμηδῦ οι ΘΟΠΟΘΓΩΪπρ ἴμ6866 ΑἸορΊ, οὐ ψΠ]οἢ ΔΩΥ͂ 
ἀεροπάμληοθ οδϑῃ Ὀ6 ῥἰδοθα: ἴογ, ἴῃ βύγιοἴμθδθ, 76 ἤᾶνθ 0 δοοοιηΐ οὗ 
το δχοορῦ [86 ἰδύοσ δηὰ πποοσγίδιῃ δοοοιαηΐβ οὐ ῬῃΠ]αβίου ἀπ Εἰρὶ- 
Ῥμδηῖαβ; ᾿γϑηβι8, ΕΠ ΒΘ 1.8, δηα ΟΥΠΘΡ δποϊθηΐ ᾿ΥΙΐοσθ Ὀδίογα ἴῃ θη, 

 Κὅ66 Ῥδυ τ Ό]ΑΥΪΥ Φοδη ἱ. 88. 41., 1ἱ, 6. 18., ἦν. 9.., δηὰ χὶ. δὅ. 
3 ἘΠΕ Θη οὗ ΟὨσίδι. ΤΏΘοΟΪ, γτοἱ. ἱ. Ρῃ. 385. Φοπθδ οὐ ἴΠ6 δοῃ, νοὶ. ἱϊ}. ὑρ. 115- 

116. 
8 Ὅτ, Ιδσζάποσ᾽ Β ουκα, ὅνο. νο], 11. Ρ. 139.:; 40. νοἱ]. ἱ, Ρ. 855. 
4 Τρϊά. ὅνο. νοὶ]. 1ϊ. Ρ. 150.; 410. το]. 1, Ρ. 861]. 
5 ΤΌΪά. ϑὅνο. τοὶ. ἰΐ. Ρ. 16].; 4ἴο. το]. ἱ. Ρ. 8367. 
4 Τρὶά. 8νο. τοὶ. ἰϊ. Ρ. 183.; 410. γοἱ. Ἰ. Ρ. 379. | 
Τ᾽ Τὰ, ϑὅνο. γνοὶἱ, ᾿ϊ. Ρ. 198.; 4ϊἴο. νοἱ]. ἱ. Ρ. 884. ἈΞ 
5. Ἰθ[4. 8το. το]. ἰΐ. ῬΡ. 212. 220.; 410. τοὶ. ἱ. Ρῃ. 8395, 8399. 
5. χθϊά, 8νο. τοὶ. ἰἷ. Ρ. 256. ; 4ϊο. νοὶ]. ἱ, Ρ. 419. 
9 Ἰρϊά. 8νο. νοὶ, 1ΐ, ΡΡ. 414 - 417.; 4ἴο. γο]. ἰ. ΡΡ 508----50ὅ. - 
" Τρϊὰ, δνο. γνοἱ. ἰὶ. ρῃ. 469, 470. 4ϊο. νο]. 1. ΡΡ. 538, 8684, 
12. 104, ϑνο. νοὶ]. ἵν. ΡΡ. 32ὅ---227.; 410, νοὶ]. 1, ΡΡ᾽. 368, 369. 
Ἑ ὅ.26 {ΠΕῚΓ βϑύθγαὶ τοδί ηἶοδ ἴῃ [γάμο ὙΥ οτκβ, ὅνο. τοἱ]. νυἱ, Ῥῃ. 187---190.; 4|ο. 

40]. (ϊ. ΡΡ. 927, 238. 

Ἧ 
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Ὀεΐησ οί Ά}}Υ 51οὐ σοποογηΐησ {Π6 ΑἸορί, Ὅηδ Ὀγορα ΠΥ, [μοσοίοσο, 
18, {Ππ|Ὸ ΤΠ ΠΘνΟΓ ῬὙῸῶ8Β ΔΠΥ ΒΌΟΘΙ ΠΕΓΘΒΥ. 
ἢ βυοῇ ἀδοίδβινα ὑββοϊ πο 168 ἴο {86 “ΘΠ ΙΣΏΘΏ688 Οὗ 7 ηἘ Οοβρεὶ, 

18 15 ποῦ 4 110 {16 βυγρτιβίησ, ὑπδῦ δὴ δι πθαΐ οΥΙἱ6 οἡ {ῃ6 σοπύϊποης 5 
βου ἃ πᾶν δββογίθα ἐμαὺ 18 (ἀοβροὶ δπὰ ΕΡΊβ0168 δχῃιθ1ῦ οἶθαγ 6γυ]- 
ἄσποα ἐμαὶ 10 γὰβ ηοῦ τυύὺύιτίθῃ ΟΥ̓ δὴ δυϑ- τ π688, θαῦ ψγ88 οοιαρ!]οὰ 
Ὀγ βοπὶθ θηῦ]ς ΟΠ γι βίη ἴῃ {π6 ὈΘρΊηϊπο οὗὨ [πΠ6 βθοοῃᾷ οθῃΐυγυ, 
αἰτοῦ {Π6 ἀραίῃ οὐὗἩ {ῃ6 Εὐναπσοὶιϑῦ Φόμη, ἕο ποῖ 6 ραββϑὰ Ἠιταβοϊᾷ, 
[Ἴπαὐ ἴμο886 ψῇῃοὸ ἴῃ τποάθυῃ {ϊπ|68 ἢαύθ πηρυρπθα {ῃ6 δυϊδμοσιυ οὗ 
118 (ὐοβροὶ βου) ποὺ αν Ῥθϑθὴ οοηίθηΐ νγ}10}} ὁπό Ὠγροί 6818 18 δὰξ 
ψμδὺ τιϊρῃν παν θθθὴ δχρθοῖθα ; νυαγίοιιδ ἰΠδοσΐθβ ἤαγα ποῖισ θθθῇ 
Ὀτουρδὺ ἔογνψασὰ ἢ 8}1} οὗ ἔθ, ΒΟ ουοσ, ἀρτθοῖηρ ΡΟΥΘ Υ ἴῃ (86 
ΠΟΙ-ΤΘΟΘΡΌο. οὐ {Π18 θοοΚ. [{18 γϑα ] γ σομα θυ α] ἤονν ΡΟΥΒΟΥ ΣΙ ΡΊΥ͂ 
1Π6 ΟρΡοβϑιβ οὗἉ ἀοβηϊία γα ἢ ἀγα ψἹ]ηρ το ἴακα ἃρ ἀπν ΓΠΘΟΥΥ ποῖ 
ΤΩΔΥ ΘΏΔ0]6 {ποιὰ ἴο δναᾶθ {π6 οὈ] ρσαιοηβ οὐ (ἀοά 845 βεὺ ἰοσίῃ 'ἰπ Ηἰ8 
ψοτα, Τῃθ ᾿ππρογίδηοα οὗ {8686 τηοάθγῃ {ΠΘΟΥῚ68 4068 ποὺ σοῃβὶδὲ 1π 
{ποῖν ἐπφοπιῖέν, τοῦ ἴῃ {86 ᾿δαγηϊηρ' (δι ο ἢ) 88 1ἢ 18) τυ τ ΒΙΟΒ {ΠΟΥ 
ΔΓῸ ΒΡροτίοα, Ὀαΐ ΒΙΙΏΡΙΥ ἴῃ {Ππ6Ὶν πιδολίοῦ, ὙὍΤὸ {ποβ6 ψῆο δῖα βα[18- 
β6α στ τοϑίϊησ οἡ δρϑοϊαἴθ οδ᾽]θοΐνο ονϊἄάθηοθ, βιιοἢ αἰίδοϊκβ πγυδὲ Ὀ6 
ἴε]υ ἴἰο 6 νι ηδβουΐ στοαὶ] ἔΌγοΘ ; ὄνθῃ ὑποῦρἢ [ΠΥ ΤΩΔΥ δέέπιὶ ἴο ΟἾΒ6ΓΒ ἴο 
αν τπαιιοῇ ἴῃ ἴποτὰ.. ΤῊΘ πποάθσῃ αὐΐδοκβ οὴ δί. μη Β (ἀοβρ6ὶ μανθ 
Ὀδθη {ΠΥ γοίυ οα Ὀγ Ὅτ. Πϑανιάβοῃ. (1πἰτο]υοίίοῃ, ;. 244-312.) ΤῊΘ 
ἐ]]οννηρ τοτηασκβ οὗ Μτ. ΑἸ γα τλλὺ 4180 θ6 ἰβϑη 88 ρὶνίηρ ἃ ρσοοά 
δηα οἶθαν βίαίθιαθηῦ οἡ (86 βιιδ]οοῦ: ““ΤΏΘ τηοάθγῃ ὁρροποῃίβ οὗ {86 
ΒΘΠΌΪΠΘΏ68Β 8Π4 ΠΘΠΟΠΙΟΙΥ οὗ (Π18 (οΒρ6] αν λυ δι ἴνο δυρυτηθηΐθ 
ἀσαϊηβῦ 10 ρΟη ἱπέσεγπαϊ Ἔν άθηοθ, ΤῈ γβῦ οὐἩ {π686 σϑϑίβ Ὡροη {ἢ 6 
ἈΒΒΌΙΗΘα ΤΆ 108] αἰ νουβιυ Ὀαίνθθῃ {86 νἱθνγβ οὗ {Π6 ρϑύβοῃ δπὰ ἰθδοῦ- 
ἴηρ οὗἩ Ογῖβὲ ργθβθηϊβα ἴο 8 ὈῪ “οἤη, δῃα Ὀγ {Ππ βγπορίζο Εὐνδηρ] }βίβ. 
Ἄν δυρροβίηρ {π6 αἰγουβιυ ἴο 6 88 υπδοοουηξα Ὁ ]6 ἃ8 10 ἴθ 
ῃϑίῃγαὶ, ἴἃ μου] οὗ 1861 βοῦν ἃ8. ἃ βίγοηρ ργθϑυτηρίΐου {μαί 1Π6 
(ἀο8ρΡ61 νγὰβ μοί ἴπ6 ψόουκ οὗ ἃ ἔογσοθσ, γπὸ σου] ἤανο θη]αγροά δηά 
ἀδοογαιθα [86 δοοουηΐβ αἰγοδαῦ οχιβίϊπσ, θὰ ἃ σΘηυΠ6 ὑθβυ ΠΟ ΩΥ Οἶ 
οη6 ΨΠΟ ψγὰβ ποῖ δῃ 1πηϊαἴον οὗ, ποῦ ἀαροπάθηςξ οἢ {686 οἴδσϑ. 
“Τῇ βϑοοῃα βηαἀθανοῦΓβ, ΟΥ̓ ὈΓΙρίπρ' ουΐ νϑυουβ δαρροβρα ἱποοη- 

ΒΙΒίθ ποθ 1 {Π6 ΠΑΓΓΔΙΟΙ, [0 βῆον {παῦ {πΠ6 Αγροβίϊθ ομη σαηποῦ 
ἤν Ὀθθη {6 ϑυΐποῦ. . . . .. Βα ἀρϑϊη, {Π6 ραββαᾶρθϑ οἰϊϑα ἰο 
ΒΙΡροτῦ {Π15 ᾿πνοῖνθ ΟΠ]Υ͂ σΘοΟρτΑΡ 08] δηα Δτοβββοϊ ορΊοα] αὐὲοιϊεϊες, 
ΒΌΘΝ ἃ8 οἰ ΘΟ ἤᾶνα Ὀδθη ταϊβθα ὈΥ̓͂ ΔῺ ᾿Ἰῃ)ροδβίοῦ. . . .. ΤῊΘ 
οἴμαν οὈ])θούοηβ ἀογινϑα ἔγοτα ᾿ῃίογηδὶ ΘΟ ΒΙ ἀΘΓΔ ΟΠ Β ἀγα Βα] γ σουίῃ 
τοοουπίηρ." (τ. Τοβῦ. Ῥτοΐθρ. ν. 8 ν1.}}] ὙΠ δυο τοϑεϊπηοπῖθβ ἴο 
[86 σϑηυ ΘΠ 688 ΟὗὨ [Π18 (ἀοβραὶ, 1Ὁ ΠΥ 866Πὶ Βίγϑηρξ 80 ἀἰβι προ ϑῃμοᾷ 
ἃ ΟΥ̓ 88 (ὐτοίϊ8 βου] ἃ πανα ἱπηδριηοα {παὺ [Π6 Εὐναποο δὲ ἐθστηὶ- 
παίοα ἢ18 Βἰβύουυ οὗ ΟἿΣ ϑδνυϊοὺγ τυιτἢ {86 ὑνγαπθθῖἢ ομαρίοτ, δηᾷ {πὲ 
([Π6 ὑνοηίγ-ἢγδί σπαρίοῦ ττ88 δα δα δον 18 ἀθαῖῃ ὈΥ (ἢ6 ομυτοῖ δὲ 
Ερμββιβ, Βυῦ {Π18 ορϊπίοῃ 15 ποῦ οουῃίθηδησοα ὈΥ̓͂ ᾿ἸηΔΠΒοΥΙρὶ8 ΟΣ 

1 Ὧν. 1γάποτβ  ΟΥΚΒ, νο]. ἴχ. ΡΡ. 515, 516.:; 4ἴο. νοὶ. ἱν. Ρρ. 690, 691]. 
5. Ὁγ, Βιοιβοβποίοσ, ἴῃ ἢ18 Ῥχοδαδίϊα ὧς Ἐναπρεῖϊ εἰ Ἐρίδἰοίαγαπι ολαπηὶς Αροείοϊὲ 

1πάοῖε, εἰ Οτισίπε. ϑνο. Ἰλραίδ, 1820. [Ιη ᾿αδιῖςο ἴο 1)γ. ΒΥοΙΒο οἰ Δὸν ἡΐ τπησδῖ πον Ὀο βἰδιοὰ 
{πδῖ, ἴπ [16 ργοίβοθ ἴο {Π᾿ἰὸ δεσοπὰ οἀϊτίοη οὗ 8 ΗΠδηά θη ςο ἢ} ἀογ Πορηιδοῖκ (Μίδπυαὶ οὗ Πὸρ- 
τηδῖῖς ΤἬΘΟΪΟΡΎ,), μα ἀφο]αγοὰ ΠἸπη56}  βϑι σὰ σοηοθγηΐηρ ἴῃς ροηημἑηθποδ8 οὔ {1}|8 Ῥθδβαζα, 
(Φεπα ΤΑΟΓΑΥΥ Οδζοίῖςε ἴοσ Φδπυάγυ 1827, ΒΌΡΡΙΌ. Νο. 1.) 
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ΨΟΓΒΙΟΩΒ; [ὉΓ, 8ἃ8 {π18 ἀοθρ6ὶ τα ρα Π18η6 4 Βαίογα [π6 Εὐναησο 150 
ἀεφαῖδ, 1 ποτ μδὰ Ῥθθὴ δὴ δαἀϊείομ οὗ ἴὺ τη πουῦ {π6 ὑμψθηΐγ-ἢγϑὶ 
σμαρίοσ, ἴὁ ψου]α ἴπ 411} ργοῦ Ὀ} }Υ πᾶν θθθ νϑητηρ' ἴῃ ΒΟΠῚΘ 
ΘΟΡ168. Τὸ ψ]οἢ 16 τὰν δα ὑπαῦ 16 ρΘηυ ΘΠ 688 οΟὗἩὨ {Ππ6 σΠαρίογ 
1 αἸΘΒΈΙΟΩ γ8ἃ8 παυοῦ ἀουδίρα ὈΥ̓͂ ΔΩΥ οἠθ οὗ (π6 φηοϊοπί ΟἸ γϑίδη 
νυτϊίογβ. ΕἼΏΔΙΥ, [Π6 ΒΌγ]6 18 ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ (86 Βᾶπη6 88 {πα οὗἩ [86 ταβὲ 
οὗ ἷ58 (ἀοβρεὶ.ἷ 
[ἡ {18 βυδ)εοῦ Μγ. ΑἸ βοτὰ, βαυβ, “ὙμῈ τοϑάοσ σι} μανα ρ6γ- 

οοἰνϑά ἴῃ {Π6 Τογθροϊηρ Θοιημηθηῦ Οἢ ἢ Παρίου ἃ τηδηϊεδί ᾿ἰθδηΐηρ' 
ἴο {16 Ὀ6Ι16 Ε 1μαὺ 1Ὁ τψγὰβ πυιτθη ὈΥ ΨΦοδη Βϊπιβο! .,. ΟΥ̓ ἐλὶς 7) απιὶ 
μιν εοπουϊποεά. ἸῺ ΘΥΟΤῪ ρατγί οὗὨ 1{, Π΄ῖΒ παπᾶ 18 ρ]δῖη δηᾶ υὑπ- 
ΤΩΙ ΒίΆΚ Δ]; ἴῃ ΟΥ̓ΘΓΥ Ραγὺ οὗ τ δ ΘΠΑυδοῖου 18 τηδηϊ δία ἴῃ 8. ΧΑΥ 
ὙΠ Οἢ ἤθπ6 μαΐ {86 τηοϑὺ Ὀἰαβθοα σδὴ [41] [0 σϑοοσῃΐβθ. [ Ὀθῆονο 1 
ἴο Βαγα θθθὴ δα 6ἀ βοῖηβ γ6818, ργο Αγ, δὔθον {π6 οοιηρ  οἴϊοη οὗ {Π6 
(ἀὐοϑροὶ. . . .-. Εχίογηδὶ ουνιάθηοθ σομ) ] οί 14}}168 τ {Π18 ν]θν. 
ΤΠς ομδρίου 18 οοῃ δι πθα ἴῃ αἰ ἐδε ργὶπεῖραὶ Μ᾽ 8., ἀμ [ποτα 8. πο 
στοδίοσ νϑυοῖυ οὐ τοδάϊηρ ῃ8ὴ ἀϑυ8]. [Ι͂ἢ {8686 τοβρϑοίβ 1ὑ αἱ: Εδυβ 
ΤΟΙΠΔΥΚΑΌΪΥ ἴγομη Ψομη ΥἹ]. 58 --- 1]. 11.., δηα ὄν ἴγοιη Μίδυκ χνυὶ. 9 
--20. [πέργπα] ονϊάθηοο οὗἉ βίγ]β δῃὰ αἱοῦ!οη 18 θυ ΪΥ θαϊαπορᾶ, [10 
ΘΘΓΙΔΙΏΪΥ οοπίβ! 8 ΒΟΥΘΓΆΪ ΤΟΥ 8 δα οοπβίγιοι ἢ ἠοῦ τηοῦ πὶ ἢ 6]86- 
γγἤογα ἴῃ Φομη; δῖ, οἢ (86 οἴοΥ μδηά, ἰῃ6 ψ ἢο]6 οαδβὺ οὗὨ 1ἰ 18 ἢ18Β,--τ 
16 σορυ 8 γα ἈΪ8, --- [6 γαῖ οὗἨ 1μπουρῃῖ, ἀπ τρδῆηοῦ οὐὗἨ παγτγαίϊοῃ. 
Απά 4}] δ᾽] ουσαῆοα βου] Ὀ6 τηδάθ ἔοσ [6 ἀοαθ]6 αἰ ογαίοη οὐ βίυ]6 
οὗ υυϊηρ, σι ἢ που]ὰ Ὀ6 ΠΚοὶν ἴο 6 Ὀγτουρμῦ δουῦ ὈΥ͂ ἰαρβ6 οὗ 
ἴπ6, δηα ὈΥ ἰ{Π6 ΨΕΥΥ͂ ὨδΔίΌΓΘ οὗὁἨ 8Π ἈΡΡΘΠΩῚΧΣ --- ἃ ἔγαρτηθηΐ, ---ποῖ 
ἔοστηϊηρ; ρατ οὗ 8 τοῖο ΤΙ ἢ ΘΟΙ που ΒΥ, Ὀαὺ βίδηαϊηρ Ὀγ 1861}, 
ΤῊΘ ἔνοὸ ἰαβϑὲ νϑῦβθβ, ἔγοσα ὑπΠ6}γ σοπίθηΐθ, γ1ὸ τηῖϊρῃῦ ἀχρθοοῦ ἴο ἢαᾶνθ 
ΙΔΟΥ6 οὗ {π6 ΘΡ᾿ ΒιΟἸΆΓΥ ἴοττα ; 8πα δοοογα!ηρὶγν, νγ6 Βπὰ [Πϑῖὰ Πρ ΑΥΪΥ 
ἴῃ βίγ]β γϑβϑα θ] ηρ [πΠ6 ΕρΙΒ0168 οὗ Φοδη. 
“Οἱ ἐΐ6 ψῇο]6, 1 δπὶ ρουβιδάθα {μπᾶΐὶ ἴῃ [ἢ]18 ομδρίοσ σγὸ δᾶγθ 8 

ἔταστηθηΐ, Ὀοτἢ αμέλοπίϊο ἀλλα σεπιῦπε, ΘΔ 64 ΓῸΣ ΓΘΆ80η8 δρραγθηΐ οἡ 
{Π6 ἔδοθ οὗ ἰΐ, ἦν ἐλ ““ροϑέϊε ἀϊηιβοί, Ὀδατηρ; ονυιάθησα οἵ ἢϊ8 μδηά, 
Ὀυὺ ἴῃ ἃ “βϑοοπᾷά τηδη 0 Γ,᾿ 8 ἰδίαν βία; ῬγΟΌΔΌΪΙΥ (48 1 {81 ἰδ 
βου ἢ, ἐπέον αἰΐα, τὰ [ῃ.6 βαρ Ποἱἵγ οὗ 186 οἶμαι ἱπ γουβα 25.) ἴῃ {86 
ἀβοϊϊπα οὗἁἨ 116. 1 οαπποῖ, στ Τμαὐπαγαΐ, γοσαγαὰ ἐμ 6 ἔνσο 1αδὲ γε υβοϑ 
88 83η δαάϊίου Ὀγ ἴπμ6 ΕΡϑβίδῃ ομασοῦ. [10 δ 6 {δίηκβ, 1Π6 
οἴδαμεν ἴἈνΟΌΓΒ {118 νίαν, 4068 ποῖ 1Π6 οἶμαι 88 τηυοῖ ἀἰβίδνουν 11 ὃ 

Τὸ {μ18 ἰαΐϊίου σομαυκ οὗ Μγ. ΑἸοτα, 1 τῶν Ὀ6 δἀᾶϑρά τὺ {ἢ 6 
οΡ᾿πίοῃ ἐῃαὺ {Π686 ὑπῦγὸ γθῦβ68 ψοῦθ (ῃ6 δἰξδδβίδίιου οὗ {π6 ΕἸρῃθδϑίδῃ 
δἰάδθγβ, ἢδ8 θθθῃ ποἰἃ ὄουϑὴ ὈΥ ἵποβα ψῆο τοοὶς [μ6 βίγοηροβέὲ υἱϑῖν οἱ 
{π6 δυϊβοῦῖγ οὗ δουιρίαγα; βυοῖ, ἴῸΓ ᾿ἰπβίδῃοθ, ἃ8 Ὁγ. όομη Οὐθη, 
ὙΠῸ ΒΡΟΚα οὗἁ {818 Ορὶ πῖοῃ 88 ἱβουρῇ Ὁ ΤΟ. ἴῃ 18 Δ Υ Θοταμηοῃ ἴο 
ΒΙμηΒ61{ δηα οἴ ογ8.] ' 
ΤῊ ρσϑηυϊῃθη688 οὔ {Π6 ρογίϊοῃ οὗ [Π18 (οβροὶ σοι ργβοα Ὀαδΐνγθθη οἢ. 

ψἱ]ϊ. 68. δηὰ νυ}. 1---1]. Π88 θῇ τιθῇ αϊδβοιβθθᾶ. [8 δαςβοηι ον 
[88 Ὀθθη αποβίϊομθὰ οὐ ἀδηϊθα ὉΥ Εγϑβείηυβ, (αἰνίη, ΒεζΖα, (τοί, 
1,6 ΟἸετο, ΥΥ εἰβίοϊῃ, βοιϊοσ, Θομ]Ζο, Μογυβ, Ηδοηϊοίη, Ῥδυ]υβ, 

1 ΤΏΘ ψοπαϊῃθη688 οὗὨ ἴΠ6 Συγοηγ- ἢγϑὶ σΠδρίοῦ οὗὨ 8. σ 0 μη 8 ΘοΒροὶ 8 βα βίου γ υἱη- 
ἀϊοδιοὰ αρζαϊπδὶ {πὸ οὈ͵εοιίοπδ οἵ ατοι8, Δη ἃ βΒοπιθ τηοάδττι οτὶτῖςβ, Ὁ Ῥγοΐδεβοσ οὔ ἴὰ 
ἢἷ8. “ Αὐἰποηεῖα οδρὶεβ Ὁ] πλὶ Εὐνδηρο} ΦοΠδηπίβ, ἃ. ΗΔ] ΐ8, 1823, ϑνο. 

ΨΟΙ, ΙΥΡ, ΗΠῊ 
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ΘΟΠταϊας, δα ναγΐουβ οὐμοσ ΥΙΟΥΒ ὙΠῸ ἅτ τηθηἰϊοποᾶ ὮὉγ οΪδυβ,, 
δᾶ ὈΥ ορομοσ.; Οσδβῦδος πα ϑομ]Ζ πᾶνθ αἰ μ δα 10 ἃ8 8 
ραββασθ ΨΈΙΟΙ ουρθῦ ΡγΟΡΔΌΪΥ ο 6 οπτ[64 : (818 μα ὈΘΘη ἄοπα ἘΥ͂ 
ὙΝ οἰβίθιπ ργθυ] ΟΌΒ]Υ, 88 βίποθ ὈΥ̓͂ [δοβιηδηῃ, Τιβομβοηάογέ, πα τηδῃΥ͂ 
Οἴδογβ: δηᾶ 118 ραῃυϊηθηθδβ μα8 θθθὴ δανοοαϊθα ὃν Ὦγϑ. ΜΙ] δπά 
Ὑμῖν, Βρ. Μιαάϊείοη, Ἠδυμαμη, Μ|ΊΟΒ86118, δύουτ, [δηρΊυϑ, 
Ποίίμοσβ, ϑιδου]η 8, Κυϊηδοὶ, δὰ Ὧγσ. ΒΙ]οοιηῆρὶά, ὙΤὍΤδα ]1πιϊῖϑ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ Ῥγοβοσ θα ἰο [1.18 βοοῦϊοῃ ἰοσ ]α τ18 ὕο Θηΐοῦ Ἰμΐο ἃ. ΓΘΥ]ΘῪ 
οὗ 8}} ὑπαξ ὰ8 Ὀθθὴ βαϊα οἡ {818 δυδ)θοῖ ; Ὀαΐ 1Ὁ ΤΑΥ͂ Ὀ6 Ῥογτηι δα ἴο 
ΓοΔΥΚ {μαὺ {π6 ΘυἹάθηοθ ἈΡΡΘασΒ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἕδνουγ οὗ {86 σϑηυ θη 688 
οὔ [ῃ6 Ραββαρθ ἴῃ αὐοϑοη. ΕὉσ, ἐμουρ 1Ὁ 18 ποῦ ἔουῃα ἴῃ βϑνϑσγαὶ 
ΒπΟΙΘηΐ ΥΘΥΒΊΟΏΒ, ἈΠ 18 ποΐ αὐυοίοθα οὐ 1]]υϑίγα ρα ὈΥῚ (Ἰ ἰγγβοδίομη, 
ΤΠΘΟΡὮγ]δοί, Νοῦπυ8 (80 ττοΐθ ΘΟτα ἢ ΔΓ6Β ΟΥ̓ ΘΧΡΙΔΠΔύΟη8. οὗ 
{18 (ἀο8ρΡ6]1), ποῦ ὈὉΥῚ Τογίυ]δη, οὐ Οὐρσγίδῃ, θοῖῃ οὗ σβοῖλ ἐγοαΐ 
ΟΟΡΙΟΙΒΙΥ οα ομαϑα τυ ἃπα δΔαυ]ίοσυ, δηὰ ὑπογοίοσα μδα ἀρυπάδηϊ ορ- 
ΡΟΣ ΠΥ οὗ οἰδηρ 1, 16 τὸ Πα Ὀδθη Ἵσίδηῦ ἴῃ ὑΠ 61} ΘΟΡ]68Β; γαῖ ἐΐ ἐξ 
οιπα ἐπ ἐδθ στγεαίογ ρατὲ ΟΥΓ ἐλε πιαπιιδογίρίβ ((ἀΥΙΘΘΌΔΟΙ Π848 δμυμπιογαϊθα 
γῖογε ἐλαη εἰσλέψ) ἰμαῦ τα οχίδηΐϊ, (πουρὴ 1 στοαῦ αἰ νου οὗ γοδᾶ- 
ἴηρθ. {10 Παᾶ ποὺ Ὀθθὴ σϑηθϊηθ, ΠΟῪ οου]ὰ 10 πᾶν ἔουπα 118 ὙΥΑΥ͂ 
Ἰηΐο 8}1 [1686 τηδηυβοσρίβ ἢ Μογϑονυοὺσ, ὑποσα 18 ποίμϊπρ ἴῃ {Π6 ρᾶγᾶ- 
σΎΔΡὮ ἴῃ αυοβῦοη ὑμδὺ τα] αΐθβ οἰ ΠΟΥ ἀσαϊηϑῦ {π6 οΠδγδοΐοσ, βαπι- 
ΤτηΘηΐ8, ΟΥἨὨ Θομάαοί οὗὨ “6808 ΟἸγῖδῦ; οὐ [Π6 ΘΟΠΊΓΑΤΥ, {πΠ6 016 18 
ΡΟΥΘ Υ οοπϑιβίθηϊ ΙΓ Π18 ΤΟ ΚΠ 688, ρσΘῃ.]6η688, Δα απ ΘνΟ θη ο. 
Τὸ ψΒ]οἢ Ὑ ΤΔΥ 844, {μαΐ {Π18 ραββαρα 18 οἰΐθα 88 ρϑῃμαΐμθ ὈὉΥ͂ 
Αὐυρπβίηθ, γ70 Δ 58ρη8 {Π6 Τϑᾶϑου ὙὮΥ 1 τῦδϑ Οὐ θα ὈΥ ΒΟΙΩ6 ΟΟΡΥ- 
1818, ν]Ζ. ἰθδύ δὴν οἴἴβηοθ βῃου]ὰ Ὀ6 ἰδκϑῃ ὈΥ βιρροδβίηρ ὑπαῦ οὖν 1μοτὰ 
Βυογοα α σΌΣ ΠΥ ποδη ἴο ροῸ ὈΠΡυΠΙΒηθα. Βυΐ, Ἰῃ ΤΟΡΙΥ͂ ἤο {Π|18 
ΒαρΡοϑιίοη οὐ ΟὈ]ΘΟΙΟΏ, 76 ΤΏΔΥ ΤΟΙΏΔΓΚ, 1, Τδῖ, ΔΟοσογ ηο 10 ΒὶΒ 
ΟὟ ἀροϊαγαίθη, λὸ δσαπιθ ποὲ ἱπίο ἐΐλθ ιοογί ἐο σοπάοηιη ἐδ ιοοτίά 
(ΦόΒη 111, 17., ν1}}, 1δ,, ΧΙ. 47., Τὰ ΧΙ. 14.), ἀπά ἴο δχθοιιῖα 186 
οἶος οὗ ἃ Ἰυᾶρο (6πὰ 10 18 Ὀὰΐ ΣΘΑΒΟΠΔΌΪ6 [0 ἴΥῪ Ὠ1πὶ ὈΥ 18 ΟὟ ρτη- 
ΟἾΡ]68, ἴῃ τ Π]οἢ πὸ ΠΟΟΠΒΙΒί ΠΟΥ δῇ 6 ἔου πα); δη4, 2. ΑἿΥ ΘΧΘΓΟΙΒΘ 
οὗ 7υἀ!οῖα! δυϊμου νυ που] αν ρίνθη ἃ αἀἰγθοῦ οομ σδαϊοίίοη ἰο [Πδὲ 
ἀοίδγθηοα δπα βυοσάϊπϑίϊοη νοῦ 6 σΟμΒίΔ ΠΟΥ δμονοα δηάᾶ ᾿π6}]- 
οδἰβὰ ἴο {πΠ6 ρονγοσ οὗἨ [Π6 οἷν!] τηδριϑίσγαίθ.Ό Αἢ δαάϊοπαὶ ουϊάθποθ 
πῃ ἔδνουσ οὗ 116 αϊβρυίϊοα οἰαιιβα 18 ἔουπα 1 [π6 βονθηῖῃ σοσβα οὗ 
ΔἸ οδπ νἱϊ!., βογο λίϑον μ48 1Π6 ἀγί10}6 τὸν ργθῆχοα: 176 ἐλαὶ ἐξ ιοἱἐλ- 
ομέ εἷπ ἀπιοπρ ψοιῖι, ἰδὲ ἀΐπι γϑὲ σαξὲ ΤΠ8ΠῈ [ποῖ ἃ βίοῃθ, 88 'π οὔγ 8ι- 
ἘΠποχῖθοα ὙΘΥ81 05} ΒΤΟΝῈ α ἄογ; ΤΟΝ ΑΙΘΟΝ ἐπ᾽ αὐτῇ βαλέτω. 
ΤΏ δ]]υδίοη, ΒΊΒμορ Μ|Ιαα]δίοη τοπλασκβ, 18 ἰο [86 ραν] ΟΌ]ΑΥ ΤΩΔΠΠΘΡ 
οἵ βιοπίηρ, ψ Β 1 ἢ τεαυϊγοα ὑμαῦ ομα οὗ 16 τῖΐηβββοϑ (ἔν ὑπο δὲ τῃ6 
Ἰραβδὺ Ἰγθσθ ΠΘΟΘΞΒΆΓΥ, 866 Π6υϊ. ΧΥΪ!. 6.) Βῃου!ὰ ἑῃγον ἐΐά βίοπο, νοῦ 
Ὑ88 ἴ0 ΒΕΥνΘ 88 ἃ ΒΙ0Ώ4] ἰο {πΠ6 Ὀγ-βίδμάουβ ἰὼ οοπιρὶοίθ {ῃ6 ρῬυπίβῃ- 
τηθηύ, ὙΠΕΥΘ 18, {ΠΟΥ ΌΥΘ, βί γος ῬΥΟΡΥΙΘΟΥ 1ῃ σΆ]]ΠΠ}ηρ (μἷΞ βίοπο ΤΟΝ 
λίϑον, ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο αἰδιϊηραϊθι 10 ἔγοπι οὐδέν ϑίοηθθ, [6 18 ποὺ ργοῦβδ]8 
ὑπδῦ δ. Ἰητογροϊαῦονῦ σου ἤν Ὀθθα ἰπυ8 οχδοὺ ἴῃ 8 ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡΎ, 
οΥΓ Μοῦ] παν δανογίοα ἴο {818 ΔΡρΑΥΘΩΥ {{ἹΗϊηρ' ΟἰΓουχηβίδηοο ; 6βθρ6- 

ι γο δὶ συγ ῬΕΙο]οκίοβ, ἰῃ Ἰος. 5 ἘοΘοΒοσὶ Αηδ]οϑοΐδ, ἴῃ Ϊος. 
δ διδου] , ῬτοΪυδίο απὸ Ῥοσίοορθ ἀθ Αἀαυϊοτᾶ, ΦΟἈ. νἱΐ, δ8. Υἱῖϊ. 1---11., Ὑοσίεδθ δὲ 

Δαμιοηεῖβ ἀοίδηάϊταγ. Οοιίηχοω, 1806. 4ἴο. 
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οἶα βῖποθ ἰμ6 δχργοββίοη οὗ βάλλειν τὸν λίϑον 18 ποῖ 6]8βο  Π ΓΟ 
ἤουπα ἴῃ {π6 Νον Τοβϑίδιηθηῦ Α ἔδνν τιδηυβοσιρίβ ((ἀσἹεβδος απὰ 
ϑομ}}Ζ ΒρΘοΙ γ δ᾽θνθη) [Ὀ [Ππ686 γα δηιοηρ ὑπ οἰ θϑί {παὶ οοηίαϊῃ 
186 βθυῖ!ο5} οὐδ {π6 αὐίϊοϊα; Ὀαὺ {Π18, Ὁγ. Μ. 18 οὗ ορί πῖοῃ, ΟἹ] 
Ῥύονϑϑ {πὶ [Π6 σοργ ἰϑίδ ΚΠΘῪ ποῦ ψιμδὺ 0 τᾶ κα οὗὨ 1 ; απ {μαΐ, Παὰ 
ΓΠ6Υ ὑπαογίαϊκθη ἴο ᾿πίογροϊαία (ὰ6 ραβϑβᾶσθ, πον που] αν ἀοπα 1ὑ 
1688 8] ὑπαη ἀϊά {π6 ῥγοβθηῦ ᾿ῃίθυροϊαίοσ, Βα ρροβίηρ Ἧὸ ταρϑὲ 
ΘΟ δι ἀογ ἴΠ6 Ῥαββᾶρα 0 Ὀ6 βρυγίουβιὶ ἴΠροῃ 84 τον ὑπαγοΐοσα οἱ 
106 016 δνϊάθηοθ σταβρϑούϊηρ [818 ἀϊβρυϊθα οἶδιβο, (μ6 δυῦθμοῦ σοη- 
οἰ 68 {πα 10 ργβρομάοσγαϊζθβ ἴῃ ἔλνουγ οἵ 118 σϑῃυΣ ΠΘΏΘΒ8. 

[ΤΠ6 δα!οῦ μα8 χίνθη αδἰβονθογο (“ Αοοουπί οὗ Ῥυιπίοα Τοχι, 
ΡΡ. 236---243.) δὶ8 βίαίθιηθηΐ οὗ {πὸ ουϊάθποθ [ὉΓ δῃηᾶ δρηϊηβὺ [ἢ 6 
Ῥᾶββασθ, Ἀπ 18 στουμβ [ῸΓ ταραγάϊηρ 1Ὁ 88 ΠῸ ρθη η6 ρογοη οὗ 
δι. ΦοΒη αοβροὶ, [ποῸρὮἢ ἴῃ 411 ργοραθ}ν ἃ ρου οῦγ ἰσὰθ λσγδίνο. 
ΤῊ6 οὐὍ]1πὸ οὗὨ δνάθημοθ 18 0818: --- Ὁ 18 ἰουπα ἐπ ϑοπι6 Ξύτηι ΟΥ̓ οἶδεν 
ἴῃ ἢ. Εὶ α. Η. Κ΄ Ο. Γ., δπὰ τοσα δη 800 ουγβῖνο ΘΟρ᾿68 88 ραγὶ οὗ 
{Π6 ἰαχ [Ι}ἢ. ἢ. ΔΛ. δπὰ βἰχίθοῃ συγδῖνα ΟΟρΙΘ8 1 18 πιασκοα σὴ ἢ 
ΔΒίΘΥ ΙΒ ΚΒ ; 4180 ἴῃ ρᾶγῦ 'ὴῺ Μ. [ἢ δ. 10 18 ο᾿6}1Ζ64, 88 νν6}] 88 ἴῃ δρουΐ 
[ΟΓΓΥ συγδϑῖνα οορθ8. [}ἢ ἴθῃ ΟΌγΒΙνΘ ΘΟρὶθΒ 10 18 ρἰδοθὰ Ὀγ 1186]} δ 
16 οπά οὗὨ (818 (ἀοβροὶ, δηὰ ἔουσ οὐ ΓΒ βι πλ]]ΑΥῪ ρΐδοθ ἃ ρατὺ οὗ 1, 
ἼΠ6 Οοάοχ 1,6] βγη 818 {νὴ δηὰ [ἢγ66 οὔδμουβ ρίδοα Ὁ δὖ {Π6 ομὰ 
οΥ[ἀὐΚὸ χχὶ. ; δηὰ ομὸ ΜΆ. δδ8 1 δέζο Φόοδη νἱ}. 36. 

10 18. Ἰουπά ἴῃ βοηιθ ΘΟΡ 68 οὗὨἩ ὑμθ οἷα 1,αἴϊη, ἰπ 1π6 ψυϊραΐα, {86 
τ μορίο, πᾶ {86 “Θγαβαίθτα ϑυσῖδο ᾿μθο ]οπλτΥ. 

ογοσὴθ δηὰ οἴμοῦ [δίῃ ὙΓΙΟΓΒ οὗἩἨἁ 16 Ἰαὐευ ραγί οὗἩ {π6 ἔουτίι 
ΘΘὨΓΟΓΥ͂, ΤΩΘη ΠΟ {πα΄ 10 γὰ8 ΤΟ πα ἢ ΙΏΔΠΥ ΟΟΡΙ6Β, δηα Αὐυριδβίϊηθ 
ΘΟΠ)θοῦαΓ 8 ΨΥ ΒΟΙῚ6 παρ οτηῦ 1{. 

Οπ {86 οἴδοῦ δαπά, 10 18 ογαϊτἰα Ὀγ Δ. Β. Ὁ. Τ᾿. (411 Μ55. οὗὨἨ (86 
οἰ οβὲ 61488), 1ῃ. 1..ὄ Χ, Δ., ἴῃ 38. δπὰ στρογ {πδη ΗΠῪ οἴποῦ ουγβῖνθ 
ΘΟΡΙ68, δῃαἃ τηοτα ἰθδη ὑβὶγν ἸΘοΌ] πασῖθα. Ηρσα δοοουμῃΐ βῃου]ὰ Ὀ6 
ἴκοη οὗ {πὸ Μ55. πθιοῖ τ λγῖ 10 Ἃ8 ἀου (1, οὐ Ρ]δοα 1Ὁ Θ᾽ Βα ύσΒ το. 
10 δῃου]ὰ ἰοο Ὀ6 ποί!ορά, ἰμεὺ Ὁ. 18 1ῃ6 οπίψ ΜΆ. οὗὨ 116 οἰἀοδβὲ ο]888 
ΒΊΟΝ 48 186 βοοίίοι ; θα 1π Βυ6 ἢ ἃ όσα {πᾶ 1 1ὕ 18 σϑμαϊηα ἴποσα, 
10 σδῃηποῦ 6 80 ἴῃ 8ηΥ οὗἉἨ [Π6 ΟἴΕΥ ΘΟΡΙ68. 

710 18 ποὺ ἐουπᾷ ἴῃ [ἢ δεδέ ΘΟΡ168 οὗ ἴῃ οἷά 1,δἰζη, ΠΟΥ ἴῃ {μ6 Ῥαβϊίο, 
ΠΟΥ Ηδγοΐίθδηῃ ϑγτῖδο, ΠΟΥ ἴῃ ἴη6 Μοιαρἤῖο ἴῃ ἴ[Π6 σοοα ΜΆ8., ΠΟΥ ἴῃ 
{[Π6 ΤΠ αΙο, ποῦ {86 οἰδμῖο, ποῦ [16 Ατὐτωθηΐδη. (ΤῈ6 δηυπηογαίοι 
οὔ [8686 νϑυβίοῃβϑ 18 τηϑὰβ ΘΟΥΓΘΟΩΥ 88 [0 {Π6 τϑβυϊΐ, ὑῃ6 βίεβρϑ ἤδυθ 
Ὀδθῃ ρίνϑῃ δἰβθύμογα.) 

Ἰβεβιάββ οαυὶν [,αὐϊη ΕἈΙΠΟτΒ, 10 τγα8 σεγέαϊπἶν ἈΠ ποση το Οτίρδθη 
Δηα ΟΠ γγβοβίοῃι, δηα οἴμοσβ διμλοηρδβί {π6 ἀσθκθ. [πά666, {86 Β60- 
[οη μ88 θυΐ 110|16 ατσοοῖκ δυϊμουῖυ 1}}} αἴνοσ (ῃ6 βαυθηίῃ οοδπίαγν, ἀπ 
10 μ88 Ὀ6θὴ αἰϊιοαψϑ τοραγάθα 88 τηοϑὺ ἀου δία]. 

Ὗ. Τῇ ἀδβιρῃ οὗ ΗΝ Ψοόδη ἴπ νυ ηρ' Ὠ18 (οθρ6], νγαϑ ““ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ 
ἰο ἰμ6 Ογιϑιίδη που] }υϑὲ ἀπὰ δἀθαυδίθ ποίϊομβ οὗἨ {π6 τϑα] παίυσα, 
οδαγδοΐοσ, δπὰ οοςθ οὗ ἰμαὺ ρτοαῦ Τόδομοῦ, το οδπλθ ἴο ᾿πβίσιοῦ ἀπά 

. Καϊηδοϊ, Οοτμταρηξ. ἰῃ Γἰῦτοθ Νον. Τοϑί. Ηἰδιοσίοοθ, Ρρ. 879---396. ΤΙ δηπὶ (οι- 
πιοπίδγίυϑ ἱπ Ενδηρ. Φομδηηΐδβ, ΡΡ. 818---8322. Βίββορ Μιαάϊοίομ᾽ δ Ποείϊσίηε οἵ ἴδε Οτθεὶς 
Αστίο!ο, οὐ Φοδη νῆἱ. 7. Οὐ βΌδοιϊ δὲ βομαϊσίὶ Νον. Τοδὶ. ἴοτι. ἱ. Ρρ. δδδ, δδ6.5. ΒΙοοπι- 
ἢε]ἀ Β Αππηοιδιίου, νοὶ]. 11}, 275---284., ἴῃ π οι χ. ΤΒ. μδδ σίνθῃ 8 σορίοῦβ βιδίθιηθηῖ οὗ 
[06 ονϊάθηςθ ἔοσς δηὰ δζαϊηδὶ 1118 δεοϊίοῃ οἵ ὅ:. Φο μη 8 ὐοβρεὶ. 

ΜΗΗ 



᾿4β8 ]ηἐγοσμοίίοη ἕο ἐδο Λριο ΤοΞέαηιοηέ. 

γϑάθϑιῃ στωδηϊηα,.. ΕΣ {818 ῬΌΓρΡοΟΒΟ Πα βἰυαϊουβὶν βοϊθοίθα ἔῸΣ ἢῖ8 
ΠΑΥΤΔΌΥΘ ἴΠ086 ράββαρθβ οὗἨ ΟἿΤ ϑανιουγβ Π1{6 νυ ΒΙΟἢ πηοϑὲ οἸθαυγ ἀ18- 
ὈΪαγ δα ἢ18 ἀνθ ΡΟΥΘ δηα δι οΥν ; δπα {Π|ο86 οἵ [18 αἰβουῦΓΒ68 
ἴὴ Ὑγ]ΟΒ 6 ΒΡΟΚΘ τιοδῦ ὈἰδΙΥ οὗὨ Π18Β οὐ παΐασο, ἀπά οὗ [Π6 ΘΠ ΟΔΟΥ 
οἵ μ18 ἀθαίῃ, 38 δῃ δἰοῃθιηθηΐ ἔὺγ [Π6 81η8 οὔ {π6 σοῦ], ΤΠ οδ]δοὶ 
ὙΠΟ (818 Εὐνδη σα] δὲ Πδα [ἢ ὙἹΘῪ 18 ὙΘΥΥ͂ Οἰθαγ]Υ βίαιθα ἴῃ οΠΔΡ. χχ. 
686 81. [Ὁ νγαβ πού ἰο δοουγμηυϊαίθ ἃΒ ΤὩΔΗΥ͂ ᾿πδίδηςθβ 88 ροβϑὶ ἷθ οὗ 
{Π6 τηϊγδου οι ΡΟΟΥ Θχογίοα ὈΥ «6888; διυῦ ΟὨἱγν {πο86 νυ] οἢ πποϑὲ 
αἸδειμοῦ]ν 1] δίγαῦθα Ὦ18 Ῥθου Αγ ΟΥ̓ οΘΘ ἀπά παίυσγο: δήαπψ οὐλοτ' σἰσηϑ 
ἐγμῖν αἰαὶ «όδιι8, τη. ἐὐι ῥγεβθῆσο 9 ἀϊβ αϊδοΐρί65, τολίοι αὐὸ ποέ ιογίἑίεπ ἐπ 
ἐλὶξ δοολ, 28ιι2 ὙΒΈΒΕ αγὸ τογίξέεη, ἐπαὲ ψὸ πιϊσλέ δοϊίευο ἐμαὶ «6δ5ιι5 ἐξ 
ἐϊο Ολγιβί, δε δὸὼπ οΥΓἹ αοά; απὰ ἰλαΐ δοϊϊουϊπο, γὸ πιϊσλξ λαὺθ {ϊ{6 
ὠιγοισὶ ἶβ παηιθ. 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚ. Β66Π18 [0 ῥγοΥυΘ, ὑπαὶ [Π086 ρΘΥΒΟῺΒ 
ἈΓ6 ὙΓΤΟΠΟ ὙΠΟ ΒΌΡΡΟΒα ὑμαῦ δι, Φοῇπ ψτούθ 818 (ἀοβροὶ στρογ ὶυ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ {δα ἀοέδοίβ δηα οπλββίοηβ οὗἩ ὑπ6 οἴβοῦ Εὐνδησο  ἰδίβι Τα τοδὶ 
αἀἸβογοποθ θούνγθθῃ ὑμοῖὰ 18, ὑπαῦ ἐΐοψ πτοΐθ ἃ ὨΙβύοσυ οἵ οὐγ ϑδανιουῦ Β 
16: θυΐ δί. Φομη, ΟΥ̓ ΒΒ ρϑύβϑοῃ δηά οἶος." 

Βαϊ Ὀαβι.68 [ἢ]18 τόσα ρϑηθσαὶ ἀθδιρῃ οὗ {πὸ Εὐνδηρο] δῖ, 16 816 ἴη- 
ἔογηγθα Ὀγ ἰτϑηθριιβ, απὰ οὐμοῦ δποϊθηΐύ υυϊίοσα, ἰμαῦ {Π6γ6 ογο ἵἅντο 
ΘΞΡΘοῖΆ] πιοῦνοβ {πα΄ ᾿Ἰπάπμοοα «Γοἤπ [0 ΘοΙηροβα 18 ἀοβροὶ. Ομ νγᾶϑ 
{πᾶῦ 6 πλϊσηῦ τοξαϊθ {86 Βογθβῖοβ οὗ (θυ πίμι8 ἀπ ἰῃ6 ΝΙΟοοΟΪαϊ δ 8, 
ὙΠῸ δα αἰαπιρίοα ἴο οογγρῦὺ {πΠ6 ΟἸὨγιβίϊίδη ἀοοίγίηα : ὑμ6 ΟἾΠΟΓ 
Ιηοῖϊνο γγὙθ, ὑπαῦ ἢ6 τηϊρῃῦ ΒΆΡΡΟΪΙΥ {Πο86 ἱπηρογίδλης δνοπίβ ἴῃ ΟἿΓ 
ϑανιουγβ 16  ἈΙΟΝ {πΠ6 οἴμοῦ Εὐνδηρο δῖ δα ομ 6, Ἐδροοῦηρ 
186 ἔογηοῦ οὗ [ἢ 686 τηοίϊναβ, ᾿γθηφ 5 ρσῖνοϑ υ8 ὑπ [Ὁ] ον ηρσ δοοουμὸ 

“«ΦΖομη Ὀεϊηρ ἀοδβίσουβ ἴο δχθγραίθ [Π6 ΘΥΤΟΥΒ ΒΟΥ ἴῃ ὑΠ6 τη] η68 οὗ 
τη6ὴ ὈΥ Οδγηἴδ8, πα βοὴθ ἔστὴθ Ὀθίοσα ὈΥ {ποβα ο8}16ἃ ΝΊοΟ] αἰ 88, 
ΡΟ Βμοα ἢϊ8 (ἀοβραὶ: ἱπ σι μιοὴ μ6 δοαυαϊηΐθ 8 ὑπαὶ ἴμ6γ 18 Οῃ6 
(ἀοά, γο τοδᾶθ 411 {πϊῆρθ ὈΥ ἢ18 ψοτά, δηὰ ποῦ, ἃ8 ΠΟΥ Β8Υ, 06 
0 18 {π6 Οτϑαίοσ οὗ {86 νου], δηαὰ δηοίθμου ἢο 18 {ῃ6 ΕΙΣ οὗ 
{π6 Τμογὰ : οὔθ {86 βοῃ οὗ ἴπ6 Οτϑαίου, ἃπὰ δῃοίμοσ [ῃ6 Ο γιβὶ ἔγομι 
{Π6 δ ρου - 6] 6814] δροᾶθβ, ψγμο ἀθβοθη θα προὴ «6888 6 ὅοῃ οὗ [Π6 
Οτοδίοσ, θυ  σοιδί θα ἱπηραββὰ]6, δηαὰ αἰοσνναγάβ θ6 Ῥδοῖκ ἴο 18 
ΟΥ̓ Ῥ]ογοπηᾶ ΟΥ ἔμ] 6688. 

ΤῊ18 ΓαϑεποΩΥ οὗἁὨ ᾿σοπθοιιβ ἢδ8 66 ορροβϑά ὈΥ͂ 1μδῖηρθ, 1μγάπογ, 
Τηδηη, Κυϊηδεὶ, ἀπά δἀορίοα ὈγῚ Βυάάουθ, ΜΙοΒδ6115, Μοϊάθη- 
αν οσ, Μοββοῖα, Βιβῆορ Τουλ]ηο, γ. Ον θη, δηά οὐμοὺ ἰαῖοσ αἰ 168. 
ΤΏ ῥυῖηςῖραὶ οΟὈ]ΘοοΩΒ ἀραϊηδὲ (ῃ6 ἀθοϊαγαύίοη οὗὨ ἰγϑῆθοιιβ ΣΤ ΔΥ ὉΘ 
τοἀυοεά (ο {μ6 ὕνο ΤΟ] ΟΝ Πρ : νἱΖ. 

1, Τμαύ Ιγχϑρθυβ 18 δὖ νϑυϑηοθ Ὑ1 ἢ ὨΙΤΒ6] ; ΓῸΣ ἴῃ Δ ποίου  Ρᾶ8- 
ΒΆρ6 Ἦ6 ΒΑΥ͂8, ““ 88 «ὁΠπ {πΠ6 ἀἸΒΟΙΡ]6 οὗ οὐγ Ἰ,μογὰ ἀββυγοθ 8, βδυϊηρ, 
Μδμὶ ἐλ686 ατὸ τογίξίοη, ἐλαΐ γ6 πιϊσἠξ δεῖϊουο ἐπαΐ «,65ι5 ἐς ἐδ Οἠγιβέ, ἐλ 
ϑοπ 077 Οοά, απα ἐλαὲ δείϊουϊπο γὸ πιῖσλξέ ἢαυο {6 ἐλτοιισὴ ἠδ παπιε; 
υγοβεοίπσ [λ686 ὈΪΔΒΡ ἢ πιο ὨοίοπΒ τπδὺ αἰγ146 {μ6 Ἰωογά, 80 ἔΆΓ 88 
λὶ 18 1ῃ {Π6 ῖγ ρονϑγ." 5 Νοῦν, 1 ἰσϑηϑθβ Π6γ τηθδῃΐ ἴο β8γ, παΐ Φο μη 

1 Βρ. ΒΙοπιβ614  Β 1βοίαγοβ οἡ 186 αοβροὶ οἵ δῖ. Φοδη, ΡΡ. 4, ὅ. 
8. Ἰγρηδοὺβ δάὰν, Ηφγαβ. 110. 11]. 6.11. 
8 Οιυοιηδάσηοάιπι Φοδηη 68 Ποιρϊηὶ ἀϊβοίρυ 8 σοηΒιτηδῦ, ἀΐοοῃβ, “ ρος δαΐοτη βεγρίδ 

βυηΐ, αἱ ογοά διῖβ φποηΐαπι Φ6δι8 οδὶ ] 8 1) 6ἱ, οἵ υὐ ογεάθηϊοδ, υἱΐϑαι φιοσδτλ Ἠαυθαιΐ8 ἴῃ 
ποιαῖπο οἦυϑ;" ργουϊάξηβ 8. ὈΪΔΒΡἬΘΙΙΑ5 τορ]88, αἰϑὸ αἰνϊἀ πος Τθοταϊπαμα αυδηΐαμλ οΧ 
ἰρ58ὶ8 διποῖ. Δάγεγβ. Ηργοθθ. 110. 111, ο. 16. 
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ΟΪν ἥόγεοαισ ἰἢπ6 ΘΥΤΟσΒ τ ΒΙΟὮ 6γο ργοραραίοα Ὀγ (ὑοΥϊ ἐδ δηᾷ {Π6 
(ὐπουέιοϑ, 10 πιυδβῦ ἈΡΡΘΑΥ ΨΘΓΥ͂ ΘΧ ΓΔΟΓΟΙΠΑΤΥ (Πδ΄ὺ π6 δῃοι ἃ βᾶν, ἴῃ 
{Π6 ραβϑᾶσθ αῦονα αυοίϊοα, {(παὺ Φομη τψτοΐθ ἀσδϊπδῦ ἐπ δυο Β τυ ὨΙΟἢ 
μδὰ Ὀδθθὴ ργοραραίεα ὈΥ Οογϊπίμαβ. Βαῦ {Π86 σΘοπίγδαϊοὕοα 18. ΟὨΪΥ͂ 
Δρραγϑηΐ; [ὉΓ ργουΐάεη8, {π6 δχργθββίοῃ οὗ [σϑῆβθυβ, 4068 ποῖ β᾽ σΠ 
“ς ξογεβϑϑῖηρ, ὃδυὲ σκαγαΐπο αφαϊπεί. ΤὨδ Ἰαιίου ραββαρβ, {Ππαγθίογο, 
ὙΠ ΠῈΠ ΡΓΟΡΘΥΥ οχρίδϊηθα, ἀοθ8 πού οοηδιΐθ Ρὰΐ σοπῆγη) {Π6 ἔΟΥΠΊΘΥ. 
Βεβιββ, ἃ8β Ῥϑι], ἴῃ ἢἷ8 ἢγβί ΕἸ! 8116 ἴο ΤΊ ΟΙΠΥ, Βρθᾶκβ οὗ (ἀποβίϊο 
ΘΟΥΓΟΙΒ, 10 18 ον ἀθηῦ {παῦ ὉΠΟΥ͂ τηυϑὺ μανα Ὀθθῃ ργοραραίθα ἰοπρ ὈΘίογθ 
0ῃπ πυσοίβ 818 (οϑροὶ. 

2. ΤΏ βθοοῃᾶ δγραπιθηΐ, τ ]]6 ἃ ΡῸμ ΕΥ͂ ἰμο86 Ἰθαγηθα τθῃ ὙΠῸ 
αἸββθηΐῦ ἔγοσα {}.6 σουλσηοη ΟΡ πἰοη, 18, ὑπαὶ [86 φαγ]γ ΕΔΙΠΘΥΒ, 1 {Π6]Γ 
σδίδοριιθβ οὗὨ μογθίϊοβ, [ὉΥ {Π6 τηοϑὲ ρατ ρίδοα (δυϊπίμυβ αἰξοσῦ Ολγρο- 
ογαΐθϑ, ὙΠῸ ὉΠΑ ΘΒΕΟΠΑΌΪ ᾿ϊνοὰ δηα ἰδαρμῦ ἴῃ ἴΠπ6 βθοομα σθπίυγΥ. 
ΤῊΪ8 οἰγουτηδίδησα νου] σΟΥΓΑΙΠΪΥ͂ ρΟββθθβ ΟΠ ΒΙ ἀθσυαὉ]6 χορ ΐ, 1 1 
ΔΡΡΘοαγδά ὑπαὶ [ἢ6 ΘαΥῪ Εδίμογβ μδαὰ ρα! ἀπ6 αἰζθπίζοη ἴο {Π6 ΓΟΡΊΪΑΓ 
ΟΥ̓ΔΟΣ οὗ τ ἴῃ {Π6ΙΓ ΘΠ Υδοη οὐὗἉἨἩ ΠοΟγΘΌοΒ: Ὀαΐ, ᾿ηδίοδα οὔ [ἢ]18, 
Βοῖηθ {Π1Π1ς [86 δος ἴο Ὀ6, {πΠαῦ 1Π6 Πδηγ68 οὗ Ἀογϑίϊοβ δγθ βοῦ ἄοννῃ ὈῪ 
Ιγϑῆϑυβ, Τογίυ δ, (ΟἸ]οταθηΐ, δπμὰ οἰθοῦβ, δὲ ταμάοπι, δηα τιπουΐ 
ῬΑσίηρ ΔΏΥ͂ ΤΟΡΑΓ (0 {86 {ἰπ68 ἴῃ ψ ΒΊΟΝ [Π6Υ ᾿ϊνοα. “Βαϊ ὁνϑὴ ἵἴ 

Θῃδο8 ἢΔα πού δβδϑοογίβα (ῃδὶ δύ. Φομπ πυτοῖθ 818 (ὐοβροὶ ἀραϊηβὺ {Π6 
(ὐποβίϊοβ, πα Ῥδγ  Ό]ΑΥΪῪ ἀραϊπβὺ (ὐδγπίμυβ, (16 οοηίοηΐβ οὐ (6 
(ἀοβροὶ 1186] που]ὰ Ἰοδα ἕο {πΠ18 δοποϊ υϑίοθ. Τἢ6 βρϑϑοῇαβ οὗ Ὁ γϊδί, 
γΒΙΟἢ ΨΦολη [88 σϑοογαθα, αὐτὸ βαϊθοίθα τ] 4 ἰοία!γ ἀἸδγθηῦ νἱ ον 
ἔγοπι {πὶ οὗἩἨ 16 (ἤχοθ ἢγβὺ Εἰνδῃρο] δίθ, πὸ πᾶν ρίνθη Βιι ἢ 88 816 
οὗ ἃ Τηογα] δίμιγθ, ΤΥ ἤΘΓΘα8 ὑΠ086 ν᾽ ΒΙΟἢ ἃγ6 ρίνοῃ ΟΥ̓ ΟΠ ἀγὸ ΟΠ οΗν 
ἀορτηκίϊοαὶ, δηα σοϊαΐθ ἰο ΟἸὨγιβί Β αἰνιπῖγ, ὉΠ6 ἀοοίσιπα οἵ ἴμ6 ΗΟΪΥ 
Αμιορί, [86 βυραγηδίιτγα δβϑιϑίδησθ ἴο μ6 δομῃηπιηϊσαίοα ἴο [Π6 ΑΑροβέ} 68, 
δα οΟΥΠΟΥ ϑυδ᾽]θοίβ οὗ ἃ '1κΚ ρου. [}ἢ {86 ὙΘΥΥ͂ ὁΠΟΙο6 οὗ 18 6χ- 
ῬΓΘΕΒΙΟΏΒ, Βιιοἷ 88 “ ἰἰσἠέ,᾽ “ {{2,᾽ ὅο., 6 δαὰ ἴῃ Υἱοῦ (86 ῬΠΠΟΒΟΡὮΥ 
οὗ {η6 (ἀποκβίϊοθ, γῆο υδροα ΟΥ ταῖμοῦ ἀρυβοά {6866 ἰοσ8. ΤΠδὺ {Π6 
ἔουτίθθῃ ἤγβι γϑῦβθβ οὔ 90} π8 (ἀοβρ6] ἃσγα τρθγοὶν ἰβύοσιοαὶ, δηα σοη- 
ἴΔ1Π ΟὨΪΥ 8 βῃοτγῦ δοσοουπῦ οὗἩ ΟὨτθιβ Εἰβίοσυ Ὀδθίοσα 18 Δρρθδγδῆοθ οἢ 
ΘΑΓΓὮ, 18 ἃ ΒΌΡΡΟΒΙΠΙοη ἀσνοϊὰ οὗὨ 411] ργορδθγ. Οἷ 186 σοπίγαγν, 10 
18 δυἹάθηῦ ὑμπαῦ (ΠΟΥ͂ ἃτα ῬΌΓΟΙΥ ἀοοίγιπαὶ, δηὰ ὑπαὶ [Π6Υ στ τα ἱπίτο- 
ἀυορα τ ἃ ΡοΪθιωῖοαὶ υἱοῦ, ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο οοηδιῖθ οὐστοσβ Μ ΏΙΟΝ ΡΓ6- 
ψ81}]6α δ παὖ {πη6 τοβρϑοίϊηρ [Π6 ρϑγβοῃ οὗ «6βϑι18 ΟἸσὶβϑί. [ΠΠ}|688 οθη 
δα δὴ ΒΑΥΘΥΒΑΤῪ ἴο σοταθαῦ 0 τηδᾶάθ ραγίϊοα δ ἀ86 οὗὨ (6 νγογάβ 
“ἐϊσλὲ, ἀλὰ “ ἄγε, 6 σου] ποὺ πᾶν ἐβουρῃΐ 10 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, ΔΘ 
Πανίηρ' ἀθβοσιθοα {Π6 Οτθδίου οὗ 411 {μϊηρβ, ἰο δᾶ, {παῦ ἴῃ Ὠϊτὰ νγα8 
118, δῃὰ {86 1186 γγα8 {16 ἸΙσῃΐ οὗἁἨἉ τηθῃ, οὐ ἴο δβϑβοσί (δὲ Φόμπ {88 
Βαρίϊϑὺ νγὰθ ποί {μπαὶ ᾿ρ. ΤΏΘ ΥΟΓΥῪ τηϑδηΐηρ οὗ 116 ποτὰ “ "σλέ᾽ 
τοῦ ἃ Ὀ6 ΟχίγοιηοὶΥ ἀυὈϊουβ, ἀπ]|6 88 1Ὁ ἡγοσο ἀδύθστηϊ μο ὈΥ͂ 118 ρᾶγ- 
ὈΌΪΑΓ ΔΡΡΙ]Ιοδύϊοη 1 {π6 οτἱθηΐδὶ αποϑῖὶβ. ΕῸΥ πτμουΐ {86 βυρρο- 
Βιοπ μα Φομη μδα ἰο οδοτηδαὺ ὙΠ Δῃ ΘαΨΘΥΒΑΙῪ 0 υϑ6α [18 
ὙΓΟΓΔ 1ῃ ἃ ΑΓ ΟΌΪΑΓ Β6η86, 1Ὁ τηὶρῃῦ Ὀ6 Δρρὶιοα (0 δὴν αἰνὶπα 1πη- 
βίγυσίογ, γὰο0 ΟΥ̓ [18 ἀοοίγΙ 68 ἘΠ απίοποα Δ Κιπα, ΕἸγίμοσ, [ἢ6 
ῬΟΒΙΠ]οΏ8 οοπίαϊποα ἴῃ {86 ουγίθοθῃ ἢγϑῦ νουβθ8 ἃγ6 δῃθ 6868 0 ροβὶ- 
[]ΟῺ8 τηδιπίαϊπ θα ὈΥ {π6 (ἀποβίϊοβ, γῆ δρᾶ {π6 ττογάβ λόγος, ζωή, φῶς, 
μονογενὴς, πλήρωμα, δι6. ἃ5 ἰΘΟΠΠ16Ὰ] ἴοττηδ οὗ [Π6ἷγ μΒ] ΒΟ ]ν. [μα], 

ΒῊ ἃ 
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[ἢ6 Βροϑοῦθβ οὗ ΟἸ γῖϑέ, σι πϊο 50. Φοη [48 βοϊθοίθα, ἀγα βοῦς 85 δοὺ- 
ἄγη {μ6 ροβι(οηβ Ἰα]ἃ ἄονσῃ ἴῃ {πΠ6 πγϑὺ ομαρίογ οὗ μὶ8 (ἀ08ρ6] ; δπά 
{πογθίοσθ να πγυδῦ οοηοϊαα ἐπαὺ ἢ18 ρυῖποῖραὶ οἰ͵θοὺ ἱπγουρσπουῦ [Π6 
ψΠο]6 οὗἁὨ 8 (ἀο8ρ6] νγὰβ ἴο οοηξαΐαθ {Π6 ΘΥΓΟΓΒ οὗἩ Τπη6 (ἀπορίϊοβ."} 

ἴῃ δααϊθοη ἰο ὑπ ῥργθοθαϊπρ' ἀγρυμηθηΐβ δηα ῥτοοίβ, [6 18 Ο.6 
αἰγουτηβίδησα ΠΙΡΏΪΥ πΟΥΠΥ οὗ Γοιλαυίκ,  ΒΙΟὮ σ͵ΘΔΕΥ ΒΓ ρΊΒΘἢ8 {Ππ| 6 
ἰΘΒΕΤΩΟΩΥ͂ Οὗ ᾿σηϑθο8 88 ἴο {86 οδ]δοί οἵ “ο.π ἴπ τυ ηρ π18 (ἀοβρεὶ ; 
νΖ. {μαῦ 6 ἀο] νογϑα 11 τ τ Π]π ἃ ΘΟ ΓΌΓΣΥ αἴου {παῦ (οδροὶ 88 τσὶ ἴθ ῃ. 
Νοῦν, 88 ἰσϑῆφθοιιβ τγδβ ἃ ἀ1βοῖρ]6 οἵ ῬοΙγοαῦΡ, ποὺ γ88 ῬΘΓΒΟΠΆΙΠΥ 86- 
απδιηϊοα τι [π6 Εὐναηρο δὲ, μ6 σΟμΒΘα ΠΟΥ πδα {86 Ὀθδῦ τηθδῃβ οὗ 
ῬΓΟΟυΣΙ Πρ Ἰηἰοστ δίῃ οἡ {818 βυ ]θο. ὩΤῃ6 ουάθηοο οὗ ἃ οσγϑα! δ ]6 
ὙΓΊΓΟΓ Οὗ [Π6 Βοοοπαὰ σδηΐαιγυ, ποοηςγμαι!οίθα ΟΥ̓ ΘΟΠ ΘΠΙΡΟΓΑΤΎ ΥΙίΟΓΒ, 
ΟΥ̓ Ὀγ 1Πποβ6 ψ8ο Ἰϊναα 1π {Ππ6 (Ὁ]] ον ησ σοί ΓΥ, 18 ΒΌΤΟΙΥ ργΘίογδ Ὁ]6 ἴο 
(86 σοπ)͵θοΐαχοβ οἴἴαγοα Ὀγ ογιο8 οὗὁἨ [6 οἰ θη ΟΥ πη ούθθῃ ἢ σοη- 
τατγ. Ὁ [Ιἢ ογάϑγ ἴο υπάογβίαπα {6 ἀθδῖρστι πα Ἀγτδηροιηθηὺ οὗ ΟΠ Β 
(ἀοβροὶ, 1 ν1}} Ὀ6 ὩΘΟΘΒΒΑΣΥ [0 [8Κ6 8 Ῥεῖ ΤΟΥΙΘῊ οὗ {π6 ἰαποίβ οὗ 
Οονιηίμαβ, ἴῃ Ορροβιοπ ἴο νυ {μ6 Εὐνδηρο] δὲ ΡΌΓΡΟΒΟΙΥ τ τοῖθ 1, 
ΤῊΙ8 071} ποῦ ΟὨΪΥ τοῆθοῦ σΟμβι ἀθγ Ὁ]6 Πρ δ οἢ ῬΑΥΓΟΌΪΑΓ ῬΑββαρ68, 
Ὀαΐ τὰκ [86 ὙΠΟΪ6 ἈΡΡΘΆΣ ἃ ΟοΙρ οἴ ΤΟΣ, ---- Τρ] ΑΓ, Οἰθασ, δηά 
ΘΟΠΟΙ]ΏΒΙΨΘ. 

Οδεμμῃ8 τὰ ὈΥ Ὀἰγί ἢ ἃ ον, πο ᾿ἰνοά αὖ {π6 οἷοβα οὗ {6 ἔγβε 
οοηΐασγ. Ηανίηρ βύυαϊοα ᾿Ποταΐαγο δηα ῬὮΠ]ΟΒΟΡΒΥ ἂὖ ΑἸοχαπάσια, 8 
διϊοηηρίοα αὖ Ἰοηρίῃ ἴο ἔουτπι ἃ ΠΟῪ 8ΔΠ4α ΒΙΠΡΌΪΑΓ βυβίθπι οὗ ἀοοίγϊηθ 
ϑηἀ ἀἸβοῖρ] πη, ὈΥ 8 τροῃβίγουϑ σου δ: παίοη οὗ 1Π6 ἀοςίγπ68 οὗ «6508 
ΟἸὨγῖϑ ἢ [16 ΟρΙηϊοηδ δηα ΘΟΥΤΟΙΒ οὗ {πΠ6 76 }ὺ7]8 δπὰ (ἀποβίϊοβ. ΕἼ 
{Π6 Ἰαίΐον Β6 Ὀογγονγθα ὑποὶγ ογοπια οΥἩ [Ὁ] 688, {Ποῖ “Ἔοη2 οὐ βρὶ γιῖϑ, 
{μοῖν 7 οπιΐμγσιις ΟΥ̓ οτοδίου οὗ {μ6 υἱβὶ 016 σσου]Ἱά, ὅζο., ἀπα 8βὸ τηοἀιβοά 
δηα ἰοιρογοα π686 ἤοίομΒβ 88 ἴο σῖνβ ἴθι δὴ αἷγ οὔ «Δ αἴδπι, τυ] οἢ 
Ιαυϑὺ ἤανο ΟΘΟΠΒΙΔΟΥΔΌΪΥ ἰανουγοα (π6 ῥγοόρτοδβ οὗ [18 ἤθσθϑυ. Ηθ 
ἰδυρῦ (μαὺ [πΠ6 τηοϑῦ ὨΙρῊ (ἀὐοα γγα8 υὐίθυΥ ἀπποόνσῃ Ὀϑίοσα {86 8ρ- 
Ῥθϑγϑηοα οὗ Ογὶβί, δηᾶ ἀνγοὶῦ πὶ ἃ γοπχοΐθ πθάνθη οα] 9. ΠΛΗΡΩΜΑ 
(διογδνια) ὰλὰ [86 Ομ! ΘΕ βριτ 8 οὐ “Ζ00Π8--- Ταῦ (ἢ18. δαργομια αοάἂ 
ἢγϑῦ σοπογαΐθα δὴ οπῖψ δοσοίέοεη ΒΟΝ, ΜΟΝΟΓΕΝΕΙΣ, τ μὸ ἀραῖη Ὀθραὶ 
{π6 ποτά, ΛΔΟΓΟΣ, νυ μοῦ τγδβ ᾿πίογϊοσ ἰο {π6 ἢγβυς-θοση.---- Ταῦ ΟἬΒΙΒΤ 
γγ88 8. 8{1}} ἸΟΥΤΘΥ Φ 0, ἱΒβουρἢ [ὯΓ ΒΌΡΟΙΙΟΥ ἴο Βοιμθ οἴ 618 --- Ταῦ [ΒΘ τὸ 
ΟΓΘ ἴνο ΕΙΡΉΟΥ ΦΟΏΒ, αἰβποιὶ ἔσοτῃ ΟἾγῖδβὺ: οπμθ οδ δά ΖΏΗ, οὗ 
11ΕῈ, δηἀ 1π6 οἶμον ΦΩΣ, οὐ 16 116Η}Ε1 --- Ταῦ ἔτομπι ἴ[Π 6 ΘΟμ8 ἀραὶῃ 
ΡῬΙΟΟσΘΘαΘα 1πέθυῖου ογάοσβ οὗ βρισιῖβ, δηα ρδγοΌ ]ΑΥ]ν ομο Ζεπιΐμγσιιδ, 
ὙΠῸ ογθαίθα {18 υἱβδι 0]6 σου οαὐ οὗὨ δἴθγηδλὶ τηδύίου ---- Τμαΐ (818 
Τοιαταγριδ τγ88 Ἰρῃοσδηύ οὐ (6 ΒΆργομο (το, δπὰ ταυοῖ Ἰονοσ τμδῃ 
[16 Ζύομβ, τ ΠΙΟἢ σγοσα ὙΠΟ] Υ 1ην 1810 --- Ταῦ ἢ6 τγα8, μονανοσγ, [86 
ΡΘου αν (ἀοὰ δηὰ ρῥτγοίθοίογ οὐ {μ6 [βγδβϑ 1068, ἀπα βοηῦ Μοβϑβ ἰο {ἢ θιη, 
ὙΠΟΒ6 ἴα 6Γ6 ἰο Ὀ6 οὗ ρογροίυδὶ οὔ] ]ρδίοη --- ΤὨδῦ «688 νν88 ἃ 
ΙΔΘΓ6 τηϑῃ οὗ {Π6 τηοϑί 1] δύχιοιιβ Βα ΠΟ ΠΥ δηα γυδίϊοθ, [86 χα] βοῃ οὗ 
ΦοΒορ δά Μδτγν --- Ταῦ {86 Ζοη ΟἾγιδὲ ἀδϑοοηθα ἀροη Εἶτα ἴῃ [Π6 

᾿ ΜΊΟΔ6]18, νοὶ. 111, ραγί ἱ. Ρ. 280. 
5 Τίϑτηρο, Ῥτοϊδροιῃ. πὶ Φομιδῃηὶβ Εγαηρο απ, γνοΪ. 1, Ρ. 179. δὲ δᾳ. Βυάάουβ ἀθ ἘπΠ- 

οἰοβὶβ Αροβίοϊϊοβ, Ρ. 412. εἰ ΕΣ Μοββοῖτη Β (ΤΩ. ἢ ἰΔΥ165 οὐ ἴδ6 ΑΒδίγβ οὗ Οἢ τ βι δ ῃδ, 
νο]. 1. ΡΡ. 387, 888. ποέσ. Μ|οδδΔ6]18, νο], 111. Ῥασὶ ἱ. ρῃ. 278, 279. ΤΙ τδηπὶ Μοϊοϊαπηδῖα 
ϑδοτα ἱπ Ενδηροϊ τι ΦοΠδηΏ18, ΡΡ. 14---24. ἸΚυἰηῶο], Οὐτησηθηϊ. ἰῃ Ηΐδι. Τὐ τοα ΝΟΥ, 
Τοδῖ. νο]. 1}, ῃΡ. 42. εἰ δεῳ. 
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ἔοσττῃ οὗ ἃ ἄουβ ἤθη ᾽ἣθ τυδϑ ὈδρίϊΖοα, στονθα]οᾶ ἴο πὶ {86 ππκποόνῃ 
ἔλίΠοΥ, πα δηρόν γα Ὠΐτα (0 τ ουΪκ ταΐγδ 6168 --- ΤἼῊδὺ (6 Ζοη, ΠΙΘΗΤ, 
οηΐογοα Φόομη {π6 Βαρῦϊδι ἴπ {Π6. ΒΆΠ26 ΤΏΔΉΠΟΥ, 8δηα {πογοίογο (μδὲ 
“Ζοἤη γγχ8 ἴῃ βΒοῆλθ σεβρϑοίβ ργθίδσβὉ]6 (ο Ὁ σβί---- Ταῦ «6808, δου 
ἢ18 ἀπῖοι τι Ὁ γῖδϑῦ, ορροβϑα Β1πγ8617 ἢ νἱροῦγ ἴο (Π6 (ἀοα οὗ {86 
68, δὖ τ οδο ᾿πβύϊσα οη μ6 τγα8 861Ζϑα δηά οὔ θα ὈὉγ (86 ΗΠ ΘΡΤΟΥ 
οΒιοῖβ, δῃα [ῃαῦ τ Ώ θη «6808 τγαβϑ βίῃ οδρῶνθ, δῃηὰ οδὴθ ἴο βυ ογ, 
ΟὨγῖβὶ δδοοῃα θα ἀρ οἱ διρῆ, 80 ὑπαῦ ἴπ6 τηϑη «688 ΔΙ'οῃθ γγχὰ8 βυ )]θοῦ 
ἴἰο ἴπ6 μαΐϊῃβ οὗ 8π Ἰρῃποιγλίηϊουβ ἀθϑίῃ --- Πα ΟἾγῖδὶ ψ}}} ομο ἀδΥ 
ΤΟΙΌΓΩΗ ὌΡΟῚ ΘΑΥὮ, ἀπ, ΤΟΠΘΎΙΠρΡ Π18 ἔοσΤΟ ὉΠΊο ἢ 1Π6 τηδῃ 
“6808, Ὑ{11] τοῖσῃ ἴῃ Ῥαϊθδίηθ ἃ ὑπουβαῃα Ὑϑῆγβ, ἀυσίηρ ὙΠ1ῸΒ ἢΪ8 
αἰδοῖ 68 11} ΘΒ) ΟΥ [π6 τηοβὲ δχαυΐϊδιὺθ βθηβυδὶ ἀ 6]. .8.} 

᾿ [108 ΨΟΥΥ͂ ον ἀθηΐ {μαΐ τ ΒΟΙΒΟΓ ΟΥ̓ ΠΟ {Π18 (ἀοβροὶ νγὰ8 τυ οι ἱπ 
Ῥατῦ ἴο οομίαΐε (δ Πίδη οὐτοσθ, 10 αἱά τοίαΐο πο. ὩΤΠ18 ταὶρῦ 
παν Ὀδθη ἀοπηθ ὈΥ͂ ἀπέιοϊραζίοπ, 7υϑὺ 88 ᾿ΧΘηδθῈ15 Ὠἱτη86} βαγϑ {πα 
οογίδίῃ ραγίϑ οὗ [86 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ 6 γ6 ΓΙ [6 ΠΏ, “ς ὈΥεον 6 η8 ΡΥ ζυ8 
ϑδηοίιβ ἀοργανδύογθ, δὲ ργθιηιηΐθηβ οοηΐγα ἔγδυ ]δη δ δοχιηι. 
Τὸ βοηλ 1ἰ [88 βαοιηθα δὰ 1 (ὑδυϊηίμυϑ Ππδα δογγοιοοαά ᾿ΐΒ ΨΘΥῪ ἰθυπ}Β 
3 οπι τιῖβ ἀοβροὶ, ὈῪ ρογνοσηρ 4]} 1 βίδίθα. [ἢ ἔδυουγ οὗ (118 Ὑἱθνν 
ΒΟΥ 8.6 βίσοηρ' Ῥγο Δ} 1168. 

Βοδσιηρ [Π686 ἀορτηδ8 ἴῃ τοι, ͵ὸ 884}} ὅπαὰ {δαὺ δὲ, ΦομπΒ (οϑ- 
Ρ6] 18 ἀἰνια θα πο ἰὮγθο ραγίβ ; ΥἱζΖ. 
ῬΛΕΤ Ι, οοπέαϊηα 7)οοἰγίπες ἰαϊά ἀοιοπ πη Ορροϑβίξίοη ἐο ἐΐοϑο 9.7 (6- 

γὶπίλι. (Φοόδη 1, 1---]8.) 

ΤΏΟ ἀοοίτηθ8 ἰδ ἄονγῃ ἴῃ (Π6 ῆγϑὺ ραγί, 88. Θοῃ τα -ῬΟΒ᾽ [1009 ἴο [86 
ἰεποίϑ οὗ (ὐουλίμυβ, δῪ 6 τοἀυορά ἴὸ {86 [Ο]]οηρ μοδάβ, ἴῃ 
Ὑ ΒΙοἢ (Π6 Εὐνδηρ 180 ἀββοσίβ, 
1. Τῦδι ΟἸ τὶ δὺ 15 186 Ἰῴοσοθ ον ὕ)οσά οὗ ἀοά. 
2. ΤΒδῖ [86 1 οροβ δὰ Μομοβοποδ ΔΓΘ ποῦ αἀἰδύϊποῦ Ὀαΐηρθ, Ὀὰὺ οη6 δηὰ ἰδ9 

δϑῖη6 ῬΟΥΒΟΉ. (. 14. 
8. Τπδὶ ΟΒγῖβθὲ οὐ 186 ἴωορὸβ 8 ποῦ δὴ ἱπέδγιος Ζοη, Ὀυὺ ἀοά. (1. 1.) 
4. Τμδὶ Βδ Ῥογίδο Υ Κπον [Π6 Βυργοιθ Οοά, Ὀεοϊηρ ΑἸ ΤΑΥΒ ὙΠῸ ᾿ἷπὶ ἴῃ (16 

ῬΙογδιοδ. (ἰ. 18.) - 
δ. ΤΠδι Βα '8 ποῦ ἰο Ὀ6 ἀἰδιϊησυϊοα ἔγοτα {86 Ποιλίυσρυβ; [Ὸν δο 18 (86 

στοδίου οὗ ἴ86 σοΐα που]. (1. 8. 10.) 
6. Τμδῖ 16 δπὰ Ἰσῃϊ ἀγὸ ποῦ ραγίϊοι ἂν δηα βορδζαῖθ βρ' γὶϊβ, Ὀὰὺ [6 βδπιθ 

ὙΠῚ8 τ86 ]οροβ δηὰ ΟΝ σιβί. (ἰ. 4. 7--- 9. 17.) Απά, ᾿μογϑίοτο, ὑμαὲ ΟἸγὶϑί, 
186 Ἰμοροβ, [υἱΐο, Πρ, ([λ6 ΟΠὨ]γ-Βοροίζοι, 8Γ6 ποῖ αἀἰδβίποϊ Ζέοηδ, Ὀὰΐ οη6 
δηἀ [86 βΒδιὴη6 ἀϊνίπθ ρθυβοῃ.3Ἔ 

Ἴ. Τμαῦ πὸ μασι αν Ζοη οηἰογοὰ ᾿ηΐο Φοθη ἴδ6 Βαρθδὲ ὈΥ 186 παῖμα οὔ 
Τχιῦ, ἴο δομηπηηϊοδία ἴἤο ἰτὰ 8 Βυρουῖοῦ Κπον]οᾶρο οὗὨ 186 ἀϊνίπο ν}}} 
((. 8.); θυὶ [δῇ Βα νγγᾶ8 ἃ 67 ᾿δῇ, δπὰ, ἱπουσὰ ᾿ηδρίγοὰ, συ ἢ ἸΏ ΓΟΥΙΟΣ 
ἴο 655, Ὀδίηρ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ὈΓΤΟΓΌΒΠΟΣ οὗ δῖτα. (1. 6. 8. 16.) 

8. Τοῦ ἴμ6 βυργοθ Οοά να8 ποῖ ΘΓ ΓΟΙΥ ἀηκπον ὈΘΙΌΣΕ (6 {ἰπι6 οὗ 
ΟἸσίβῦ ; [ὉΣ τηϑη δὰ γϑοοϊνοὰ βυο ἢ σδῖ8 οἡ [18 Βοδᾶ, ὑπάογ [86 νϑγίουϑ 

1 Μοεβοῖτη Β (οσωσηθηϊασίθβ, τοὶ. 1, Ὁρ. 8387---3Ξ47. Ὦγ. Ιδγάμοσβ ΤΟΥ, ϑγο. νοὶ. ἰχ, 
ῬΡ. 396---3927.; 4ϊο. νο]. ἱν. Ρ᾿. δ67---ὅ69. χυ. ΟΥ̓ΘΠ᾿Β ΟὔΒοσυ δυο οἢ ἴ86 ΕὈΌΣ ΟΌΒΡΕ6Ι8, 
Ὁ. 88---92. Τὸ {μὲδ8 Ιοεαγηοὰ τυτίτοτ 6 ΔΥῸ ἙΟὨΙΕΗ͂Υ ἰηδεδιίεοα ἔογ [80 ρτγοοοάϊηρ ΟὈΒΟΓΥΔΙΙΟΏΒ. 

6 δθῃςἰτηοηΐϑ οἵ ΒΑ8:}1 465 οἵ ΑἸοχϑδπάγία, (80 γγδβ ὩΘΑΥΙΥ σΟΠΙΘΙΏΡΟΓΑΙΥ ἩΠῚ ΟοΥπ.μπ|8,) 
φοποδσηΐην ἴ80 ζοΒβ, γγατθ ποῖ ὙΘΙΥ ΠΗΪΚΘ ἴδ ἰδηεῖϑ οὗ μὲ δεογεβίδγοι. λίσ, Τονῃβοπα 
[25 κίνεη δὴ δϑδίσαοὶ οἵ ἔμοῖὰ ἐπ μἷ8 Νδνν Τεδιδιηθηΐ διγδηροά ἴῃ ΟἈγοπο  ορίοδὶ ογάθυ, ὅζο. 
γοϊ. 1. ΡΡ. 19---21. , . 

2 Ὁπι οἱ Ἰάθτη οδέδηάϊτυτ ΙΟροβ οἱ Μοποροηοδ, οἱ Ζοθ οἐ ῬΒῦδ, οἱ ϑοίδγ οἱ Ὁ μγίβίαβ [118 
Ἰεΐ, οἱ δίο ἰάϑχῃ ἱποδσιηδίιδ ὑσῸ τπιοῦΐβ. [Ιγϑη. 11. ἱ, ὁ. 1, 8. 20. 

"μΗ4 
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ἀἸΒροηβαιοπΒ (Ὠγουρἢ ὙΒο ΠΟΥ͂ ραβ886α, (μαῦ ἴδ νγῶδ ἐμοῦ οσσῃ ἕδυϊε ἢ 
1Π6Υ τουδὶ ποα Ἰρῃογαπῖ. ((. 9, 10.) 

9. Τιδῖ 186 96 νγ8 ΘΓΘ ποῦ {π6 ρθουν Ρ6Ορ]6 οὗὨ δῃ ἰηΐοτίοῦ (οᾶ, δυσὶ 85 
[6 ορϑών Ὀυΐ οὗἩ Ομγνῖδὺ δ᾽ πι86] ἢ, [6 ΟὨΪΥ Ὀδροίίοη ὅοη οὗ Οοά. 
(.. 11. 

10. Τμδὺ ἴῃ (86 Ὁ] 0688 οὗὨ {ϊπι6 ἴ86 βοῃ οὗἩ οἀ ἴοοῖκ ρου Βἷτα Βυμπηαη πδίαγο, 
δηα Ὀδοδϑῖηθ τηδῃ. (ἰ. 14.) 

11. Τμαὶ 6 δοο] !ϑμρᾶ {86 1,ἂνν οὗἉἨ ΜΌβ6β, νυ Βὶ οὶ γᾶ ΟὨΪΥ [86 βδᾶάονν οἵ ροοὰ 
{πη 58 ἴο οοπιθ, δηὰ ἴῃ 118 βίθϑδα ἱπίχοἀυορα {μ6 βιιϑίδῃμοθ, ΟΥὁἁἨ ἐμ6 ὙῈ 7 
τϊηρ8 βἰσιϊβοά Ὀγ ἴῦ. (1. 17.) 

Απὰ [458{]γ. 
12. ΤΒαῦ (86 96. ἢδ8 ΠΟ ποτα στῖρῦ ἴῃ (818 ἀϊ νη ΡΟγβοη, δπα {86 ρῥτἰν!!ορσο8 

οοηίοστοα ᾿πγουρ Εἶπ, ἰδ ἰδ6 (απ ]6ῖ; [ὉΓ Ὑθοσνον 6] 6 ν 65 ἴῃ Ἐπὶ 
δοοσμοβ ΓΒΟΓΘΌΥ ἃ ΟΠ] α οὗἨ ἀοά, δηὰ 18 Θη]οὰ ὈΥ ἰδὲ βἀοροῃ ἰο 8 
δ]ογίουβ ἱπῃουιίδποθ. (.. 12, 18.) 

ΤΉ68Β6 ῬΓΟΡΟΒ᾿ 08 Ὀσΐηρ; Βο (164, {π6 Εὐνδηρ ] δὲ ργοσθοαβ ἴῃ 

ῬΑΒῪ 11. 70 ἀεϊζυον" ἐλο ῬΚΟΟΥ͂ς 9.0 ἐλ86 ]οοίτίπος ἐπ απ Ηϊἰδίογίοαϊ 
Μᾶαππον (1. 19---χχ. 29.), α5 δείπο αἰΐ ἐαργοβϑοα οΥ ρίαϊπὶψ ἱπιρεα 
ἐπ ἐλια 7) ίβοοιιγϑ8ο8 ἀπά τΤαπϑαοίϊοηα ΟΥ͂Ἱ ὕέδιι5 Οἠτγίδί, ἈΊΟΝ ΤΩΔΥ͂ 
ον ηϊ ητ]ν Ὀ6 ἀϊν!ἀ6α ᾿ηΐο οἰρ θη ὅθ οο 8 : ν]Ζ. 

ΒΕΈΟΤ. 1. ΦοΒη (86 Βαρ[λθι Εἰπλβ6}} οομἔδδβαβ ἴο {π6 “6 18} ῥυθβίβ 
1πΠαὖ Β6 18 τηοἢ ΙΒ ΓΟ [0 «680.8, ταΐουβ ἢ18. οὐ αἸβο0 1 0168 ἴο 
Πῖτὰ, ψο δοκπον]οᾶρα δἰπι ἴο Ὀ6 {π6 Μοβϑιδῃ, δῃᾶ δῖ οοη- 
δγτηθα ἴῃ {18 ΤΆ] ἢ ὈΥ͂ 1Π6 ταῖγροὶο οὗ νγαΐθν οοηγογίθα Ἰμΐο ᾿ψ 16, 
δὺ δηδ ἴῃ (ἀ411166. (1. 19---ἰΣ. 11.) 

ΘΕΟΤΥ. 2. Φοβυβ οοπἀ ποία. ὨἰμΒο ὶ ἢ δ΄ Φ  υυβα θαι 46 {86 Ἰοχὰ οὗὨ (6 
Τορ 6 (ἱ. 12----25.):; τονθ8]8 Βἰτηβ6 1 ἴο ΝΙοοάδπλὰβ ἃ5 ἴπ6 ΟὨΪΥ͂ 
βεροίίοη ὅομ οὗ (ἀοᾶ ; Βῃονγβ {Π6 ἀδδῖρτη οὐὗὁἨ μ18 οομηῖησ ἱπίο {16 
ψγοΥ]Ἱ, δπα {Π6 προσρϑϑιυ οὗἁ Ὀ6]]Θνῖηρ᾽ τη ϊπι. (111. 1 ---2}.Ὁ 

ΞΈΟΥ. 8. Απ ΔἸ Π]00)8] ἰδδίμηοηυ οὗ Φ08ηὲ {π6 Βαρίϊβὲ ἴο {ἢ6 
ΒΡ του οὗ ΟΠ γιβί, δηα {πῃ θχοβι ]θηου οὗ [18 ογάϊῃϑῃοοβ. 
(11. 22---86.) 

ΘΕΟΥ. 4. Ζ6δβὺβ νἱδὶίβ [ῃ6 ϑαιηδγιίδηβ, ἀθοίαγοβ ΠΙτηβ6]} το θ6 {86 
ΟἸ τί, δῃᾶ ἔοσχοίθ δ {π6Ὸ δροϊομ οὗ [86 1μον] 1081 τοσΒΠΙρ. 
(ἀν. 1---42.) 

ΒΕΟΤ. ὅ. ΒΥ 8 βθοοπά τωϊγδοὶα ([Π6 οὐυτίηρ οὗὨἨ ἃ ΠΟὈ]οτηδη ΒΒ αγ]ηρ' 
61}114), ΟἸ γῖϑί ἀθιβοηβίγαίθβ ἢ18 ἀἰν]Π 6 Πλ58ῖοη ἴῃ ἢ18 Οὐ ΘΟΌΠΙΥ, 
ὙΠ6ΓΘ 10 τγδ8 τηοβί αἰδβρυίοά, (ἰν. 48---ὅ4.} 

ΘΕΟΤ. 6. ΑΒ 8 δυσί θοῦ ῥσοοῦ οὗ 186 βαύΐαχα δοτορδίϊοι οὗ {86 οδσγο- 
ΤΟ Ἶ4] 18νν, «68118 ΤΟΥΚΚΒ ἃ. ΤηΐγΆ 616. οὐ 1ἢ6 ΒΑΡ δίῃ, ὈΥ Πραϊησ 
85 ᾿ηροίοηῦ τηδῃ δὖ ἔπ6 ρο0] οὗ Βοίμοϑάβ, 8δπη4 νυἱμάϊοαίθθ 18 
οοπάαοι : ἀροΐαγοβ Ὠἰτηβοὶῦ ἰοὸ 6 {πΠ6 ὅοη οὗ (ἀσοά, δηα ΘχὮ 118 
ΨΆΓΙΟΙΒ ουἹάθμοθδ οὗ Π18 ταὶ ββϑίοῃ. (νυ. ]--47.) 

ΞΕΟΤ. 7. Τὸ ββον (μαῦ 6 ψἂβ {π6ὸ δπᾶ οὐἉ {π6 ᾿ανν, Φ6βὺ8β βυ- 
Βα αἰο8 τη 86} ἴῃ {π6 τοοηλ οὗὅὨ (86 ἸΘρᾺ] ΒΟΥ 668; ΔΠ4 ΘΟΠ- 
ΤΩΔΠ 8 {[Π6 Ῥ6ΟΡΪ6, ὴΟ 6 γ 864 ἰο ἔδαβῦ οῃ βϑοῖῃβ οὗ [ῆοβθ 
ΒΔΟΥΙΗ͂ΘΘΒ, ἴο οαὺ ἢ18 βοϑῇ δα ἀσγιηῖς ἢϊ8 ὈΪοοά. Απά ἴο σοηνποα 
{μοι τμ8ὲ 6 νγὰβ ἰγ]ν ὑΠ6 Ὀγοδα οὗ 116, μ6 ταϊγδου!ουβὶν ἔδθ 8 
ΡΟΥΘ ἢν ἐβουδαπα οὗ ἴβθὰ ψγἱἢ να ὈδυθῪ ἰοαᾶνθθΌ ΤΠῸ 
ΡῬΘΟΡΙῈ Ὀαεϊηρ ἀϊβροβθα ὈΥ {818 πλῖγαοϊα ἴὸ τᾶ ἷτὴ ἃ Κιηρ, 
«“68118 ἀ180] αἰτὴβ 411 ἰθι ρογ8] ν] 6 8. (ΥὙἹ. ]---7].) 

1 Οἥροι, ῬΙΜΙοοα. ς ἡ. ῥ. 17, φὰ, βρθῃοοσ. 
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ΘΈΟΥ. 8. «0688 ΤΟρύονοθ {π6 διμδιτοη οὗὨ [158 ΚΙηδίηθη ; δῃᾶ ροΐπηρ' 
ἊΡ ἴο «Θγυβαίθιη δῇ [μ6 ἴδαϑδύ οὐ τἈΌΘΓΏΔΟ]68, ΡΤΌΠ1868 ὑπ 6 δϑ8818- 
8δης6 οὗ {π6 ΗοΪγ ϑριγιῦ ἰο 4}} ἔσθ Ὀδ]ανοτβ, (υ}}. 1 --- ὅ8.) 

ΘΕΟΥ. 9. Ησ ἀδοΐαγοα ἢ )86 1} ἰο Ὀ6 {δ8 ᾿πσμὶ οὗ {86 νοτὶὰ ; το - 
Ρήονϑϑβ (Π8 «76 ν78 ἔοσ γο)θοίϊηρ ᾿ἴπὶ; ῬΓΟΙΏ1868 ἱπηπλογίϑ! γ ἴο 18 
ἔΟ]]ονγΟ 8; 8Πα βρθδῖκβ οὗ [18 οὐ Ἵχἰβίθδῃοα 88 ῥυΐοῦ ἴο ἐμαί οὗ 
ΑὈτγαβδηι. (111. 12 ---ὅ9.) 

(ϑεοσυ. 10. Α νοζρδῃ ἴδίθη ἴῃ ΔαΌ]ΠΓΟΓΥ 18 Ὀσουρῇξΐ ἰο «6808, Ψ}Ὸ 
Δ Ο148 σινιησ Ἰυθρτμθηῦ ἴῃ ΠΘΓ 6886, πα γΠ8 [ἢ 6 ΘΟΠΒΟΪΘΠΟΘΘΒ 
οἵ Β18 Θῃθ168 οἡ {Π6ηλ861γ 68. (ν1}} ]---1]1.}} 

ΘΕΟΤ. 1]. [ῃ ρῥγοοῦ οὗ 18 θοὶπρ [86 ᾿ἰϊσηῦ οὗ [86 νγουἹα, ἢ6 γϑβίογϑβ 
8 ὈΠΙπα πηδη ἴ0 βισῇὐ, δηἃ ΤΥ π8 {π6 6») οὗ (δαὶ .6]|614] ἀΑεὶς- 
ΠΘΒ8 ὉΠΟΥ͂ ΜὨΙΟἢ ΠΟΥ ὙΥΘΓΘ 800 ἴο Ὀ6 868164 Ὁρ, ἔογΥ ρογνογίηρ 
Β0 ὈΆβϑὶΥ [πο88 τλθϑη8 οὗ Κπον]θᾶσο Μ81ΟΝ ΘΙ ΟΥὙΎΔΟΙΟΌΒΙΥ 
οἴἴϊεσδα ἰο [ϑὰ. (ἰχ. 1--4].) 

ΘΕΟΤ. 12. Αἰοσ {818 6 τδργθϑθηΐβ ἢ: πΊβο ἢ 8 ἰπ6 ἀοοσ οὗ [86 
Βῃδθρίο]α, δπᾶὰ [6118 (ῃ6 Ῥδαγίβθθθ, πὸ ο8116 1 {Πϑπηβοῖνθα {Π6 
βῃθρῃογάβ οὐ {π6 ρθορὶο, {παῦ 1Π6Ὺ ““ψὴο0 δηϊογοαὰ ποῦ ὈΥ̓͂ 1Π6 
ἀοον ἰπίο {π6 βῃβαρίο!α, θαΐ οἰ θ6α ἋΡ βοῖμα οἵμδγ γᾶν, υῇδῦ- 
ΟΥΟΥ ΟΠΔΓΔΟΙΟΥ (ΠΟΥ͂ ταῖρηΐ δβϑιτηθ, ΓΘ ἴῃ ΓΟΔΙΠΥ͂ ΠῸ θα ίου 
πὴ [μον ἃπα σοῦ ογβ: ἃ τοῆθοϊοη σ]ο (6 ΟἾΥ᾽ϑ Δ ἢ 8 
οὗ [8οβα ἀδγβ οουἹὰ μαγαϊυ ἀνοϊὰ δρρὶ γίπρ ἰο (ὐογιπίμυβ πὰ 
οἰ αὺ ΒΘ γθϑίαυο 8. ΤΏρη [Ὁ]]ονγ8 ἃ ἀθβογιρίοη οὗ ἃ ροοᾶ βΠ6ρ- 
Βογὰ δηά δὴ ἢ γ6] 10, ΜΥ ΙΟἢ ἸΏΔΥ Ὀ6 ΓΟραΓΑΘα 88. 8 Κιπὰ οὗὨ ἰεβῖ, 
Ὀγ ὙΠ1οἢ ἴο ᾿υάσο οὗ {πε αἰαγοηῦ οοπάποί οὗὨ [Π6 ἀρυϑι168 δηὰ 
Βογοῦοθ, ζο. (ΣΧ. 1---42.) 

ΚΕΟΤ. 18. “688 Ρουουμηβ ἃ. βίσῃα] πχϊγαοΐθ, ὈῪ τϑϑίουϊηρ [ἈΖΆΓΙΙΒ 
ἰο ᾿ϊξδ, αἴτογ 86 μβαά θβϑὴ ἀθδαὰ ἔουγ ἄδυβ, ἴῃ {Ππ6 ργθϑθηοθ οὗ 8 
ἰαῦσθ παμιῦοῦ οὗ ρϑορὶα; ὑνϊοῖ νγαϑ αἰζθηα θα Ὑγιτἢ 0818 ῬΘΟΌ]ΙΑΡ 
αἰγουτηβίδηοο, (μα 11 νγὰ8 ψτουρῃξ ΘΕΟΣ Δἢ ἜΧΡΓΟΒ8 ἱπνοσδίϊοη οὗ 
αοά, ἐμαὶ Βα νου] δρρὶν ἴδ ἴο {86 οοηῃῆγηηδίίοη οὗ τ μβαῦ οὐνῦ 
Βανί ουγ μαά ἰαυρμί. (χὶ. 1---44.) ΟἸβοσνθ ραυγου αΥ] Υ νΓ. 
41, 42. 

ΒΕΟΤ. 14. Α τεῦ δοοουπί οὗ (μ6 ἀϊβγοηί οἴδοίβ σρομ {818 
ταΐγϑ 616 ργοάἀπορα οἱ {π6 ταϊηβ οὐ {86 968; 80 αἰ ξογθηΐ, ἐπαῦ 
1πουρ 1Ὁ ΟΏ ΡΟῚ ΤΥ οὗ [86 ρθορῖίο, 1 οχαβρθγαϊβα στηοβύ οὗ 
1Π6 ργιθβίβ. (σὶ, 48 .--- δ7., χὶ!. 1---1].) 

ΘΈΟΤ. 16. ΟἾγιβὲ τί άθβ ἴῃ {ὙἸ ΠῚΡὮ ἰο «ΘΓ ΒΑ] θτ, δηά 8 ργοοϊδι πχθά 
Κιηρ οὗ βγ88]. Τὴ ατσθοκβ, Ὸ ΤΩΔΥ Ὀ6 Οοηδβιἀογθα 848 1Π6 
Βτο-ἔγυ8 οὗ [86 (6 1168, ΒΡΡΙῪ ἴο Βῖτη ἀπά ἂζὸ δαπηεα, Ηδ 
δἀάγοβθοθ [Πθτὰ ἢ ἰδυτὴβ βυϊία θα ἐο {π6 οὐσδβίοῃ, δηᾶ [18 ἀοο- 
{τἴπ6 18 οοῃῆγπιθα ὈΥ 8 σοῖσο ἴσοπι ἤθανθη. (χὶὶ. 12 -- -86.) 

ΘΕΟΥ. 160. “6808 ᾿πϑίγιυοίβ ἢ18 ἀἸβοῖ 0168 1π τναβθϊησ {πΠ6}Ρ δοῖ, δπὰ 
ἀδἰνατβ ἰο ἴπθπὶ 8. ὩΘῊῪ ΟοΙη Πατηθηΐ, {μαὺ ΓΠΘΥ Βμου]ὰ Ἰἰονθ 
ΟΠ6 ΔποΐμοΓ 88 Ὀγθίμγθη, πιϊμουΐ ἀἰβεϊποίίοη, δμα 88 ππθιλ 6 γ8 οὗ 
[86 βαπηθ ομυσοῖ. (Χ}]], 1---ϑὅ. 

ΒΕοτ. 17. ΟἸτῖϑί ἰθδοῖαβ [18 αἰβοῖρ]8β, ἴπ ἃ Ἰοῃσ ἀϊβοουγβθ, ψΒαῦ 
{Π6 ΙΓ υπίοη τι Ὠΐπι, {μεῖς μοαὰ, 15; δηὰ {μαΐ, δήϊοσ. 818 ἀ6- 
Ραγίαγο, 6 νου] βεμᾶ ἄονῃ [μ6 ΗΟ μοβέ, σβο βῃου]ά ρυ]ϊάθ 
ἴΠδπα ᾿ηΐο 41] ἔσῃ. (χῖν.--- ΣΎ.) 
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ΘΕΟΊ. 18. Αἴδον {μ18, {6808 Τϑοοιηγθηβ ἢ18 ἀἸβοῖ 068, δηα 411 ψῆο 
ΒὨΟΙΪά ἴῃ δαΐαγο αρθβ θ6]1ανο ἴῃ Βῖπὶ, ἴο {86 ΕΔίμοσ, 'π ἃ ρδίμϑιις 
Δ. Τ]ΘΠΊΟΥΔὈΪΘ ὈΥΔΥΘΥ; 8πα δὖ ἴΠ6 βδπλθ {πη6 (68.18.68, {μα΄ ποῖ 
οη6 οὗ ἴμοβα ρσίνθη ἱπύο 18 μαπὰ ψγὰϑ ἰοβί, Ὀθυΐ «ἀλ8 Ιδοατγιοί, 
(χνὶ!. 1---26.) (4.8 {818 Ῥγαυϑὺ νγ88 μϑαγά, δῃηὰ {86 δροβίϊββ ὑγ9γθ 
Δίου σαγὰβ οπἀονοᾶὰ τ) ΘΧΙΓΒΟΓΑΙΠΑΓῪ ΡΟΥΘΙΒ, Ὁ ΔΗΟΥαΘα 8ὴ 
Διραμηθηΐ εἰὐφηει ΟοΥϊπίμ8, δηα 4}1] οἴμογβ, οὐ [16 ἀϊνιπο δυῖμο- 
ΤΙ οὗ {π6 ἀοοίτιποβ {πον ἰδυρῦ.) 

ΘΈΟΤ. 19. οοπίβϑιῃβ ἃ ραυ ου ΔΓ δοοουηῦ οὗὁ ΟἿἿ ϑδυ ουΣ Β ῬΑΒΒΊΟΙ, 
δἀαρίοα ἰο ῥγονθ ὑμαὺ μὲ αἰ ποῖ 416 88 ἃ Τθσθ τῃϑῃ (συ. 1].. 
χῖχ. 42.); δηὰ αἷβο οἵ [818 γϑυσγθούοη, ἴῃ Τρροβιθίοι ἴο ἰμοδὸ 
ὙΠῸ ἀθηϊθά [μδὲ ἢ6 νγὰβ σιϑθηῃ. (χσχ. 1---29.) 

δὶ. Τῆδ δρργϑβοπβίοῃ οὐἁἩ ΟἸ γῖβὺ ἰῃ ἴ86 ἀδγάθῃ οὐἩ (ἀθί βϑοηδπθ. (συ. 1 ---11.) 
ὃ τ᾿. Ηἰβ πιοοῖς ἐγ] θδίοσγο {Ππ6 ΒΊρὮ ῥυγιθβίβ, ἰὴ 86 Βουδα οὗ Οδίαρμδβ, δπὰ Ῥεϑίογ᾿ 5 

ἀφηΐαὶ οἵ δίπι ἴμθγο. (χυῖ!. 12---27.) 
8. 11. Ὑ86 δοουδαίίοη οὐἁἩ Ομγῖϑε Ὀθΐογ ΡΙ]αΐα {88 Βοπιδῃ ροόνθστου, γ80 Βανίηρ, 

ἴῃ ναΐη δἰϊεπιρίοὰ ὑο σϑβοὰθ πἷπὶ ἔγομλ [6 ΘΏΥΥ οὗ {πΠ6 6178, δοουγρεὰ Βίηι, 
δηὰ ἀεϊνογοὰ δἷπι ὑο Ὀ6 ογυοϊβοά. (ΧΥη], 28---40., χίχ, 1--- 16. ΦΌΓΠΔΟΥ ρματὲ 
ΟΥ̓ ἴΠ6 γ6γ86.} 

δ ἷν. Ναγτγαίίνα οὐὗἁ ἴπ6 ογυοϊβχίοη οὗὨἩ “6888 Οἰτῖδι. (χίχ. 16. Ἰαϊίοσ μασὶ οὗ {16 
γογϑα, ἰο ν. 87.) 

ὃ ν. Τὴδ Ὀυγὶαὶ οὗ ΟἸσῖϑε ὈΥ ΦΌΒορἢ οὗ Αὐϊηιδίμοδ. (χὶχ. 88---42, 
ὃ νἱ. Τα γοϑυσγθοῦοη (χχ. 1---10.). δηὰ ΟἾγ 80 8 Βρρδδγδῃσθβ, ἤγαὶ (0 ΜΆΑΣΥ 

(11--ξ18.). δηὰ, βοοοῃάϊγ, ἴο [86 ἀΐδοῖρ]68 οἢ {ἢ} βᾶπι6 ἄδγ. (19---23.) 
δ νἱῖ. ΟἸ γἰϑι 8 Θρρβάγβῃοθ εἷρμῦ ἀ8 79 δήϊον ἰο 818 ἀϊβοὶρὶβ, Τβοδδ Ὀοΐην 

Ργοβαηῦ, (24--29.) 

ΡΑΒΤῚ ΠῚ. οοπέαϊηα απ «σοοιιπὲ οΥ {16 έτϑοη οΥ᾽ ἐδε Ἡγίξον οὗ ἐλὲδ 
ΟοϑΞρεϊ, απὰ 9} ἀΐ8 7) 6δῖφη ἵπ τοτἐξπο ἐϊ. (Χχ. 830, 81., χχΙ.) 

ΒΕΟΤ. 1. σΟΙΆΡΥΪΒ68 8. ἀθοϊαγαίίοι οἵ {πΠ6 οπᾶ νον δὲ. Φόομη Πιδά 
ἴῃ ΨΊΘΥ ἴῃ ΘΟΙΏρΡΟΒΙΩρ᾽ μῖ8Β (ΔΟ8ρ6] ; νἱΖ. ὑμδὺ ΠΪ8 Τοβάθυβ τηὶρσῃῦ 6 
σΟΠΨΙΠΟΘα ἐπδῦ δι δ ΤῊΒ ΟἬΒΊΒΥ, ἐδ ϑοη 9 Οοα (χχ. 31.); 
ΒΗ ΘΟΠΒΘΑΠΘΗΝΥ {μαῦ {π6 ἰαποῖθ δηα ποίϊοῃβ οὗ (ὐδυϊηίμυβ δπά 
84}} οἴπαν βϑοι ὑθϑοθοσβ ΤΟΥ δἰ οσοῦμοῦ [8186 δηα Πογοίϊοαὶ. [ἢ 
118 βϑοίΐοῃ 18 σϑ δίϑα ΟἾγβυ Β Ἀρρϑάγαπος ο [18 αἰδοῖ 168 αὖ 186 
8Βε8 οὗἨ ΤΊθογῖαβ, δηα [8 αἀἰβοοῦγβο ἕο {π6 ϑροβί]α Ῥοΐδγ. (χσχὶ. 
1---19.) 

ΘΕΟΊ. 2. ταοϊαΐθθ ἰὸ {π6 δνδησοὶ δέ Φομη δ ὶ; ΟἾ γῖϑέ οὔθ ΚΒ 
Ῥοίθυ Β οὐ] οΒ ΠΥ σΟΠποοσπϊηρ' 818 ἀρ, (χχὶ. 20---238.) ὙΤῊΘ 
οομοϊυδβίοη, (24, 28.) 

ΤῊΪ8 βϑοίϊοῃ βθθτβ ἴο αν θη δα θᾶ, 85 ἃ οοηξυϊαίίοη οΥ̓ {Π6 ορίπίοῃ οπίοσ- 
ἰαϊηοα ὈΥ 8οπιθ, ὑμαὶ δ. δοἢΠ τγϑ8 ποῖ ἴο ἀἷε :-- ἂἃπ Ορ᾿ πίοῃ το ταῖρας παν 
ΘΑ ΚΟηΘα [18 Δ ΒΟΥ γ, 1 Β6 δα βυβεγοὰ 10 ἴο ρᾳ88 υπγοΐαϊοά, 

Ποϑ 468 τοξαϊηρ {Π6 ΟΥΤΟΒ οὗ (θυιηίπυβ δηα ἢ18 ἐ]ονσοτβ, Μὶ- 
6}146]18 18 οὗ ορἱπῖοῃ μὲ οἤη α]8ὸ μαᾶ ἴῃ υἱοῦ ἴο οοηδαΐο {86 οττο- 
ΠΘΟυΒ ἰαποίβ οὗ [868 ββαθθδϑῃβ, ἃ βϑοῦ ὑγῃ]οἷ οἰαἰπη6α {08π (π6 Βαρεῖδι 
ἴον 118 ἔουπάθσυ. Ηδ [88 δἀἀυορα ἃ νδγιθὺυ οὐ ἰθύτηβ δηα Ῥῆγαβϑβ, 
ΜΠ ΊΟΝ ἢ Π88 ΔΡρΙ16α ἴο {π6 δχρ]δπδίϊοη οὗ 6 ἔγβε ζουγίθθῃ γϑσβοβ 
οὗ Φομιηβ ἀοβροὶ ἴῃ βυο 8 ΤΩΆΠΠΘΥ 848 ΤΟ ΠΘΥΒ ἢ]8 Θοπ͵θοίαγο ποῖ 
᾿πργοθα 0 16.1 ῬογθδΡ8 γ76 818}} ποῦ συθδυ οὐὺ ᾿ἢ τὸ οοποϊυάθ ὙΠ ἢ 

᾿ ΜΙ ΟΠ Δι118, νο]. 111. ρῃ. 285--- 302. 
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Ἡοϑοηιη ον, ἐμαὶ Φομη Παά Ὀοίἢ [Π686 οἰδββοθ οὗ Βογοίϊοβ ἱπ νἱον, 
δηὰ {πᾶΐ Βα ᾿ψτοίθ ἴο οοηξαίθ {ΠῸ01} τοβροοῦνο ἠθποίβ. Ὑ οἱ, (βουρῇ ἢθ 
οοΙαροβοα 18 (ἀοβρϑὶ ῥυϊποῖρα! νυ πὰ [18 ἀθβῖρη, δα ἀἰὰ ποῖ τ ΠΟ] ν 
σομῆπο Εὐμηβο] (0 ὃ; Ὀυῦ τοοῖς οοοαβίοι ἰο ἱπηραγί οοττοοῖ νἱθῖνβ οὗ 
1Π6 πδίυγο δηᾶ οἤἶῆοσθβ οὗ 688 (ΟἸτιϑῦ θοΐΒ ἰο 6171 απ (ἀθῃί]6β. 
ΠΟΙ {18 ορίπϊοη 6 ϑοορααδὰ ἴο, 1Ὁ ν7}}} σϑοοῦς!]α {ΠπΠ6 νυ οὰΒ Ορὶ- 
ὨΪΟΠ8 Οὗ ἸΘΑΥΓΠΘα 6 σοΟποϑγῃϊηρ (Π6 τοι ΒΟΟΡΘ οΟΥὗἩὨ ΨοΒη 5 (οΒρεὶ. 

[Ὁ 18 σου πηρογίδηὐ ἴο 866 ὑμαῦ {Π18 (ἀοβρ6ὶ νγαὰβ τι θἢ ΒΡΘΟΙΑΙΥ 
ἴο ταῦθαὶ {86 [Ι,ογὰ «“6δὺ8 ΟἸιγιεῦ ἴῃ Η18Β τηοϑὲ ἄθορ δῃὰ βοϊθιηῃ 
ἰοδομίηρ, Δπα ἴῃ {π6 ταγϑίοσυ οὗ ΗΒ ρβεύβοῃ. [{ 18 ἃ σονοϊδίίοη οὗ 
οὈ)οοῖδνα ἰχαῦῃ, δηὰ 848 βυοῖ 1 πιμϑέ ἔγοτῃ ὑἰπι6 ὅο {ἴθ τηθοῦ δηά 
ΘΟ 6 νΑΥΙΟῸΒ [ΌΓΤΩῺΒ Οὗ ΘΥΤΟΥ ἴῃ 118 ϑ]οοῦνα δρρ]ϊολίίοη. Βυΐ 
Β{1}} 10 ὁσοιρ[οθ8 18 οσσῃ σγοῦμα.] 

ΥΙ, Τὰ ἴθ οὐνὶουβ ἰο δυθσΥ δὐΐθηθνο σοϑου οὐ {π18 (ὐοβροὶ, {μδΐὶ 
“ οἤπ δία] ουΒ᾽ν Ομ 8 ἴο πούϊοα [ῃο86 ρϑββαρ68 ἴῃ ΟἿ ΤΟΣ Β ΠΙδίουυ 
8πα ἰοδοβίηρ σοῦ πδὰ Ὀθθη γτοϊαίθα δ ἰθηρίῃ ὈΥ [μ6 οἴμοῦ Εὔνδῃ- 
8:6]18ἴ8, οΥ, 1 6 Τυ ΠΟ Π8 ἔπ δὖ 41], 10 18 ἴῃ ἃ ΥΘΙΥ͂ ΟΟΣΒΟΥΎ ΤΩΒΏΠΟΓΙ. 
Βγ Ῥυγβυηρ {8158 ταο πο μ6 ρῖνθβ ἢ18 ὑθβ τ ον ἰμδαὺ Π6ΙΣΥ ΠΑΓΓΔΌΥΕΒ 
ΓΟ ΠΓἋ] απ ἔγυθ, δηα δὖ [06 βᾶπὶθ {16 ἰοαγοθ ὨΣπη8617 στόοοῖὰ ἰο 
Θῃΐαγρα {Π6 ἀοΒροὶ μἰϑίοσγυ. ΤὨϊβ Θομῆἔγτηβ [86 ὉπδηϊταουΒ ἀΘΟΙΑΥΑΓ]ΟῺΒ 
οὗ δῃοϊθπῦ τυϊίογβ, (μαὺ ἰ(.6 ἢγϑῦ ἴγϑο (ἀοβροὶθ σοσο τει θη δπὰ ρυῦ- 
᾿βῃφα Ὀοίοσα “οἤη Θοιηροθθα Ὠ18 ουδησθ]οαὶ Ὠἰθίοσγ. [ἢ {πΠ6 δοοουπί 
οὗ οὐν δανίουυ β ρδββϑίοῃ, ἀθδαίῃ, δῃα σϑβυστθοίίοη, 411 {π6 ἔουσ (ο8- 
Ραἶβ οοἰϊποῖάθ 1ῃ ΠὩΔΩΥ͂ θύσας, {πουρὴ Πόσα Ψοιη 88 βονυϑγαὶ 
τὨϊηρ8 ρθοῦ Δν ἴο ΠΙμλ86 1. 1π ἢ18 (ἀοβραὶ, ΤΔΩΥ {π|ηρ8 σοοογάθα ὉΥ͂ 
(Π6 οἴοῦ Εὐνδηρο 88 ἀγα ομῖτοα, Ηδ [88 ρίνθῃ π0 δοοουῃηΐ οὗ οὐῦ 
ΘΑΥΙΟΌΣ ΒΒ ὨΘΕΙ͂, ΠΟΥ οὗ Ὠὶβ Ὀαρίϊϑιαμ ὈΥ Φοῆη. Ηθ ἰδκοβ πο ποίϊοθ 
οὗ ΟὟ ϑανϊουγ ΒΒ ἰδῃιρίδι οι ἴῃ [π6 1 ΘΓΠΘΒΒ:; ΠΟΥ ΟΥ̓ {Π6 681] ΟΥ 
ΠΆΠ168 ΟὗἨ {Π6 ὑγγαῖνα ΔρΟβί]68; ΠΟΥ οὗἁὨ ΤΠ6ῚΓ ΤΩΙ ΒΒ 9 ἀυγίηρ, [Π6 τ]- 
ὨΙΒΙΓΥ Οὗ ΟἸσῖϑὲ ; ΠΟΥ οὗ 18 ρδΓΘΌ]68, ΟΥ ΟἾΠΕΓ ἀἸβοοῦσβοθ σθοοσα θα ὈΥ͂ 
ἴ[π6 ἢγβύ [ἴγϑα ΕἸνδηρθ  δίβ: ΠΟΥ οὗἁ Ἀ18 ἸΟΌΓΠΘΥΒ; ΠΟΙ Οὗ ΔηΥ οὗ Ὦ]Β 
ΡΓΘαἸοίοπβ σοποογηϊηρ [86 ἀοβίγιοοη οἵ  Θγαδβαί θα, νυ] ἢ ἀγὸ τοδί θα 
ΌΥ {Ποπὶ; ΠΟΥ δ88 Φοῦηῃ τορϑαῖθα δΔηΥ οὗ (γ]ϑ᾽ 5 σῖγα. 165 σϑοοσα θα 
ὈΥ ἵπο, οχοθρὺ ἰμαὺ οὗ ἔεοαϊηρ ἄνα ὑπουβδηά ρθορ]θ, ὑμΊοἢ νγδ8 
ΡΓΟΌΔΌΪΥ τορϑαίθα ἔογ {πὸ βαῖζα οὐὗἩ {π6 ἀϊϑοουσβα ἴ0 σψθοῖ 1Ὁ σὰνθ 
δι. Βυῖ, οα 186 οἴδοῦ παπᾶ, Φοῦπ ΤΘῃ 08 βονοσγαὶ ποι θη ΐβ, 
ψ ἰοἢ (Π6 οἵμοῦ Εὐναηρο θίβ ἤανα ποῖ ποϊοθᾶ. Τῆυδβ, ἢ6 ρῖνοβ δῇ 
δοοουηῦ οὗὨ ον [μογ δ οἰθαπβίηρ' {π6 ἑθιαρὶς δὲ {Π6 ,ἴγδέ ρβαββουθῖ, 6 
Βα σϑηΐ ἴο Ψογυβαίοτα ; θαΐ 411} {86 οἶμον Εἰνδηρο δίβ σῖγα ἃ ΒΙ ΓΑ 8 
δοςουηΐ οὗὨ 18 οἰ θδηβίηρ (Π6 ἔθη ρ]6 αὖ [18 ἰαδὲ βᾶββουοσ. Τῇθβα ἔτσο 
δοίβ, ΒΟΘΥΘΥ, δα στ οἷν ἀἰβογοηῖ, ΗὄἪ τοϊδίθθ {π6 δοίϑ οὗ ΟἸ τιδὲ 
Ὀοέογα [Π6 Ἰταρτϊβοητηθηΐ οὗ Φοη ἴΠ6 Βαρίϊδῦ; {86 τψοααϊηρ δἱ ὕδπᾶ ; 
1{Π6 οὐγα οὗ {π6 τηδὴ γἶῆο δα Ὀδοη Ὀ]1πὰ ἔτοιῃ πἰβ Οἰγίῃ ; 16 ΓΟΒυΓ- 
Τοοῦοη οὗ 1,δΖαγαβ; {π6 ἱπα!σηδίοη οὗ π|488 ἀσαϊηβύ {86 σγοσδη ΠΟ 
δηοϊηθα οὐἱσ 1, ογὰ ψΣ τ οἰπίπιδηΐ ; [86 νἱβιῦ οὗ 116 αστθοῖκβ ἰο «6818 ; 
Π18 ψαϑῃὶπρ [86 ἔδαοῦ οὗἁἨ 18 ἀἸΒοῖρ168:; δηα [18 σοῃβοϊδίοσυ αἸβοοῦγβα ἴο 
{πο πὰ ΡΥΘΥΙΟΌΒΙΥ ἴο 18 ῥῬαββϑίοῃ, «ὡ{0}}π8 (ἀοβρϑὶ αἷθο οοῃίδὶ 8 τ ΟΤΘ 
ρἰαη δηά ἔγεαυθηῦ αβϑυσγδηοαθ [μ8η {Π086 ΘοουΓτὶηρ 'ῃ [86 ΟἾΠοΥ (ἀοβ- 
Ραἶβ. ἰμαῦ 688 18 ποῖ ΟὨΪΥ 8 ρχορμδθί δηά σρθβθθηρος οἵ (ὐοα, Ὀυΐ 
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αἶδο ἐμαὶ δα ἴβ {μὲ Μεβοϑίδι, {π6 βὅοῃ οἵ αοα; δῃᾶ δββοσίβ ἢΐ8. ΡΓο- 

οχϊβίθποο δπὰ ΠΥ ἴῃ {μ6 οἰδαγαδὲ δηὰ πηοϑὲ ἀἰβύϊποῦ ὕθγιηθ. 

ΨΙ1. ϑαϊπιαδίιβ, ατοίϊαβ, Βοϊίθη, δηὰ οἴ μον οὐἱοθ πᾶνα Ἱπιαρὶηοα 

ἐμαὶ σοῖη ἀ14 ποὺ τυῖΐθ δἰ αοβροὶ οτἱρί μα ]γ ̓ὰ τοῖς, θαΐ ἴῃ (ὰ6 

Ογχῖδο ἰδηρθασο. ΤῊΐθ ΒΥροίμ6β18, ΒΟυγΘΥΟΓ, 18 οοηἰγααϊοίοα ὈΥ {86 

απαπθουβ οοηβοηΐ οὗ ΟἸ στ ἰβαδῃ δαθαϊγ, νυ Β 1 ἢ αθάγταβ ὑπαὶ Πα σ τοῦθ 

τ ἰὼ Οτθοῖ. [Ἃἢ δἀάϊθου ἴο {86 οὈβαγναῦοηβ δἰγοδαν οβεγθα, γεβρθοῦ- 

ἴηρ; [86 οτὶρπαὶ] ἰδηριαρα οὗ [μὲ Νὰ Τοβίδιηθης ", 716 ΠΊΔΥ͂ ΓΟΠΊΔΓΚ, 

{παῖ [6 Ηδρταίβιηβ οοσαγτίηρ ἴθ {πἰ8 οδρεὶ οΟἰθαυΥ ῥγονθ ὑπαῦ 1 

γγᾶ8 οΥ̓ρΊπα ν τι τΐθῃ ΕΥ̓͂ ἃ ὅθ. Η18 Βῖ 716 γγ)ἃ8 Ργοπουποραᾶ ὈΥ Μὶ- 

ἜΠ δα 188 ἰο δὰ Βοίίεγῦ δπᾶ τόσα πθηῦ {μδῃ {παὺ οὗ {πΠ6 οἴπεν Ενδηρθο- 

1188: δηὰ μ6 δβοῦῖθεβ 118 βχϑ]θηοα (Ὸ {86 ΓΔ ΟΙ ΠΥ δα ἰδβί ἴῃ 186 

ατϑοῖς Ἰαπρααρα ψ μοι [86 Θροβί]θ βθθηβ ο πᾶνε δοαυϊγθά ἔτοΣ ΗΒ 

Ἰοηρ᾽ τϑδίάβποα αὖ Ερββθβϑυ8. Ηΐβ πδιτϑῦγα 18 οΠαγδοίοσιβοα ΟΥ̓ β1η- 

σΌΪΑΣ Ῥογβρί οι, δπα ΟΥ̓ [86 ταοϑῦ υπαβεοίοα Β' τα] ἸΟἾ Υ δηα Ὀεηονο- 

ἴοποθο. ὙΤῆοτα ἈΥ6 ἔδυ μαββᾶσοϑ πη Ηοὶγ ὙΥ τις πιοτὸ ἀθ ΡΙῪ αβδοϊηρ, 

ὕπδπ 118 Εἰσδηρο 1808 πατγαῖλνα οὗἩ [86 χϑβαγγθοίΐοῃ οὗ 1[μάζαγαϑ. 

ΟΗΑΡ, ΥἹΙ. 

ΟΝ ΤῊ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙἘΒ. 

1 ὙΠῈ ὈΟΟΚ οὗ (πΠ6 ΑΟΤΒ ΟΕ ΤῊΣ ΑΡΟΒΤΙΕΒ ἔοστηϑ ὑπὸ ΗΠ διὰ Ἰδβὺ 
οὔ 186 Βἰβίογῖοαὶ θοοκβ οὗ [6 Νὸνν Τοβϑίδτηθηΐϊ, δηὰ οοπηθοῖβ ἰπ6 (ἀοθ- 
ρΡ6 18 ψῖθ 1Π6 ΕΡΙΒΈ168 ; θαϊηρ᾽ δὴ υδϑία] ροβιβοσιρῦ ἴο [88 [ὈΥΠΛΘΥ, δηὰ ἃ 
ῬγΟρΡΘΡ ἰηἰγοάδυοσίϊοπ ἴο {86 ἰαιίαεγ, ΟἹ {π18 δοοουπΐ 11 μ88 Ὀθθὴ ρθηθ- 
ΤΑΠῪ Ὀἰδορά αἴογ [86 ἔουγ (ἀοΒρε]β, ἐπουρῇ (48 ΜΊΟΜ86118 μ88 τοιηαγκθα 
1ῃ ΒΥ ΓΆΪ δηοϊθηΐ Τ᾿ Παβουρ 8 ἃ ὙΘΙΒΙΟῺΒ 10 18 ΥΘΙῪ ἔΓΘαΌΘΠΕΥ οἷα 
αἴτον (μη6 Ερ 8168 οὗ δι. Ῥδυὶ!. 

γατγίουβ ΤΊΤΙ,ῈΒ μαναὰ θ6θὴ ρσίνϑῃ ἴο {18 ὈΟΟΚ τ ὨΙΟΒ ἀγα ποι οθα ἴῃ [86 
οὐ σαὶ οἀϊομβ οὗ 186 Νεν ἡλδνπηρόν ΤΏυΒ, ἴῃ ἴπ6 Οοάοχ ΒαΖῷ, ΟΥ 
Οαμαρτιάσα τηβηαβογὶρῦ, 1Ὁ 1ῖ8 ο41168 ΠΡΑΞΕῚΣ ΤῺΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
ἐλο «οἰβ οΥὁ Τταπδαοτίοηϑ Ο0 ἐδε “Αροεδέϊε56. ἴῃ [η6 (οάοχ ΑἸοχδπατγιπαβ, 
Δ ΤῊΔΩΥ ΟἾΠΘΙ πηληβοσὶ ρί8, Ὁ 18 δα 164 ΠΡΑΞΕΙ͂Σ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ἐλ “εἰς ΟἹ ἐμὲ Ηοῖν “ροεβίϊο5, ν ἈϊΟἢ 1116 18 α180 δαορίοά 
ὈΥ τηοϑῦ οὔ {π6 ατρϑοὶς ἀπὰ 1,δἰΐη Εἰ ίῃοσβ. ὙΠ6 βγϑί οὗ {1686 νδγίουβ 
8668 18 {πᾶὖ υἱοὶ 18 δἀορίθα 1π {Π6 μυϊηἰοα 6] 1018, ἀπά ἴῃ 411] τηοάθστι 
νϑυβίοηβ; δαῦ ὈΥ ΠΟΤᾺ 10 νγᾶ8 ργθῆχϑα 10 18 ΠΟΥ͂ Ἰταροββῖ 0]8 ἴο δβϑϑϑῦ- 
ἰΔῖη. ΤῊϊ8 ὈΟΟΙ Θοηΐδ!ηβ στοαὶ ρατὺ οὗἩ {86 ᾿ῖνθθ πᾶ ἰγαηβδού!οηβ οὗ 
ϑι. Ῥείοσ δῃα δὲ, δαὶ, δῃὰ οὔ {ἢ6 διβδίοσυ οὗ (86 ΟἸγιδίδη ομυτγοὶ ; 
ΘΟμ ΔΘ ΠΟΙηρ δ [16 ὉΒοθηϑῖοη ΟὗἨ ΟἿΣ ϑδυϊουγ, δπὰ Ὀθὶηρ οοπεϊππθα 

ἡ ΜΙομΔς 18, νοὶ, 1:1, Ρῃ, 808---81δ. Οη (ἢς ἀφο βίο ὑθϑεϊ ΤΏ ΟΠΥ͂ οὗ ϑιαὶπὶ ΦομιηΒ ΟΟΒρεὶ ἴο 
116 νη οΥὗὨ οὰγ ϑανίουσ, βοὸ Βίβιορ ΒΙοπιβῆεὶ 8 “ Εἶν 1βοίαγοβ, ἀοἰἐνογοὰ οὐ 180 
. ἜΠΕΟῚΕ ἀὐῥυς 1,.οηῖ, 1828." 1Τοηάοη, 1823. 12τηο. 

ΡΡ. 14, φωρτὰ. 8 Τηϊτοά. νοὶ]. 11]. ΐ, Ρ. 816. 
Ν ΟδΡθ6}} οη ἴδο Θύ08ρε]8, νοὶ. ἴΐ. ΡΡ. 192---196. Καϊηδεῖ, Οοπηπι. πημΣ Τὰν. Νον- 

Τοβῖ. νοὶ]. 11]. ῥ. 38. εἰ δεᾳ. ῬΥΙΙΣ, [πίγοὰ. δὰ Νου, Τοβί. Ρῃ. 208---226. Ὑίδβοσ, Ηδστῃ, ὅ8οσ. 
Νον. Τοβῖ. ρδγβ. 1. Ρ. 840. Ραγθ 1. Ρ᾽. 26θ8---268. ᾿ 
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ἄονῃ ἴο δ. Ῥαι} 8 δυεῖναὶ αἱ Βοϊηθ, δῇ μἷ8 Ἀρρθὰὶ ἰοὸ βϑασ, δοῃχ- 
ὈΥΙδι πρὶ ἃ ΡΕΓΙΟά οὗ δροιυῦ {μιγΓΥ γθ ΑΓΒ. 

11. Τμαῖ δὲ. Τυκο γὰ8 {π6 δαῖμοῦ οὗὨ ἴπ6 Αοἰβ οὗ 86 Αροβί]ββ, δδ . 
Ὑ6]1 δϑ οὗ ὑπ6 (ἀοβρθὶ ψ ΙΟὮ ὈΘΔΓΒ Ὦ18 Πδτη6, 18 ουϊἀθηΐ Ὀοίἢ ἔγοιῃ τῃ6 
᾿π τοαποίίοῃ, μα ἔτοπι [8 ἈΠΔΠΙΠ]ΟῈ8 ἐαβεϊοη168 οὐὗἉ 1Π6 δαυ]ν ΟἸτῖ8- 
188. Βοίἢ ἃγὸ ᾿πϑουιθθα ἰο ΤΠΘΟρΡΠΙ]ι8Β; δηά ἴῃ {Π6 νεΥῪ ἢγβὺ γϑγβθ 
οὗ {μ6 Αοἵβ [Π6Γ6 18 ἃ ΓΘ ΠΟ6 τη8646 ἴο ἢ18 (ΛοΒροὶ, τ] οἢ δ 681}8 ἐλδ 
γπιον Τγεαΐΐδο. Ἐτοτὰ ἴμ6 ἔγθαιθηῦ 86 οὗ {86 Εγβύ ρϑύβοῃ μ᾽ υγαὶ, 1 
18 οἶθδγ ὑπαῦ ῃ6 νγγᾶδ ργθβϑϑῃύ δ τηοϑὺ οἵ {Π6 ἰγβῃβϑδοίοηβ μα στοαί. Ηδ 
ΒΡΡΘΑΥΒ ἰ0 ἢᾶνθ δοοοιηραηϊθα δι. Ῥδὺ] ἔἴτοπιὶ Τυοδθ ἰο ῬἈΠΠΠρρΡΙ; ἢ6 
αἷἰθο αὐϊοπαθα ἢϊτὰ ἴο «“6γυβδίθιῃ, δΔπα δἰἴζογνγαγαὰβ ἴοὸ Βοσλθ, τ ἤοσα ἢ6 
ΤΟΙΔΙΠ6α ὕνχο γΘΆγ8, ἀυσίηρ ὑμαῦ Ἀροβυ ο᾽ἾΒ ἤγθῦ οοηῇποηιοπὶ. Αοοοτά- 
ἸΟῪ μα πα δ(. Σ0Κ6 ραγ ου]ΑΓΙΥ τπηθηιοπϑά ἴῃ ἔπτο οὗ {π6 ΕἸΡΙ 8168 
τι ἢ ὈΥ δ. Ῥδυ], ἔτουχ Ῥοπγο, ἀυτίπο' {πὲ σοη ποιηθηΐ. Α.5 {π6 
Ὀοοῖκ οὗ Αοἰβ 18 οοῃθπιθά ἰο ὅπ6 δηά οὗἉ [Π6 ϑοοοπὰ υϑδὰγ οὗ ϑ5[. δα} Β 
τι ρΥ]βοηπηθηΐ, 10 οΘου]α πού αν Ὀ66ῃ ᾿τι θη Ὀοίογα {Π6 γϑαγ 68 : δηὰ, 
88 6 ἀοδίμ οὗ ἰμαΐ ΔρΟϑ[16 18 ποῖ τηθηϑοηδά, 1Ὁ 18 Ῥγόθα]6 {μαὺ (6 
Ῥοοῖς γα8 οοιῃροβθα Ὀοίογα ἐμαὶ δνθηῦ, τ Π]Οἢ 18 Βιρροβεα ἰὸ μᾶνθ 
ΒΔρΡαπηθα Α.Ὁ. 6ὅ. ΕῸΓΣ {π686 τϑϑδοηβ, ΜΊΟμΆ6118, Ὠσ. Τιᾶγάποσ, Ὠγ. 
Βϑηβοῃ, Βοβθηγαΐ]]οσ, ΒΙΊΒΠορ Του] π6, ἀπ {Π6 ροπογα νυ οὐἨ οὐ τῖοβ, 
αδϑίσηι (η6 ἀαία οἵ {818 ὈΟΟΚ ἴο (Π6 γϑὰσ 68. 

ΠῚ. Τὸ {86 ρϑιυῖποηθββ 84 δα ΠΘηΠΟΙν οὗὨ (818 ΒΟ, 6 δαυν 
Ομγιβδη ΕἈΙΒΟΥΒ ὈθαΓ πμδηῃϊμηουβ ἰδϑίϊηοηγ. Νοῦ ἴο τηϑηθοη 110 
αἰϊοβία9η8 οὗ [6 Δροβίοϊιο ΕδίΠοσβ, ἴῃ {86 ἢγβὺ οαπίυγν, τ μῖοἢ Πᾶνθ 
ὈΘ6η οΟ]]οοἰοα Ὀγ Με. “Ψοη68, 0.18. Ββθηβοι δηά [γάμο σ᾽, τ 6 ΤΥ γϑιηδγκ 
1μαὲ Ισεπρυβῆ δηα Τογίυ ] 8} “, ἴῃ [6 βοοοηα δθηςτΥ, ὈοΙἢ δβου θα 
186 Αοἷβ οὗ {πΠ6 Αροβέϊεβ ἴο δι. 1Ζ0.Κ6. Απαὰ {Π61Ὁ δυἹ:άθῃησα 18 οοῦ- 
ΤΟδογαίθα Ὀγ ἰμαΐ οὗ Οτίρϑῃ, ΨΘγοσηθ, Αυραδίϊηθ, ΕἸ Βα ᾽ 8, ἀπά 4]} 
Βι βααπθηΐ 600] 68: ϑ1ο 8] τυ ίοσβῦ ΕἸσΒοσ, ΟΠ γγβοβίοπι δη οὔμοῦ 
ἘΔΙΠοΥΒ Ἰη οστη ὰ8 ἰμαὺ {π18 ὈοοΪς 88 δμπιιΆ}}ν τοϑα ἴῃ [π6 ΟΣ ἢ 68 
ΘΥΘΥῪ ἀΑΥ Ὀούπν θη [Π6 ἔδβίναὶβ οὗ Εἰαβίοσ δῃὰ Ῥρηΐδοοβί οσ ΥΥ μϊ 8 η- 
ι146.6 ΤἼα ΄ ΔΙϑη 188, ᾿πα 664, 848 γΥ8]}] 88 [ῃ6 Ματγοϊοηϊίθθ, βουνοῦ ἢ 8, 
ἀπά βοιηθ Μδῃϊομθδηβ, τοὐθοϊοα τμ6 Αοἰϑ οὗ [Π6 ΑΡοβί]6β, ποῖ ἔγτοτη ἢ18- 
[οΥΊ08] τθάβοηβ, θυὺ θϑοδιβα {πο Ὺ τ] αἰθα ἀραϊηϑῦ (Π6ῚΓ ΟΡ] ΠΙΟῺΒ: ῸΓ 
1π6 Οπορϑίϊο8 (οὗ νιοὶ βοοῖ τἢ6 Ὑ δ] ΘΓ] Δ ὴ8 δηα ΜΑγοϊοηϊαβ νοσα ἃ 
Ὀγαποὴ) αἰστηθα {μα {μ6 (σοοὰ οὗ {μ6 Ο]ὰ ᾿Τοβίαπηθπι νγαβ αἰ δγοηΐ 
ἔγοσα [86 ἀοἄ οἴτδπε Νὸνν Τοβίδιηθηΐ; δπὰ (Πδ΄ Δποῖμοῦ ΟἸτβί, ΑἸ γθης 
ἔγοιῃ ον νου, 188 ρσοσηϊβοα, Τὴ6 ϑονουῖδηβ ἀπα ΕἸΠογα [68 δ[γ6- 

. ὨΌΟΌΒΙΥ 1πδἰβίθα ΠΡΟῚ ΔΌΒΕΠΘΠΟΘ ἔγοτα οοσίδιη ἀυί0 168 οὗ ἔσο; τ ΠΘΓΘΑΒ, 
ἴῃ {86 ὈοΟΙ οὗ Αοίβ, [Ππ6 Ῥχοχωηϊβοιοιβ 86 οὗ ἔοοα 18 Δ] ουσθᾶ, 1,8βί]γυ, 
Μδπθδ τ ϑηθα Πιστηβο] ἢ ἰο Ὀ6 ἴδίκθη ἴοσ “186 Οὐομηξοτίον," ν ἢο Βαὰ Ὀθϑῃ 
Ῥτοσαϊβοα ὉῪ ΟΜ στιδὺ ὑο 18 δροβῇθβ ; θαΐ ἴῃ {86 Αοίβ 1} 18 τοϊδίδὰ {παΐ 

1 (οἱ. ἴν. 14. ῬΆΙ]οΙ.. 24. 
2. 72οπεβ οἡ ἴ6 ὕδποῃ, νοὶ. ἱϊϊ}. ΡΡ. 129---186. Ὧγ, Βϑηβοῃ ̓ Β Ηϊβὲ. οὔ ἐς Εἰσϑὶ Ῥ]απείπα 

οἵ ΟΡΠΕΠΒΟΙΣ το]. 1ἷ. ΡΡ. 8325---830. 24. οὐϊξ, Ὧν. ΓΑγάποτΒ ΟΣ ΚΒ, ̓πάθχ, γοος Δεν οὗ 
ἐλε «ροϑβεΐεδ. 

3 τιν απετὶ ϑνο. το]. 11. ΡὉ. 162,163.; 4ἴο. το]. ἱ. Ρ. 8038. ΒΘ ΒΟΙ, το]. ἰΐ. Ρ. 330. 
4 Τοϊὰ, ὅγνο. νοἱ. ἱϊ. ΡΡ. 261, 262.; 4ϊο. το]. 1. Ρ. 452. Β6ηβοη, γοἱ. 1ϊ. Ὁ. 831. 
5 ῬρησΟΏ, το]. ἰΐ. ὑῃ. 821---824. Ταγάποσ, ϑνο. το]. νἱ. ὑρ. 145---147.; 410. τοὶ, ἰἀΐ, 

ῬΡ. 206, 307. 
ΒΘΏΒΟΗ, ν0]. 1. Ρ. 332. Ι,Δγάποσ, ὅνο. γ0]. ν. ΡρΡ. 138, 184.; 4ἴο. νοΐ. ἰΐ. Ρ. 608. 
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{π6 Οοταΐονίοσ ἐμαὶ μα Ὀθοπ 80 Ῥτοιηϊβοά νγὰβ {π6 ΗΟΥ ϑριγι, γΠῸ 
μὰ Ὀδϑῃ βοηΐί. ΤῊΘ σϑᾶβοῃβ, ἐπογϑίοσθ, ΨΥ [π6 ὈΟΟΚ νγ88 γο)εοίθα ὈΥ͂ 
ἴπ6 δϑονβθ-πιοηϊοποά βοοίβ, σοῦ ποῦ ἰδίοσιοαὶ, Ὀαὺῦ ἀοοίγη] ; Ὀοσδιδα 
{Π6 παγγαίδνο οὔ 186 βδογϑά ἢἰβίογιδῃ οοηϊγδαϊοίθα {Π6ῚΓ ἀΟρΤΩΔ8 ; δι)ἃ 88 
(ΠΟΙΣ ΟΥΓΟΥΒ ὝΟΓΟ ἀοίοοίοα δπά γα θα ΟΥ̓ ΘΟ ΘΙΩΡΟΥΆΓΥ ἩΓΙύοτβ ̓, (Π6 
πα Δ 1864 δηα ππβαρρογίοα ΔΒβογοη8 οὗ {1686 ΒΘΓΘΙΪΟΒ ΔΓΘ 80 ἔᾺΓ ἔτοπι 
᾿Ἰαραρπΐηρ' [86 ὙΘΥΘΟΙΥ͂ πα ΘΠ υΪΠΘΠ688 οὗ {π6 Αοἱβ οὗ [π6 ΑΡοβ:188, 
{πδῖ, οἢ. 116 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, [Π6Υ δῇογα ἃ ἀθοϊβῖγθ δῃα οἱ ]αῦθγαὶ ἰθβι π ΟΩΥ 
ἴῃ ἴΆνουγ οὗ {πΠ6 ὈοΟΚ. 

ΙΥ. δι. Κα ἀοθ8 ποὺ Ἀρρϑᾶσ ἴο παν ἱπίθηἀρα ἰο τεῖΐα ἃ οοπῃ- 
Ὀ]οῖθ βοοϊοβἰϑίϊοαὶ δἰβύοσυ οἵ {86 Ομ γιβῆδη Ομυτγοῖ ἀυσίπρ' {π6 ἤτϑὲ 
ΤΠ ΥΟΥ ὙΘΑΓΒ ΔΙΌΘΣ ΟὟ ϑϑυ ου τ Β ΒΟ βΊ 00, ΠΟΥ Ἔσθη οὗ δύ. 40} Β [16 
ἀυτίηρ {μα ροτϊοᾶ; ἔοσ μ6 [88 δἰπιοϑῦ ΒΟΥ οὐ οα τμδῦ ρϑββοά 
διωοηρ; [86 76 }78 δέν [Π6 οοῃηνθγβίοη οὗ (μδῦ δροϑί]β, δῃὰ 18 τοί! ν 
δ᾽ 16ηῦ σοποργηΐηρ [Π6 Βργοδα οὐἉ ΟΒγβ δηλ 1ῃ [86 Εὐαδ δηἀ ἴῃ Εργρί, 
48 ΜὙ6]11 45 {π6 ουπάδϊοη οὗ (πΠ6 ΟἸυτοῖ οὗ ΟΠ γὶβὲ αὖ Βόουμο, 8. δ} 
Ἰουτγηθυ ἰηΐο Ατδῦϊα, δῃμἃ τ ΔΩΥ ΟΥΠΘΓ (ορῖ08, ἰβουρἢ {Π6 ἸαθουτΒ δπὰ 
βυ ἴδυϊηρδ οὗ {Π6 οἰ Δροβϑί]θβ οου]Ἱὰ ποὺ Ὀὰὺ μανο δβογάθα {μ6 τηοϑὲ 
1 ΘΓΟΒΈ ΩΡ τηϑίθυα 8, μ8α 10 [4]1|6 τι] Π18 ἀθβιρῃ ὕο πᾶνε οοτηροβοὰ 
δὴ ΘΙΏΓΟ Ἐ ίοεν οὗ {16 Οδυτοῖ. 

ΠῚ τὸ οδγ ΠΥ Ἔχϑιΐηθ (86 Αοἰβ οὗ [ἢ ΑΡοβί]68, νγσα 8}8}} ραεγοοῖνϑ 
[Παῦὺ 50. Τὰύκα Παα ὕνο οὔ͵ θοίϑ ἢ νἹῸῪ :---1. Τὸ τϑὶαΐθ ἴῃ τ μδΐ Δ ΠΟΓ 
1Π6 ρἰϑ οὗ {μ6 Ηοἷγ ϑριγιῦ τ γ6 οοπιηιππιοαίθα ο ἔΠ6 ἀαγ οἵ Ῥοηίο- 
οοϑί, δῃά {6 βυθδοαυθηῦ ταῖσδ ρογίοσιαθα ὈΥ [86 δροβί!θβ, ὉῪ 
ΜΠ ἢ (86 γαῖ οὗὁἩ ΟΣ Β ΔΗΣΥ νγὰ8 ΘΟ ἢττηθα, ἢ δα μθηθο δοοουηΐ 
ΟΥ̓ 1818 τιδίϊου γὰ8 δὺβο ἿΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ, δοοδυβα ΟἸγῖϑὶ ὨΔα οἴθδη 
ΔΒΒΌΓΘΑ Ὦ]18 αἸΒ010168 ὑμαῖ {Π6Υ 80] τγοοοῖνα {86 ΗοΐΪγ ϑρ1γ1.----2, Τὸ 
ἀθ]ῖνοσ θυ οὶ δοσοιηίθ 88 ργονϑα {Π6 οἰδίπι οὗ {π6 (ἀθη [1168 ἴο Δαπη βδῖοῃ 
᾿πίο {86 Ομυτοῖ οὗ ΟἸτῖβί,---α οἰαῖπα ἀϊθβρα θα ΟΥ̓ (μ6 “678, ΘΒρβοῖδιν 
δὲ 186 τ σοι δύ, Γυα τπσχοίθ {π6 Αοίβ οὗ [88 Αροβίϊθβι ἀπά αὶ 
γγ88 {818 ὙΘΥῪ οἰγουτηβίδημοθ σοι οχοϊ θα {Π6 Βαίσρα οὐἉ {16 “6)78 
Ἀρ Ιηδύ δῖ. ὕδυϊ!, δῃα οοοδϑιοηθα ἢ18 Ἱπαρυ]βοητηθηΐ πῃ Βοπιο, ἢ 
ΟΣ δύ. Τῦϊκα οἰοβθα μἰβ ἰϑίοσυΥ. Ηδποθ Μ͵ὸ 866 {Π6 Γαδβοὴ ΨὮΥ ἢΘ 
τοἰδίθβ (οἰ. υν1}}.} {86 δοῃνθσβῖοι οὗ 86 ϑαιηδυ δη8, δπα (οἷ. Χ. χὶ.) 
1886 βίοσυ οὗ Οοσμοίυβ, σι βοπὶ δύ. Ῥοίοσς (00 ψμοβα δυϊμουιν 1}Π6 
ΔαάγΟΓΒΑΓΙΘ8 οὗ δῖ. Ῥδὺϊ! μδα δρροαϊθα ἴῃ ἔδνουσ οὐ οἰγουτηοϊβιοη 3) 
ὈαρτϊΖαά, Τπουρἢ μ6 ψχϑ πού οἵ {86 οἰγοιπχοϊδίοθ. Ηδθηοθ αἷδὸ δ. 
1υΚα τοϊαίθθ (π6 ἀσίοσιϊπδίίοη οὗ ἰπ6 ἢγβί ΘΟῦ ΠΟΙ ἴῃ «ΓΘ γβϑίοτα 
χοϊαίϊνο ἰο ἴπ6 1ρονιοαὶ αν : δπα [(ὉΣ (Π6 8816 ΓΘΆΒΟἢ ἢθ6 18 ΙΏΟΤΘ 
ἀμἶἴαβα ἴῃ μἷ8 δοοουπΐ οὗ δύ, 88} 8 οοῃνογβίοῃ, δῃὰα δύ. δ] ΒῬγϑβδοὶ- 
1ηρ' {Π|6 (ἀοΒρ6] ἰο [86 (ἀφ ηΈ1168, ἔμδη ΟἹ 8ΗΥ͂ ΟἾ ΒΟΥ βυ)]θοὺ, 10 18 ἔσὰθ 
{παῦ {16 “]1016 τοϊδου, σοῦ δὲ. Τυκα ἢδ8 ρσίνθη (ο0ἢ. χἱὶ.), μα8 πὸ 
οοπηροίίοι τὶ τἢ {π6 Θομγοσβίοη οὗ {16 (θη {1168; Ὀυὺ ἀυτίηρ {Π6 ροτγὶοά, 
ἴο ψΒοἢ (μαῦ Θμαρίοσ σοἰαΐθθ, δὲ. Ῥδὰ] Ἀ]π,86 17 τγαϑ ρσγθβθηῦ δ Ψοσγι- 
βᾶ]θπὶ (866 Αοίβ χὶ, 80. χὶ!. 26.), δηὰ 10 185 ῬγΌ Δ Ό]6, ἴον {μαῦ σϑάβοῃ, 
Γπαῖ δ, ἴχυκο 88 ᾿πἰτοἀποοᾶ 11. Βαΐ ἴΠ6γ6 18, 8. Α {π|τὰ ορίηϊου, 
γ᾽ ΒΙΟἢ. ΜΊΟΙΔ6]18 {ΠΠ}Κ8 ποὺ ἀδνοϊά οὗὨ ρχορϑὈ]γ, νἱΖ. ὑμαὖῦ δὲ. [λκὸ 

1 Ἰγόηδδυβ δάνογδυβ Ηρζοδβοα, 110. 11}. ς. 125.. Ὑμοοάοχοι, Ηἱδι, Εποὶ, ἰδ. ἱ. 6, 231. Αα. 
Βυδιῖηθ ορὶδῇ. 25]. οἵ οοῃίγ Εδυδίμπηι, Ὁ. χὶχ. ς. 81. 



Οη ἐδλὸ “εἰ8 οΓ᾽ ἐδε “4 ροεέΐοϑ. 419 

γασ]ῦ ἀαδῖρη ὅο σϑοοσὰ ον {μόδα ἔμβοίβ ποῖ μα Πα οἰ ΠΟΥ ΒΘ 6 ἢ 
[861 ΟΥὁἨ Δα Ποατα ἔγοτῃ δυϑ- ὙΣΌΠ68868. 

Υ. Τὴ Αοίβ οὗἉ {π6 Αροβίίθβϑ, ΜΊοδ6}18 ΟΌβθνγυθβδ, ὑγεσα δυο} 
τὶ 6 ἢ ΙΓ ἃ ΤΟΙ ΘΥΔΌΪΥ βίγιοῦ δἰ θοη ἴο σὨΤΟΠΟ]ορἕοα] οσάθυ ἢ ἱμουρἢ 
δῖ. 106 ΠΔ8 πού Δ χοα ἃ ἀδίθ ὕο ΠΥ ὁμ6 οὗ {Π6 ἔλοίβ σοοογάβα ὈγΥ͂ 
Ὠϊ. ΤθΓΘ 8Γ6, ΒΟΎΘΥΘΥ, ΒΟΥΘΓΒ] ρατίβ οὗ {818 ὈοοΪς, ἴῃ 1 Οἢ 606}6- 
ΒΙ4 8108] ΒΙΒΟΓΥ 18 σοι δ᾽ πΘα ὙΥ] 8 ΡΟ] 108] ἔδοίβ, {Π6 ἀδἴοβ οὐἁ γν ΒΙοἢ. ἃ ΓΘ 
Κποόνῃ : δηᾶ ἰδθθ6 Μ|ΙΟἢ86118 88 δῃἀθανουγοα ἴο ἀσίοσχῃϊηθ, θθοδῦβθ 
[86 ΘὨΓΟΒΟΪΟΡΎ Ὑ}1}}} ποῖ ΟὨΪΥ σοηίσιθαΐα ἰο ᾿]Πυδίγαϊα [η6 Αοἱβ οὗ 186 
ΑΡοβε16β, Ὀὰΐ αἷϑο ν711}}} αϑδβιδί 8 1ῃ Αχιπρ' [86 γδαγ ὙΠ 6 ΤδηΥ οὗ 8. 
Ῥαυ}]8 ΕΡιβ|1905 ψγοσθ τυ θ. Τακίηρ (ὉΓ σταηίοα, ἐπογαΐοσθ, μα 
{815 ῬΟΟΚ ΘΟΙΩΠΊΘΠΟ6Β ν᾿ (ἢ 6 γον 38 οὗ [Π6 ὀμηθιδη 861 (ἴῃ τ ΠΙΟᾺ 
οΑΙου] δέοι μα Ὁ] ον 8 Ασομ ῖϑπορ [76.16γ), μ6 μα8 ρίνϑη τ [λ6 [Ὁ]1ον- 
1ηρ Β61168 οὗ ἀαίαβ : --- 

1. “ΤΠ ΕἸγ δὲ ὁροοῖ, Δἴ [6 σοτηπηθηοοιηθηῦ οὗὨ {μ6 ὈοΟΟΚ, ἰβ δὲ οἢ. χὶ. 29, 80. ; 
ἴογ Ὑμδὶ Βαρροποὰ Ὀοίνθθῃ (86 ἢγβὺ Ῥαοηϊδοοδὶ δίοσ Ομ τὶβι 8 δϑοθηβίοῃ δηὰ {18 
ῬΟΤΩΣ 8 ψἰϊουῦ ΔΗΥ ΠΊΔΥ ΚΒ οὗἩ σὨγοποίοσυ. Βυΐ δῇ οἰ. χὶ 29, 80. να Βᾶνϑ δ ἀδίϑ : 
ὉΣ {86 ἔδηιῖη6 Ὑίοἢ ἴοοκ ῥἷδοα ἴῃ {86 (τα οὗ ΟἸδυ 9 Οασϑαν, δηὰ τ δὶς ἱπαυσοᾶ 
186 ἀἰϑοιρ [68 δὖ Απυοοἢ ἴ0 βοπὰ το θοῦ ἴο ὑμὶν Ὀγθίῃγοη ἴῃ 9258, Βαρροποὰ ἴῃ 186 
ἔουτίὰ γοῦν οὗἩ ΟἸδυά  8᾽8 τοίρη, (μα 18, ἴῃ (ἢ6 γοῦν 44 οἵ [86 ΟἸγβίίδῃ βογϑ. 

2. ϑεοοπά ἐροοῦ. Ἡοτοὰ Αρτῖρρβ ἀϊ68 δβοῦὴ δες 6 μδὰ ρυΐ ἴο ἀθδίὰ {{π6 προβῇ ]6 
5. Φ4π|68: δηὰ δῦουϊ ἐμαὶ ἴπη6 δί. Ῥδὺ] δπὰ δι. Βδγῃδθδβ γοίυση ἔγοσῃ Φογιβαίοση 
ἴο Απιίΐοον, (οἈ. χὶϊ, 21---26.) ΤΝ8 15 801}} ἴῃ (86 γϑὰγ 44. 

8, Τλῖγα ἐροοΐ. (οἷν. χνὶϊ. 2.) 5ΠΟΓΡΟΥ διέθου ἴ86 Ῥδηϑπιοηΐ ΟΥ͂ [86 “6078 ἔγΟσΩ 
Τίαὶγ ὈΥ ΟἸαυάίυ Οερβαν, δι. 18] γγίνϑ δῦ συ. ΟὐΟπηπιθηϊαίοσβ δχ {86 ἀαῖθ 
οὗ δά ἰο {μ18 ἀνοηῦ; Ὀμὺ 1ζ 18 υποογίαΐη, ἴον ϑυδίοῃίιβ, [86 ΟὨΪΥ ἰδίοσίδῃ το 888 
ποίἸορα {ἢ18 ὈδΔη θη πηοηΐ οὗἨΉΠ6 “δνν8, πη  ΠΌἸΟΙΒ ἰὃ Ὑὶτουΐϊ ἀδίθ. 

4. Ῥουγίλ ἐροοὰ. δι. Ῥαμ] οοπιεβ ἰο “9 6γυβα]θπι, γμογθ Β6 'β ἱπιργίβοπθα ὉῪ ἰδ9 
εν8, ηοῦ Ἰοησ οἷος (μ6 αἰβλθογ θθηοοΒ τ ἢ πΈΓο οχοϊθα Ὀγ ἴ86 Εργριίίδη. (οἢ. 
χχὶ. 87---359.) Τμΐ8 ᾿τργβοημηθηῦ οὗ 81. Ρδὰὶ Βαρροπθὰ ἴῃ [16 γϑαγ 60, ἴῸγ ᾿ξ ττδβ 
ΕΟ ὙΘΆΓΒ Ὀδίογο ΕΟ ἶχ αυ!Πιοα ἢ]8 σονοσηιηθηΐ οἵ διάδεα. (οἢ. χχὶϊ, 26., χχῖν. 27.) 

ὅ. ΤῬΌΠΑ ἐροολ. ἼτΟ γθδῦβ αἴ ἴμ6 οομηπιθῃοθιηθηΐ οὗὨ δ᾽. Ῥϑυ}᾿ 8 ̓ππργβοῃιθηῦ, 
Ἐδβίυϑ 18 Δρροϊηἰθα ζονοῦποῦ οὗ δυάδα, 4.Ρ. 62. (οἷν. χχὶν. 27., χχυ. 1.) 

Ετοαι ἴ}19 ρογοα ἔμ σὨΣΟΠΟΙΪΟΟῪ οὗ ἴΠ6 Αοἰβ οὗἩ 6 Αροβι]θβ 18 οἶϑασ. ὅδ. Ῥαυὶ 
18 δθηῦ ὈΥΙΒΟΠΘΥ ἰο Βοπι ἴῃ ἴΠπ6 δυαϊιτηη οὗ [Π6 8816 Ὑ68 ἴῃ τ οἢ Εδβίιβ γγὶνθα 
ἴῃ δυάεδα: Βα 8 8 ΒΒ: ΤΟΟΚ, Ῥά8868 [86 ὙΪΠΙΟΓ ᾿π Μα ίδ, δηὰ δγγῖνθϑ ἴῃ Βόσηθ 
ἴῃ ἐμ [0] νης γοδγ, [δύ 15, τη 68. (οἢ. ΧΧΥἹ. ΧΧΥΙ!. ΧΧν]].) 

Τῆο Αοἰϑ οὗ 6 ΑΡροβίΐθβ εἴοδ τ ὑμ6 πὰ οἵὗἉ 186 βοοοῃὰ υϑδὰγ οὗ 8ι. Ῥϑυ} 8 
ἐπι ρυβοπιηθηΐ ἴῃ ΒΟΠΔΒ ; ΘΟΠΒΘΑΏΘΏΙΥ, ἴῃ 186 γοαγ θὅ. (οἰ. χχανὶ!. 80.)" 

1 πηυδὶ Ὀ6 ποϊοοα {δμδῇ 17 (Π6 ἀαία οὗἉ 186 οσσυο!χίοη ΟΥῈ ΘΑΥ ΟΣ τη Α.», 838.) 
186 ὈΟΟΚ οὗ Αοἴϑιτηυδί σομιθηο6 80 πιο} {86 68. }16Γ.} 

118 ἀβηοα]ῦ το ἀείογμπα {Π6 ἀαίθ οὗἩ {86 δνυθηΐβ ὑπαὶ Βαρραϑηρᾶ 
θοίνθοῃ [86 δροοῖβ 33 δῃὰ 34, δῃὰ Ὀοίγθοη 44 δηὰ 60, δβρϑοίδ!]ν 
{86 {1π|6 οὗ δὺ, 40} 5 σομνθγβίοη δηᾶ οὗὨ ἔπ σοῦποῖ} δ «δγυβαΐθιῃ : 
Ασοβθιθῆορ Ποὺ ρἰδοαεβ [16 ἢγθὺ οἵ {8686 ἰγϑῃβδοοηβ α. ἢ. 86, 

1 ΜΙΟΒδε]ῖ6, νοὶ. 111. ῥαγὶ ἱ. ὑῃ. 327---881. Ὦγ. Βοηϑοη, ΒΟΊΤΘΥΟΣ, ἰ8 οὗ ορίπίοπ ἐμαὶ 8. 
Τκο ἀσείσηοὰ ἷα θοοΪκΚ ἴο Ὅ6 ΟἿΪΥ͂ ἃ σοποῖϑθ βρϑοίτηθῃ οὗ [6 ἀοοίσϊ 68 ρσγοδομδὰ ὉΥ͂ [ῃ6 
ΑΡροβῆεβ, δηὰ ηδὲ ἢθ ἯΔδ οἰ εῪ ἀοείγουβ οὗὨ ἀοβου ηρ [0.6 ΤΉΏΔΠΠΟΙ ἰπ ὙΙΟΣ 186 «{εννα, 
Ρτοβοίγιεβ οὗ {πΠ6 ρϑίθ, οσ ἀδευουῖ θη ]65, δηἃ ἴμ6 ἰάοἰαίγουϑ (πε 1168, τοῦθ ΤΣ ΒρΟ ΠΟΙ͂ 
οσοηγογίοά. Ἡδποδ 1818 ἰδαγηθὰ δυῖθοῦ αἀἰνί 68 [Π6 Ὀοοὶς ἱπίο ἰὮγοθ ῥαγίβ ΟΥ̓ ὈΟΟΚΒ, νἱζ. 1. 
ΤΕ Λγσὲ ρατὶ σοηϊδίη8 8Π δοοοῦηΐ οὗ [86 ργοραρϑίίϊοῃ οὗ 186 (σοβρ6ὶ διηοηρ [Π6 6 νν8 ΟὨ]Υ, 
ἔγοτη α. ἢ. 38 ἴο Α. "ἡ. 4], ἱποϊυάϊηρ οὨδρίοσ ἰΣ, ἴὸ χ. 2. ΤῈ ϑεσοπά σοτηργίβοβ δ δοοοιηξ 
οὔ [6 δργοδάϊηρ οὗἁὨ ΟὨ ΓΒ. 16 ΠῚῈ Ὁ διηοηρ [Π6 ἀονουΐ (ΘΠ 01168, τορ  ΙΒοΓ ν ἢ 118 ἔδυ ΠοΓ ῥτὸ- 
ὅτοδϑ δποηρ ἴπ6 Φ68, Α. Ὁ. 41 ἴο Α. ἢ. 44. (Α(ςἰ8 Χ.---Χ|}}.) 8. Απά 186 ἐῤίγαά μαζί σοπ- 
Ῥσχοβοην τ86 αϊβιιδίοη οὐὨ ΟἸ τ δι Δ ΉΣ Ὑ δαηοηρς [86 ἰἀοϊαίγουβ ΟἰθπΏ 1168, ἑοῦ τ ἢ ἰὼ 
{τ ΠΟ. Ὁ ργόρτοῦβ διηοηρ ἴπ0 ἴπὑνὸῸ Ῥγϑοθαϊηρ οἶα8868 οὗὨ ῬΘΊΒΟΠΒ, Α. ", 44 ἴο Α.Ὁ. 68, (Αοἷδ 
ΧΙ, οχχυ.) ΒΟηδΟη 8 Ηΐδι. οὗ [16 γεὶ ΡΙδηϊπρ οὐἩ ΟἿΣΙ ΒΔ Υ, γο]. 1. ΡΡ. 22---24. 



480 ]ηϊγοζμοίίοη ἐο ἐλο Λῆριο Τοβέαηιεηί. 

οἴποσβ ἰη 88. Βαυΐ, [βουρἢ γα οδηποῖ αἰζαΐπ ἴο Δρβοϊαΐθ οογίδιν. ἃ 
ΡΓΟΡΑΌΪ6 οοπ᾽δοΐαγο ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἔογηχθά. Τηυβ, ΜΊΟΠ 618 σϑιμαγίθ, ὅδ. 
ϑίθρθθη ΒΑΓαΪν βυβεγοα τηαγίγγάοτα θοίοσα Ἐ ]αΐα νγὰβ τϑοδ]]θα ἔγουι 
{π6 ρονογητηθηΐ οὗ Φυάθα; Ὀδοδαδβο, απᾶθγ ἐπαῦ ρσγοουγαίον, (86 “6 νγ8 
Βαλά πού {88 ῬΟΤΨΟΣ ΟΥ̓ ᾿ΠΠΙοἰηρ' σαρ 41 Ραμ Βῃπηθηΐβ. ΝΟΥ, δοοοσάϊηρ 
10 [886 γ, {Ππ6 γϑᾶγ ἴῃ ἡ Ποἢ Ῥ]αΐθ τγαϑ τθοδ] δα, τσᾶϑ [Π6 {π᾿γίγεβιστῃ 
οὗ 16 ΟἸ γιβίιδῃ τα: δὲ, Βύθρμοπ ΒΒ πιϑγίγσάοι, {Πποτοίογα, ργ δ ὈΪΥ 
Ππαρροποά δῆϊοσς 86. [1 Π18 Ὀθ6 ἔγσαθ, δὲ, δὰ} 8 ΘΟ γ υβίο τασδὶ αν 
παρροηθα Κον86 δέου 836, δπὰ {πογοΐίοσο 8ὃὅ 18 ἴοο Θδυν 84 ἀαίβ. 
Βυΐύ δον Ἰοηρ αἴϊογ 36, τ μοῦμοῦ ἰῃ 38, οαπποῦ Ρ6 ἀεδίθγηληθα, 

Ιὴ νβαῦ ΤΔΏΠΟΣ {Π6 ομαρίογβ 111. ἴγ. ν, νἱ. δὰ ο Ὀ6 διτδηρορά 
Ὀούνψοοῃ 383 πὰ 836, Μ|ΊοἢΔ6118 οδπηοί ἀδίθυταϊηθ: ἴου τ μαῦ οὨγομο- 
Ἰοροσβ δᾶνθ βαι ἃ 18 τθϑῦα οοπ)θοίασθ, δπα ποῖ οδ]ἱουϊαϊίοη. Τμ6 Βδιη6 
ὈΠΟΘΥΙΔΙΏΤΥ͂ ργαν 8118 ἴῃ τοβρθοῦ 0 ἢ. νἹ1]. 84 Χ, : ἔὉΥ γα οδὴ δγῃι 
ποίῃίπρ' τηοσθ, (πη [μὲ [ῃ6 οηδ τηυδβὺ Ὀ6 ρ]δοδα Ὀοίοσα ἔπ οὐποὺ δῖον 
36. Υο αγὸ {κουνϊβ ἴῃ {π6 ἀΑγὶς ἢ τοβρθοῦ ἴο οἢ. ΧΙ]. χῖν. δηά 
ΒΕΨΘΓᾺΙ ΟἴΠΟΓ ομαρίοσθ. Οὗ οἢ. χνὶ. γ7 ΤΩΔΥ αββοσὺ, ὑπαΐ 10 Ὀθ]οησβ ἴὸ 
ἃ ΡΘΥΙΟΑ δ ᾿ἰϑαβί βὶχ ὑΘΆΓΒ ὈΓΙΊΟΣ ἴο {πὸ ἔοαγίμ Θροοΐ, οΥὁ 186 γϑαγ 60: 
ῸΓΣ ἃ ΥϑᾺ δηὰ 4 ἢ} αὖ (σου πίῃ, [ΓΘ 6 γθ ΑΓΒ δὖ ΕΡἤθβϑιβ, δαπὰ {Ππ6 {1πῚ6 
Βρδηΐ ΟἹ ΒΘΥΘΓΆΪ ἸΟΌΓΠΘΥ8, ΘΔ ὨΔΓΑΪΥ Ὀ6 ΡΓΘΒΒΘα 1ηἴο ἃ 818} 6 ΘΟΠΡ838 
τπδη {πᾶ οὗὨἨ Βὶχ γϑαᾶγβι Τὸ οἷ. χυὶ., ἐμοσϑίοσοθ, [6 Ἰαίθδέ ἀδίβ πο ἢ 
Θλη δ ἀδδιρηιθα 18 64: δηᾶ 1 18 ποῦ ᾿πῃρτοῦ 0 ]6 ὑπαὶ 10 βου] 6 
(ἰαἰοα 5.}}} φαν τοσ. 

ΥΙ. Το Δοίβ οὗ {π6 Δροβίίθβ τδυ ὑ6 ἀϊν!ἀ6α ἱπίο (ἤγχϑα ρυῖποῖραὶ 
ΡΑΓίδ ; ΥἹΖ. : 

ῬΑΒΤΥ 1. οοπίαΐης ἐλ δε απ ΤΥοφγεβε ΟΥΓἹ ἐδε Μοίλονγ Ολιτεῖι αὲ υ6- 
γιδαΐεπι ὕτοηι ἔνα Τ πιο ὁ Ομ ϑαυϊοιιγὶς “«48εοηϑβίοη ἰο ἐΐ6 ΕἸγεέ ϑεισϊεὴ 
Ρεγβοομίοπ. (ΟἿ, 1.--- 111.) 

ΘΕΟΤ, 1. ΤῊ ὑγβηβδοίϊοηβ ὈΘ ΌΓΟ ἀπά δἴοσ 7 68ὺ8 ΟἸἈσΙβί Β αβοθηβίοη 
ἴηΐο δάση. (1,.) 

ΘΕΟΤ. 2. ΤΏ ἀεβοθηΐ οὐ (86 Ηοὶγ ϑὅριγιῦ οα (86 δροβϑί]εβ αὖ {Π8 
ἴδαϑί οὗἩ Ῥϑηϊθοοβί, δαῃὰ Ῥοίθυβ ἀϊβοοιγβα ἴο {86 ρθομὶβ ἴῃ δοῆβθ- 
ααθηςα οὗ 0. (1..) 

ΘΕΟΤ. 8. Α ἰαῦλθ τηδῃ μθαϊθα ὃν Ῥοίεσς δπᾶ “ο}η.--- Ῥοίογ᾽ β ἀ18- 
ΘΟΌΓΒα ἴο {πΠ6 Ρ6ορ]6--- Εὐνθηΐβ ὑμαὺ Ὀθ6ἔ86] {Π6 ἀρρϑ]θβ. ἴῃ δομβθ- 
αῦθη66 οὗ {πδ ταῖγϑοὶθ. (111. 1ν.) 

ΘΕΟΤ, 4. ΤῊ ἀθαὶῃ οὗ Αμπαηῖαβ πᾶ ϑδρρῃῖν --- Μγβο 68 οὐ (ἢ6 
ΔΡΟΒΕΪ6Β, --- 0 ΔΓΘ Βοουγροα τη αἰδηκὶδδοά, (ν.) 

ΕΟΤ. ὅ. Τὴ ᾿πϑατας0η οὗ ἀβδοοῃΒ5, ---- [Π6 ἀϊβοουγβα δπᾷ τηδγ γτάοπι 
οὗ ΡΟ [86 ἔγβι 68} Ραγβθοιοη. (ν]. νἱῖ. γι}, 1 
----4. 

ῬΑΕΤ 11. σοπιργίβες ἐλ Πἐβροτβίοη ὁ ἐἶιο ΤΠ ἐβοΐρῖο8 --- {16 Ῥγορασαίϊοπ 
9 Ολνιϑἐἑαπῖέῳ ἀπιοπσ ἐλι6 ϑατγπαγίζαη8 --- ἰλο Οοπνογείοη ὁ δὲ. ααϊ, 
απά ἐλ Τουπάαίξίοπ οΥ α Ολγιδέϊαπ Οἠυτγοῖὶ αὐ Απέϊοοὶ. (νὰ. ὃ ----Χ}}.) 

ΕΟΤ. 1. Τηδ ρῥ]απίπρ; οὗ [86 Ομ ΌγοΣ δ βαμηαγία, (ν11}, ὅ ---26.} 
᾿ ΜΙ 6118, νοἱ. 111. μασι ἱ, ρρ. 8386--238. ὙῊΘ ΘΠΤΟΠΟΪΟΡῪ οἵ ἴ80 Αεἰϑ οὗἩἨ τἴῃ6 Αροϑι!θδ 

8 ἀἰϑευβϑθοα δὲ Θοῃβί γα Ὁ ]θ Ἰθηρτῃ πῃ Ηρ [πιγοἀυοιίοη ἴὸ Νονν Τοβὲ. νοὶ, ἰἱ. ὃ 81---83., 
Δπὰ (80 δι 88 σΟΏΓΟΥΤδ ἴἢ6 ἴγανο 8 δηὰ ττίτἰπρ8 οἵ δὲ. Ῥμα],) ΒΥ ἐδ σου θῖν οὗ εἰδὴ Χ 
ΟΣκ ἴῃ ἴῃ6 Βγί ἰδ} Οτες Ὁ ΑΡΧ 1838, ΡρΡ. 261 ---817. 
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ϑΕΟΣ. 2. ΤΊιΘ σοηνογβίοῃ οὗ {μ6 ΕΠΒορίαπ ϑαπυοῖ (ν]}}. 26---40. 
5ΕΟΥ. 8. ΤΠ6 σοπνοσβίοη, δαρύϊδια, δπὰ σὺ ργθδολίηρ οὗ δι, Ῥδυ). 

(χ.) 
5ΕΟῚ. 4. Αοοουῃηΐ οὗἨ ὑγ7ἅ ο τηῖγϑ 68 ροσίοιτηθα Ὀγ Ῥοίοσ, δῃᾶ [86 

σομνοσϑίοη οὗ (ὐογῃθ]ῖὰ8 8πα ἢἷ8 ἔμ] γ. (Σ. χὶ. 1----18.) 
5ΕΟΤ. δ. Τμ6 ἔγοῦ (ἀσμ}]6. οἄσοῦ ἔουπάδα αἱ ΑπίοοΣ, (χὶ. 19 --- 

80.) ᾿ 
5ΕΟΤ. 6. ΤῊΘ δροβίὶο δπιθ8 ρυΐ ἰο ἀοαί Ὀγ Ηεγοα Αρτῖρρβ, -- 
τοδοη οὗἁ 18 σα βου Ὁ ]6 ἀθαῖμ. (Σ1}) 

ῬΑΕΤ 111. ἀεδογῖδος ἐδο Οπυογϑίοπ 4 ἐδ πιογὲ γοηιοίε Οὐδηΐϊίος, ὃψ 
αγπαδας απ Ῥαικῖ, ἀπά, αὐέςεν ἐλοὶγ ϑεοραγαΐίΐοηι, ὃψ Ραμ ἀπά ἢὲς 
“6δοοἱαίε8, ἀπιοης τοῆοπι τρα5 με λὲπιδοί  ἀμτίπρ ἐλ ἰαίέον ρατὲ 
Ῥαιῖς ]ιαδοιγ8. (Χ11.---- Χ }}}.) 

5ΕΟΤ. 1. Τ.6 ῥ]λητηρ; οὗ βουσὶ ΘΠχΟΒ6Β ἴῃ [86 1816 οὗ Ογρσαβ, 
δα ΡῬεῦρὰ ἴῃ ῬδΩρ ιν ]α, Αμθοοι τὰ ΡΙ8ι41α, Ιοοπίμπι, 1 γϑίζα, 
δηα Ποτῦ6--- Τα τοΐασῃ οὗ δὲ. Ῥδὰὺ] ὑο Απίοοῖ, (χὶϊ!. χὶν.) 

ΕΟΥ. 2. Ὀιβουδβίοη οὗ (86 αὐοδβίίου ὈΥ (86 δροβί]θβ δἱ ὁ“ δγυβαδι θη 
ΘΟΠΟΘΤ ΐηρσ {Ππ6 ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ ΟἱὨ ΟἰΓΟΌΠΟΙΒΙοπ, δηα οὐὁἨ ορβοσνίηρ {88 
Ιανν ---- ΤΠοῖν Ἰοίίον το {Π6 ΘΓ 68 οἡ {118 βυ ] θοῦ, (χν. 1 --- 86.) 

5ΕΟΤ. 8. ῬΔᾺ} Β βθοομπὰ ἀθρασίυσα ἔτοπι ΑΠΠΟΟΝ --- ΗΘ ρσθϑομοβ {86 
Οὐοθροὶ ἱπ νγαγίουβ οουηίσι68, ραυ ου] ΣῪ δὲ ῬΉΠΙΡΡΙ ᾿ῃ Μαοδάοῃία 
-- Το σομνογβίοι οὗ [86 ΡΒ ΡΡίδη σϑο]οσ, (συ. 36---4],, χνυἹ.) 

ΒΕΟΤ. 4. ΤῊΘ ΠΟ ΓΏΘΥΒ δηα Δροβίο]οα] ᾿Ἰδρουτβ οὗ Ῥδὰὶ ἀπ ἢ18 8880- 
οἰαίοβ δῇ Τμβοββαιομῖοα, Βοσοα, ἀπά ΑἰΠΘΏ8 --- ΗΒ πιδβύθυ] Υ ΔΡΟΪΟΩΥ 
Ὀοΐοσα {86 οουτὶ οὗ (16 ΑΥδοραρὶίθδ. {) 

ϑΕΟΤ. ὅ. ῬδῈ}ἘΒ )οῦΣΠΟΥ ἰο ΟοΥπία, δα ἔμθποα ἴο Απίοοῖ. (συ. 
1---22. 

5ΕΟΤ. 6. 60} 8 (τὰ ἀδραγίαγα ἴγομλ ΑἸίΙΟΟὮ --- (ΟὨΒΘαΏΘΠΟΒΒ οὗ 
Η18 ῥγϑδομίηρ δῦ Ερθβαβ. (Χυ]}. 28---28., χΙχ.) 

ΞΕΟΤ. 7. ΤΏ ἰαβουτθ οὗ δὶ ἴῃ ατϑθοθ δηὰ Αβῖ6 Μίποσ, δηά ἢ18 
ἸΟΌΓΤΏΘΥ ον Γὰδ ὁ} αΓΌ ΒΑ ΘΠ). νὰ 

ΞΕΟΤ. 8. ΤΠ6 ρογβοουθοη οὗ Ῥδυὶ δὖ «6 γυβδί θα ---- Η6 18 βοηῦ 8 
ῬΥΊΒΟΠΟΣ ἴο (ὥδαγοᾶ. (σχὶ.--- Χ]], 1--- 80.) 

5ΕΟΥ. 9. Ῥαυ] 8 ὐγῖναὶ αὖ (ὑξθβαγθα--- ΤῊΘ ομαγρθβ οὐ (6 “608 
ἰηδὲ Βῖπ --- Η18 ἀδέίθμοθ βοίοσθ ΕἝ]ΙΧ -- Αρρϑαὶ ἰὸ ὑωβδι --- 

8 ἀφοίβμοθ Ὀϑίοσο Αρυῖρρϑ, αὖ οβα τοαιιθϑὺ Ἀϊ8 οαιδα νγὰ8 Γ6- 
μοαχά, (ΧΧΙΙ. 81--- 86., χχῖν.---  χυὶ.) 

ϑΕοΟΥ. 10. Ναιταῦνθ οἵ Ῥδ0} 8 νογᾶρθ ἔγοτη (ὑβᾶγϑᾶ.--- ΗΠ18 β}}1ρ- 
ΎΘΟΚ οἡ ἴπ6 1816 οὗ Μα]8 --- ΗΙΒ νογαρα ἰβϑποα ἴο οσῃθ, ὙΠΘΓΘ 
[6 Ῥσγϑδομββ [86 (ἀοβραὶ ἴο (μ6 “6008, Δηα ΓΟΒΙΔ68 [ὉΓ {070 γ 6878. 
(χχυ!. χχνἹ!.) 

Τὴ ρογυδβῖηρ [86 Δοίβ οὗ {π6 ΑΡοβί]6β, 10 νν1}1 6 ἀ6ΒΊΓ8 016 οομβίβη!] 
ἴο ΤΟΙΣ ἴο 186 Δοοοιωρδηυϊηρ πὰρ 1ΠΠυδίγταῖιηρ (6 ἔγανο δ οὗ δι. Ια 

ΓΑΙΒουρἣ 1 που]ὰ θ6 ἱπηροββῦ]6 ἤο σῖνθ ἴῃ {Π18 ρ]δοθ, σψιπουΐ 
ΟΟΟΌΡΥΪησ ὑπάπα Βρ8οθ, ἃ πλϊηϊθ ἈΠΑΙγ815 οὗ [ῃ6 παύγδίίοι οὗ [86 

 ψόγᾶρα οὗ δὲ. Ῥδὺ] δπα δῖ8 Θοιη ρϑῃϊοηΒ, ἃ8 Τοοογ 6 ἴῃ Αοἰβ ΧΧν]], : 
γοῦ 1Ἢ ψου]ὰ ΡῈ πμνγασσδῃία]θ πορ]θοΐ ἴο ρα88 ὈΥ ἴῃ 81:16 πο6 {86 γδ]ιι- 
816 ΤΘΒΘΆΧΟΝ 68 ὑη (18 Ββιιδ)θοὺ οὗ ὁ ΑΜῈ8 ΘΜΙΤΗ, Ε5ᾳ., οὗ Φογά8}}}}1}} " 

γῸ1.. 1Υ͂. 11 



482 Ϊπαίγοάμοίϊοη ἰο ἐδε Λῆειο Τοείαπιοηΐξ, 

ὙΠ086 Ὑγουΐς ἢ ΤΩΔῪ πον 6 σομβιογοά 88 σἰαςδίοαϊ τ ῖτμ τερατὰ ἴο [Π6 
ὨΔΙΥΔΈΟΩ σοηίαϊποα ἴῃ (18 ΡοΟΥΠΟη οἱ βουιρίυτο. Τὸ Μγ. Θ᾿ 5 
γΟΥΚ [Π6 ΒΟΘΟΙΩΡΆΠΥΠΡ ΙὩΔΡ 18 ἱπαρθίθα [ὉΣ βολθ οὐ 18 στηογα 
τη ογοβίϊησ, ρΡαΓ ΠΟ] γ8 ἴῃ σΟΠΠποοίϊοη τ ἢ το γ γθβοαγοῆθα, ΤΠΘ 
Ροϊηΐβ χϑ]δίνα ἴο {Π18 νουᾶραοὴ Ὑ Ιοἢ Δὴγ ἀουδὶ οΥ ἀἸΒΠου]ν οχἰ βίο 
ΔΙΘ ΤΠ ΘΙΥ ΘΧδηλη6α, ἀπ {Π6 ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΟΟΠΑΙ ΠΙΟη8 δηα ΓΘΒῈ}18 
ΔΓ βἰαίθα 45 ἀγανχῃ ἔγομι οὐδογναίου, ἔγοια {μ6 δοῖθ οὗ δῃοϊθηΐ πδν]- 
ΡΆΒΟΙ, ἀπα ἔσο) ῥγόοσθββθβ οὐἨ στοϑβοηϊηρ, 1 ΒΟ η18Ειο ΔΟΟΌΓΔΟΥ. 
ΤῊ τηοϑὺ οὐνίουβ γοβαϊῦ τ μιοἷλ σοῦ] 50. 1Κ6 ον ἢ ΔῈ ΟΥΑΙ ΠΑΥῪ τΟΔαοΥ 
18 (16 ἀδιηοηδίγαϊοα ΔΘ Ποδίοη οὗ [μαὺ ΜΕ]18 ποτα {π6 ΒΕΙρ το οΚ 
ἰοοῖκ ρΙαοα ἢ Μαϊία, ἀπὰ {π6 οοπβοαιπθηῦ σχοδιϊαϊοη οὗἩ {Π| ο᾽αϊηιδ 
Δανδηοθα ἕο Μαεϊθάα ου {ῃ6 οοδϑί οὗ Π)ε]τηδίία. Μτν. ϑυλ ἢ 68 ταϊβοὰ 
1Π18 ἴγτοπὶ Ὀαδὶηρ' 8ῃ Ορ᾿ πίοῃ λίσλίν ργοδαδίο ἴο {πὸ τορίοῃ οὗ δβοογίαϊ πὰ 
ἔλοῖ, 18 γϑδβοδγοΐιθϑ 8.6 {ΓᾺ]Υ να] 806 88 ἃ οοῃίσιθυίοη ἰο ΒΊΡ]10Α] 
σΘΟρΓΆΡὮΥ, 8ΔΠα 88 δὴ 1] δ γοη οὗ ἃ ρογίοῃ οὗ Νὸν Ταβίδιηεπὶ 
Βιβίουγυ. 

ΥΙ1. ΤΠα παγγαῖνα οὗ {π6 Αοίβ οὗ π6 ΑΡροβίϊθβ 18 ρογβρίσυιοιβ 
δα πο 016. ὙΠουρΆ 1ὖ 18 ποὺ θηθ σον ἔγοα ἔγοιῃ ΗΘ γαΐβπιβ, Ὁ 15 ἴῃ 
θΘΠΘΙΑΪ τ Οἢ ῬΌΓΤΟΥ ἰΠπδῃ ταοϑῦ οἴμον θΟΟΚΒ οὗ 86 Νὸνν Ταβίδιηδηίϊ, 
ΡΑΥΠΟΙ]ΑΥΪΥ ἴῃ {Π6 Βρθθοῖοθ ἀο]νοσθα Ὀγ 8. Ρϑὺὶ] δ Αἴπθηβ, δηά 
θοίογτο {86 Βουλδῃ ρσΟΥΘΥΏΟΤΒ. [0 18 [ὈΣΊΠΟΥ ποσί ῃΥ οὗ τϑύραγκ, {παῖ 
δι. Π0Κὸ ᾿88 ψ6}} βυρρογίβα [ἢ 6 οἤΠαγδοίοῦ οὐ δδο ἢ Ῥϑβοῦ ἣν Βοπὶ ἢ 
[88 ᾿ῃηϊγοάμπορα ἃ8 Βρθαϊηρ. Τἢὰ8 (Π6 ΒρΘθοἢ 68 δπα ἀϊβοοιιγβαϑ οὐ δ. 
Ῥδίϑυ αγὸ γσϑοογαθα τ 1} ΒΙΤΡ]ἸΟΙΥ, ἀηα ἀγὸ ἀδϑίτςαία οὗὨ 4}1 {8086 οτ- 
ὩΔΙΏΘΗ8 ΠΟ. ὈΒΌΔΙΥ ΟσσυΣ ἴῃ ἴδ6 ογαίουβ οὐ {π6 (ἀτϑοῖκθ δῃα 
Ἐοϊηδη8β. ΝΘΑΥΪΥ ΒΙΠΏ1]ΔΓ ΔΓΘ [Π6 ΒρΘΘΟἢ 68 οὗ δὲ. δ], Ὑ ΒΙΟΝ Τότ δά- 
ἀτγοϑββϑα ἴο {86 «6.08,  ἢ116 [Πο86 ἀ6] νοσθα ὈῪ {Π6 βατηθ δροβί]θ θέτο 
8 ποδίμοη ἀπάϊθθοο ἀγὸ ψ ον αἸδγοπῦ. Τῆυδ, ἴῃ Ἀ18 αἀἸϑοοῦγβο ἀ6- 
Ἰνογθα δῇ Δηοῦς 1η Ρ 8:14 3, ἢ 6 ΘΟΙΠΠΊΘΏΟ6Β νυ] ἃ Ἰοηρ᾽ ΡΟΓΙΡὨΓΑΒΙ5, 
186 ἔοτοθ δῃηὰ ροϊηΐ οὗἩ ψθοῃ ἀοροπαρᾶ οἡ {Π6 ἔλου {μαὉ 6 γγὰ8 βρϑακ- 
ἵηρ ἴῃ 8 9618}: βυμᾶσοσιθ. Οἱ [86 ΘΟΒΙΓΑΓΡΥ͂, [Π6 ΒΡ οὗ {86 
ΤΆΤ ΤΥ Βίθρμοθη (Δ οῖβ υἱ}.} 18 δτοροῖμον οὗ ἃ ἀιδγθηΐ ἀδϑοτιροη. [0 
18 ἃ ἰοαγποὰ δυΐ πῃργοιηθαϊαοα αἰβοοιγβθ, Ῥγοπουποθα ὈΥ̓͂ ἃ ρΘΥδοπ 
τ Δ ἸΚηρ᾽ πὸ ἀἰβρίαν οὗ {πΠ6 αν οὗ ογδίογυ ; δπὰ πουρὰ 6 ΘΟ] 
Πεᾶ 4 ραγξουϊας οὐ]οοῦ 1π νἱθνν, ἴο τ ΒΙοἢ 186 Βαν Γαὶ ρατγίβ οὗ ἢΪ8 ἀ]5- 
σουγβ6  Γ αἰγθοίθα, γαί 10 18 αἰ ο]Ὁ ὕο βοπῖα ἰο ἀἸβοονοῦ {π18 οδ]θοῦ, 
Ῥθδοδυβο [18 τηδίθγ8}8 αγὸ πού 80 ἀϊβροβϑθα {παῦ δ 18 ουνίϊουβ ἴο ἰῃο86 
ὙΠῸ ἀο ποὺ δηΐδυ ἰηΐο [Π6 ΒΟΟρθ οὗ ᾿ἷ8 γϑηλαυκβ. [,δβγ, δ, δὰ} Β 
ἀϊβοουσβοβ 6 ΙΌΣΘ ἈΒΒΘΙΩ]168 ἰπαῦ 6 ΓΘ δοοιδίοιηθα ἰο ἀὐτθοίδῃ ογϑίουυ, 
Δι6 οί! γ ἀξ γθηὺ ἔγοτῃ ΔΩΥ οὗ ([π6 ργθοθαϊπσ, ὙΒουρᾷ ποῖ δαἀοσποὰ 
ΜΠ0} τΓΠ6 ἤονγοτβ οὗ τμδύοσϊο, {πΠ6 ἰαηριαρθ 18 ροϊηἰθα δῃα δποσροί!ο, 
8Π4 {89 τηδύθτ14}8 ἃγ6 πα] ΟἹ ο ΒΥ δα] θοίθα πα δυγαηρσοα, 88 18 τηδῃϊοϑί 
ἴῃ 18. ΒΡΘΘΟΪ ἀβἰγογθα δ Αἴμϑηβ (Δοῖβ χυὶ!. 22---31.), ἀπ πη ὨΪ8 
ὕπνο ἀεΐθηοθϑβ οὗ δἰτηβ6}} θϑξοσθ {π6 Ἐοτάδη ζονοσῃοῦθ οὗ Ψπᾶἀ68. (Χχὶν. 
χΧχυἹ) Ὦγ. Βθηβοῃ δμὰ ΜΊΟΒ86118, ΒΟ ΘΥΟΣ, ἀγα μοί οὗ ορίηΐοι ἰδαξ 

. [“ ἼῊῸ ψόγαβο δηὰ ϑμίρνσθοκ οὗ δι. Ῥδαὶ, στὰ Π᾿βϑοσίδιίοηβ οὐ ἔμ ϑοῦτοςθ οὗ [89 
γήδηχε οἵ δὲ. ᾿ᾶΚο δηὰ ἴμ6 ϑ 1089 δπὰ Νανὶ ζαϊίου οὐ 186 Αποϊθηϊβ," 1οηάοι,, 1848. Μς. 
ΑἸἕοσὰ ἰῃ δ ποῖδε οῃ Αοἱβ χχυϊὶ, μ88 ζίνϑη ἃ φο;ςΐδο βίβίοιηθης οὗ Με. βιιλδ μ᾽ γοσωΐία, 

Ῥ Αοὶδ χἰϊὶ, 10---41. 
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δι. ΤυΚΟ [88 σίνθη αὐϑίγασίϑ ΟἾΪΥ, ἀπ ποῦ {π6 ν 6, οὐὗἩἨ δ. Πα] Β 
ΒΡύΘΟΙΘΒ; [ὉΣ ἴῃ Ὠΐ8 Βροθ ἢ Βοίογο ΕΠ 1χ, μ6 πχυϑί σαΥΔΙ ὨΪΥ πανο βαὶὰ 
ΤΏΟΓΘ {Πα 18 τεοογαϑα ὃὈγ δὲ. [Κὸ (Χχιῖν. 12, 13.}; ὉΠ]68Ὲ8 γὸ ΒΌΡΡΟΒΘ 
{ποὺ 50. Ῥδὺ] πιογοὶν ἀδηϊοαὰ {π6 οἤδγρα τι ἢ Πδὰ Ὀθαη Ἰδιὰ ἀραϊπβὲ 
ἢῖα), πιῖπουΐ οοηδυϊησ 1. ΜΙΊοδδ6}18 δα 48 {πᾶΐ, 1ῃ ἢ18 ορὶηϊοη, δ, 
ΤὺΚα 1.88 βονγη ρσγοαῦ Ἱπαρτηθηῦ ἴῃ ἴπ686 Δρδίγαοίβ ; δῃηα ἱμδῖ, 1 6 
88 ποῖ τοί πϑα {π6 νεῦῪ ψοσαϑ οὗἨ δὲ. δὶ, 6 88 δάορίβα βυοῖ 88 
ὍΟΙΘ Μ6]] βυϊ6ἃ ἴο {16 ΡΟ] 864 διιάϊθηοθβθ θοίοσθ τ ῃϊοὰ [86᾽ ἀροβί]θ 
δροΪκα. | 

ΥΙ1Π. Τῆρ Αοἰϑ οὗ {πΠ6 Αροβε!εβ δῇογα δουηάαπῦ ουϊάθηοθ οὗ 1ῃ9 
γυἢ δηά ἀϊνιηθ οὐἹσὶηα] οὗἩ 1πΠ6 (ΠΥ Ἰβδη σα] ρίοη ; ΠΣ χὰ ἸΘΆΓΏ ΤΓΟτΩ 
{818 Ὀοοῖΐκς, μαῦ [Π6 (ἀοδβραὶ νγὰϑ ποῖ Ἱπάβθρίθα [ῸΓ 118 βιοοθββ ἴο ἀδοοιΐ 
ΟΥ̓ γαυὰ, θαΐ {παὶ 1ἪἃἪ 88 ΠΟ] (Ὧ6 τοβυ] οἱ {π6 τσ Υ ΡΟΣ οὗ 
Οοά, δηὰ οἵ [Π6 Ἔχοϑι] θποα 8πα οβοβοΥ οὗἁὨἨ (Π6 βανϊηρ {γΠ8 τ ΒΙ ἢ 1 
οοηίδϊη8. ὙΠῸ σΘΏΘΓΑΙ δπα ῬΑγΠΟΌΪΑΥ ἀοοίγι 68 ΘΟΙΡΓΙΒ6α 1 {Π6 
Αοἴϑ οὗ 1π6 Αροϑέϊδβ δγθ ρογίβοιΥ ἴῃ ὑπίϑοι ἢ {Π6 ρσ]ογιουβ ἰσἢ9 
Τονθαϊθὰ 1π (186 (ἀοΒρ6]8, δηὰ 1] υβίγαϊθα πὶ 1Π6 δροβίο]ο ΕἸ ΡΙΞ1168 ; 
ΔΩ ἄγ δατηι ΓΆ]Υ δαϊ δα ἰο ἐπ6 βίαίβ οὗ (88 Ῥδύβοῃβ, ψ ποῖμον «678 
οὗ (ἀδῃί!]οβ, ἰο δοπὶ ἴΠ6Ὺ Μ6Γ6 δα ἀγοββοα, Απα {Ππ6 δυϊάθῃσοβ τυ οὶ 
186 ΔΡοΒέ]68 ρανα οὐ {ποὶγ ἀοοίγιηθ, 1 {ΠΕ6ΙΡ ἈΡΡΘ418 ἴο ὑσορῇθοῖθβ δηᾶ 
τηΐϊσϑο θθ, δα 186 νδγίουβ ρὶ 8 οὗἠἨ (86 ϑρ)γιῦ, ΘΥΘ 80 ΠπυτηθΓΟῦΒ δηθὰ 
80 Βίγοηρ,, δηὰ δὖ {Π6 βατὴθ {1π|6 80 Βα ΠΆΓΟΥ δαλρίοα ἴο δ ΓῪ οἶδϑϑ 
ΟΥ̓ ρΡογβοῦβ, {πὶ [6 {τυ οὗ {Π6 τοὶ σοι τ ]οἢ {Π6Ὺ αἰΐαδὺ οδπηοί 
6 ΓΟΑΒΟΒΔΌΪΥ αἰεραίοα. 

ἘᾺγΙμογ, [Π6 ΠΙΒΊΟΥΥ (861 18 Ογθα10]6. [Ὁ γγὰ8 σι θη ΟΥ̓ ἃ ῬΘΥβου 
ὙΠῸ τγχὴαϑ δοαυδλιηϊοα τ] 106 νΆΥΊΟυΒ ΟἰΓΟΌΒίδ 668 Ὑν 1 Οἢ ἢ6 τοΪαίθΒ, 
Δ. τγἼΠῸ νγὰ8 ὈΟΙΪ. Δ0]6 δῃᾶ ἀϊβροβοα ἴο ρῖνϑ ἃ 8] παιταΐϊνο οὗ 
δνουυτϊηρ παὺ οοουστοά. ὅδ᾽, ΤυΚ ͵188 ἃ σοιηραπίοη οὗ [Π6 Δροϑβί!6β ; 
6 νγ88 ΠἰΤλ861} Δ 6Υ6 δηα ΘᾺΥ ἩΙΠ6ΑΒ οὗ {πΠ6 ἔλοίβ, δα νγϑ Ῥ ΥΒΟΠΑ 
ΘΟΠΘΘΟΓΏΘ( 1 ΤΔΗΥ͂ οὗ ἴπ6 ᾿ποϊἀοπίβ 6 88 γοοοσ θα. [ῖπ {π6 ΒΙΒΙΟΥΥ 
1801 ΤΠΟΓΘ ἀΓῸ ΠῸ ΠΟΘ. Β᾽Θὕθ μοῖθθ ΟΥ̓ ΘΟΠΕΓΘαΙΟἸἸΟἢΒ: [6 ΤΑἸΓΔΟΌΪΟΙΙΒ 
ἴαοϊβ γοδίϑα ἴῃ 1ὖ 816 ποῖ ΠΟΥ ᾿π ρΟΒΒΙ Ὁ]6, ἤθη γ)7ἷἫο σΟΠΒΙοΓ (Πα 8]- 
τ] ρότγοῦ οὗ αοὐ ἰο νοῦ ΠΥ Αγα βου θα ; ΠΟΥ ᾿ρτΟΌΔΌ]6, 
ὙΞΠ6Ὲ 16 ΘΟΏΒΙ6Γ {Π6 στη ἀρβῖρῃ δηα οσοαϑίοῃ οἢ δοοουπηΐ οὗ ψΒΙοἢ 
{Π6Υ ΜΈΓ ρογίογσημθα. ὉΤῆο Ὀ]ΑΙ ΠΏ 688 δηα ΒΒ] ΟἿ ΠΥ ΟΥ̓ [Π6 ΠΑΓΓΘΕΙΥΘ 
ΔΓῸ 880 Βίγοῃρ; Οοἰγουτηβίδποοθ ἴῃ 115 ἔυουσ, ὍΠ6 ὙΓΠΟΣ ἈΡΡΘΆΓΒ ἰο 
αν ὈΘΟῺ ΥΟΙΥ Ποποβί βηᾷ ἱπραγαὶ, δηα ἴο ἤανα βοὺ ἀονῃ ἔδιγὶν 
1η6 οὈ)ΘοὔοηΒ το γαγα τηδθ 0 ΟἸ γι ϑυϊδη τυ Ὀοΐῃ ὈΥ «96.718 δὰ 
ΠΑ 6η8, δηᾷ [86 τοἨθοίοη5 τ Β1οἢ. ΟΥΘ οαϑῦ ἌΡΟΩ 1ΐ, 88 νγ6}} 88 Ὁροὴ 
118 ἢγβῦ ργθβδομθσβ. Ηδ [88 ΠΚουγῖβα, τ Ἱ1ἢ ἃ 7.8ὺ πὰ ἱηροπιοῦβ ἔγθο- 
ἄοτη, τηθη!]οηθα {πὸ ΘΑ ΚΏΘ5868, ἔδυ 8, δπὰ ῥσο) ας 68, θοίἢ οὗ 188 
ΔΡΟΒΙΪ68 δπὰ οὔ {πδὶγ οοηνογίβ. Τῃ6 οσσαβίομαὶ διηΐβ, ὨΙΟἢ ἀγα α18- 
Ρογβο {πσουρσῇ {πὸ ΕἸ βι168 οὔ δι. δὰ], Βδυτωοηϊβ τ ἴη6 ἔμοίϑ 
τοϊαίθα ἴῃ {π6 Ὠἰδίοτυ οὗ πὸ Αοίβ οὗ [πΠ6 ΑΡοβί168 ; 80 {παὖ (818 Ηἰδίοσυ 
δηα {π6 ΕἸ ΡΙ 8116 8 δ'6 τοῖα! αἱἀβ ΟΠ. ΣΊΔΗΩΥ͂ ροϊπίβΊι ΤῈ6 ΟΥΠΟΥ ραγίθ 
οὗ ἰὰ6 Νὸνν Τοβίδπιθοϊ ἀγὸ 'π ροσγίδοι ἀπίβϑοη πὶῖὰ [86 Ἰδίοσυ, δηθὰ 

1 Μ|οιιδο]1 6, νοὶ]. 11}, Ρδσὶ ἷ, ΡΡ. 8338]---3.856, Ἐοηδοη᾿ Β Ηϊδίοσυ οἵ ἴ86 ΕἸἾταεὶ Ρίδπεης οἵ 
ΟἸ τ δε ϊδηΐιυ, νοὶ, ἰΐ. Ὁ. 358. 
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ἰοηα ἰο οοπῆγτῃ ἴ( ; [Ὁ {π6 ἀοοίτγϊπθ8β ἀπα ὈυϊηοΊ θ᾽ 68 ἀγῸ δυο τ Ποτρ 
(Π6 βᾶπι6, Ὑῆο (οΒρ6]8 οἷοβα νὰ τοίου 68 ἴο {πΠ6 ἔδοίϑ τοοογάοα ἴῃ 
{Π6 Αοἴδ, ραγ οι ΑΥ]Ὺ ὑπ 6 Ργομηΐβα οὐ {πΠ6 ἩοΪγ ϑριγιί, ψ Β]οἢ τὸ Κποιν 
τοῖα {π6 Αοίβ νγ88 ρουγοά ουὐδ Ὀγ (ἸἾ γῖϑὲ ὈΡΟῚ ἢ18 αἰ8ο0 1168 δῇθοσ ἢ18 
ἈΒΟΘΏΒΙΟΙ ; ΔΠα {π6 ΕἸ 530168, σ,ΘΠΘΓΆΪΥ, ὈΪΔΙΠΪΥ͂ Βαρροβο {μαξ {μο86 
ἴλοϊϑ μαα δοίυδ! νυ οοουγγοα πο [86 ΒΙΒΙΟΤΥ τοϊαίθθ. 80 ἰμαὶ {π6 
Πιβίοσυ οἵ 186 Αοἰβ 18 ὁπ οὗ {π6 τηοβύ ἱπηρογίδηί ραγίβ οὗ ββογϑᾶ ἢ15- 
(ΟΥΥ; ἴον, ψιπουΐ 10, ποῖ ΒοΣ (6 (Δο8ρ06]8 ποὺ [86 Εὐρ 80168 οου]ὰ πανο 
Ὀδ6η 80 οἰθαγὶν ὑπαογείοοα ; Ὀαΐ ὈΥ 1.6 δἱὰ οἱὔἁὨἩἉ 1818 θοοῸκΚ {86 τ Βοος 
βοβϑῖηθ οὗ {π6 Ο γιδύϊδη σου θἰδίϊοη 18 βοῦ ὈΘΌΣΘ τ18 ἴῃ ἃ Οἶθασ δπα ΘΑ 
νιον [,Ἀ80}Υ, {πὸ ᾿ποιά θη 8] οἰτουχηβίδποορθ, τηθηὐϊοποα Ὀγ δὲ, ΚΟ, 
ΘΟΥΤΘΒΡΟΠΑ 80 ΘΧδοῖϊγ, δηπὰ σι πουῦ ΔΗΥ͂ ΡΓΘΥΙΟῸΒ ΥἹΟῪ ἴο βυοἢ ἃ οοτγ- 
ΤαΒροπάθῃσοα (ἴῃ 8868, ἴοο, ΨΠΘγΟ 10 οοΟὐ] πού ῬΟΒΒΙΙΥ αν Ῥθθῃ 
ΡτγΓοπλοα!ἰθα δπα ργεοοηίτγινϑα), ψὶἢ 116 δοσουηΐβ {Ππᾶὖ οσοὺγ 1η {86 
Τρ 8168, δηᾶ τυ 1Πο86 οὗὨ {πΠ6 Ὀοβὺ δῃποιθηῦ ᾿ἰβίοσι η8, θοίἢ “678 ἀπά 
Ποδίμθηβ, {παῦ ΠΟ Ῥϑύβοῃ ψῆο πια )ογχοα βοῇ ἃ Πιϑίοσυ, ἴῃ Ἰαΐοσ αρ68, 
οοὐἹὰ παν μαδὰ {6 βαιηθ Ὄοχΐϑγῃδαὶ οοπῆιγμδίίοη; Ὀυϊὃ ἢδ6 τημδὲ ἤδνο 
Ὀοίχαγοα ΠΙπη86 17, ὈΥ Δ] υαϊηρ ἴο βοπλθ ουδίοπιβ ΟΥ̓ ΟΡ ΒΙΟἢ8Β ὙΙΟΝ 
Ἦδγ6 ΒΊπ66 ΒΡΓΠΠΡ Ρ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΠῊΙΒΓΘΌΣΘΒΘΏ Πρ ΒΟΙῚ6 ΟἰΓΟΌΓΩΒίΒΠΟ6Β, ΟΥ 
Ὡδῖῃ σ᾽ ΒΟΠῚ6 ΡἤΓΆ86 ΟΥ̓ ΕΧΡΓΟΒΒΙΟΙ ποὺ {πῃ ἴῃ υ86. ΤΉ ρ]68 οὗ ἔΌΣΡΟΓΥ, 
1Πογοίογ, ἴῃ ἰδίου δρθ8, οδῃηποῦ 6 8] ονθᾶ; δηὰ ἱ δὲ, 10Κὸ δαά 
ῬΟΘΠΙΒμοα ϑιοῖι ἃ ἰβίουυ δὖὺ 80 ΘΔΥΪΥ ἃ ροχὶοά, σι βθ βοιηθ οὗ {Π6 
ΒΡΟΒΙ]6Β, ΟΥ ΤΒΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ ΡΘΥΒΟΩΒ ΘΟΠΟΘΙΏΘα 1ἢ {Π6 ὑγδη ΒΟ 0Π8 ὙὙΠΊΟἢ 
6 85 γϑοογάρα, οῦα αἷϊνα, δῃᾶὰ 18 δοοουμπῦ ἢδα ποὺ Ὀθθὴ ἔσθ, Π6 
Ὑγοῦ ἃ ΟὨΪΥ Βανγα ΘΧΡΟΒΟΘα Ὠϊπ186]} ὑο 8ῃ ΘΑΒΔΥ͂ σοηξιίαίίοι, Δηα ἴο οογίαϊη 
Ἰπίδιυ. 

Θἰπτο, τπογοίοσο, {86 Αοίβ οὗ 86 Αροβί]θβ αῦ ἴῃ {ῃϑηιβοϊνθθ οοη- 
δβἰβίθηβ δῃα υηϊΐογηι; ἐπ ᾿ποϊἀθηῖδὶ τ δ 8 ἀργθθα 16 ἴο {86 Ὀ6βῖ 
ΔηΘΙΘηΐ ΠΙΒίΟΣΙ8η8Β {πα΄ παν Θομγ6 ἀοΟἾΠ (0ὸ υ8; δπα [Π6 τηδίη ἔμοίϑ 
ΒΙΡΡοτγίβα δπα οοπῆσιηθα ὈΥ͂ [Π6 οἴδποῦ θοοῖκΒ οὗ {πὸ Νὸν Ταβίδμηεπέ, 
88 Μ67)}1] 25 ΟΥ̓ [Π6 υῃδηϊΠΊΟ0}8 ὑΘΒΕΠΙΟΠΥ͂ ΟΥ̓ Β0Ὸ Τϑὴν οὗ [06 δποϊρηΐ 
ΓἈΓΠΘΓΒ, 6 ΑΥῸ ᾿υΒΌ} Υ δυςποσιβθα ἰο σοῃοαάοθ, ἐῃδΐ, 1 ΔΏΥ ΠΒίοτΥ οὗ 
οΥυπλο ἐϊπ|68 ἄθβοσνοβ ογϑαϊῦ, (Π6 Αοίϑ οὗ {π6 ΑΡοβίῖθβ οὐρῃῦ ἴο ὃθ 
τοοοϊγοα δηᾶ ογοαϊ θα ; δηά 1[ (Π6 διβίουυ οὐ {πΠ6 Αοἱδ οὗ {π6 ΑΡροβί]εθ 
18 ἰγσι6, ΟἿ ΙΒ Δ} οδπηοῦ Ὀ6 ἔλ]86; ῸΓ ἃ ἀοοίτηθ 80 ροοά 1 1:86}, 
Β0 Δα ΥΔΌΪ δααρίοα ἰο {π6 ἔ8]1|6ῃ δἰαΐθ οὗ τηδῃ, δπα αδἰϊοπάθα στ 
ΒΟ ΤΩΔΗΥ͂ ΤΪΓΆΟΊΪ]ΟΙΒ ἃηἀ αἴν1Π6 (ΘΒ. ΠΟ 168, ᾿88 8}1 [86 ῬΟΒΒΙθ]Θ τα κϑ 
οὗ ἃ τι τΣονοἰδίοη. 3 

ΟΗΑΡ. ὙΠ]. 

ἈΑΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ΤΏ ΑΡΟΒΤΙΕῈ ῬΑΌΙ,. 

Ι. ϑαᾶῦι,, αἶβϑο οδ]]Ἱεοὰ Ῥδυὶ, (ὈΥ ψ Βῖο πδίηθ (Πὲ8 1] δίτοῦβ ΔρΟΒί]6 
γγ͵88 βΌΠΟΓΑΪΥ ΚονΠ δῖον ἢἷ8 ργθδομίησ δπιοησ {π6 (6 η0}168, 6βρ6- 
οἶδ! ἀιποηρ {πΠ6 ατϑοῖβ δηα ΒοιμΔη8,) γὰ8 ἃ ἩΘΌΓΘΥ οὗἉ [πΠ6 Ηθ 

. Ὧγ, Ῥα]ογ᾽ 5 Πουρὸ Ῥϑυ πε ΔΙ] 1Ε{68 {π0 ἀγτριιηθηΐ δῦοντο διςροδίοα ἔγοσα ἴπ 686 οοἰποὶ- 
ἄοποοβ, απ ἴδ ἐπι ΒΡ ΠΕ ΝΥ ΠΟΟΘΒΒΑΤΥ [0 8. ΟΥΑΙ δίπὰν οἵ [πὸ ἘΡ 5168. 

2 συ. Βοπβοη᾿ Ηἰ5ὲ. οὐ ΟΠ σευ δ ΕΥ̓, γο]. ἰἷ, ρΡ. 833--841. 
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ὈΓΘΟΎΒ, ἃ ἀεβοθηάδηξ οὗ {π6 μεαΐγαγοῦ ΑὈταμδ, οὗ {86 ἐγῖρθα οἵ Βοη- 
δια, δηα 4 παῖϊνο οὐ Ταγβυβ, {π6 πη {Ππ6 οΠϊοῦ οἰἦν οὗ (ἷο1]α, Βγ 
ὈϊΠ Πα γ8 8 οἰζἴζθῃ οὔ Βοιηθ 3, ἃ αἀἰϑαπρη δηθὰ ΒΟΠΟῸΣ δπα ῥγῖν]- 
Ιοσα, ψῃῖοὰ μαὰ θδθη οοηξογγοα οι Βοηθ ΟἷὗὨ Π1Β δησδβίουβ [Ὁ δυο θ 8 
Τοηἀογοᾷ ἴο {Π6 δοπιηοηνθλ! ἢ ἀυγίηρ {86 γαγ8.Σ Ηἰ8 ἔΆΓΠΟΥ 88 8 
ῬΜμαγῖβθθ, δηα μα Πιμ)βο 1 τνᾶ8 οἀποκίθα ἴῃ (86 τηοϑὲ στρα ῥὈγΙΠΟΙΡ168 οὗὮ 
τ[Παὶ βοοῖ 6. ϑοιηδ οὗ ἰδ γοϊαϊουβ τ σα ΟἸγβδηϑ, δηα Δα δε τασοιὶ 
16 οϑροὶ Ὀοίογο [ἷβ Θομνθσβιοῃ : Π18 βιβίθυ Β 800 ΠΠ]ΔῪ ἤδγα ὈΘΘῺ ΟὯῸ 
ΟΥ̓ {Π6856.6 ὙΠιαῦ Π6 νγὰ8 ϑαγὶν δἀποαίοα ἴῃ ατοοῖς ᾿ογαίανο δ Γασβιιβ, 
ΙΏΔΥ Ὅδ ᾿ηογτοα ἔγοιῃ ἰμαΐ μίδοα θοὶηρ οοἸογαΐθα [ὉΓ ρο] 6 ̓δαγπϊηρῦ 
δρᾶ οΪοαπθηοθ, δηά 4180 ἔγοῃ) ἢ18. αιιοΐαι ἢ 8 ΟὗἩἨἁ δανογαὶ ἀσθοῖκ ροοίβ.7 
το Τάγβιβ, 584..1 τοιηουθα ἴο ὁ 6Υυϑαί θη, ΠΟΘ ἢδ τηΔ46 ΘΟὨΒΙοΥ- 
ΔΌΪΘ ῥγοβοίθῃου ἰῃ {δα ϑίυαγ οὗ {Ππ ἰανῦ, δηᾶ 86 “6 188} ἰγδα ΟΠ Β, 
ὉΠ6ΟΥ (ἀδιμδί οὶ, ἃ οο]οταίθα ἴθδομοῦ οὗἉ {πᾶὺ ἀαγ.ὃ Ηδ δρρϑᾶσγβ ἴο 
αν Ὀθθῃ 8 ρϑσβοῃ οὗ σγοαῦ πϑίιγαὶ δὈ1} 1168, οὐὗὁἨ αυϊοῖς ἈρΡΡυμθμβίοη, 
Βίγομρ ρϑββίοῃβ, δα ἤσγηη ΓΟΒΟ] ΠΟῊ ; δηἃ τῦὔαϑ {πὰ8 αὐΔ}ἔ[ λα [ῸΓ 
δἰρηαὶ ΒΟΥν 106, 88 8. ἰθαοθον οὗ ταῦθ  ὈΣΙΠΟΙΡΙ68 ᾿6 ταῖρΐ δ ὈΓδοθ. 
Ηδ νὰ αἷ8ὸ δχίδθγῃδ!]ν Ὀ]ΔηλθΙθβ8 1π 18 116, Δηα βύυ ΟἿ] ἔα μα] ἴο 
(Π6 ἀϊοίαίοβ οὗἩ 818 οΘοπβοίΐθηοθ, δοοοζαϊηρ ἴο {86 Κπον]οᾶρα, ΟΥἩ τυδηῦ οὗ 
Κηον]οᾶρο, τσ οῖ ἢΘ ῬΟΒΒΘΒΒΘΩ͂ : [818 18 δυἹάδθηῦ ἰσοιῃ 18 Δρρθα]8 ἴο 
{π6 Φον 8, δηα ἔγομη {86 Ὁπα 1586} 0166 Βα 8 βοοη ἢ ΟΧΡΥΘΒ868 Οἢ 8 
ΒΟΙΙΟΌΒ ΘΟΙΠΙΡΑΣΊΒΟΩ 806] το] ΘΟ ἴοη οὗὨ ᾿18 ἔὈσΠΔΟΥ πα ἰδίοσ δοπαποί. 
(Δοίθ χχῖϊ. 1., χχν]. 4, δ. ; ῬὨ]]. 111. 6. ; 1 Τίπι. 1. 18.; 2 ΤΊ. 1. 38.) 
18 ραγϑηΐβ σοῃηρ!οἰοά 818. δἀποαίΐου. ΟΥ̓ δανΐηρ Πἴγὰ ἰδυσῃι [86 αγί οὗ 
ἰδ -αΚιησ 3, 1 ΟΟΠ ΟΥΤΩΪΥ ἢ [Π6 Ῥγδοίιοα οὗ (6 δονθ, 
ΠΟΙ ᾿Ἢ γὙὰβϑ ΟΟΒΟΟΙΩΔΤΥ ἴἰο ἰθδοῦ γοῦῃ οὗ [86 Βιρῃθδὺ Ὀϊγίῃ βθιὴθ 
τ οῃδηΐοα! οι] ογτηθηῖ, ὈῪ Ὑ 8161, ἸΏ ΟΆ868 ΟΥ̓ ΠΘΟΘΒΒΙΔΥ͂, ΓΒΘῪ τσ ῃῦ 
παϊηΐδιη ἐμοιηβοῖγοθ που Ὀοὶηρ ὈυγΙΒοηϑοσὴθ 0 οΟὐμοῦβ: δηα 18 
ΟΟΟΌΡΑίϊου ἈΡΡΟΔΓΒ δι ΒΘ ΘΗΟΥ ἴο μαγὸ Πα βοῖὴθ ᾿βῆνθποθ ὈΡΟῚ 
ἢ8 8Β[γ}]6..}0 ΒῸΓΣ βοπιθ {ϊπ|6 δέίδσ {86 ἀρρθϑᾶσδμοθ οἵ ΟἸγ διδοῖ πὶ 

Ὁ ῬῊ]], 111. 5.5; 2 ΟοΥ. χὶ, 22.; Αςὶδ χνΐ. 87, 838. 
2. Αοὔϑ χχὶϊ, 25. 29., χχὶὶ!. 27. 
8. Ὅγ. ΓΆΓάΠΟΣ 88 ββονγῃ ἐμαὶ ἐπα 18 [ὴ6 τηοδὲ Ῥσορϑ 6 ορἰπΐοη. Ὑ͵ΟσΚβ, 8γνο. γοὸ]. ἱ. 

ῬΡ. 327---229.; 4ἴο. νοὶ]. ἱ, ΡΡ. 1234, 125. δθσῇ 4180 8 86 ορ᾿πίοη οὗ Φοδη Αγηϊζοηϊαβ, νῆο 
δ48 πτιτδη Δ οἰοσδηΐ ἀϊδβογίδιίϊοη οἡ ὅ8ι. Ῥδὰ} Β οἰ ΕΠ ΖΟΏΒΏΡ, (866 ἰδ Γ᾿ββοσιδίζομ β Βίπε, 
Ῥ. 195. Ὁιτοςῖι, 1725.) : 

4. Αςἴβ χχῖϊ. 6., χχυΐ. δ. ; ῬΆ]], 11}. δ. 
δ Λοΐβ χχὶϊ!, 16---.22.; Εοτη. χνὶ, 7. 11. 21]. 

8. δῖγαθο [86 ρῬΟΟΡΤΑΡΒΟΥΣ, ΠΟ Ἰἰνοὰ ἴῃ (6 Β81ὴ 6 δρθ 88 δὲ. δ], Ομ δυδβοίοσῖβοβ [ἢ 10 86- 
διίδηιβ οὗ Τάσϑυβ 45 ὉΒοΓΙ Βΐϊηρ δας 8 Ῥαβδίου ἴῸΓ ῬΒΙΟΒΟΡΗΥ δηὰ 41} [Π|6 Ὀγδπο 68 οὗ 
ῬΟΙΙΐα Ἰροταΐαγο, ἐμαὶ [ΠΟΥ ρτοδΟΥ χοῦ! οὰ ονοὴ Αἴἤθη5Β δηὰ ΑἸοχδηάγα, δη ἃ ΟΥ̓ΟΥῪ ΟΥΠΟΥ 
Ῥίασθ νΒοΥΘ ΠΟ ΓΘ ὑγοΓΘ Βο 0018 δηὰ δοδάθπλὶθβ ΤῸΥ ΡΒΙΪΟΒΟΡΩΥ ἀπά ᾿Ἰογαίασο. Ησδς δά 5, 
(δαὶ Γη6 παῖῖνεϑ οὗ ΤΆΓδαΒ ΟΓῈ ἴῃ ἴΠ6 ῥγδςίίοθ οὗ ροίηρ δὐτγοδὰ ἴο οἴβεσ οἱκὶ68 ἴο ροσίοος 
ἐμοπιβοῖνοβ. (1110. χὶν. νοἱ]. 11. ΡΡ. 960, 96]. οἀϊτ. Οχοημ.) ἘΤΪδ οἰΓουταϑίδηςθ δοοοιιηῖ8 ἴοῦ 
δι. ῬδῈ}᾿ 8 σοΐϊης ἴὸ Φογαδα οι, 0 ΗΒ} ἢἷ8 βί1685 ἀπο (ἀπ 8116]. 

7 ΤΒαδ, ἴῃ Λοῖδβ χυὶϊ. 28. πὸ οἰϊεβ 8 Υεῦδθ ἔγοπιὶ Αταίυβ; ἴῃ 1 ΟΟΥ, χυ. 88. ἢ6 αποίοβ 
Δποίδποῦ ἔγοπι Μϑηδηάογ; δηὰ ἰὴ Τίς ', 12. 8 ὑοσβο ἴγοιῃ ΕΡὶ πο ηΐ 68. 

5 Αοἰϑ χχὶϊ, 3., χχυϊ. δ.; Οἱ. 1. 14. ᾿ 
9. ΜΊς86118 τη Κεβ ὅ8:. ῬβαϊΪ ἴο αν ὕθοη 8 ΤΆ ΚΓ ΟὗἁὨ τῃθο δηἶο 8] ἐπβέγιπθηῖθ (νο]. ἵν. 

Ῥ. 1838---186.); Ὀπὲ 4}1 σοτητηθηϊδίοσβ Ἀγ οὗ ορίπίοη 18 ἢ8 γ88 ἃ τυιδηιπἰβοίΌ ΓΟ ΟΥ̓ ἰθηί8, 
ἣε ν᾽ Ιοἢ, ἰὴ [6 Εαβῖ, ἘΠΕΓΘ ττδδ Αἰ ΥΑΥ8 8 ΘΟΠΒ᾽ ἀογ Ὁ]6 ἀθτηδηα. 

19 ΤῸ ἃ πιδῆ οτωρἰογοα ἰπ τρακίηρ ἰθηΐβ, [86 ἰάθα8 οὗὨ σϑιΏρδ, ΔΥΤΘ8, Διτηογ, ΔΓίατο, 
ΤΩ ΠΥ ΡΥ, ψψουἹὰ Ὀ6 Ἀγ Αγ: δηὰ 85:1. Ῥδὰ] Ἰηἰγοάποοβ [686 ἀπὰ (Ποἷγ σου οοΙη πὶ 50 
Ττοαυ ΠΕ}, τΠ8ὲ δ18 Ἰλησυδρθ 866 πι8 ἴο ἤᾶγο Ὀδοη ΒΌΟἢ 88 ταὶ ΐ γΙΠΟΥ ἤλτο ὕοοη οΧροοσιοα 
ἔγοτῃ 8 80] ἴον, [πδῃ ἔγοτη οὯΘ ὙΠῸ ᾿ἡνϑὰ ἰῃ απἱθὶ {{π|68, 8. νγ88 8 Ῥγέϑομοῦ οὗἨ 106 5056) 
οἵ ρεδθθ, Ῥονο}}᾿ 8 Ὠ᾽δοοῦζϑοθ, Ρ. 254. ᾿ 
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480 ]Τιϊγοαμοίίοηπ ἰο ἐδλό Αὔειν Τ ςα)ιδηξ, 

[π6 νοῦ, Β6 ψὰ8 ἃ ὈΠΘΥ ΘΠΘΙΩΥ͂ 8Π4 ἃ ζΌΓΙΟῸΒ ΟΡΡΟΒΟΣ οὗ 41} ψῆο 
ΡΓΟίδββοα {παι (ΑἸ ; ἀηα θη [Π6 ρτοίο-τηλγυν ϑίθρἤθη γ͵1δ8 βίοηθα, 
58] νγὰβ ποῦ ΟὨΪΥ σοηδοηθηρ ἴο 18 ἀοδίς, θαῦ δοίυδ!]γ ὕοοῖς οαγὰ οἵ 
186 οἰοίμ68 οὗ {π6 τ Π6 8868 γγ80 84 ϑἰοῃθα δηλ. 

Α.Ὁ. 84. ΑΠΟΣ {Π18 ανϑηΐ, ὅδι! ἰοοῖκ δὴ δοίϊγα ραγί 'π ἴΠ6 ρϑσβο- 
οαζοη οὗἩ {π6 ΟΠ γβάδηβ, ποῦ ΟὨΪΥ δ «ογυβδίθω, Ὀὰὺ 4180 ἰὨγουσποαῦς 
υάεα (Δοῖδ νι. 8., ΧχΙ!. 4., χχυὶ, 10, 11.}; δῃᾶ ῥτοουγρα Ἰοέΐοσβ οὗ 
ΟΠ 8810 ἴγοτα (6 ὨΙΡ ῥγιθδὺ δηΐ 6] θσβ, ΟΥὁἨ βαῃμοάγιη, ἴο {86 
Βυῃδᾶροριθ οὗ π6 «6 ν)7΄ἷᾶ88 δ ᾿απηδδουβ, θη ρου υῖηρ πὶ ἴο Ὀτγίηρσ ἴο 
«) ογ Βα θλ Δὴγ ΟΠ τ 8η8, ΠΟΙΟΥ͂ τΘ ἢ ΟΥΓ ψομΘ, ὙΒοτὰ ἢ6 πιρῃῖ 
δηα {πογθ. Ηδ αἷβο οδίδιπρα Ἰοίίαγ ἴο 1Π6 ρονϑῦῃοῦ οὗ [δτηδβουϑ, 
6 ΠΊΔΥ ῬΥΘΒΌΙΩΘ, ἴο Ῥαστηῖύ {6 [0 Ὀ6 ΣϑῃοΥα ἔγοιῃ ἢ18 1 θα] οἰ οη. 
(Αοἰβ ἰχ. 2., χχὶὶ. ὅ., χχυ. 12.) ὙΥΠ116 ὅδ] νγῶθ ΟἹ Ὦ1Β ζουΓΏΘΥ ΓΠΠΠΟΓ 
ἴογ {118 ῬΡΏΓΡΟΒΘ, 18 πι ΓΟ] ουΒ ΘΟ νυ θυβῖο (ΟῸΚ ρΐἶδοο, Α.Ὁ. 86, ἴὰ [86 
ΤΊΆΏΠΘΙ ΤΟΟΟΤαΘα ἴῃ {π6 πη οὨδρίοσ οὐ 1Π6 Αοἰβ οὔ 1Π6 Αροβίϊοθϑ, 
δηά ἰο ψῇοῖ δι, Ῥδὺϊ] Ὠέμλβοὶ ει 8 πυμηθγουϑ τοίθγαησοθ ἴῃ [18 
Ἐριδϑι]θβ.: ὙΠ σομνουβίοι οὐ βοΐ 8 τὔλῃ, δὺ ϑο ΒΒ: ἃ {1π|6 δὰ ὈΥῪ 
ΒΆΘΟΝ τ 6808, {ὈΓΠΒΠ68 οπ6 οὗ {π6 τηοβύ δοπιρὶοίθ ῥγοοΐβ ἐμαί ἤᾶνθ 
ἜΡΩΣ Ὀθοη ρσίνθῃ οὗ {π6 αἰνῖπθ οτἱρίη οὐ Ομ γιβδημγ. ὩπΠαὺ ὅδ], 
ὙΠῸ ροββθββθα βο ἢ} αἰβυ! ρΒῃ6α ἰα]ομῖϊθ δηαὰ δοα.γοηθηίβ, ἔγοπι 
Ὀδίηρ ἃ Ζϑαϊουβ ρϑυβθουϊοῦ οὐ [6 αἸ8ο1 0168 οὗ ΟἸγιβί, θθοδῖμθ 4}1 αἱ 
ΟἾΟΘ ἃ ἀἸ5ο1ρ0]6 Ὠηη86 1, 18 ἃ ἔδοῦ ποθὴ οδμηοῦ Ὀ6 οοπίγονογί θα νν ἢ- 
ουὖἵ ογογίαγηϊηρ [Π6 ογϑαϊύ οὐὗἁ 411} ἰβίουυ. Ηδ πιυβῖ, ἱποσοίογρ, πανο 
Ὀθοῃ σοῃγογίρα ἴῃ {π6 ΤῊΪΓΘΟΌΪΟΙΙΒ ΤΩΔΉΠΟΡ 1 ὙΠΟ ἢ δ6 Ββ6] ἢ ἀ6- 
οἶἰαγοβ ὑπαὶ 6 να οοηνοσγίοϑα, δηα οὗ οουγβα (6 ΟΠ γιϑθδη σονοϊαϊοη 
τηϑὺ 6 ἔγοιῃ (ἀοα ; ΟΥ ἢ τηυϑῦ αν θη οἰ ΠΟΥ δὴ Σηροβίου, 8 
Θηἰ υβαδί, ΟΥ ἃ ἄμρα ἰο {μ6 ἔγαυά οὗ οἴμοσβ. Το 18 πὸ οἶον 
Αἰτογηδῦννα ρΟΒββι Ὁ]. 

1. ΤΥ Πα νγᾶϑ 83ῃ ἱπηροβίοσ, 6 πχυδῦ ανο ἀθοϊαγοα δῦ 6 πον ἴο 
Ὅ6 ἔαϊβα, ἀῃηα Πα τη ἤανα Ὀ66η ἰπῆυσπορα ἴο βοΐ ἃ οομάποϊ ὈΥ 
ΒΟΠῚΘ ΠΟΙ γΘ ΟΥ οἴμοῦ. Βυΐ {Π6 ΟΠΪΥ Θομοϑῖναθ]θ τηοίϊναβ ἴοσ σα ]]- 
σιουβ ἱπιροβίατο ἀγο {πΠ6 ΠΟρΘ68 οὗ δἀναῃποῖὶπρ' οῃ θ᾽ Β [δι ροΓαὶ Ἰηΐογοϑί, 
οΥρα , ΟΥἨ ῬΟΥ͂ΤΟΙ ; ΟΥ {86 ργοβρθοῦ οὗ ρτδί Πρ ΒΟΠ]6 ῬΘβ8ΊΟ ΟΥ̓ ἃρρθ- 
ἴα ὑπᾶοῦ {Π6 δας βου οἵ (Π6 πον το] ρῖοθ. Νον,, {παῦ ποπθ οὗ 
1Π686 τηοϊδνοβ οουἹὰ ᾿πἤμποποθ δὲ. δαὶ ἴο ῥγοΐθβϑ {πὸ ἴδ ἢ οὗ ΟΠ γῖβὶ 
ογυοἰ 6, 18 τηδηϊξεβὺ ἔσομαι {πΠ6 βίδίο οὗ «ὁ υἀαϊϑηα ἀπά (}ιγ θυ 1 Υ αἱ 
{π6 ρῬοσιοα στ βθη 6 σοπουποθα {Π6 ΤΌΣΙΔΟΣ δηα δ γασοα Π6 ἰδ 6 
ἴαϊἢ. ὙΠοβα στ μοπὶ δα ἰϑ Ὁ γογα {Ππ6 ἀἸβρόβοῦβ οὗ σγθϑ! τ, οἵ ἀϊρπγ, 
δηἀ οὗ ρονοσ, ἴῃ ΨΦυᾶαα; [Πο086 ο  ἤοτῃ ἢ6 νγϑηΐ 6 γα ἱπαϊσϑηΐ τ6Πῃ, 
ΟΡΡγβδβββά, δηὰ Καρὺ ἔγοπη 411} πηθδῃβ οὗ ἱπιργονίηρ {ποὶν ἑοσίαποβ. ΤὨΘ 
ὁοΥγίβ! ἢ ΘΟΩΒΘΟΌΘΩΟΘ, {ποΓοίοσο, οὐ ἢ18 ἰαϊκίησ (86 ρατγὶ οἵ ΟἸΤΙΒΌΪΔΗΙΥ͂ 
88 1Π6 1088 πού ΟὨΪΥ οὗἉ 41]1 ἐμαῦ 6 ροββαββεᾶ, μυΐ οἱ 4}1] πορββ οὔ 
ΒΟΌΣ ΏρΡ ΤΟΙ ; ὙΥΠΘΓΘΆΒ, ὈΥ ΘΟΠ ἷηρ' 0 ροτβοουΐθ {6 ΟΠ ΓΒ ηβ, 
ἢ Βδα ΠΟρββ, γἰβίηρ' δἰ πιοδῦ ἴο 8. δαυίδι πίν, οὗ τῃδϊκῖπσ Π18 ξογίιηθ ὈΥ͂ 
{16 ἔδνουν οὗ ἰδοβθ ψγῆο ψογα αὐ {μ6 ποδα οὗ (86 «6 188} βίαϊθ, ἴὸ 

1 β66 ῬΑΓΕΠΟΌΪΑΓΪΥ 1 ΟοΥ. χν. 9.; 64]. ἱ. 18.; 1 Τίπι. ἱ. 19,13. αγίουιβ ορί πίοπβ ἢδνθ 
Ὀθδη Θηἰογίδί δὰ ὈΥ̓ Ἰεαγποᾶ τηθ ΤαΒροοῖης {116 ἀδία οὗἩἨ ὅ5:. Ῥδὺ} Β οοηγνογείοη. ὙΠῸ ἀδῖθ 
δοϑίσῃοα ἴῃ [π0 ἰοΧῖ 15 (Πδὺ δἀορίοα ὈΥ̓͂ ΒΡ. Ῥοαγέοθ. Ὦγ. Τλγάποι χοβ {πδὶ ουοπὶ ἴὸ ἴῃ 6 
ἐπὰ οἵ 86, ΟΥ̓ ΘΑΥΙΥ ἰη 87. ( οΥἶκδ, δ νο. γο]. Υἱ, ρῃ. 336---239.; 41ο. νοὶ. 111, ΡὈ. 352, 358.) 
ΟΥ̓ ΠΟΓΒ πη οἷ ΘΆΣΙΟΙ, 
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ὙὙΒοῖὰ ποίβίησ σου] 80 τθ0}} ΤΘοοιητηθηα ἢ 1πὶ 88 {Π6 Ζϑαὶ τ μος Πα 
Ἰδ 5ῃονῃ τὰ {πδ΄ ρΡογβθουοη. Α(8 ἴο ογϑαϊΐ, οὐ τϑρυϊαίίοη, οου]ὰ 
16 ΒΟ αν οὐ (ἀδη}8}16] ορ6 ἴο ραΐῃ δἰμοσ ὈῪ Ὀδοοτηϊπρ' 4 ἴθδοθοῦ ἴῃ 
ἃ ΟΟἸ]αρα οὗ ἤβῃμθυηθη  (ὐου]ὰ μα ἢδίίον Ὠϊτηβ6 } ἢ {παῦ 1Π6 ἀοοίγ 68 
ὙΥΒΙΟἢ ἢ6 ἰδυσῃι που ]ά, οἰ 6Γ ἴῃ ογ ουῦ οὗ υάς58, ἀο Ὠλη ΠομΟουΓ, 
ἤθη 6 Κη {πὰΐ “ΠΟΥ γα (0 {Π6 «6718 ἃ Βίυμ ]Σηρ-Ὀ]οοκ, δηα 
ἴο {π6 ατρϑοῖκβ οο  Ἰβηηθ88. Υδδ 1 {μὴ {Π6 ἰονϑ οἵ ρονγοσῦ ἰμαΐ 1η- 
ἀιιοοά τη ἴο τρᾶῖκα (118 στοαῦ σμδηροῦ Ῥονγογ; ονοῦ οι ἢ ΟΥτοῦ 
8 ΠΌΟΚ οὗὨ ββδοερ ψ ποτὰ ἢ ἢιτηβοὶ ἢ Πα δβϑιϑίθα ἴο ἀθϑίσγου, δῃὰ ὑνῃοβθ 
ὙΘΓῪ ΘΒΘρΙιοσα μδα Ἰαύοὶν θ6θη ταυτάογοα ! Ῥογθαρβ Ὁ γγὰ8 ἢ (Π6 
νὶονν οὗ ρυδ! γἱηρ᾽ Βοῖηθ ᾿ΙσΘ ἢ ἸΟῸ8 ῬαΒ8:0η, πη δν {Π6 Δυ ΠΟΥ Υ οὗ 1Π6 
ΠΟΘ το] ρίοη, ὑμαῦὺ Ὧ6 Ομ  ΠΟΘα 8 ἰθδομοῦ οἵ {παΐ το ρίοπ ΤῊ Ϊ8 
ἐδηποῦ Ρ6 Δ]]6ρθα ; [ὉΓΥ ἢ18 τ τϊτπρβ γαῖμα ποίμίηρ θὰ [Π6 Βἰτϊοῖθϑι 
ΤΩ ΓΑ] γ, ΟρΘαΙθη66 ἴο τηᾶρΊδίγαΐθϑ, ΟΓά δου, ἃπα ρονθγηπγθηΐ, πιτῇ [Π6 
αἰπλοϑὺ ΔΡΠοσγγθηοα οὗ 4}} ᾿Ἰσθη ]ουβη 688, 1] 6688, ΟΥὁἨΎ Ἰοοβα βϑῃδνίουσ, 
πηάον (Π6 οἱοαὶς οὗ το] σίου. 6 πονθογο βηά ἴῃ ᾿ἷ8 ψου κα {πα 
δαὶ ὐβ ἃΓ6 ΔΌΟΥΘ ΤρΟσδ] ΟΥ ΙΔ η0668 ; [μαὖ ἀοΣΙ ΠΙΟῊ 8 [οι ι]64 ἴῃ ρταςα; 
δῦ ΤΩΟΠΆΓΟΠΥ 18 ἀσβρούϑιῃ νοι οὐρῃῦ ἴο 6 Δρο Βμ64 ; {μαὲ {Π6 
ξοσίαηοβ οὗ {86 στοὰ οὐρὰς ἴο Ὀ6 αἀϊν!Δ6α διηοηρ (Π6 ροοῦ; ἐμὲ {Π6σθ 
18 80 αἰ θσθπμοα ῃ ΔΌΣ] δοί!οῃ8 ; {πᾶ ΠΥ ἱπριι]868 οὐἩ {π6 τηϊηα ἃγθ 
ἴο αἰγοοῦ τι8 δραϊηβὲ 86 ᾿Ἰσῃί οὗἩ οὔτ᾽ γθᾶβοῃ, ἀπὰ [Π6 ἰανγϑ οὗ παίυγο ; 
ΟΣ ΔΗΥ͂ οὗ μοβ6 σψτοϊκοα ἰθηθίβ ὈΥ͂ ψ Ὦ1Ο) (ἢ 6 Πϑῖος οὗ βοοϊθίυ μδ8 θθθῃ 
οἴΐϑη αἰδέυγ θεά, δα (16 τ]68 ΟὗἨ Ἰπογα Ὑ οἱΐοη ὈγοΚθη, ὈΥ πλθη ργθ- 
τοπάϊηρ ἴἰο δοῦ ὑπάθν {86 βαποίιοη οὗ αἀἸνίηθ τονϑϊαϊίοθ, Η16 τηᾶῖζθδ 
πο αἀἰδιποίίοηβ, πκ6 {Π6 Ἰτπηροβίου οὗ Ασδρὶα, ἴῃ νου οὗ ΠΣ π)86 1: ΠΟΥ 
ἄοα8 ΔΌΥ ρᾶγί οὗἉ ἢ18 116, δἰ μου ὈΘΙΌΤΘ ΟΥ ἰθὺ 18 σοηυ βίο ἴὸ 
ΟἸΥΙΒ ΔΏ Υ, ΘᾺ ΔΩΥ͂ τπηϑιὶς οὗ ἃ ᾿ἰΘγ 6 αἸβροβίτῖο. ,ΑΑ8 διηοηρ 
186 46» 8, βο διιοηρ [6 ΟὨΥΙβ[ 18 η8, Ὦ18 ΟΠ νΘΓΒΔΌΟΙ δα ΤΆ ΠΉΘΓΒ ΜΘΥΘ 
Ὀ]Δλ6]θθθ, [Ὁ μα θθθη βοῃιθίπλθ8 ΟὈ]θοίθα ἴο [16 οἴμοὺ δροβίββ, ὈΥ 
1Πο86 ψῶᾷο ψγοσα γθβοϊνθα πού (ο ογθαϊύ {ΠῸ6ῚὉ ἰθβι οπΥ, {μα΄ Πανὶ 
θδθη ἀδοΡΙΥ δηραροα ψη} «6818 ἀυσίπρ 818 116, ΠΟΥ ἡ 6ΓΘ ὀθΙ χοῦ, 
ἔογ 186 δυρροτί οὗ {π6ὶγ οὐ ογϑα!ῦ, δηα ἔγομι Βαυϊηρ' ΡῸΠ6 ἴοο ἔΆγ ἴο 
γοίασῃ, ἴο σοπθϊππθ {Π|6 ϑᾶ 16 ὈΓΟΪΘΒΒΙΟῺΒ 86. 18 ἀθδίῃ; Ὀυὺ [18 σδὴ 
ὈΥ πὸ τβϑδῃβ δ6 βαεϊα οἵ δ. Ῥαὺ]. Ομ {πὸ ΘΟΠΙΓΑΥΥ,  βαίθυοσ ἔΌσοΘ 
{ΠΠ͵ΓΘ ἸΩΔΥ 6 ἴῃ διοὶ ἃ τιοᾶθ οὗ τϑδϑοπιηρ, [Ὁ 411 [θη ἀ8 ἴο σον ποθ 
18 (Πα δι, δι] ταυϑὺ παξωγαϊψ αν Θομ πιο α ἃ «67, Δα Δ ΘΠΘΠῚΥ͂ 
ἰο ΟἸγῖβὲ Φθβϑβ. [Ὁ ἐλὲψ Τοῦ δηρσαρθα ἢ ΟΠ6 8146, ἢέ νγὰΒ 88 Βίγοῃσν 
εησαρθα ου [Π6 οἴμοσυ. [1 βῃδιηβ τι ὩΠ 614 ἑλδηι ἴγοτη οὁμβαησίηρ 8 46., 
ΤΩ Οἢ τογ6 οὐρῇῦ 1ἱ ὑο μανὸ βίορραα ἀξΐπι: ψ80, ἔγοσω Ὠ1Β βιιροσιοσ δά υ- 
οδίϊοη, τηυβὺ μᾶνθ Ὀθθὴ νϑϑΌΥ ΤΟΥ ΒΘΏΒΙΌ]6 ἴο ἰδδΐ κἰπὰ οὗ βῃαπηθ 
{δὴ 86 πιθϑὰ δηα 1ΠΠΠςογαΐθ βδμοσταθη οὗ (ἀ1}1166δ. ὙΠ ΟΠΪΥ οἴμοσ 
ἀΠἴθγθηοθ 88, ὑπαῦ ἐΐεν, ὈΥ αὐἱλύπρ (ΠΘῚΣ τηδβίοσ δον ἢ18 ἀθδίῃ, 
τἰσῃς ἢν ργθϑαγνϑα {πθιηβοῖνοβ; ὙΠΘΓΘΑΒ ἀθ, ΟΥ̓ αυϊνηρ [Π6 “}6νν8, 
διὰ ἰακίηρ Ρ {86 ογοδβ οὗ Ο γἰδῦ, οουίαι ]γ Ὀσουραῦ οα ἢϊθ οσση ἀ6- 
δἰγυσοη. 

2. Α8 8. Ῥδὺϊ ναϑ ποῦ 8ῃ Πηροβίου, 80 1ῦ 18 τηβδηϊοϑὺ ἐμαὶ ἢ6 τ 88 
ποῦ δὴ δηἰυδβίαδί. Ηρθαΐὶ οὗἠἨ ὑβῆρϑσ, πῃϑδηοἤ ο Υ, Ἰρπόγϑηοθ, δπά 
ὙΔΏΪΥ, ἅτ (6 ἱηρτοάϊαπίβ οὐ τ θιοὶ δ μΒίαϑτη 18 ΘΟμιρΟΒΘα ; Ὀαΐ 
ἔγοιη 411 {π686, οχοαρύ {πὸ Ηγβί, [πὸ δροβϑίϊθ δρρϑᾶγβ ἴο αν θθϑθῃ 
ὙΠΟ]]Ὺ ἔγθο. Ὑμαῦ μα μα στρα ἸΕΕΥ͂ΘΩΣ οὗ Ζραὶ, θοΐῃ ἤθη ἃ 6} 
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Δηα πο π ἃ Ουιϑίϊδη, ἴῃ πηλϊπίαἰηϊηρ τ δὶ Βα Ἰπουρὰς ἴο Β6 τιρ]ι, 
σδῃποῦ Ὀ6 ἀρηϊοά: Ὀυῦ 6 ψγ8ὲϑ δ 4] {ἰτὴθ8 850 ὥβε ΓΑΆΒΙΟΡ οὗ ἢϊ8 
(ΘΙ 6, 88, ἴῃ τηλίϊογβ οὐ Ἱπα ! ἤδγθηοθ, ὕο “ἍΚ Ὀθοοσὴβ 8ἃ1}1 ἐπηρ ἴο 81] 
Τη6 0," Μιὰ [86 τοδὶ ρ]δηῦ Ομ ἀοβοθηβῖοη, Θηαϊηρ' ἢἰ8 πού οηΒ δηὰ 
ἸΏΒΔΏΠΘΙΒ ἰο {ΠΟ ΓΒ, 88 ᾺΓ 88 18 ἀυγ ἰο αοα που]ὰ ροστηϊ ; 4 οοπάυος 
δΟΙΏΡΔΌΙ6 ποῖῖπον Στ (Π6 ΒΕ 688 οὗ 4 Ὀἱροῖ, ΠΟΥ ψ ἢ (86 νἱο]οηξ 
ΤΏΡ Ϊ868 οὗ δπδίῖοαὶ ἀθ] βίο. Ὑπαῦ Π6 ννγὰ8 ποὺ τῃθἰαποΠΟΪΥ, 15 6υ]- 
ἀδπῦ ἔγομι 88 οοπάποί 'π ΘΙΩΌΓΔΟΙΠρ᾽ ΘΥΘΥῪ τοί ποα ψβῖσ Ῥγαάθησα 
οοὐ] βυσροδϑὺ ἴο δβοᾶρα ἀδηροῦ δηα βίγαη ρουβθου οῃ ; ῃθ πη μ6 οου]ά 
ἀο 1 πιῖμβουῦ Ὀοίσγαυιηρ ἴ.6 ἀυτγ οὗ 18 οβοΘ οσ 16 Βομοῦσ οὗ ἢ 8 
αοά. Α τρρϑδπομοῖὶν δας μυβιαδί, οουγίβ ρογβοσυϊίοη, δα, σψἤθη Π6 
σϑηποῦ ορίδϊπῃ 1, ΔΗ] οΐβ ΒΙ πο 1 1 Π ΔΌΒυγα ρθηδησθθ; δυΐ {μ6 Βο0]1- 
π688 οὗ δι. Ιϑὺ] οοπβίβίϑα ΟὨ]Υ ἴῃ {86 Βι Πρ ]ΠἸοἱ τ οὗὨ 4 ροά!γ 116, δηὰ 
ἴῃ {π6 υηπγϑαγὶοα ρογίοσιωδῃοο οὐ Η18 ἀροϑβίο]ἱολ! ἀπ ϊθ8. Ταῦ Π6 νγᾶϑ 
Ἰρπογϑηΐ, ΠΟ τη Μ01}} 8116ρ6 ψὙ0 18 ποῦ σ,ΟΒΒΙΥ Ἰσποσδηΐ ΠΙΤΏΒΟΙΕ; [ῸΓ 
6 ΔΡΡθασΒ ἴο αν Ῥ6 6 Τρλϑίου ποῦ ΟὨΪΥ οὗὨ ἐπ6 “618 ᾿οαγηῖηρ, Ὀὰϊ 
αἶδο οὗ [86 Οσϑοῖκ ῬὨΣΟΒΟΡΗΥ͂, δπᾶ ἴο βᾶνθ Ὀθθῃ Ὑθ ΣῪ σοηγαγαδηῦ ουθἢ 
ψὶ ἢ (Π6 ατθοκ ροοίβΌ Τμαῦ μ6 τγὰϑ Ὡοῦ ΟΥΘα]ΟΙΒ, 18 Οἶδα γ ἔΓΟμ 18 
Βανιηρ Γοϑιϑίθα {πὸ ον άθποο οὐ 411 {Π6 ταῖγ 0168 ρογέοσιηθα οὐ δαγίϊ 
ὈΥ ΟἸιγιβί, 88 νγ6}}] δϑ {μῃοβ παῦ σοσθ δἴϑδγνγαγαβ σοισηῦ ὈΥ {πθ 
ΔΡΟΒΙ]68; ἰο 186 ἔλιηθ οὗἩ ὙΠΟ, 88 6 ᾿ϊνϑα δ  ϑυιβαίθα,, Βα σου] 
Ποῖ ῬΟΒΒΙΌΙΥ αν θ6θῃ ἃ δίγϑηρθσ. ΑἈπά {πδ΄ 6 νγ88 88 ἔγθο ἔχοις 
ΥΔΗΙΥ͂ 88 ΔΩΥ͂ 80 {Πδὺ 6Ὑ6 Ὁ ̓νθα, τᾶν 6 ρας πογοα ἔσοτω 411 ἐμαὺ τθ 
866 ἴῃ 8 ὙΤΙΏΡΒ, ΟΥἨ ΚΠΟΥ͂ οὗὨ 18 186. Ηδ γϑργθϑθηΐβ Πἴτηβο]  ἃ5 (89 
Ιραδὺ οὐ {π6 δροβίίθβ, δῃά ποῖ τβϑϑῦ ἰο ὃδ6 οδ]]θά δὴ δροβϑί]ϊθ.1. δ βαγ8 
{παῦ μ6 18 {π6 ομοῦ οὗ β'ῃοῦθ; δηὰ 6 ῥγβίθυθ, ἴῃ (6 βἰγοηροδὶ 
ΤΟΥΠΊ8, ἈΠ ΟΥβαὶ θη θν  θηοα ἴο ἔα ἢ, ΡΥΟΡΠΘΟΥ͂, ΤΩΊΓΆ0168, δηα 4]}} (Π6 
δσιῆμθ δπμα ρτδοθδ ἢ ἩΠΙΟΝ 6 οοὐ]Ἱὰ Ὀ6 Θμάονοα. [8 (μῖ8 188 ἰΔῃ- 
δυδρθ οὗὨ νἈ ΜΠ Υ͂ οὐ Θηἐυβίαθα ἢ 1 Θνοῦ ἔδηδίϊο ρυθίοσ σἱγίιθ ἴο ἢ]18 
ΟΥ̓́Τ ΓΟ]ΙΟἼΟΙΒ ΟΡΙΠΙΟΏΒ, ἴο 1] Πα 0 η8 οὗ [86 βριγιΐ, ἀπαὰ ονϑὴ ἴο {86 
ποῦς οὗὨ τηαγγσάο ἢ [Ὁ 18 ὑΠοΓΘΙΌΓΘ 1 γδὶη ΤῸ [Π6 Θ,ΘΠ2168 οὗ 
ΟἸΥΙβδηϊν ἴο αὐϊοιηρὺ ἴο σϑϑοϊνο (18 ταϊγαοι]οῦβ σοηνθγβίοι οὗ 5. 
Ῥδὺὶ ᾿πίο ὑπ οἴβοίβ οὗ δι πδίαϑιθ. ΤῊΘ ΡΟΣ οὗἁὨ ἱπηδρι δίῃ ἴῃ 
ΘὨΓ ΒΒ Β᾽ βίο] ΠλΠ 48. 18, ὩΠΑ ΘΒΟΪΟΏΘΔΌΪΥ, ὙΘΥῪ δίγοηρ ; Ὀαὺ 1Ὁ ΔἸ ΤΑΥΒ 
δοῖβ ἢ ΘΟΠΙΌΣΙΥ 0 {Ππ6 ΟΡΙΠΙΟῚΒ ᾿πργϊπίθα ὩΡΟΣ ἴδ δὐ {Π6 ἔπη οὗὅἁ 
118 του Κηρ,, Δα Ο8Π ΠΟ ΤΊΟΓΘ δοί ἀραῖπδὺ {ἤθη ὑπ8} 8. ΣΆΡΑ ΕἾΥΟΥ σδῃ 
ΟΔΓΓΥῪ ἃ 6586] δσαϊπδὺ ἴπ6 συγγθηΐ οὗ 118 Οὐ δίγθδηι. Νοῦν, βοίμιηρ' 
σδῃ 6 πλοῦ οογίαϊη (ἤδη {παΐ, τ πο 581 ἀοραγίοα ἔγοσῃη «ΘΓ Βα] μΣ 
ἴον Ἰθδηδβοιιβ, ἀστηθα πῖτἢ δα Ποῦ γ ἔγοτα (6 ἰοῦ ᾿γθϑίϑ ἰο Ὀσίηρ 
1πΠ6 ΟΒγιβύβδηβ, γὰοὸ ὍΟΓΘ {Π|6Γ6, δομπα ἐο «ογιδαίοηι, τολοῖλον ἐδεν 
106 76 πιο ΟΥ τοοπιδη (Αοἰδβ 1χ. 2.}, 8Δῃ ΔΟΓΠΟΥΥ 80] ] οἰ ὈΥ͂ Εἰ τηΒο 
δηα ρστδηοα ἴο δἷπὶ αὖ 18 ΟὟ ΘΧΡρΥΘΒ8 ἀδϑῖγα, ---- ΗΒ ταϊπα ͵)88 τπηοϑὲ 
ΒΙΓΟΠΡΊΥ Ροββθββϑα τ 8 ΟΡΙἰοη ἀσαϊηβὺ ΟἸγῖδί ἀμα ἢϊ8 {0]] ὁ 6Γα. 
Τὸ ρσῖνθ ἔδΐποβθ ορ ἱοἢ8Β ἃ τογθ δοῦδνα [ΌγῸ6, ΠΪ8 ῬΆΒΒΙΟΩΒ αὖ (μαῦ {1η16 
Θομουστοα, Ὀοϊηρ ἰπῆδηηθα ἴὰ ἐπ6 δἰρσμθϑὶ ἄθρτθα ὈῪ ἴπ6 νει δ ηρ, 
ΠΟΙ ΒΟ Βη688 οὗἁ 18 ραβδῦ οοπά ποῖ ἰονγαγβ {Ποῖη, ἢ 6 ΡΣΙ46 οὗ βιιρρογὺ- 
ἴηρ; ἃ Ραγῦ ἴῃ ψῃ οι ἢ Παα νο]ι Ὠ ΑΡῪ οπρασοά, ἀπα {Π|6 οτϑαϊῦ ψϊοῖι 
Πα ἐουμπᾶ 1 ῥχοοιιγοα Ὠΐὴ διποηρ {π6 οἰ] 6 ργῖθϑίβ δα σΌ] ΓΒ, Ἰν ΠῸ86 
οοτητ βίου ἢ6 Ὀοτθ. 1, ἴῃ βυοῖ ἃ βίαία δὴ ἰθιηροσ οὗ τϊπά, δῃ 
Θαὐ  ϑ βίοι! τϑη ῃδα ᾿ππαρὶηοα (παΐ 6 54} ἃ νἱϑίοῃ ἔγοπι ἢθᾶνθῃ, 
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ἀοπουποΐηρ {Π6 Δηροῦ οὗ ἀοἄ ἀρηϊηϑὺ {π6 ΟἩ ΓΙ βιπη8, ἀπά οοπηπιληήίησ 
μῖτα ἴο ρογβοοιίθ ἔποπὶ τι μοὰῦ ΠΥ ΤΆΘΤΟΥ, 10 ταῖρι Ὀ6 δοοουηϊοα [ῸΓ 
ὈΥ [86 παίαγαϊ ρόνοῦ οὗ θη πυβίαβιῃ. ας ἐπαῦ, ἢ [Π6 νΘΥῪ ᾿ηϑίαηϊ 
οὐ δῖ8. θϑίησ δηρασοά 1π 1868 ἥογοοβῦ απᾶ ποιοὶ ρδγβθουίοη δραϊηβὲ 
ΤΏ θα, --- ΠΟ Οἰγουπηϑίδῃοθ Παυπρ' ΟΟΟΌΙΤΟΑΩ [0 σμδηρθ 818 ΟΡ᾿ΠΙΟΠΒ ΟΥ̓ 
ΑἸοΥ τπ6 Ραηΐ οὗἁ 818 αἰ βροβι ]οη, ---- π6 βου αὖ οποα ἐπιαρὶηθ Πἰταβο ἢ 
σ4]16ἃ Ὀγ 4 Ποανθὶν νἱβίοῃ ἴοὸ Ὀ6 [86 Δροϑβί]6 οὗ ΟἸσῖβὲ, ποιὰ, μαΐ 8 
ταοιηθηΐ Ὀοίοσα, πὸ ἀθθιηθαὰ δὴ Ἰπηροβίου δηᾶ 4 ὈΙθρθοθιλοσ, ἐπαῦ μδὰ 
Ὀ6θὴ 7 Β0}Υ ραΐ ἴο ἀθδίῃ τος [Π8 ΟΓΟΒΒ ; --- {{1|8 18 1ῃ 1861 ψΠΟ]]Ὺ ἴη- 
ΟΥ̓ΘΟΊΌ]6, δπα 80 [Ὧγ ἴτγοπι θθϊηρ' ἃ ῥγοῦδ οἷο οἴἴἶδοί οὐ δηϊπυβίαβηχ, {παῖ 
δῦ ἃ ΘΟΠΙΓΑΙΥ οἴἶδβοῦ τηυβὲ μᾶνθ θη παίυγΆ ] ρῥχοάδυοοα Ὀγ {παὶ 
οβδι86θ. Βιΐ, 8.1}}} ΓΓΠΟΥ ἰο βονν [μαΐ {Π18 νἱδίοῃ οου]Ἱὰ ποῖ "Ὲ 4 
Ῥμδηίΐοια οἵ ϑ8ι. δ} 8 ονσῃ ογοαϊηρ, ἰοὲ 1 Ὀ6 ΟὈδασνοᾶ, ἐπδὲ μ6 νγᾶβ 
ποῦ ἃίοπ ὙΠΘῺ Π6 ΒΑ ἴζ; ὑπ6 6 ὝΘΓΘ ΤῊΒΩΥ ΟΥΠΘΙΒ 'ῃ ΘΟΠΊΡΔΏΥ, 
ὙΠ ΟΒ6. ΤΪΠ4Β ὙὙΟΓΘ ΠῸ Ὀοίίογ αἸδβροβοα ἐμδῃ 18 ἴο ἐῃ6 ΟΠ γϊβίϊδη ἰδ (ἢ. 
Οου]ά 10 6 ροββιῦϊθ, (μαῦ {86 τοϊηα8 οὔ 41} {686 τηϑθῃ βου] Ὀδ 80 
ΒίΓΔΏΡΟΪΥ αἰβδοίθα, 88 [0 τηᾶκ ἰθθπὶ Ὀοίιονο ὑπαΐ ΠΟῪ βὰν ἃ σγεαΐ 
ἐϊσλὲ φἰϊπίπο αδοιὲ ἐΐεπι, αὔουε ἐδε ὄγίσἠΐποδ8 οΥΓ ἐμ6 δπὶ αὐ ποοη- αν, 
δηα Βοαγά {π6 βουπᾶ οὗ ἃ γοῖοα ἴγοιη βοάν ἱπουρῇ ποῖ 86 νγογὰβ 
ΜΝ ΒΙΟὮ 10 δρακα (Αοἰδ χχὶ!. 6. 9.), ΠΟ ἴῃ ΤΟΔΙΠΥ ΠΟΥ ΠΟΙ ΠΟΥ ΒΑ 
ΠΟΥ οδγὰ διὴΥ δυο ἰδηρ ῦ Οὐου]ά (Π6Υ 6 80 τηϊδιυαϊοα ψ 1} (86 
οοποοὶξ οὗἩ ἘΠΘΙΓ ΟὟ [ΔΠ6168, 48 ἴο [Ἀ}} ἀοτγῃ ἔγοιλ {Π61Ὁ ΠΟΥΒΟΒ, ἰο- 
δοῦπον τ ὅδ] (Αοίβ χχνὶ. 14.), δὰ 6 Βρθθοῦ θϑβ {σου ρἢ ἴδαγ, 
γγ ΒΘ η ΠΟί ἰπρ᾽ ΘΧ ΓΔΟΓΟΙΠΑΤῪ Πδα Παρραποα δ Π6Ὶ ἴο πὶ ΟΥ ἴο {μοπι; 
ΘθρΘοἈ 1 Θοπβι ἀοσηρ' (μαὺ (818 ἀρραγοι αἸα πού ἀρρϑᾶγ ἴῃ {π6 πὶρῃϊ, 
ὙΠΘῺ (Π6 Β6 868 ΔΓΘ ΙΏΟΓΕ ΘΆΒΙ]Υ͂ Παροδοα ἀροη, θυΐ δἱ πιϊάτ αν 8 
Βα θη ἔγοηζυ δα βεϊΖϑα 'ροὰ Ῥδμ], ἴγοὰ ΔΠΥ αἰβίθιηροσ οἵ ὈΟαΥῪ οΥ 
ΤΠ, 8 1 ΒΌΡΡΟΒ6 [ιῖ8 ψ|1016 ΘΟΙΊΡΔΏΥ, --- θη οὗ ΑἸ δγθμῦ δομδ8}- 
τυ ]0η8 δηα] Ὡπάἀογβίδῃαϊηρ5,---ἰὁ ἤᾶνθ Ὀ66η δὖ οὔςθ αἰοοίθα ἴῃ (86 
ΒΆΠῚΘ ΤΔΠΠΘΙ ὙΠ ἰπι, 80 (μὲ ποὺ {π6 ἀἰβίθροσ δἱοῃθ, θαὺ 8]860 (6 
εἴεοίθ οὗἉ 1ἴ, που] δχϑοῦυ ἀρτοοῦ 1 4]}] ῃδα ρόηθ τηδα ἰορϑίδοσ, 
νου] ποῦ {Π6 ΕΓΘΠΖΥ Οὗ βοὴ δαγα ἰδίκθη ἃ ἀΠἴθγεπὶ ἔτη, δηὰ ρτο- 
Ββϑηϊοα ἴο (Π6πηὶ ἀἸἔδγθηῦ οὈ)θοίθ ἢ ΤῊ18 ΒΌΡΡΟΒΙ ΟΠ 18 80 ΘΟΠΊΓΆΓΥ [0 
παΐαγο 8Ππα 41] ροββι Ὀ1]1γ, (μα΄ Ἀπ }06116} τπιυβύ ΗΠ πα δοῖλθ οἴπμοὺ βοϊ αἰϊοι, 
ΟΥ σῖγα ὉΡ ἴΠ6 ρΡοϊηΐ. 

8. Ηλνίηρ βιονη {πὶ δὲ, ῬΔὺ] γγαϑ ποι ΠῈΣ ΔΠ ἱτηροβίου ΠΟΥ δΠ 
Θαἰ υιβίαβί, Σὺ ΤΘΙΔΆΙΏΒ ΟὨΪΥῪ ὑπαὶ ψγὸ αἶγα Υποίμου ἢ τγᾶδ ἀδοοϊνοά 
Ὀγ {Π6 ἴτγαυᾶ οὗ οἴμοτβ ἢ ΤὨΒ ᾿παῦγΥ, ᾿πΠα 664, τη 6 ἀοδβραίομαα 1ῃ 
ἃ ΥΟΙΥ͂ ἴον ψοσὰϑ. ΕῸΓ 0 8 ΟΥ ὙΟΥΟ ἴο ἀδοοῖγα ἢ Α ἔδυ 
1ΠΠ|οταΐθ ἤβῃοστθη οὐ (ἀ411166. 10 νγδβ πιογαϊἷψ Ἰτηροββι 6 ἴῸΓ βδυοὴ 
πλθῃ [0 Θοποοῖνο {86 {πουρὶ οὗ ̓ πγπίπρ' [μ6 ταοβὺ βη]Πρῃςοηβὰ οὗ {π6]Γ 
ΟΡΡοηΘηΐθ, δηα {Π6 τηοϑύ οΥΌ6] οὗὁὨ {Π6 1], Ῥδγβθουίοσθ, πο δὴ δροβίϊθ, 
Δηα ἴο ἀο 818 Ὀγ ἔγαυὰ ἴῃ [86 νΕΥῪ ᾿πϑίδηϊ οὗ 818 ρτϑαίθδῦ ἔΌΣΥ δραϊηβὺ 
ἴβοι δηὰ {μοῖρ Τοστὰ, Βυΐ οουἹὰ ὙΠ6ΥῪ αν θθθη 80 οχίγαναραηΐ 88 
ἴο ΘΟΠΟΟΙ͂ΤΟ ΒΏ0ἢ ἃ ἐπουρδύ, Ὁ γὰ8 ρἠψϑίοαϊϊψ ἸτρΟβ81016 ἴου (θὰ ἴο 
δχθοιία Ὁ ἴθ {Π6 ΤΩΔΠΏΘΥ πὰ ψὨοῆ τὸ Ηπα ἢ18 ΘΟ ν ΒΟ ἰοὺ ἤᾶνΘ 
Ὀθθοη εβθοίθα, Οου]α {Π6Υ ργοάυοθ ἃ Πρ ῦ ἴῃ {π6 δἷν, ἡ ἰοῦ αὖ τηϊὰ- 
ἀδΔΥ νὰβ Ὀυρμίαν {Πδη {π6 βδὰπ9 Οὐου]ὰ {ΠΥ πιᾶῖκο 56} ἤθασ ννογὰϑ 
ἴτοτη ουὖΐ οἵ ἐμαὶ Ἰ᾿Ισῃῦ, νι μῖοῦ σοῦ ποῦ ῃραγα ὈΥ [6 τϑδβί οὐ {116 
ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἢ (ὐου]ὰ ἰδοῦ πιακα ἰηὶ ἢ πα ἴοσ ἴπγοο ἀκγ8 αἴον (Βαΐ 
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νἰδίοη, ἀπᾶ {Π 6 τηδῖζα 80 α168 []] οἹ ἴγοτῃ 18 ΘΥ 68, δηα χβδϑίοσε ῃΐηι ἕο 
εἰσῃῦ ὈΥ ἃ ψογὰ ἢ Οὖ᾽ οου]ά {πο γ᾽ ππβκα πἴτα αηὰ ἰμοβα ψῆο ὑγανο]οα 
ψα πὶ Ὀ6]Ιονα {πδΐ 4}1 [Π686 ΤῃϊηρΒ Πα Ὠαρροποά, 16 {Π6γῪ Παᾶ ποῖ 
Βαρρεηθαῦ Μοβὺ ὑπαυθβι!ομ ὈΪγ Ὧο ἔγαυα γγ88 Θα18] [0 81] {818. 

51η66, ἴΠ6η, δῖ, ῬΔῸ] νγῶὰδ ποι Ποῦ 8 ἱπηροδβίοῦ ΠΟΥ 8ὴ θη ῃυδὶδδβί, 
ΠΟΥ ἀεδοοϊγοα Ὀγ {π6 ἔγαυα οὗἩ οἴμγβ, 10 ΦὉ]]οὐγ8 ὑπαῦ 818. ΘΟ νθγθῖοα 
Ὑ88 ΤϊΓΑ Ό]ΟΌΒ, δηα ὑμαῦ (86 ΟἸ τ βιϊδῃ το] ρθη 18 ἃ ἀϊνὶπο σαυθ- 
Ἰαιϊὶοη.} 

11. ΒΒΟΡΕΗ͂Υ δον 18 Ὀαρίϊβηι, δηα [π6 ἀοβοοπὶ οὗ ἐμ6 Ηοΐγ αμοβέ 
προὴ μη, ϑ8.] ϑηῦ ἰηῖο Αὐαρία ((α]. 1. 17.)}; δηᾷ ἀυσγίηρ Πὶβ τοϑὶ- 
ἄδησα ἴῃ ἰμδὲ σουπίγν 6 τγ88 [ΠΥ ἱπδίγιυοίθα, 48 76 ΤΩΔΥ͂ ΓΟΒΒΟΠΔΌΪΥ 
{Π1ηΚ, ὈΥ Βρϑοΐδὶ σου αἴϊοη, δηα ὈΥ̓ ἀΠΠροηῦ βέθαγ οὗ (86 ΟἹά Τεβίδ- 
ταθηΐ, ἰῃ {π6 ἀοοίγηθ8 απὰ ἀυῖ168 οὗ ἴΠ6 (ἀοβρει. Τῆγοθ γϑᾶσβ δέ 
Πῖ8 Θοηνουβίοθ ἢ6 γαυτγηθα ἴο 1λαμηάδουβ, Α. Ὁ. 38. (Ὁ ]. 1. 18,), διά 
ὈΟ]]γ ρῥγοδομϑα {π6 (ἀοβρθὶ ἴο [86 «678, γγῃο, γο)θοῦϊηρ, Π18 ὑββ πο Υ, 
88. 8}. ἀροϑίαίθ, σοῃθριγοα ἴο ΚΙ] πῖπι; ὑαΐ, {π6 μ]οῦ Ὀαϊῃρ Θομησαθηῖ- 
οαἰοα ἰο 58], 8 ββοδρϑβα ἔγομη Πλαπηδβοιιβ ρτυϊναίου ὈῪ πιρῇΐ, ἀπά νυϑπὶ 
ὋΡ ἴο Φογυβαίθαι ἔοσ (ῃ6 γϑῦ ὕπλα βῖ ποθ ἢ18 σουνθγϑιοη. ΑἸΘΣ Βοιὴ6 
μιοϑιἰαοη οα {πΠ6 ραγύ οὗἩ [86 (}γἰβυϊδη8 ἢὰ πα΄ Οἱγ, Β6 τγὰ8 δοίκηον- 

᾿ Ἰεαροά ἴο ΡῈ 8 ἀϊβοῖμ]8 : ἢ υϑιηδι πϑα αὖ «6γιβαίθηὶ ΟὨ]ΥῪ βἤθθη ἀΔγ8, 
ἀυσπὴρ Ψ ΒΙΟΏ Π18 ὈΟΪΔΠ688 ἴῃ ρσθδοβίησ {Π6 (ὐοΒρ6ὶ 8ὸ ᾿γγι δια {68 
Η 6] δ ηϊβϑύϊο 608, (μας {Π6Ὺ ΘΟΠΒΡΙΓΘα.ῖ ἀραϊηϑὲ Ὠϊηλ; τολίοϊ τολεη ἐλε 
δγείλγοπ ἄπειο, ἐμεν ὁγοισὴέ ᾿ὲπι ἀοιση ἐο (αβαγεα, απαᾶ βοπέ ἀϊπι φογίλ 
ἔο Τ αγϑι8. ( Αοίϑ ᾿χ. 28 ---80.) 

Α.Ὁ. 89. ὙΈΏ:6 ὅδ} νγαβ ἴῃ (ἸΠ]Π]Ἰοῖα (1 18 Βαρροβοα Ὀγ {ποϑα ψῇο 
δυ8 τοραγὰ {π6 οὨσοποΐορσυ), ἢ6 ὨΔα [Πο086 αἰνιηθ ΥἹδίοηβ δηα τονοὶδ- 
τἸοη8 οὗὁἨ πῇϊοῦ ἢ6 Βρϑακβ πη 2 (ὐοΥ. χὶδ. ; οα τ ὨΙΟΘὮ οσοδδβίοη ἔλεγα τσας 
φίσοπ ἤϊηι α ἐλοτη ἐπ ἐλο Ποδὴ (ϑαρροβθά ἴο ανα Ὀθθὴ βοῖὴθ ρδγδὶ γίϊο 
αἰδοίου οὗ ἴῃ6 οουπίθηδῃμοθ δηὰ σνοἱοθ), ζεθζ ὧδ δῳομίά παῦε δέῃ 
ἐταϊίοα αδους πιραβῖγ6, ἐζγομσὴ ἐδθ αδιπάαποες Ὁ ἐΐλο γευοϊαξϊοηϑ. 

Ιη {Π6 γϑαῦ 42, ϑδμὶ, Δοσοιῃρδηϊδα ὈγῪ Βάγπαθα8, ργοσθο θά ἴο Αἢ- 
Ὀοοῖ, γΏοσο {ΠΟΥ ἰδυσλῦ σγἢ στοαῖ βυσο688 [Ὁ Γ ὁη6 γϑαγ. (Αοίβ χὶ. 26.) 
θυσῖηρ; {μαῖγ δῦοαθ ἴῃ {1118 ΟἸΥ, ἐζεγο σαπὶθ ργορλεί5 7γοπι ὡετγιιδαϊδηι, 
086 οὗἩ ψ᾿ΠοΠ), παιηθα Αράθιι8, δἰσηϊεα ὃν ἐδ ϑρίγιέ ἐμαΐ λεγε ϑλουϊά 
δὲ α ἀφαγίλ ἐἠτοιιφλομὲ ἐδ ἰαπά οἵ Φυάφϑ, τολίος σαπιθ ἕο ρα88 ἐπ ἐλιε 
ἄαγε 97 ΟἸαιαϊιες (867, σοτητηθηοΐηρ; ἴῃ ἔπ Τουχίῃ, θυὺ ταρὶηρ Ομ ον 
ἴη 1π6 ΒΠΠ ἀπά βιχίμ γοαγβ οὗ ὑμαῦ διῦροσοσ. [1}ἢ ογάϑυ ἰο σϑίϊονθ 
{Π6}Ὁ βυβοσιηρ Ὀτοίἤγθη ἴῃ ἀφ, 4. σΟἸ]οοίίΐοα τταὰβ τηϑθ ΟΥ̓ {δ 
ΟἸΓΙβ 88 δ Απθοοῖι, θδοῦ δοοοσαϊηρ ἰο Πΐδβ ΔΌΙ ΠΥ ; δηα τγ88 βοηὐ ἴὸ 
{π6 σμαγοῖ αὖ  Θγαβαίθη θῪ {π6 μδηά8 οὗ Βδγπαραβ δηὰ ὅδ] (Δ οίβ 

1 ὅδε Ιοτὰ 1,γυοοπΒ ΟὈΒΟσυ δι οἢη8Β οα ἴΠ6 Οοηγνογβίοῃ οὐ 8ι. Ῥαὺὶ (ἥοπι ν οὶ τΠ|6 
ΔΌΟΥΘ ΓΟΙΊΑΓΚΒ ΔΓΘ ΔΌΣ ἀρ6α);.---- ἃ Ἰγοδῦῖβ ἰοὸ ἡ ἰοΐ ἰδ Π88 θη γα γ βαϊὰ, “ ἸπΒ ἀο 1 } } ἢλ8 
ΠΘΥΘΓ Ὀ66Π 80]6 ἴο ΔΌΣ οδῖθ 8 Βρθοϊουβ δηβινοσ." “ 1ογὰ 1. μὰ," Βα γ8 ᾿ἷ8 ὈΪΟστα ΡΟΣ, “ ἴῃ 
16 ῥὑγάδ οὗἉ ῥα νθηΐ]ο σοπῆάσποο, τυ τμ6 ΠοΙΡ οὗ οοττιρὶ σοπνοσδδίίοη, οηιοσία πο ἀουδίϑ 
οἵ (6 γα ἢ ΟΛΌ ΓΙ ΒΕ Δ ΠΥ; ὈπῚ ΒΘ πον ἢ ({π [ιἰβ ΤΙ ΌΓΟΓ γ6 88) “ τῃοῦρῆν [86 Εἰπ|6 ΘΟΙΊΘ, 
ΜΠΘὴ ἰδ τΥ88 η0 ἰοηρΟΣ Ηἰ ἴὸ ἀουδῖ οἵ Βο] ον ὈΥ̓͂ οδηςθ, δηὰ δρρ] θα ΒΙτηβο ἢ ΒΟΥΪΟΌΒΙΥ ἴο 
(πὸ μτοδὲ αχυρδίίΐοη. “Πἐ5 δἰμαϊΐοδ, ΒΕΙΝῸ ἨΟΝΈΔΤ, ἐπάεα ἐπ σοπυϊοίϊοπ. Ησ Ἰουπὰ τἢδὲ 
τοὶ ρίοη τνῖβ ἔσθ." (Ὁ τ. Φομηβοι β [ὐγε8 οὗ {Π6 Ῥοεῖδβ, γο], 111, Ρ. 888.) Ὧγ. σγανυοβ ἢδ8 
ΒΟΠπ|6 Χο] οηΐ Οὐϑογυ δι ο 8 οα (6 οσοπάποῖ δηἃ ἩΓΙ Πρ οὗ δι, Ῥδαὶ, ἰπ πιΐ8 ΕἸΒΒΑῪ οὐ [ἢ 
ΟΠ σβοῖοσ οὗ 186 Αροβί]εβ8 δπὰ Εὐνβδηρο βιδ, ΡΡ. 115--124. 184---218., τ Βίοἢ Βῃον ἴδδξ ἢ9 
νᾺ8 ἴῃ ΠΟ τοβροοί ἱπβυοπορα οΥΓ ἀϊγοοϊο ὈΥ ἃ Βρί τς ΟΥ̓ ΘΠ ΣΙ 5ΠῚ, 

1 Αοἵϑ ἰχ, 28--35.; 6]. ἱ. 17, 18.; 2 Ὅονυ. χὶ. 832, 38. 
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χὶ. 27---30.), Α.Ὁ. 44. Το ἰγβϑῆοθ ΟΣ ν᾽βίοῃ τῃθη ϊοπϑά ἰη Αοἐβ χχίὶϊ. 
17. 18 Βυρροθθά ἰο πᾶν ἰδκθῃ ρἷδοθ ἀυγίηρ [818 βθοοῃᾷ νυἱβῖῦ ἴο 
“7 οὐ 88] 6, 

111. Α.Ὁ. 44. Ἡδανίησ αἰβοπαγροᾶ {18 ὑγυδί, Βαγηαθαβ δηᾶ ὅδ] 
τοί ΓΩΘα ἔγουλ «ΓΓΌΒΑ] ΘΙ ἴο Αηΐϊοοῖ, ἰακῖηρ τ} τ6 πὶ Μάγκ, {Π6 
ΠΟΡΠΘῪ οὗ Βαγμδθα8 (αἴογνγασαβ {π6 Εὐναηρ  ]180), ἃ8 δῃ δβϑιϑίφηῦ ἴῃ 
ΠΟΙ ΔΡΡΙΟΔΟ Ωρ τιϊϑϑίοη (0 {π6 (ἀΘΠ 1168, τὸ ψμϊο ΒΑγμΔθα8. δηᾶ 
ΘΔῸΪ] ΤΟΥ ΒΟΟῚ ΔΓ βοραγαίθα ΟΥ̓ (86 δοϊθιηῃ δηα δχργϑβδβ δρροϊηΐ- 
τηθπύ οἵ (86 Ηοΐγ (δοβῖ. 

4.Ὁ. 46.{ Βοίϊηρ ἴμ8 βοηΐ ἔουίῃ, {Π6 Ὺ ἀδραγίοα, τι Ματκ 48 {Ποῖν 
Ταϊἰδίοσ, ἴο ϑοϊθυοῖα, ἃ βοα-ροῦῖ ἴον ὑνοῖνθ τη 68 θοὸν Απιϊοοῇ, 
δηα δρουῦ ἔνα ἴγοταῃ {π6 ταουτλ οἵ (δ6 Οτοηΐθβ, ψ βϑησα {Π6ν 8816 ἰὸ 
Ογργυβ, ἴ[π6 παίϊνθ Θου ὙΥ οὗἨἁ Βαγηδῦαβ, δηα ργθδοποᾶ {1ὸ ψογά οὗ 
Αοά «αὐ ϑαϊαγΐβ, (Π6 πϑαγϑϑὺ ρογτῦ ἴο ὥὄγσγία, αὖ ἔχβϑί ἴθ [86 “6 ]8ἢ 

“ ΒΥΠΑΡΌρΙΘβ, δοοογαϊηρ ἰ0 {6} ουβίοῃ. ὙΤΠθπμοθ ΠΟΥ ογοββοᾶ ἴο 
ῬΆρδοβ, [6 σαρὶα] οὗ [86 ᾿Ι8]αηά, σι οσα δογρίυβ δα ιβ, {πΠ6 Βοιηδῃ 
Ῥγοοοηβα, τοϑι θὰ. ΤᾺ]8 τηρ᾽ϑίγαία, Ὀοῖηρ ἀθβίσγουβ ἴο ἤθᾶγ (86 νοτὰ 
οἵ (οά, βοηΐ ὼγ {π6 Ἀροβίίθβ ; θυΐ ΒΑγΊθδιιβ, ἃ «6υν δῇ ἔα]βα ργορδοί 
ΒΗ ΒΟΥΌΘΓΟΙ, ΟΡΡΟΒϑα ἔδϑιῃ, πα βουρῆς ἴο ρογνογί {Ππ6 ργοοομβὰϊ ἔγοτη 
16 ἔα. Βαὶΐὶ ὅδ], [}] οἵ [6 Ηοὶγν ΟΠοβῖ, βίγυοις [Π6 βογοθσοὺ χὰ 
ὈΠΠάΠ 688, [ῸΓ ἃ Β6Ά80}),, 848 ἃ ῬΕΠΙΒητηθηΐ ἔοὺγ 8 ψ]ΟἸκοα Ἰη θυ ΓΘ 6. 
ΤῊΒ δϑίοηβῃϊησ ἡπαρτησηΐ, σΘομῆστηϊησ [η6 ἀοοίτπθ οὗ {μ6 Ἰωμοτά, οοῃ- 
νεγίρα {{π6 ργοσοηβιὶ ἴο {π6 αἰ. (Αοἴβ χὶ. 1---12.) ΑΒ δι. 1μμΚο, 
ὙΠῸ [48 γοοογσγἀθαά (6 Ἰαδοιγβ οὗἩ [ῃ6 στοαῦ Αροβί]α ἴο {π6 ( Θ}61168, 
0818. Εἴτα πὸ Ἰοηρον ὅδ}, θαῦ δαὶ, Ἰθαγιθα τθῃ ἤαγα οοη)οοίϊαγοα 
(δα (16 οἴδηρα νγ͵ἃ8 τηϑᾶθ ὈΥ ὅ5'4] Π᾿τη861Ἐ 1π ΠΟΠΟῸΣ οὗ {86 ῥγοοοπδβαὶ, 
ὙΠῸ γγ͵85 ργοῦ Δ ὈΪΥ Πἷ8 ἢγβί σοηνοῦῦ ἔγομι διλοηρ [Π6 ἸΔἀο]αίτουΒ (ἀ Θη.1168, 
ΟΥ, ΡΘΥΒαρ8, 1π6 ται (ἀθῃθ}]6 οὗ ᾿ἰρσἢ ταηὶς 0 νγαϑ οοπνογίρα, 

Α.Ὁ. 46. ““Ῥαυ] δηὰ ἢΪΐβ8 δουῦρδῃγ ᾽ 88:16 ἔγοση ΟὙΡσιβ ἴο {Π6 Θοαδὺ 
οὔ Αβῖα Μίμποσ, δηὰ ργϑδοῃϑα δὖ Ῥοσρβ, ἃ οἱἵυ οἵ Ῥαδαρῃν]α, βιζυδίθ 
δοουΐ ὕνγοὶγα π21}68 ἔγοιῃ {ῃ6 βεαβ. Ηθγθ Μαγκ βαραγαίϑα ἔγοτῃ {ἢ 61), 
Δη4 γτοίυγηοα ἴο “δγυβαίθα. ΤΏδποα {ΠΥ Ρῥγοοθθαρα ἰὸ Απίϊοοῆ οὗ 
Ῥιβι 414, Τ᾿ ἤδγα, πού ϑίδηαίησ (86 Ορροδιοῃ οὗἉ ἴπ6 ὅ 6γ8, δὰ] δθὰ 
ΒΑγηδραβ οοηγογίοα στοαύ πυτηῦογα, θοίἢ οἵ [86 ργοβεὶγίθα δπᾶ οὗ {μ9 
ἸΔοἸαίσουβ (θη .}168; δαΐῦ, θοΐπρ; ἀσίνθῃ ἔμθηοα ὈΥ̓͂ [Π6 τηδοΒ] ΒΑ 018 οὗ 
{Π6 ἈΠΟ] ανίηρ «608, [Π6ν ρχοσθοάαά ἴο Ἰοοπίυτῃ ἰη 1 γοδοηΐα. (Χ1]1}. 
18--ὅ2.) Ηδτο {Π6Υ οοηνογίθα τὴν ἰοὸ [Π6 ἔδιῃ; Ὀαΐ, Ὀδϊπρ' 1 
ἀδηρον οὗ Ὀοϊπρ' βίοηθά, {Π6 Υ ργοοβϑάϑα ἰοὸ υγϑῖτα, σβοτο Ῥδαὶ], ψουκ- 
Ἰῃρ᾽ ἃ ΠΊΙΓΆΟΪΘ ΟἹ 8 ΟΥΡΡΪΘ, νγγὰϑ8 δ ἢγδβί οοῃϑιάεγθα 88 ἃ ροᾶ, Ὀυΐ νγ8 
αἴτογναγάβ ἀσαρσροά οὐ οὗὨἩ {Π6 οἷἵγ, βίοπϑα, δῃὰ ἰοῦ ἴοσ ἀθδᾶ. (χῖν. 
]--20.) Ηὄδ τοόβὸ ὉρΡ, πονανοῦ, ρουίθοι νυν σῃοϊθ; δηά, αυϊι]η 
ΤΠ γϑίγα, οἢ ἴῃ [Ὁ] ον ησ ἄαγ, Β6 ργοοθοάρα ἰο θεγῦθ, ἀμ ῥγθδοῖ 
1πΠ6 (ἀοϑροὶ ἴῃ Οἰαἰδίϊα απά Ῥηγγρία, τορίοιβ δάἀ)οϊαίηρ ἴο Τωγοδοηΐϑ, 
ψἤθποθ Ῥδι] ἀπα ἢ18 αϑδἰβίδη 8 σοϊασηθα ὑμβγουρὰ Γυγϑῖγα δα ἰσομῖιπὶ 
ἴο Απιοοῖ ᾿ῃ Ῥ᾿ϑιαϊα, οοπστηϊηρ [ῃ6 δ ΘΟηγοσίΒ ἴῃ {86 ΓΑΠ, πὰ 

1 ΤῈ νγδβ ΟοἰιβίοτμΥΥ δπιοηρ ἴπ6 ἘΟΠΊΔηΒ ἴο δβϑϑατηβ [Π 6 Π8ΠῚ6 ΟΥ̓ 6 Ὀοποίδοϊοῦ τ Ποτα {ΠΟΥ 
ΙΦΉΪΥ οϑίθειηθὰ. μὰ 186 σον 8} ἰδίου Φοβορἢ 8 ἴοοῖ {6 ἤδηια οὗἨ ΕἸανίαδβ, ᾽πὶ οοα- 
ΡΙοθν ἰο Ὑ οϑρδδίδη, ἢ βοτὰ Ὠ6 νγ88 ἰῃ ἰχἢ ἴάνουγ, ΤὨϊθ οἰγουπιδίθποα βυ ἢ ἰ 1 γ 
Τοία [68 [6 πηΐουππάρα Δββοσγξϊοηβ οὗ ἃ ἰαίθ σου οῦ οὐ τμ6 δογίρίατοβ, ψ]ιο, ὙΠ Ὁ} ἀϊβγοραγᾶ- 
ἰπ 411 ροδὶεῖνα ονϊἄάθηοο ἴο [δ ΘΟὨΕΓΑΥΥ, δ88 αϑβοτιοα {παι {λπ|Κ6 ᾿88 οοπιρ ]οἃ ἢ16 ΠΑΓΓΑΕΙΥΘ 
του! ἔσο (8165}}! 
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ογἸαϊπίπσ οἶογε ἐπ ευοτῃ οπιγεῖ. Ἡδνῖησ {πὺ8 ἰγανοσθοα 4}} Ῥ εἰς 
(Π6Υ τοἰγδορα {ΠῸΡ ΔΥ ἴο Ῥοισα 'π ῬαΩρὮΥ]α, δη4, Θααγκίησ κξ 
ΑἰίΔ]1α, τοϊασηθα ἰοὸ Απίοοὶ ἴῃ ὥγσία, αἰ ἃ οἰσουϊ οὗὨἨ δϑουΐ πο 
γοᾶγβ. (χὶν. 21---27.}} 

Α.Ὁ. 47, 48. Ὀυτίηρ; {ΠΟῚΡ ΓΟΒΙάθ πο δὖ ΑπἤοοΝ, νΠΙΟἢ 1 Βαρροβοά 
ἴο αν θδθὴ (Ὧ]} ὕνχο γθαγΒ, σογί8 1 ἢ ῬΘΥΒΟῺΒ σᾶτηθ ἔγοιη «ἀ68, ἀπά 
ἰαυρθῦ {Παΐ Π6ΓΘ νγ88 ΠΟ βδ γα !οὴ αἰ οι ΟἸ ΓΟ ΠΊΟἸΒ10. Δ Πα Οἵδοσ ἰασαὶ 
σΟΥΘΙΏΟΠ1686. Τῆθβα 8186 ἰοβοθοσβ δὰ] δηᾶ Βάγηαθαβ τ] βίοοῦ : δηΐ 
10 νγχὰβ αὖ ἰδηρίῃ ἀρταοά ο βοπα 4 ἀδρυίδίίοη ἰο «Θγυβδ θαι, ἴο οὐίαϊη 
{πε ἀροϊδβίοη οὗ 1π6 ἀροβίϊθβ δῃμα οἱάθσβ οῃ {πὶ8β αυθϑίίοη. ΕὉγ {Π|15 
ὌΤΡΟΒα δὶ] δηὰ Βαγμαῦαβ νοῦ ἀορυϊοά ; δπᾶ, ὑγανο]ησ {πτγοισὶι 
πα ηϊοῦ Βα ϑαγηδτῖα, ΠΟΥ ἀυτινοα αὖ «}6γβϑα] θ Α. Ὁ. 49, ὙΠΟΓΙΘ ᾽6 
τγλ8 ἀορογοοᾶ {παΐ [πΠ6 ῥγοβοϊγίθα (ἀθη [1168 τ γα ποῦ ΟὈ]ρσοα ἴο οὔβοσνα 
1Π6 ἰατν οὗ Μοβββ 88 8 ἴθ οὐ Θομπα!ἴοη οὗἉἨ βαϊγαίοη. (Δοίβ χν. 1--- 29.) 
Αἴἴον 186 σουηςο]] οὗἨ «6γυβαί θη), δὰ] απὰ Βδγηαθαθ τοϊυγηοα ἰο 
Απίϊοοῖ, δηα πη8416 ΒοΙη6 βίδυν ἴποτθ, ΡΥ Δ ὈΪΥ ἀὐτηρ [6 ΤΟτδΙ Πα δΥ 
Οὗ 1886 γϑαῦ 49, ἰσδοῃὶπρ δῃα ργθδοβίηρ {π6 ψογχὰ οἵ {πὸ Τογὰ, ψ 1 ἢ 
ΤΏΔΗΥ͂ δβϑιβϑίδηίβ (30---85.) 

Αδουῦ {86 Ὀορτπηϊηρ οὗ {π6 γοᾶῦ 60, Ῥαὺ] Ῥσοροβοά ἰο Βδγπαθαβ ἰο 
ἴδ Κα δῃοίδμον οἰσουϊ {πγουρσβουῦΐ {Π6 ΟΠ τ 68 ΤΠ Υ Παά μ]αηΐοα ἴῃ Α818 
Μιπου. Βυΐ Βαγμάθαβ Ὀοϊησ ἀδβίτουβ οὗ μανΐησ 8 πορῆοιν Μάγκ [ὉΓ 
{Ποῖν τηϊηἰϑίον, δὰ] οὐ)δοίθα ἰο ϊπὶ 8ο παᾶά αἀδβογίθα (μθπλ ἐπ {Π6ῚΓ 
ΌΥΤΩΟΥ ᾿ΟΙΓΠΘΥ͂ ἰο ῬΡὮΥ]α. (Χ11. 138.) Α ββδγρ δοπίθῃτοη ἅΓΟΌβ6, 
ΨΥ ΠΙΟΙΝ ὑασταϊπαίθα ἴῃ ἘΠ 6] βορασγϑίίοη ; δῃα Βαγῃαθδβ βα]]6α σῖἢ ΜΆΓΚ 
ἴο Ογργυϑ, ἴο νἱδιῦ [πΠ6 οὔ γο68. τ ]οἢ Πδα Ὀδθὴ ρἰαπίοα {ποτα ὈῪ 
ῬΡδ] ΠΙπη86 1; ψ 116 Ῥαα], ομοοϑιηρ 51145 ἴον ἢ18 οοτηραηίοπ, ἀδραγίοά 
ἤτουι Απίοοῦ ψ ἢ [86 ἀρργορδοη οὗἉἨ [π6 οθυσοῃ. Ῥαβδβιηρ [Ὠγουσὶι 
ὥγστῖα απ ΟἸ]]οῖα, {ΠΥ Θομβγταθα (886 ομυσομα8 ἴῃ Πο86 σομπῃίγῖθα ; 
δηἀ ἸΠποποο ργοοθοαρα ἰὸ οῦο ἀπὰ ΤΠ γβίσα ἴπ Τγοδοπία, ἴο ᾿γαδοῖι 
[Π6 α8ρ6] ἃ βοοοῃά ἔἴπη6 ἰο {86 (ἰδητ 168, ἀπ ἕο ρα] 18} 1πΠ6 ἀθογθοβ 
οὗ [π6 ἀροβίοϊιο οοιῃο}]} οὗ  ογαβαίθπη. Αὖὐ υγεῖτα δὰ] ἰοοκ ΤΊ ΛΟ ΠΥ 
8.8 Ὦ]8 δβϑιβίδῃηϊ ; 84, ἀθραγπηρ μοποα τ 51148, {Π6Υ σπϑηΐ [σου μῇ 
ῬὨγυρία δηά (σα]αἴϊα, ρυ ]ΠΒΕϊπο᾽ ΘΥΘΥΥ νθτο (Π6 ἀθογθοβ. (Λοίβ χυ. 
8ὅ--41]., χνὶ. 1--6.) Βοεῖπρ ἔογθιάάθῃ ΡΥ 1πΠ6 Ηοἷγ ΑΠοβέ ἴο ργϑδοὶι 
1πΠ6 Οὐοθροὶ ἴῃ Αβι|8, βγοῦν 80 οδ]] θα, [ΠΟΥ δὐτινοα αὐ Μγϑία; δηά 
Ὀοϊηρ ἴῃ πΚὸ πηδηηοῦ ἰογρ ἀἄθη ἴο ρῥχοσθοαᾶ ἰοὸ ΒιΓΠγηΐα, ΤΟΥ Ρῥδεβοα 
ὃν {π6 1,εββὲσ Μγϑὶια (ὙΠῸ ἢ βοραγαιθα ΒΙΓΠγπῖα ἴγοσα (Π6 σορίοη οἶ 
Ττγοδ8), πα σαπηθ [0 {πΠ6 ΟἸἵΥ πᾶ ρογΐ οὗ Ττοῦβι Ηδγο (86. ἼΘΙ 
)οϊποά Ὀγ {Π6 Εὐναηρο θὲ 16. (χνι. 7, 8.) 

Α.Ὁ. ὅ0. ὙΥ̓ΏΠ]ο (ΠΟΥ ψοτο δὲ Ττοϑβ, Ῥδὰ] ἀπ ἢ 18 δβϑϑιβϑίδη!ϊβ ὑγϑγθ 
οὩ]]οα ἴο ργθδοῖ {μ6 (ἀοΒρ6] ἴῃ Μοδάοηϊα ὈΥ 8 νἱβίοῃῃ ἐμαΐ δρρϑαγοά (ὸ 
Ῥαὰὶ ἀυγιησ ὑπο πἰρῃς, [ἢ οδοδάϊθησα ἴο {Π6 ΠοανΘΏΪΥ τηοπιίοῃ, ΓΠΟΥ͂ 
Β8 116 ἀἰγοοῦ]γΥ ἔγομι Ττοδδ ἰο Θαιηοίγϑοῖα, ἀπᾶὰ ποχύ ἀΑΥ ἰο Νοαρο]!δ, 
Δηα ΤΠ6η06 ἰο ῬΆΙΠΡΡΙ, ἃ Ῥυϊποῖραὶ οἷν οὗ Μαοράοηϊα, δῃά 4 Βογηδη 
οοἴοηγ. Ηοτο δαὶ οοηνογίοα 1, νάϊ, πα ἀἰβροββοββοα 8 ἀβηχβθὶ συ ῃ0 
μαά ἃ βριτῖῦ οὗ αἰνιηδίζοη, ὉΣ ὙΒΙΟΒ ]αϑὺ ἰγαηβαοίίοη δὰ] δῃα 31148 

1. ΒΙΒΕΟΡ Ῥϑδγβοη 8]1οἱ8 (ἾΤΟΘ ὙΘΑΓΑ ἴῸΥ [656 ἸΟΌΓΠΟΥΒ ΟΥ̓ ἴ86 ΔΡΟΒΙΪΟ, Υἱζ, 45, 46, δηὰ 47, 
πὰ βοχηοίῃϊηρ τογο. Βυΐϊ ΟαἸπιοῖ, ΤΊΠομοηΐ, 1)τ. ΤΑγάπου, Ββῆορ Τοτ πα, πὰ [Ὁ Χ. 
Ηλ]οδ. ΔΙ]ονν ὑνγὸ ὙΟΑΓΒ (ὉΓ (Π8 ῬύυΓγΡΟΞΒΟ, Υἱζ. 45, δπιὶ 46, 48 αὔονς πἰαιοὰ; νὶς ἢ Ροσοῦ 
ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΩΒ ᾿ν ἢ οἷν ΒΓ]. ΠΠΓΟΠΟΙΟΡΥ. 
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ποτα Ῥοδίοη ὙΠ} τοᾶβ δηᾶ ἱπιρσίβοποᾶ; δαΐ, Ὀοΐπρ; ΠΙθοταϊοα (Αοἰϑ 
χυὶ. 9--40.), (Π6Υ ραδββεὰ {πγοῦρῆ ΑἸρἢ!ρο0}18 ἀπ Αρο]]οπῖα ἴοὸ 
ΓΗ ββηϊοηῖοα. Ηθγο ἢ ργθδο θα ἴῃ {Π6 ΒΥ πασόρσαθ, δηα βοπια ὈοΠονϑα, 
ΜΉΠ6 οἴμοσθ ραγβθουίθα πῃ. Βοίηρ δ] σοα ἴο αὐ ἰμαΐ εἰν, Ῥαυ] 
Δηα ΙΒ αβϑιϑίδηβ πϑηΐ ἴο Βοσθθα, ὙΏΘσΘ (ΠΟΥ͂ ῥργθδομοα τιτῃ στοαὶ 
ΒΘΟΘΒΒ; δαὶ {86 προ ]]ϑνἱπρ “608, ὁοραϊηρ; ἔσομ ΤἬ 6 ββα]οηΐοα, βειγγθᾶ 
ἋΡ ὕπο Ῥϑορίο αρϑιῃϑδῦ ἐπθ. δι], ὑπεγοίογθ, ἰδανίησ 85.11.8 δπά 
ΤΙΠΟΙΩΥ αὖ Βοιωα, ἀοραγίοα ἰο ΑἸΠΘΩΒ:; σμοσο Πα αἰδβριυ ρα ἀ41}γ ἴῃ 
(Ππ6 ΒΥΠΑΡΌΡΙΘ ὙΠῚ ἴπ6 «6078, πα ἴῃ {Π6 ταλγΚοῖ-ρδοα ττ 1[π6 Εἰ ρὶ- 
συγοδη δηὰ δίοϊο Ρ 1] οϑορῆοσβ. ΤΏ686 θη οοηαποίρα Πἰτ Ὀοίογα {πα 
ΒΌΡΓΘΙ6 σουγῦ Οὗ ΑΥΘΟΡΑΡΊΙΒ, 88 ΒΟΙῚ6 ΒΌΡΡΟΒΘ ἴογ' {γ18], οἡ {π6 σαριίΆ] 
σἤηγρα οὗὨ Ὀοὶπρ “ ἃ βοίζον ἕο οὗ βίγαηρβ ἀθιβοῃβ,᾽ οσ, ἴῃ {Π6 ορὶπίοη 
οὗ οἴμϑσβ, 88 ἃ ποῦ Θοηνθηϊθηῦ μΪαοθ [ῸΣ ΡΌΘΙΠΟΙΥ Ἱπαυϊγίηρσ ᾿ἱπἴο ἢΐ8 
ἀοοίγῖηο8. Βοίογθ (μῖ8 {τυ πα], ΘοτροΒοα οὗ βϑπδίοσβ, ρἢ}]Οβορἤθ β, 
ΓΘ ΟΓΙΟΙΔΏΒ, δηα βίδίθβελθη, δ. 8] ἀδ] νοσϑα δβ τηοϑὲ οἰοαπ πὲ δπὰ 
ΤῊΔΒΘΥΪΥ ΔΡΟΪΟΩῪ ; ἴῃ σοῃ, 1116 μ6 τοϊοτίοθα {π6 ομαγρα οὔ ἢ18 
ΔΟΘΌΒΟΓΘ, ἢ6 ἱπϑίγαοίοα {Π6 Ρβορίθ, ἰο βοῖὰ Ἀ6 ργθαομθα {μα ᾿ἰνίηρ' 
ἀοά, ἴο ἐμοῦ ἀϊκηονση. ΑἸΟΙοαρ ΤἸΔῺΥ οὗ [8 ΠϑΆσοσΒ τ] ἀϊουϊοὰ 
{Π6 Β.] 6 ἀοοίγι 68 ψ ΠΙΟἢ Πα ἰδυρῦ, ραγ ΠΟ Ό]ΑΥ]Υ {παΐ ΟΥ̓ {Ππ6 τοβγ- 
τοοίίοη, γοῦ βοιηθ οὗὁὨ 18 Δ ΔΙΘηΟ6 ΡΙΟρΡΟΒΘα ὅὺ ἤθαῦ Ὠϊπὶ ἀρδίη; δηά 
ΟΩ6 ἃπιοηρ 6 Ἰυάροβ τῦῖ8 οοηνογίθα, ἰοσοίμοῦ τ] ἃ ποσδη δηθὰ 
]λαιϊηδ ΓΒ, ῬΑ ἐν οἴμοτβ. (Δοῖβ χνυἹἹ.) 

Α.Ὁ. δ1----ὅ83, Ετοπὶ Αἰπθη8 δι. Ῥδὺ] ργοοθθαθα ἴο Οοσϊπίῃ, {π6 
σαρι4] οὗ Δοδαῖδ, δῃα ἀ1βΕ  ρι θῃοα ἴον ὉΠ6 Ὠυ τα ΘΓ, αὐ}, Ορυ]Θη66, 
δηα Ἰραγηΐϊηρ οὗὨ 18 ᾿π ΠΑ 1 Δηΐ8, δηα ἔοσ [86 ΟΘἸΘὈταίθα σ᾽ ΆΠ168 βοϊϑιγηϊβοᾶ 
οἡ 18 Ἰϑίἢπηι8, Ἡ ΠΙΟὮ (848 ν0 6 }} 88. {Π6 ΟὝΤΩ ΠΆΒΙΪΟ ΘΧΟΓΟΙΒ6 8 [ὉΣ ΜΉΙΟἢ 
Ταγϑὰβ νγ88 δια 6) ἢν [ὈΓΠΙΒμ6α {Π6 ἀροβίϊθ τὰ ὙΘΥῪ ΠῸΤΊΘΓΟΙ8 
δηᾶ οἱοραηί 4]] 810 η8 δηα ρἤγαβθα ἀἰ (ὐουϊητῃ Π6 ἰαττ θα ἃ γα δῃὰ 
ΒΙΧ στο 8, ἑ. 6. 186 ἸαυοΥ μᾶτί οὗἨ [86 γϑᾶγ 61, {16 σι μοῖς οἵ δ2, δηὰ 
186 ΘΑΥΪΥ ραγί οἵ ὅ8. Ηἰ8 ῥυϊποῖραὶ δβϑοοίαίθβ ἱῃ {Π6 ταϊηϊϑύγυ, Ὀ681 468 
ΤΙΟΙΠΥ δηὰ 51148, το σαπγ6 ἴο Ὠΐπη ἔγοσῃ ΤΉ ββδ οπῖοδ, τ σα Ααα}]8, 
8 6 οἵ Ῥοῃίιι, αηα ἢϊ8 16 ῬΥ 86111α, πὸ δα ἰαίθὶ οοσὴθ ἐμ} 86 Γ 
ἔγοπι Βοπιθ, βθποα (6 δρόσον ΟἸδααϊαβ μδα ὈϑηΙΒμ6α 4}1 {Π6 «} ΕΥ͵78 
ου δοοοιηΐ οὗ {ποῖνγ ἰυγθυ θηοθ, αθμὰ ἢ ψῃοὰ Ὠ6 ψουκοα αἱ {δμοὶγσ 
ΘΟΙΏΣΩΟΙ ἰγϑάθ οὗὨ ἰδῃΐ- ΚΟ 8 [Ὁ ἢ18 Πνθ! ῃοοα, ΕὟὙΟΙ. (δ18 ΟἿ Πθ 
πτορ ἢἷ8 ὕνσο ΕΡ 8168 ο τ16 ΤΠ Ββδ οπ 88, δηἃ ροσ Δ Ρ08 αἰδὸ ὑμαὺ ἴο 
[86 (ἀα]αίϊδη8. το βιιοοα88 οὗ δι. Ῥϑὺ] ἴῃ ργοδομιηρ {μ6 Οο8ροὶ αὐ 
ΟοΥπιμ δπὰ ἴῃ ῬϑοροπηθθιΒ, 8ὸ ἱστϊἑαὐθα {16 ὉπΡ 6] ϑνυπρ «6578, ὑμαΐ 
μον ἀγασροά ᾿ΐπὶ Ὀοΐοσγο (4111ο, [6 ῥσγοοοηβαὶ οὐὗἨἩ ἀοδαῖα, το, ρσὰ- 
ἀρ τοϊιδιησ ἰο ᾿πίογίοσ ἴῃ σϑ]ρίοιβ ορ᾿πΐομδ {πᾶς 6 ποῦ ἀσίχ- 
τοθηΐαὶ ἰο 1π6 βίαίβ, ἄγου {πθῃ} ἔγοπι ἢἷ8 ὑπ θυ]. (χυΣ], 1---17.) 
Αἴἶσ οοῃπυϊηρ᾽ βΒοῖηθ {ὈγΓΠΟΣ πο αὖ Οονμίι, δι. δὰ] δι αυκοά δἱ 
Οϑμοῆγοα, ἴΠ6 δαβϑίθσῃ ροχύ οὗὁἩ ΟοΥηίμ, ἔς ΕἸρἤδβδαβ, σθγα πα Ἰοῖν 
Ααυ]]α δηά Ῥυῖβ.111α, δα ργοοθθαθα ἴπθη06 ἰο ΟὭβαγοα δηα «}δγυβαθιη: 
ἔγοταῃ ὙΒΙΟἢ ἰδίου ΟἿἿΥ ἢ τοϊυγσπθα ἴο Απὥοολ, (18 -- 22.) 

Ι͵. λιν. ὅ4--ὅ6. ΛΙΟΥ βοῖμθ βίδυ αὖ Απίοος, δι, Ῥϑὺ] νἱδιιθα 
{ἢ ΟΠ ΤΟΙ 68 οὗἉἨ Οαἰαῖα δῃὰ Ῥἢτσγυρῖα, πα οδίηθ ἰοὺ ΕΡΠθδαδ, ΘΓ ὮΘ 
ἔουμὰ ἀαυ1]6 απα Ῥ.Ίβ6111Α (Δοῖβ χυἹ!. 24.----28.), ἀπα σομοστθα {86 

5 566 δΟΙη6 ΟὈΒΟΓΥΔΙΟΠΒ Οὐ [{||8 Ὠϑοοῦχθο οὗ δὲ, Ῥδιὶ, ἴῃ αὶ Ὑ1Π|. οἵ ιἷ9 ΟΒδρ. ἐπ γὰ. 
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Ἡοΐγ Ομοβῦ οὐ ἐνεῖνα ηο δα ργθνουβὶΥ τοοοϊνοα {π6 δαρέϊδηχ οὗ 
“οἢη. ὅ8ι. Ῥδ], 88 ἀδυ8], ργαδοῃοὰ ἢν ἴῃ {6 βυπασοραθβ, διι 
Ὀαϊηρ᾽ Ορροβϑα ὈΥ {86 “6νγ8, 6 δίγαγυγαγβ ἰδ σῃῦ τη {Π6 βομουϊ οὗ οὔα 
Τγτγδηπιβ ἢ στοαῦ ΒυΟ688, δηὰ πτοῦρ Ὁ ΠΌΤΔΘΓΟῸΒ ταϊγαοΐθβ. (σὶχ. 
1---20.) υγῖπρ᾽ [118 τϑβίάθῃθθ, ργ δ ΌΪν δθυυῦ ἴμ6 Ὀαριημηῖηρ οὔ [86 
γοδς ὅθ, δι. Ῥαϑαὶ γθοοῖνϑα 8 ἰϑῦον ἔτοτα ἴμ6 (σι  Πἴδη8, ἰο τ ἤοτὰ Β6 
πτοίθ 818 ἢγϑῦ ΕἸ} ρ18ῖ]186. Βυΐ Ὀδϊηρ' δββαυ]θα ὈΥ Τ)επηθίγϊ 8» ἃ 8:}1ν6γ- 
ΒΠ}1 1}, δηα οἴμογβ οὗ [18 ῥγοΐβββιοῃ, 0 ΤΟ Γ6 οιηρίογρα ἴῃ ππακίη 
ΒΊΟΥ ΒΏΣΙΠ6Β ἴῃ ὙὙΠΙΟὮ ἱπλᾶροδ οὗ Πιλμα ΟΓΟ ἴο 6 6ῃο]οβοα, πο 
ὝΘΙΘ ΔΡργΘμθηβῖνο ὑμαῖ {πο ὶγ ἰταᾶάθ πψου]ὰ βυ δ. ἔγοὰ ἢ18 ῥσγθδοβίησ, 
δ᾽. Ῥϑδυὶ αυϊτοα (δῦ οἱὐγ, ΠΘΓΘ 6 Δα ρει μογοα 8 πυπιθσουβ Ομ ΓΟ ἢ, 
(Αοίβ χὶχ. 2] -- 4]., χχ. 1.) 

.“ ΑΟ Ὁ. ὅθ. Οῃ δὲῖ8 ἀδοραγίαγο ἴτοια Ερἤθβιιβ, δι. Ῥαὺ] πϑηΐ ἢγϑὲ ἕο 
Ττοδβ, οχρθοίπρ ἴο τηθοῦ ΤΊὰΒ Οἡ ἢ18 τοίασῃ ἔγοπὶ Οουϊηίῃ. (2 Οογ. 
ἷι. 12, 13.) Ηδγο 6 Ῥγθδοῃθα ἃ βῃογί {1π|Ὸὸ ψ τ ἢ ρσγοαῦ βυσοαβθ, δηά 
{Ποη ῥτοοοοαρά ἰο ΜεοἼοθάοηϊα, γμο γα 6 τϑοοϊνϑα (Π6 οΟ]]Θο ΟΠ 8 οὗ (16 
Μαοθάομπίδη ΟἸ τιβύϊδηβ, ἴον {μοὶσ ρόοῦ Ὀτσοίβγθη ἴῃ “υἀθθὰ. 

Α.Ὁ. δ7. [μὰ ἢ18 ΤΓΘΕΊΩΣ ἔγοπι Μαδοθαοηΐα ἱπΐο ἄσϑθοοθ, μ6 ἴϑ Βὰ0- 
Ροβοά ἴο πᾶν ργϑδοῃοα {π6 (ἀοβρϑὶ οὴ {Π6 Θοῃμἢη68 οὗ ΠΠγτϊσηι, 88 
τηθαςοπρα ἴῃ Βοτλ. χυ. 19. δι. Ῥδὺὶ] σοπεϊηυθα {Ππγθα τροπίῃβ 'π 
ἄτοθϑορδ, ῥΥῖποῖρα νυ, 11 18 ΒΌρροΒοα, αὖ (ον (τ βθηοα ἢ6 πγοίθ ἢϊ8 
ἘΡΙ8016 ἴο (ἢ6 Βοιηδη8); δῃὰ δανϊηρ τϑοοϊνθα [Π6 ἸΠΟΏΘΥ ΜΒΙΟὮ (6 
συγ 68 ὨδΔα οΟἸ]]οοίοα Ὁ ὑπ86 ροοὸῦ ( γιδύϊδηβ ἢ “466, 6 8βαι]οὰ 
ἔγοια ῬἈΒΙΠΡΡῚ ̓  το Ττοδδβ, απα ἴμθηοα ἰο ΜΙϊοία8, τ ΙΓ ΠῸΥ [6 6] ἄοτβ οὗ 
[6 ΕΡΗοβίδη σμυγοι δα οοπια ἴο τηθϑῦ ἢϊπ) ΟΥ̓ ἢ18 Δρροϊηίτηθῃί, ἰο 
σμοπὶ δι. Ῥϑὰ] ρᾷγνϑ 8 πιοϑὺ δδοί!πρ' [ΓΘ 6}} ομασρο. (Αοίβ Σ᾿ 

Α.Ὁ. ὅ8.(ὡ. Ετοὰ Μιηοίαβ, δὰ] δῃα ἢ18 δοσαρδηΥ 881]6α αἰγθοιν ἴο 
Οοβ, ποχί ἰο ΒΒοάββ, βαὰ ἔμοποα ὑὸ Ῥαΐαγα : ἤθσθ, ἡπάϊηρ ἃ γϑβββεὶ 
Βουπά ἴἰο Ῥμοωηίοῖα, {Π6Υ ΘΑ ΚΟα, δηᾶς ἰοανίηρ ΟὙργὰδβ οα {πε ὶγ 
εἴν, (ΠΥ Ιαπάθα εὖ Τγγσο. Αἰϊον ναι ηρ βανθη ἀδυβ, (Π6Ὺ βαὶ δα ἴο 
ῬιοΪ παῖδ, ἔγομα ὙΒΙΟἢ ρογὺ ΤΠ6Υ ῥγοοθοαρα ἰο (ἰββαγοα, γΠθγα ἐμοῦ 
Ἰοάροά ψ ῬὮΔΡ [86 Εὐνδηρο ϑ, υγίηρ ΠΟῚΓ ΒίδΥ ἤθγα [ὉΓ 
Βαυ ΣᾺ] ἄδγβ, (86 ργορμοῖ ρδῦυβ ἔογοίοὶ ἃ {86 ᾿Ἰτω ργβϑοησηθηῦ οὐ Ῥϑαυὶ, 
ὙΠΟ, Ρογβιϑῦηρ, ἴῃ ἢ18 ἀδύθστωϊ πίθου ἰὼ ρῸ ἴο «ΘΓ Βα θη, γγὰδ αἱ 
ἸΘηρῊ ρογηλ 6 το ἀθραγῖ : 6 δοσοσαϊηου δσγινοα ὑθθσο, ἔῸγ {86 
ΒΡ πηο, }υϑῦ Ὀείογα {πΠ6 ἔθαβὺ οὗ Ῥαϑηίθοοβί, Α. Ὁ. ὅ8, δῃα νγὯ8 ρ δα] Υ 
τοσοϊνοὰ ὈΥ {86 Ὀτγοίθτγθῃ, (χχὶ. 1--- 18.) 

Υ. Α.Ὁ. δ8. ΤῆκΒ ἀΔΥ δέϊον {Π6 1} ἀΥῦῖναὶ αὖ ΨΦϑγιβαίθη,, ΡῈ] δηα ἢ18 
ΒΒ βίδη (8 γοϊαίθα ἴο 8168 δπὰ {Π6 δ]άδσβ οὗ {π6 σμυγοῖὶ ““ ψβδῦ ἐπὶηρθ 
αοα μεᾶ πγουρὶδ ἀαοηρ ἴπ6 (ἀβπ1]68 ΟΥ̓ [118 τηϊηϊβίσυ ; δῃὰ σβθῃ 
(μον ποατὰ [Ὁ {Π6Υ ρ]ογιβοα {Π6 Ἰμοτὰ." ΒΒΟΥΟΥ αἴοσ 0818, Βοπὴθ 
᾿Αϑἰαῦϊο 678, πο δ, ἔγοπη ΕΡΏθβιβ, βόθϊηρ Ῥϑὰὶ ἴῃ [86 ἴθρ]θ, 
ΒΟΥ ἢ6 Πα σΌΠΘ ἴο αββιβὺ βοῖῃδ οὗ {π6 Ὀγθίμγθῃ ἰο ἀἰδοιδγρα 8 
ΥΟΥ͂ οὗ Ναῤδηιο έν, δχοιῦθα {π6 ταυϊ εὐ ἀθ ο Κ1}} 1[Π6 δροβίϊθ, τ ῆο 
γγὙἃ8 ὙΠῸ αἰ ΠΟΥ ταϑουθα Ττοπὶ (ΠΟΙΓ ΓΠὌΓΥ ΟΥ̓ [ωγ8ῖ88, ἰμ6 ομϊοῦ 
οδρίβἰη οὐ ἰσιθυπθ οὗ {86 ἰδαρ]6 συαγά. Οπ {Π6 [Ο]] ον πρ' τιογηῃϊησ, 
Ῥδϑιὶ ψ88 οοπἀδυοίοα Ὀοίογα ἰμ6 οουποὶϊ, ἤθη ἢ6 ἀθοϊαγοα Ὠϊτηβοὶ ἴο 
Ὀ6 ἃ ῬΒαγῖβθθ. Α οοπίδδὶ μανιηρ γίδοη δοΐψαθη μ6 Ῥμαγίβοα δπὰ 

" ὝΈΏ)ο 8.. Ῥδῃ] νγὰβ ἰῃ ΜδςἼθάοηΐδ, πὸ σοί δἰ8 δεοομὰ Ἐρίδεϊο ἐο ἐπ Οοσιτ δηθ. 
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ϑαδυσαθβ, τι θι 6.8 οὗ [86 Βδημοάτγιπ, Τ,γ8149, Ὀδπρ' Δρργθθηβῖνα [ῸΣ 
Ῥδυ  Β βαΐοΐγ, οοτησηδηαθα ἐπ 6 βο ἀ16γ.8 ἴο γθβοθ ἢϊπ, ἀπ ἀϊγοοίοα (Π6 
ΘΟ 61] [0 δοουβο μἷπὶ Ὀθίοσα 6 ]1χ {Π6 ργοσυγαίου, αὖ Οθϑασθα. (Αοίβ 
ΧΧΙΪ, χα.) ΕἾνο ἀδΥ8 δέεσ, Απδηϊδϑ, [Π6 ΒΙρὮ ῥγίθβί, δοοοιηραηϊοά 
ὈΥ [Π6 6] ἀοΥβ 8πα ὈΥ 8 οοσγίαϊῃ οὐαῖοσ παπιοα θυ] 5, ργοοθοαθά ἰο 
{Ππᾶὺ οἰἴγ, δῃὰ δοουβθᾶ ἢΐπὰ ἴο Β΄ Ἰχ οὗ βθ 10 π, ΒΟΓΟΒΥ, δπα ρῥτγοΐδηδ- 
[οη οὗ {π6 ἴορὶ6. Τῆιθθ6 σμαῦρθβ ΜΚ γα ἀθηϊοα ὈΥ͂ δι. Ρϑὰ], νψῆο 
βϑγ6 δὴ δοοουπῦ οὗ [8 ἔα"; Ὀαΐ [Π6 σονογπου, ἰπουρἢ σοην!ηοοᾶ οὗ 
Ἦ18 ἸΏΠΟσΘΠ66, Ὀδὶηρ' ἈΠ ΎΠ]Π1πο’ [0 αἸΒρ]6 886 ἴΠ6 «678, δηα 6180 Βορίηρ; 
1δὺ ῬΔὰ] πουἹὰ ἤᾶνθ ρίνθῃ ἸπΌποΥ ἴο 6 ἰἰρογαίθά, ογάθσεα (6 
ἈΡΟΒΙΪ6 ἰο 6 καρ 'π ΘΑΒΘΥ σοπβηριηθηΐ, δπα 8]] ον ἢϊ8 ἐτθη 8 ἴο 
ψ δῦ ἢ. Α ἴον ἀδυβ δον [818 ὑἰγαπβδοίίοη, ΕΠ χ, δὐ {Π6 τοαααβὲ οὗ 
ἢϊ8 ψῖΐο Ὦγμ81118, βοηῦ ἴὸῦ Ῥϑι], ψὸ ραν πθὴὶ δὴ δοοουπύ οὐὗἉ δἷθ 
αι τὰ ΟἸγιβί, δπα τϑϑβοπμθα 80 ἔσο Ὀ]Υ σοποογηΐηρ Τρ ἰθουιβη 688, 
ομαϑεν, δπα 8 ἡπάρτηθηύ ἴο οοπιθ, πα΄ {Π6 ῥγοῆϊραῖθ σονθσποῦβ 60Π- 
ΒΟΙΘΠ66 γγὁ8 δἰασιηθά. ““ δ ἰχ ἰγθι]64, ἀπα δμβνογοα, (ὐο (ΠΥ ΑΥ͂ 
ἔου 1818 πιο; ψ ἤθη 1 ἢᾶτα ἃ σοηυθῃϊθηΐ βθδβοῃ, 1 η1}} 08]} ῸΓ 166. 
ΤΒαῦ βθάβοι, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, ὭΘΥΘΥ Οδηα ; δηα ΕΙΣ, {πῸ Ὑ6 ΑΓΒ δέου νγαγάϑ, 
ὙΓΠΘῺ ΤΟΟΔ]]οα ἔγομα ἢ18 σονογητηθηΐ, ἰοΐΡ Ῥδὰ] ἴῃ ὈΥβοι ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο 
ταν (86 9 6π)8. (Αςίβ χχὶν.) 

Α.Ὁ. 60. ΕΈΙΙχ τγα8 βυσοροαθα ἴῃ [π6 ρονεογππιθηῦ οὗ Φυάθϑα ὈΥ 
Ἐδβῦαδ, 80 βαὺ ἴῃ ἡυαάρτηθηῦ οἡ δὲ. Ῥαυ], ἀπὰ πανίηρ' μϑαγὰ [Π6 δοου- 
ΒΔ. ΟΠΒ οὗ [ῃ6 6778 ἀραϊηϑὺ τ, δπα ἢϊ8 ἀδίθησα, ργοροββᾶ ἃ δ νν ὑγἰαὶ 
αὖ Φ΄ Θγυδβαί θη ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴ0 ἱπρταίδία ΠΙπ)861} τ ἢ [Π6 968. Βΐ (ἢ 18 
γγ88 ἀθο! πρὶ Ὁγ Ῥδυ], το δρρθδαὶβα ἴο [πΠ6 θιωρογου. ϑΘΒΟΧΕΥ δἴογ. 
{μἷ8, Αρτίρρα, Κίηρ οὗ (μαίοῖβ, δῃμὰ 18 ϑιϑίθσς Βϑυοθ, μανΐηρ ΘΟτη6 ἴο 
Οἴββαγοᾶ ἴο σοηρταίαϊαία Ε᾿δϑίπϑ, ὑΠ6 ἰδίαι οοτωσηπηϊοαίβα Ῥϑ0} 8 οαδθ 
(ὁ τ, δῃα Ὀγουρῶς [Π6 δροβί]θ ἔοσῖμ ἰο ρ]θδὰ ἢἷβ οαυ86 Ὀβίογθ 
Αρτῖρρα. Ἂἀοοογα!ηρὶ]γ (86 ἀροβί]α νἱπαϊοδίθα Πἰπλ86]} 1 80 τηδϑίουὶ Υ 
ἢ ΤὨΔΏΠΟΙ, 848 ἰο αχίογί δὴ δοκῃον)θαστηθηῦ οὗ ἢ18 ἱπηοσθῆσο Τγοὰ 
Ἀρτῖρρᾶ Μιἰπιθθὶῦ (Αοίβ χχν. χχυἹ); δαΐ, Βανίηρ δρρεοαϊθὰ ἰο {88 
ΘΙΊΡΘΙΟΙ, 1Ὁ ὈΘΟΔΠΏΘ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴ0 Βαπᾶ ἢ ἴο Εοηθ, ἤοσα ἢδ δἱ 
Ἰδηρίῃ ἀὐτῖνϑα ἴῃ {Π6 βργῖηρ; οὗὨἨ [16 γϑδγῦ 6], ΡΥ ἃ υϑσυ ἰοιηροβίπουβ 
Ῥάββαρθ, [Π6 Ῥαγ[ οι Αγ οὗὨ τ ΒΙοἢ ἀ.6 σο]αϊθα πὰ Αοίβ χχυῖ!. δηα Χχυ ]. 
1---16. Ηρτα ἢδ γγὰϑ ροιτηϊ θα ἰο ΓΟΒ1416 ἴῃ Ὠ18Β ΟὟ Πἰγοα ἤοῦΒβο, 
ὙΠῸ ἃ βοίἀϊοσ ἴο ψῃοδα οὐβίοαυ ἢ6 τγᾶβ οοσημϊ θα, Οὐ {86 {μἰτὰ 
ΟΥ̓ ΔΟΡ Ἠ18 δυτῖναὶ, 6 βαεηῦ ἔου [86 οὨ]6Γ οὗἩ 16 Ὁηθ 6]! ονῖηρ 9608, 
ἴο βοτὰ 6 Θχρ αἰ πα {Π6 οδιιβα οὗ 18 ᾿τωργϑοῃπιθηΐ, ἐβουρἢ τ Π ἢ 
1016 ϑιοο688; δπα δἰ σαγάβ, ἀυσίηρ {86 ὕνγο γϑαγβ οὗ 88 δοηῆῃο- 
τηθηῦ (ἔγοπι {Π6 Βρτϊηρ οὗ Α.Ὁ. 61, ἴο ἴο ΘΑΥΪΥ ρατὺ οὗ 63), 6 τϑοοϊνοα 
811 ἰῃδὺ οδῖηθ ὕο ἢ18 ἤοιΒ6, ργϑδοβῖησ [μ6 (ἀοβροὶ πιουδ ΔΎ ᾿πιροαὶ- 
τηθηῦ Ἡμαίθνοσ. (Αοίβ χχυ!!. 17---81.) Θυτίηρ (18 ἤγαίὶ υἱδιῦ ἴὸ 
Ἄοπιο, δὲ, Ῥδὺ] ττοίβ μἰ8 ΕἸΡβι168 ἰο {π6 ΕἸ Ρμϑβίδῃβ, ῬὮ1]ΡΡίληβ, 
(ὐο]οβϑίδῃβ, δῃὰ ἰο ΡΒ] πιοῃ. 

ΥΙ]. Α8 1Κ86 [ια8 ποῦ σοῃθπυρα Κὐ. Ῥαυ] ΒΒ Πἰβίοσυ Ὀαγοπᾶ 18 
ἢτβῖ Ἰπιργιβοπιμθηῦ αἱ Βοσηθ, 76 Πᾶνα ΠῸ δυϊπθηο γεοοσγᾷ οὐ Πΐβ βὰ- 
βοαπαπί ἴγαν6]8 δηἃ ἰαθουτβ ἔγοτα {Π6 Βρσίηρ οἵὗἨ α.Ὁ. 68, ψβθη Πα νγ8 
ΓΟ]οαβθα ὶ, ἰο {86 ἔτη οὗ 18 τηαγίγγάοω. Βαΐ, ἔγοτῃ {88 1πΕϊπλα 08 

" [8 ποῖ Κπούσγῃ ὈΥ͂ Ὑἢδὶ πιθδη8 ϑ:ῖ. δ] ν88 ἀο] ἰνογοὰ ἴγοση ῥσίϑοῃ. Οὐδ] πιδῖ σοῃἾθδ- 
ἰΌγΕ8, ΠῚ ζγθαῦ ΡΟ ΔΌΣ γ, [μὲ [Π6 Φὸνν8 ἀυγδὶ ποῖ ργοβοοιῖς εἶπ ὑε!ογα [6 ΕἸΠΡΟΓΟΣ, 



406 ]αϊγοάμοξίον ἐο ἔλε Δῆειο Τεεἰαπιεηί. 

σοπίαϊποα ἴῃ {π6 ΕΡῚ 5.168 τ] οἢ Ὧ6 ττοῖθ ἔγοπλ Ῥοπιο ἀατγίησ [15 ἄγϑε 
ΟΠ πΘπθηΐ, ΒοπΊ6 ἰθαγηΘα 6 αν οοη)]δοίυγοα {παΐ Πα 881164 ἔγοχα 
Τταὶγ ἰο δυάφα, δοοοσωρδηϊθα Ὀγ ΤὴοίῃΥ ἀπὰ ΤΙ; δηα, Ἰοανησ 
Τιίὰβ ἴῃ τείας (ΤΊ. 1. δὅ.), 6 ργοδοϑάρα {8ϑῆοθθ πιὰ ΤΟΙ ἴο 
" πάφα, δηα νΙδιϊοα {πΠ6 ΟἤυγοΪιθ8 ἱῃ (μαὲ ΘουηίΥ, ἴο ψ ]Οἢ 6 μδὰ 
Ἰαίϑὶγ βοηΐῦ ἔσομαι 108 }]γ (ροσθδρ8 ἔστοτα Βοιμθ) {π6 ΕρΙ8116 τ μ: ἢ 18 πον 
Ἰηβουθοὰ ἐο ἐλ Τοῦγοιυθβ. Ἡδνὶηρ νἱδϑιιεα {π6 ΟὨΌΓΟΒΘ8 ἴῃ ϑγτίδ, 
ΟἸ] τοῖα, ἀηὰ Αβ6α Μιμποσ, δὰ] δηθὰ Τιοίμν σομϊηυθα βοηθ ἔπλο δὲ 
Οὐοἴοββε ; δῃᾷ, Ἰθανίπρ ΤΊ οίἢΥ δ ρμοβυβ, Ῥϑὰὺ] τας ἴο Μδοο- 
ἀοηϊα, ν᾽δι πρ' [86 οὔ γοθθθ. ΕἼΟσΩ {818 ΘΟῸΠΙΓΥ ἢ6 τχοῖθ 8185 ΕἸρΊβι]6 
(ο ΤιίαΒ, δηα 4180 ἷ8 ἢσγϑὶ ΕἸ ρ᾽8016 ἰοὸ Τ ποῖ γ.1 Ηδνίηρ 4150 νἹϑιϊοα 
[806 συγ Π 68 οὗ ἄτβθοθ, δπαὰ ργόρϑῦὶν {μαὲ οὗ (ὐοσιπτἢ ἔοσ {Π6 βοοοπὰ 
ἔτη, δι. δὰ] μαββθα {86 τὶπίοσ οὗ 64 δὖ ΝΊΟΟΡΟΪΙΒ, ἃ οἱἵγ οὗ Ερίγιιϑ; 
[6 ηο6 Ὧ6 ρῥγοςθοαρα ἰο Οτγοίβ, ἀπ ρϑυμαρδ ἰο (ὐουϊητ ἔοσ {886 ἐλέγά 
πλ6 5; δηα δϑυΐγν ἴῃ 6ὅ αγτὶνοα αὖ Βομηθ, ΠΟΓΘ 8 δοῦν δβχϑυτϊοιϑ 
1ῃ Ῥγθδοβίηρ, {86 (ἀοβροὶ οδυβοα πΐτὰ ἴο 6 ᾿πρΥ]ΒΟΠΘα ἃ δϑοομᾷ {1π|6. 
Ηον Ἰἰοηρ Ῥμυ! ΟΠ 64 ἢ ὈΓΊΒΟΩ δὖ {Π18 {π|6, ἯὙΔ ΚΠΟῪ ποῦ; Ὀαΐ 
ἔγομι {86 οἰγουπιδίδησο οὗὨ 18 Ὀδιηρ Ὀχουρῃί ὕνιοθ Ὀθέογο [Π6 ΘΏΡδυοσ 
Νσὸ οὐ 88 ῥγοίθοι, Ὁσγ. Μδοκηῖσῃῦ {μιηῖ8 1Ἢ Ῥγόῦδ]6 ἐμ8ὲ Β6 νγϑβ 
ΘΟΠΒΠηΘα ἃ ὙΘΆΓ ΟΥ̓ ΤΊΟΥΘ Ὀοίογα π6 88 ραΐ ἰο ἀεαίδ. Α8 {86 Νετο- 
τΐδη Ραγβοουοι οὗ {86 ΟὨγιβάδηβ σαρθα στοῦ αὐυτγίηρ {Π18 βοοοπά 
νἱϑιῦ ἰο οχμῃθ, δι}, Κποσιηρ [86 ὕππχ6 οὗὁἨ [18 ἀδραγίασθ ἕο ὃ6 δἱ 
Πδηα, στοΐθ 18 βθοομαὰ Ἐριβίΐϊο ἰο Τιμπηοίῃυ ; ἔσομαι στ οἢ γα ᾿θᾶση, 
(μα, (πουρ 186 Δροβυ 6 ̓ Β δβϑιδίδηΐβ, ἰουτιῇθα σὰ (μ6 ἀδηρογ, ἔοτ- 
8001 ἰὴ δηά 64, γοῦ ἢ6 νγγαϑ ποῦ Δ᾽ ορϑίμοσ ἀθϑίταΐα οὗ οοπβοϊδίζοη ; 
[ογ (μ6 Ὀγοίῃσθη οὗ Βομλθ οδπλθ ἴο πὰ ᾿Υϊναίθὶυ, δῃα τηϊηϊδίογρα ἴοὸ 
ἰὴ. (2 Τίμλ. ἷν. 12. 21.) ΟὐΠΟοογπίηρ {Π6 ὑγΘΟΙΒΘ ΤΆ ΠΠΘΓ οὗ 8. 
Ῥαυ]Β ἄρα, νὸ ᾶνα πὸ οοσίδιῃ ᾿πίοσιμαίοπ, Ὀαΐ, δοοοσγαάϊηρ ἴο 
ὈγὶμηΣν6 ἰγϑα 0 η, μ6 τγὰ8 ὈΘΠΘΔαΘα οἡ {Π6 291} οἵἉ πο Α.Ὁ. 66, δὲ 
ἅψις ϑαϊυϊα, {Πππτθθ τ}}] 68 ἔγτοῃῃ Βότηθ, δῃηᾶ ᾿ηΐουσθα ἴῃ {μ6 ῆὲα 
Οϑἰοπ5ῖ5, αἱ ἃ βροῦ ὕνο τὰ1]68 ἔγοτη {π6 οἰζγ, τ μθγα Οοηβίδη! πο {ἢ 6 
ατοαὶ οἰ οὐαί: ογθοίβα 8 οβαγσοὶ (0 ᾿ἷ8 τθλοσυ. ““ Βαΐ Πἷδ ΠΟ ]6ϑὲ 
τοππτθηΐ 8 0818[8. ἴῃ 18 1 πλοῦ] ΥΙΓΠΏΡΒ ; πὨΙΟΔ, (Π6 τηογο {ΠΟΥ͂ 
ΔΓ6 βίυ 16, αμαὰ [86 Ὀοίίοῦ {ΠΥ ἃγὸ υπάογϑίοοα, {π0 τῆοσο {Π6Υ ν}}} 
Ὀ6 δαιηϊγοά ἰο {πΠ6 ἰαύδϑί ροβίοσι υ ἴὸΣ {86 τηοβῦ δ Ὁ] 1τὴ6 δηα Ὀοδυ Ὁ], 
{π6 πιοϑὺ δι] ιοῦσ δηα ᾿ργϑδδῖνθ, [86 τηοϑὲ ᾿Ἰθασηθα δηα ρχγοΐξουμά 
ΒρΘΟΙ 68 οὗ ΟΠ γιβίάδη ριοῖυ, οὔδίοσυ, 8δηα ΡΠ }]ΟΒοΟρὮΥ. ὃ 

ὙΠ]. δυοῦ ποτα {86 116 δηὰ ἰαθουτβ οὗ ““Ῥδὺ] {π6 Αροβίϊα οὗ “ὁ ϑβιι 
ΟἸ ἰδ," σ ποῦ πανθ 180] Υ ὈΘΘῃ ΘΟμΒΙἀογθα 88 88 :γγοίγοδ Ὁ ]6 ῥτγοοῦ 
οὗἩἨ Γπ6 γα οὗὨἨ ἁ {π6 ΟἸ για σονοϊδίϊοη. Ηον ἱπάοία ρα θὶΥ ἢ 
δχουίθα ἈΣπη86 1} ἴο τδκθ Κῆονῃ (Π6 ρ»ἷδα [ἀρ οὗὨ βαϊνδίίοῃ, (Π6 
ῬΓΘοραϊηρ γιοῦ βίο ψ11}} βυ ΠΟ ΘΠ] ουΐποθ. “μα οὗ (86 τηοβὲ 

" [866 116 ποίε8 δά ἀοὰ οἡ [᾿686 μοϊηῖδ ππὰοῦ [6 τοϑροοῦνο ΕΡΙ8|168: ΤΏΔΠΥ Ὀο]ΐονο τδμδὲ 
ΠΟΥ͂ σοτα τϊεῖθη δ ἃ ΤᾺΣ ΟΣ] ΟΣ ρογοα. 

2. ὅπῸ}} 18 ἴΠ6 ΒΡ Ροδβιεοη οὗἩ ΜίοβδθΙ8, γο]. ἵν, Ρ. 37. 
8. Ὅν, Ηδ]οθ 8 ΔἸ γϑὶβ οὗ ΟΠ ΓΟΠΟΪΟΩ͂Υ, νοΐ. ᾿1, ὈοΟΚ ἴ1, Ρ᾽. 11δὅ---1254. Ὧγ. ΤΑτάπογ, 

ὍγοτΚ8, ϑνο. γο]. νἱ. ὑΡ. 234---801. ; 4ἴο. γο]. 111. ΡΡ. 251 ---2Ὡ84., γῆοδο ἀδίδβϑ αν οἰ ΘΗ 
υόάοι Ὁ] ον, Ὧγ. Βοηβοπ δ Η βίον οὗ (Π6 ΕἾἶγβὺ Ῥ]απεὶπρ οὗ ΟἸγβυ η Υ, νοὶ], ἱ, ὑΡ. 144 
--290. νοὶ]. 11, μαδεῖπι. ῬΥΪΙΣ, Ιηϊγοὰ, ἴῃ Νον. Τοδῖ, Ρρ. 2346---268. Ὧτγ. Μδοκηρἢβ 106 
οὗἩἨ τις Αροϑβιῖο Ῥβα], δῃηποχοὰ ἴο 180 ἐουχι γοΐϊασπο (410.), οΥ [πὸ βίχιι γοϊαπιο (8νο.), οὗ 
εἶθ ὑγωμδίφιίοη, οὗ πο ἘΡ 51108, 



“εοοιπὲ ὦΓ ἐδιο Αροςέϊε Ῥαεῖ, 49 

βγη ρσ γαῖ 8. ἴῃ {πὸ Οἰδυδοίου οὐ {Π||8 Θχ γὺπου ΔἸ ΠΑΥῪ τη) τῦδ8, ἢ δ 
ΤΟΙ 688 ὕο ππαἀογβίαηα, ἀπ [18 ῬΓΟΙρίηθ88 ἴὸ δηΐου ἱπίο, {86 στοαί 
ἀεδῖσῃ οὗ 9 6808 Ογιβὺ ἰο ρῖνα {Π6 νου] ά 8 ππίνογβαὶ στο] σίοθ. Ηἱδ 
ΤΠ, τ ἢ σσομάθγβι]! ἔλο γ, [ἄγον οὐ [Π6 ργοὐαάϊοο8 οὗ 818 « ουσβῇ 
δἀποείίοη, δηα δχραπάρα ἰο {π6 ναβϑύποεβ οὐ [18 ϑῃΐθυρυβθ. [ἐ 18 
ΤΘΙ ΔΓ ΚΔΌ]6, ἴοο, {Ππαΐ, ἴον 6 ῃ8Δα οαϑὺ οἶδ [86 γοῖκθο οὗ “ον Βἢ σοσο- 
ΤΏΟΠ168, Δηα Δραημάἀοποα ἢ18 ἢγϑί στ] σὶουβ σομ ΘΟ] ο0η8, ᾽6 τηδηϊδβιοα 
ΠΟ ΙΓ ΘΓΠ6ΒΒ οὗ βρὶγιῖ ὑοναγβ ἢ18 ΠΟΣΊ {τη 49, Οἡ (Π6 ΘΟΠΈΓΑΤΥ, 
ἢ18 ΚΙμάμθβϑ γὰϑ ἈΠνΘΑΓΙΘα, ἀπα [118 αἸΒροβι 0 ἢ. ἴο δοσοτωγηοάαίθ ἢἷβ 
Ῥγδοίιοα (ο {6} ργϑ)υ] 68, α8 ΤᾺΣ 88 6 σου ἀο 8ὸ ψυἱίπουιῦ βδουῖῆοθ 
οὗ ρῥγῖποῖρ θ, τγα8 γΓολαυΆ 0}]6. ΤΟΥΒΆΡΒ 8 Πῖρθοῦ Θχϑη}ρ]6 οὗ Αστηηθβ8 
αηϊίοἃ 1} ΙΌΘγα ΠΥ, 88 πανοῦ Θχῃιι θα ὈΥ ΔΏΥ͂ ΙΏ6Γ6 ἤδη. Ηϊδ 
᾿λἰϑίογυ Βῆουγβ 4180 ἃ ΠΟΌΪ6 ᾿πβίδησα οἵ ᾿ῃ6]] οί] Ἀπ τόσα] οουγαρα. 
1118 ἀδϑίσῃ νγἃ5, ὕο βργϑδαὶ [Π6 (ἀόοβρϑὶ {πγουρσμουῦ {π6 στ Βο]6 νογὶα. 
(οαι. 1. 86.) Ηᾶδ νϑηΐῦ ἴο [18 σψοσὶς ἴῃ [Ὁ}1] οχροοίδίοη οὐ βιοοθβϑ, 
ὙΠ Πουὺ ΠΥ υιηδη τηθϑῃ8 Ὀαὺ (ἢ 6 τι86 οὗὨ Γοδ80ὴ δῃηὰ ροχβιιδβίοη Η8 
ΘοΟἤάθηοθ ἴῃ ὑπ6 ΡΟΥ͂ΤΟΣ οὗ σα ΒΘ π8 ἴο γα Ὀδ6θη Ὁ] 68 τπά 
ὉΠΑν ΘγΊησ. ΠΙΘΠΟΘ “ΜΘ 866 ἢϊπη ἴῃ [06 ρῥτοβθοιζίοη οὗ 18 ριιΓ- 
Ροβ6, γανθ]]ησ ἔγομλ ΘΟ ΤΥ ἴο ΘΟΥΠΙΓΥ, ΘΠ ΌΣΙ ΩΣ ΘΥΘΓΥΥ͂ ΒρΟΘΟῖοΒ οὗ 
ΠΑΡ 8Ώ1Ρ, ϑποοιηίουϊηρ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ΟΧ γι υ οὗ ἀδηρου, δβϑαυ δα ὈΥ (86 
Ρορυΐδοθ, ρυπιϑῃθα ὈΥ {Π| πιαρ᾽ϑίγαίθβ, βοουγροϑα, Ὀοαΐθῃ, βίοποι, [Ἰο 
ἴοῦ ἀρδα : δχρθοίϊηρ, ψΒΘΥΟΥΟΥ δ6 ὁδηλ6, ἃ ΤΟΉΘΥΔΙ ΟΥ {Π6 ΒΕΠῚΘ 
ἰγοαϊμηθηῦ δἀπαὰ {1160 βᾶπη6 ἀδηρΌΓΒ; γαῖ, ὙΠ6Π ἀγίνθη ἔχοι ὁπ6 ΟἹ, 
ῬΓΘδοἢϊηρ ἴῃ {Ππ6 ποχῦ, Βροπάϊηρ 18 ΒΟΪ]6. {{π|6 ἴῃ (16 δι ρ]ογπηθηΐ, 
ΒΙΟΥΠοΙησ ἴο 1τὖ ἢ18 Ρ]Θαβαγοβ, ἢ18 6486, Ὠ1Β Βα νυ ; ρϑυβιβίηρ' 1η [Π18 
οουγβα ἴο οἷά ἀρ (ἰβγουρῇ τλογα ἔπη {μι γΓν γθᾶΓ8) ; ΠΑ] 6γοα Ὁγ {86 
ΘΧΡΟΓΊΘΏ66 ΟὗὨ Ρδγν ΒΘ 688, Ἰῃστα 66, ργο)α]ο6, ἀαβογίίοη ; ἀμδιὉ- 
ἀυδὰ ὈΥ͂ δῃχιθίυ, ψνδηΐ, ἰδ ΟΣ, ῬθγΒΘΟῸ 018 ; πηνγοασιθὰ ὈῪ Ἰοπρ 
σου ηδπιθηῦ, Ἀπαϊδιηαγθα ΟΥ̓ (μ6 ρῥγοβροοί οὗ ἀφδί.ὔ 3 

Βαὺ {818 ργαδῦ ᾿ἸΠλΙ ΠΤῪ οὗ {π6 ΟΠ γιϑίϊδη σμυγοῦ ἀ1ἃ πού σοπῆπα ἢΐ8 
ἸαθουτΒ ἰο {πΠ6 ρῥγϑδοβιηρ οὗ (6 ἀἀοβροὶ. Ηδ υτζοίδ ἐουσίθθη ΕἸρ᾿ 8.168, 
ἴῃ ψΙοἢ {Π|Ὸ ναυϊουβ ἀοοίτηθ8 δῃα ἀαί1685 οὐὗἩ ΟἿ ΓΙΒΙΔΠΠΥ ἅγο 6χ- 
ΡΪ]αιη64, ἀπὰ Ἰπσυ]οαῖθα τυ] ἢ ρΘΟΌ ΑΓ Βα] ΠΥ δηα ἔοτγοθ οἵ ἰδασαάρσο; 
αὖ {16 βδτὴθ {ἰπ|6 {Πα {Π6Υ ὌΧΙ Ις {Π6 σπδγδοῦοσ οὐ {86 }7 σγοαῦ δα ΠῸΓ 
1ῃ ἃ τηοϑῦ 8ΔΠ}140]6 δηα δπάθασιπρ ροϊηῦ οὗ νον. Ηἰπ [ἈΠ στὰβ ἃ 
Ῥγδοῦοαὶ ῥσϊποῖρῖθ, ᾿πῇἤπδποίηρ 84}} (86 ροῦγοσβ δηᾶ δου θβ οὗ {Π|Ὸ 
ΒΟᾺ] ; 818 ΤΩΟΓΆΙΥ τγὰβ οἵ [86 ρΡυγοβύ δηᾶ χηοδῦ δχαϊθα Κιπὰ, Ηθ 
“4 ογῖνϑϑ 41} ἀα1168 σὰ ἴπ6 ἰονο οὗ (οαἂ ἴῃ ΟἸγιδὺ 88 {Πποὶγ [οπἀκ- 
[οη. ΑἹ] {π6 τηούϊναβ ἴο σὶρμὺ δούϊοῃ, 411 (86 ἀγρυιηθηΐβ [ῸΓ ΠΟΙ 6 88 
οὗ ᾿πἴδ, ἃγ ἄγαν ἔτοτα (818 βουσοα; 4}} {86 11π68 οὗ ἀΥ͂ οΘοηνοῦρα ἴο 
(8 οαπίγο. [ΙΓ Ῥδὼ] οϑηβαγοβ, μ6 ροϊηΐβ ἴο {Π18 ΟὨΪΥῪ βρσυϊηρ; οὗ Βορα; 
1 Πα Ἰαπχοηίβ, 6 ὑΌΓΩΒ ἴο {8 ΟὨ]Ὺ {τ 6 ΒουΓΟΘ οὗ σομβοϊδίου ; 1 ἢ8 
1η81818 {πΐ (6. σγαςσο 0.ΧΓ Οοα μαΐϊ, ἀρρεατεά, Ἀ6 ροϊηΐβ ἴο 19 ῥσδοίιοαὶ 
ΟὈ]θοῦ, ἐεασἠιϊη μ᾿ ἰο ἴἴυ6 βοϑογῖψ, γἱσλέοοιμεῖν, ἀπά φυαΐϊψ. ὙΝΉΘΩ 6 
ἀἰδίθγμῖη68 ἴο Κηον ποίδιηρ Ὀαὺ μῖ8 ϑανίουν, δπα ουθὴ ἴση ὉΠ66Γ 1ἢ6 
ἀοστδάϊηρ οἰγουτϊηδίλῃο68 οὗ ογυοϊβχίοη, μα ᾿ποϊ 68 ἴῃ [μδ΄ Καοπ]θᾶρθ 

1 ΜασταΥ Βιίγοοῖ Τ᾿ βοοῦγθοβ, Ὁ. 8335 (ἥν ὙΥοΥκ, 1880.) 
3 ῬΑΙοΥ Ηογα; Ῥαι]ΐηδ, Ρ. 379. δα δῖ80 βοῖηθ γἈ] Δ ὉΪ6 ΤΟΠΊΑΣΚΒ ΟἹ (Π6 ΟἸδσαοίος οὗ 

ϑείπι Ῥδπὶ ἰπ Ὀγ. βη κοι Β [ηϑενα 68 οὗἩ ΤῊΘΟΪΟΡΥ, ΡΡ. 8391---895, 
ΥΟΙΡῚΥν ΚΞ 
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4}1 {π6 το ρου δῃὰ τόσα] ὈΘποῆϊβ οὗ τυ] ἢ 10 18 δ 8οο 1016. [Ιη- 
ΡΥ, ἰοῃἄθγηθββ οὗ ἢϑασῦ, ἀϊβιηἰθγοδίε ῃμθββ, ἈΘΑΥΘΏΪΥ-τ ΠἀΘΠ668, 
Ῥτοίουπα Κπον]θᾶρα οὗ μυσηαπ παΐαγθ, δηα ἀ6] ΠΟ οΥ ἴῃ ρἸνίηρ δαν]οθ 
ΟΥΓ Τορσζοοῖ, δῦ {86 Ἰϑδάϊηρ ομαγαοίουιβίῖοβ οὗ δῖ, Ῥδὺ} 8 τ ηρβ; 
ἴῃ ὙΠΙΟΌ, 116 μ6 ΟΥΟΤῪ ΜΠΘΓΘ τηδι 1 η8 {π6 αἰτηλοδῦ γαβρθοῦ [ὉΓ 
οομδεϊ αϊοα Δα ου 168, Π6 ὑγροβ ἀπὰ πηΐο 48 {86 νϑγίουβ βοοῖδὶ δῃηά 
ταϊαϊνα ἀπ{168 1 {86 τηοϑῦ ΘηρΑΡΊΩρ' ΔΠα ᾿ΡΥΘΒΒΙ͂νΘ ΤΩΔΏΠΘΓ. 

111. “ ΑΙ] (86 νυῖηρβ οὗ δύ, ἴδ} θοβρθαὶς δϊπὶ ἴο αν Ὀδθη 
ἃ Τδῃ Οὗ ἃ πηοβῦ οχαϊ θὰ ροηΐυθ, δηὰ (86 δἰχοηροδβί 801}}1{168ὅ.0ὈΌ. Η!8 
ΘΟΙΡΟΒΙ ΙΟῺ 18 ῬΘΟΆΪΙΑΥΙΥ ΠΟΙΥΟῸΒ ἀπα δηϊπιαίθἃ. Ηδ ροββοββοὰ ἃ 
ἔουνιἃ οοποθρίοῃ, 8 ρἰονίηρ θὰ  ΤΟΠαβίϊβεα ἔδπου, ἃ αυϊςῖκ δρργο- 
ΠΘΏΒΙΟΙ, Δη4 ΔῊ ἱΤΩΙΏΘΏΒΘΙΥ Δ Ρ]6 δπὰ 1 Ό 6 γα] ἤθασῦ. [Γῃμουϊηρ᾽ ἔτοτα 
Βαίυγα ἀἸβ που ]ΒΠ6αἃ ῬουγογΒ, ἢ 6 ΟΔΥΥΙΘα (Π6 οὐ] 6 δπα ᾿πιρτγονθιαθηΐ 
οὗ βοτὰ ἰο [6 τηοϑὺ οχα θὰ ποῖρῃῦ ἴο ΒΟ. Ὠαμηδπ ᾿οαγπίηρ οου]ά 
Ρυδὶυ 1πθ. Ηδ νγαϑ δὴ δχοβ)]εοῃί βοθ ἑαυ, 8Δῃ δοιΐθ ΓΘΆΒΟΏΘΓ, ἃ στοδί 
ΟΥΔίοΟΥ, ἃ τπηοϑῦ 1ηδίγασίνα δηα βριγι θα ττιΐοσ. ΙΟΠρΊΠπιβ, ἃ ΡΘΥΒΟῚ 
οὗ {ῃ6 Βηοϑὺ ἰδβίθ δᾶ Ἰυβίθϑῃ αἰβοουῃιηθηῦ 1 ΟΥ Οδιὰ 8πἃ ΡΟ] 6 
Ἰοσγαΐασθ, οἰδββαβ {86 Αροβέῖϊθ Ῥϑὰὶ] διβοὴσ (μ6 τηοϑδὲ Ἵϑ]ογαῖθα 
οἴδίοσβ οὔ ὅσθθοθ Ηἰβ βρϑθοῖθθ ἴῃ {π6 Αοίβ οὗ {π6 Αροβί]θβ ἃγβ 
πολυ (86 Βομμδη ϑοηαίθ. ὙΠΘΥ Ὀγθαῖηθ ἃ τοδί ζ'ΠΘΙΟΙΒ ἔγα δηᾶ 
ἔογγ ΟΣ, Δ͵’Θ δηϊτηαίθα τὶ ἃ ἀἰνπα βριγιῦ οὗ ΙἰὈΟΓΥ δῃα ἐσυίῃ, 
Δὐου πα ὙΠ ἰηβίδησοβ οὗ 88 πο δάγεβθ 88 ΔΠΥ οὗ {π6 χτηοβὺ οθ]6- 
Ὀτγαϊθα ογαίζοηβ οὗ Ποιμοβίμθῃθϑ οὐ (Ἴσοσο σδη Ὀοδβί ; 8η6 Π18 ΔΏΒΎΘΓΘ, 
ψΏ6η αὖ [Π6 ὈΔΓ, ἴο {πΠ6 αιυθβίζοΒ Ρσοροβοα ἴο Ὠΐτα ὈΥ {86 οουγί, Βᾶγ6 
ἃ ΡΟ] 6 Π688 δηα ἃ ρστοδΐηθθθ, σοῦ ΠΟ ΠΙ Πρ ἸῺ δη ΙΑ ΠΑΓΡΪΥ ΟΥΟΥ 
64 0.81164.,2 Αὐ {16 βδῆγθ {{π|6, {118 στοαὶ ὈγθδοθοΣ δααρίοθα ἢ18 418- 
ΘΟυΣΒοΒ ἰο {π6 Ὀδϑου Αγ ι[168 οὗ 18 γϑϑρϑοῖϊνα δι θη α8 10} δὴ δβίο- 
ὨἰΙΒῃϊηρ ἄαρτοα ΟὗἨ ὈΤΟΡΓΙΘΙΥ δηα ΔΌΣ, 88. 18 δυϊάθηΐ ἔγομι {μ6 ἀπΠἜἔοτ- 
6η06 οὗ [8 γοδϑοπιηρ ΙΓ ἐπ 6) αὖ Απύϊοο ἴῃ ῬΊβι αἶα, ἢ 1Π6 
(ὐομ 1168 δὲ 1, γδῖγα, τι ἢ (Π6 ΡΟ] 864 ΑἸ ΘπΐΔΠ8, ἀηαὰ 1 ΕΙΣ 186 
Βοπίδῃ ΨΟΨΘΥΠΟΣ, 8ἃ8 8180 ἴγοτη {π6 ΔΡΟΪΟΡῪ ὙΏΙΟΝ ὮΘ ΠΔ]Κ68 [ὉΓΣ Ὠϊτα- 
861} Ὀοέοσο Κιηρ ἸρΡΡᾶ. 

1. ΑΒ {π6 6 ν8 μβδὰ {86 ΟἹὰ Τοβίδπγομΐ ἴῃ ἐπεὶγ Πδηα8, πᾶ (1 18 
γ76}} ζηον) δ {π|8 ἔθ ὀχροοϊθα ἃ ἀθ᾽ σ σοσ, ἔγοπι {Ποῖ βίυαγ οὗ 
{π6 ΡΓΟρΡ 6116 Ὑτιηρσβ, ῬΔῸΪ ἰδία ὁσοδδίοῃ ἱπ [18 ἀϊβοοιγβθ ἴο ποτὰ 
(Δοίβ χι, 18---42.} ἰο 1]υβίχαύθ {πΠ6 αἸΥΊΠ6 ΘΟΟΏΟΓΩΥ ἴῃ Οροηΐηρ [86 
(σοβρ6ὶ στδάυα!γ, ἂπα ρσγορασίηρ [86 “6 100}8 ΟΥ̓ ἰδ ρΟΥΑΪ ΤηΘΓΟΙ68 ἔῸΓ 
Οἴμοῦβ οὗ ἃ γϑῦ ἴὩΟσΘ ἱπηρογίϑηϊ παίαγοθ Τ}18 αῇοσγαθα Πὶπὶ ἃ ὙΟΥΥ 
υπαροϊθα ορροσίαη!Υ οὗ βονηρ ἢ18 δοαυδϊπίαποθ ἢ ὑμοὶς ΘοΥρ- 
ἴυγα8, Μ᾽ ΒΙοἢ ΤΠΘΥ αβίθαπιβα ἴΠ6 Πρμθβὺ ρατγί οὗ Ἰογαίαγο, ἀπά οἰν]εοῖ 
οὗ βοΐθβῃθθβ. Η:58 υοίδιοηβ 8.6 βι πο εν ἀρροδὶίο, αηα {Π6 ᾿0]6 οἴ 
Ἠϊ8 ἀἰβοοῦσβθ Β0 ἢ} 88 ταὶσηῦ ἰἰᾶνθ οαγγιθα οοηνιοίοη ἰο ἐμαῖς τὰ η8. 
ΤΠ6 γτεβαῦ 18. τ.}} Κπονῃ: τπουρὴ ἃ ἔθνν οὐ γαοοὰ ἰῃ6 ἀοβριεοα 
(οθρεὶ οὗ ΟἸ γιδί, {Πῃ6 τδ)οΥΥ γτοὐοοῖοα (16 Ὀθπθνοϊθηΐ οουπθοὶ οὗ 
(οι ἐονγαγ5 {Π θη). 

᾿Μτβ. Μοιοβ ΕδδΑΥ οὐ δῖ, Ῥδυ], νο]. ἱ. Ρ. 109., ἴο τ ΜΙ οὮ [16 ΓΟΔάΘΥ ἰδ χοξογγοὰ ΤῸΣ δῇ 
ΔΙΏΡΪΟ δπὰ θεδουτι] δοοουηὶ οὗὁ [Π6 ΟὨΔΓΆΓΟΣ δηὰ νσ πρ8 οὗ (Π δὴ 1] δίτίοιΒ ἀροβϑῦ]ο. ἡ 
186 50) 6οἴ οὗ 8 ““ Ῥγοδοῃίηρ Ογίδι ογαοὶ ἢ α,᾽ τ᾿ τοδᾶου νν}}} η ἃ βοζὴθ ἱμπβίγιι σαν ΓΟΤΏΑΥΚ8 
1 ῬΡ. 44---51. οὗ Με, ὙΥῊΚδ᾿Β 80]6 νἱπαϊοδιίοη οἵ τη ΒΒΙ ΟΏΔΥΎ Θχουοη8, ΠΩ ἃ “ ΟὨγδείδῃ 
86] ἢ 8 δὴ ΕΠ] ἢ οηοα ϑροοῖθβ οἵ Ο σι βιΐίδη Ομ δγιγ. βνο. Ἰπάοῃ, 1819. 
2 Τοηρίπα5, Ρ. 268. Ῥοδιτο, ϑ8νο. ᾿ 
8 Ἡδγννοοῦ 5 [ηἰϊγτοἀποιίοῃ, νοἱ. ἰ. ὑ. 199. 
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2. ὙΠ} {Π6 ἸΔοϊαίσουϑ Τυγοδοπίδηβ δἱ ΤΠ γβίγα (στο σοτὸ {16 θα ίοσ 
ἴπδη Ὀαγθασίδηϑ, Κα ταοϑὺ οὗ {Π6 ᾿π]απᾶ πδίϊοηβ οὗ Αβδια Μ|Ίπου), {Π6 
στοαῦ ἀροβϑίϊα οὗ {86 (ἀθῃ 168 Ρυγϑυοα 4 ἀἰβογθηῦ οουγθθ. ((ὐοπημαγα 
Αοἰϑβ χῖν. 6---22,)ὺ δυο ἢ ΡΘΥΒΟῚΒ ἃΓ6 αρῦὺῦ ἴο Ὀ6 βίσυοκ απὰ αἰδίορά 
ΤΩΟΓΘ Ὑ1ΓῈ ΒΙσΏΒ δηα ΟΠ 6.8 {Π8ῃ 1 ΔΥραπλθηίβ ; μ6, ὑπο ΓΘοσο, δἱ 
Ὧ18 ἢσϑῦ ργθδοῃιηρ διηοπρ {Π6Π|, ΥΘΕΥ͂ ΒΘΑΒΟΠΔΌΪΥ ἀπ ΒΕ]Υ οοηβγπιθα 
[8 ἀοοίγιμο ὈΥ̓͂ ἃ Βίρηαὶ! ταϊγαοΐα ἴῃ Ποϑ]ρ ἃ τη ὙΠῸ δα Ὀδοη 8 
ΟΥΡΡΙ6 ἔγοπι 18 Ὀϊγίῃ. Απὰ ν θη Ῥβϑὺ] δῃὰ [18 [6] ον -Ἰθοῦγον Βαγ- 
ῃαῦλ8 δ84 νι ΟΠ ΟΟ] ΠΟΥ τοϑίγα πο [86 ρθομ]ο οὗ 1 γδῖγα ἔτοιῃ οἵου- 
ἴησ ΒΔ οΥ  ῆοα ἴο {Π6 πὴ 88 ἀ6 1168, 10 (ἈΟΎΘΟΔΌΪΥ ἴο {μ6 Δ 0168 θα] νοα 
διμοησ ἰπ6 ἀποϊθηῦ μθαίμθη), ΠΟΥ βαρροβθά, δὰ δρροαγϑὰ ἐπ ἐλδ 
ἤΐλοπεθα 97 πιόπ, {6 ῖν αἰβοοῦγϑθ 18 Δα γ ὈΪῪ δααρίοα ὕο {{Π6 ΘΔΡΔΟΙΥ͂ 
οὗἩἨ {μοὶν διαϊοσβΌ ὙΠῸ ἀογῖν {πο ὶγ δυρυϊηθηΐβ ἔγοια 0 Ὠσ ΕΓ 
ΒΟΓΟΘ [πῃ παίιγ]} ΣΟΙ ρΊΟη, δ ηα 1ηϑιβύ ΟὨΪῪ ἀροη ἴπ6 ρμ]αΐη διὰ 
οὈνίοιιβ ἰορὶο8 οὗ ογδαίίοη δηα Ῥγονϊ θη. ὙΤμ6 ψοῦκβ οἵ ογδθδι θη 
ἄΓΘ ἃ ἀδηηοπδίγαϊίοι οὗ {π6 Ῥοΐησ οὗἩ 4 (οά, ἐΐέ ἐϊυίπφ Οοα τοὴο πιαάδ 
λεαυέπ ἀπά οαγίλ απα ἐδι6 δεα, απά αἷϊ ἐλὲπρϑε ἐδπαΐ αγὸ ἐμεγοῖῃ. π΄ ἐϊπιθδ 
Ῥαϑξὲ λό 5 εγεά αἷΐ παίΐοπδ, 41} [6 ὨραΙΠΘΏΒ, ἐο τοαϊᾷ ἐπ ἐλιοῖγ" οἵοπ τοαψϑ, 
ψ Ποὺ ΐ ΔΩΥ ραγο]ΑΓ σου θἰδίίοῃ οὗ ἈΪπι86] |κὸ {πᾶὺ τ Ιο ἢ6 τηδαθ 
ἴο [6 ρϑορὶα οὔ 1βγϑδθὶ. Βυῦ γϑὺ ἢ18 ζθηθσαὶ ργουϊάθηοο δῇογαβα 
ΔΙΏ0]6 Ῥγοοίδ οὗ 18 βου δηα ροοάῃθ8β: πευεγέλοίο85 ἢ ἰο ποὲ ῃϊηι- 
δε τοϊέλοιιὲ ιοϊέπα85, ἐπ ἐμαΐ δὲ αἰ σοοά, ἀπά σαὺε υ8 ταῖη ἤσοπι ἤδαυθη 
απά “ρειἰξιεϊ ξεαδον5, Πἰϊίπισ οἷν ἀεαγίβ ιοἱέδ 7οοά απὰ φίαάπε88. ΓὮΏΟΒ86 
ΔΥΡΌΤΩΘΗ [8 8.6 848 ΤΌΓΟΙΌ]6 88 ΓΠΘΥ͂ ΔΓ ροΪδη πα ουν!ουϑ ἴο 1μ6 τηϑδηθδί 
ὀλρβοϊγ: Ηδ 18 {Π6 ΟΥ̓ΘΑΙΟΥ 8Πα ὈΥΘΒΟΣΥΘΙ οὗ ὰ8 ἀπᾶ οὗ 411 {Ππ|πρϑ; 
6 8 {π6 δυΐμοσ ἀπᾶ ρῖνοσ οὗ 411 (86 σοοά {ῃαὺ γγὸ δηΐου ; δῃὰ ἢ6 
Ὁογοῖοσθ ἴβ {Π6 ΟὨΪΥ͂ ῬΓΌΡΟΣ δπά δαἀδθαμαΐθ οὐ]θοῦ οὗἨ οὐσ "ΟΥΒΠΙρ. 
ΓΠΗΘ ρθορὶα 6,6 80 ἰγδηβρογίβα, ἐπαῦ εοὐζ ἐδιε86 δαψῖπρβ δ|αΥῈ6 το- 
δἰγαϊποή ἐμεν ἔλεπι ἐμαί ἐΐδοψ ἀαά ποὲ ἄοπε βαογίγοθ ὠπίο ἐμεπι. Βαΐ 
βυοσῖ 18 1ῃ6 δοκίοηθββ δηα Ὁποοσίδι ίΥ οὗ {π6 ται! πά6, (μα΄ Ὠϊτὰ 
ΒΟ ἰΠΕΥ͂ ΘΙ ΠΟῪ [ὉΓ ὙὙΟΓΒΠΙΡΡΙΠρ 88 ἃ ροά, βοοῦ αἴδσ, αὖ {Π6 
Σηϑι σϑοη οὗὨ οογίδιη “678, {Π6Υ βυβεγοα ο Ὀ6 δίοποά, ἀπά ἀγαιοπ ομἕ 
07 ἐλι6 οεἰέψ, διρροδίησ ἢ λαά δοοπ ἀοαά. Τὴ δροβίϊοβ, βονγανοσ, παα 
ΒΟΥ ΒΟΙΩ6 ροΟά Ββερα διηοηρ ἔπ6ηι; [Ὁ γγ8 ΤΟΔΩ, {παῦ τ πὶ ἃ 1016 
πη {Π6Υ γοέμγποά ἀφαΐπ ἴο 7,γνείτα, σοη Πγηιῖπο {{ι6 δομῖϑ οΥ ἐδ6 αἀϊδεὶρίοδ, 
απά ὀτλοτγέϊπιρ ἐδεπι ἐο οοπέϊπιμε ἴηι ἐλ ξαϊίς. 

8. Οὖρν δροβεϊο᾽β οοπάιιοῦ ἀπά Ὀθμανὶουῦ δπλοηρ (86 ᾿Θαγμοα δηᾶ 
Ρο] 6 Αἰμδηΐδηβ (Δοίβ χυἹ 16---834.) γγὸ 814}} ὅπά ἰο Ὀ6 βοιηθν αὺ 
ΑἸ γοπὶ ἔγοιη ψμδὺ 10 88 ἰο {π6 γτυὰα δπὰ 1] ογαΐθ ᾿γοδομίδπβ, θυῦ 
ὈοΙἢ οὗ δαυλὶ βίηθ8β δὰ ρσγοργιοίγυ. Ηθ ἀϊά ποῦ ὀρθῇ ἢ18 δουηγη 88:0 ῃ 
αἱ Αἰβθὴβ ἴῃ ἴΠπ6 Βᾶπηθ ΤΔΏΠΟΙ 88 αὐ 1 γβίγα, ΟΥ̓ ΜΟΥ ΚΙηρ᾽ ἃ ΤηΊΓΔ0]6. 
ΤΠογα ψψ σο, ἀου 1688, ΒΕ υ γα] οὐ ΡΡ] 65 δὖὺ ΑΘ η8 (ον 10 18 νχ6}} Κπόονῃ 
ἰπαῦ βοἢ δαβ68 δρουπαρδα 1π {μαὺ οἸταδῦθ); Ὀὰΐ Ὁ ἀο68 ποῦ ρρθὰγῦ 
{παῦῷ ΔηΥ ΟΥ̓ ἔπ6πὶ, {κα {Π6 οΥΡΡ]6 δὖ 1υγβίσγα, βδα γαϊίὰ ἰο δε ἠεαίεά. 
Βεβιθβ, {6 Οστθοκβ ἀιὰ ποῦ 8ὸ πηποῖ γεγο ἃ δίσπ (1 οτ. 1. 22.) 8 
Β66 ἷΚ αἴϊογ πϊβάοη. Ἂἀσοογαϊηρὶυ, γ πὰ (86 δροβίϊθ αὐβρμίϊπφ ποῖ 
ΟΗΙΥ ἐπ {λ6 δγπαφοσιιθ ιοἰἐδ ἐδι6 ὕζειυα ἀπά ἐι6 ἀευοιιὲ ρεγβοπ5 (“} ΘΟ ἸΒᾺ 
Ρτοβδίγίθβ), Ὀυῦ αἰϑο ἴῃ {Π6 ἔοσιῃπι οὐ πιαγλεί- ρίαοο, ἀαϊΐψ υοἱέὴ, ἑδοπι 
ἐλαὲ πιοὶ τοϊέδι ἐπι. Ἡδτα ἢ6 δποουπίογοα οεγέαϊπ ἰών ἀνά 9} τὴς 
Ἐρίσιτεαπ ατιά δίοϊς Βοοῖβ; βοπὶθ οὗ σι βοτλ ἰγθαῖθ Ὠλὴ 88 ἃ δαδόϊον, 

κκἊ 



. δ00 7]αϊγροσμοίίογι ἰο ἐδο Λῆριῦ ΤΖοβίαπιοηΐ. 

τ Ή 116 οὐ ΓΒ τοσαγά θα Ἠΐπὶ 88 ἃ δοζέον' Κυγίδ 9 δίγαησο σοάς, απ, Θοπκο- 
ἀυθη Ϊγ, ἃ υἱοϊαΐου οὐ {π6 αν οὗ Δύμοηβ, δεσαιιϑθ ἠδ ργοιοΐοη τιπίο 
ἐΐόηι “έδιις ἀπά ἰδ Πἰοϑιγτοοϊΐοη. Αὐ Ἰδηρτῃ {πον οοπαποίοα Βἷπ το 
1πΠ6 Ατεορασὰβ (οῦ Μαγβ-ἢ11), (Π6 βοαΐ οἵ (86 πιριοβῦ οουτί οὗ 7061- 
οδίαυχα ἴῃ [Π8} ΟἸΟΥ [Ὁ πιαιῥατβ Θοποθγηὶπρ᾽ γο]ρίοη, δηα α18ο {π6 ρ]Δ66 
ΟΥ̓ ργοαΐεδῦ τοϑβοτῦ : δη σὰ {Ππδξ ΟΥΤΙΟΒΙΓΥ 8πα {Π|γϑὲ οὐὗὨ ποννϑ [ὉΓ 
ν᾽ ΒΙΟὮ (Ὁ 18 τυ 61} Κπον ) [86 ΑἸΒμΘηΐδηΒ 66 αὖ παῦ {1π16 ποίογϊοιιϑ, 
{ΠΟΥ τϑαυοϑίρα ἰπὶ ἴο σίνο μη δὴ δοοοιηῦ οὗἁἨ 18 ὩΘῪ ἀοςσίγῖπο, 
ὙΝμαῦ ἃ ρἱοτγίουβ βοθὴβ Ὧχαθ ἤοσθ [ὉΓ {86 τηδηϊοβίδοη οὗ {π6 ἰσυτῃ 
Ὀαδίογο βοῇ ἃ ῬΓΟΙΩΙΒΟΟυΒ ΔΠα ΠΌΙΠΊΘΤΟΙΒ ΔΒΒΘΙΏΡ]Υ οὗ οἱ] Ζοπ8 διά 
ΒΙΓΔΏΡΘΓΒ, ΟὗὨ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΘΙΒ οὗἁ 81} βθοΐίβ, ἀπά ρϑορὶβ οἱ 411} οοπα! 088; 
δηὦ ψἢ τ αὺ Θχαυϑιύθ 6 Κ1}} ἀμ σοπίγνδησθ 18 ΘΥΟΤῪ ρεατὶ πη 
ΤῊΘΙΌΟΓ οὗ ἢῚ8 ἀἸβοοῦγβα 80 ἔγαηθα δηα δοσοιητηοααίοα, 48 ἴο ονϊδῖα 
ΒΟΙῚΘ ὈΓΙΠΟΙ͂ΡΑΪ ΟΥΤΟΥ ἀπ ῥγοαϊοα ἢ ΒΟΙῚΘ ΡΑΓΟΥ ΟΥ ΟἶΠΕΥ οὗὁὨ 18 
Πραγοσθὶ Μοβῦ οὗἁἨ ἰδμ6 [186 ποίϊομβ, Ὀούἢ οὐἁἨ {Ποῖ νυ ]ραὰῦ ἀπα ρὨ11ο- 
ΒΟΡΙοδ] το  ρἼΟΠ, ΓΘ ἤΘΓΘ Θχροβοα δηᾶ σοι. [{{Πογὰ τσὰ8 ποίδ!ησ 
αἶβ σϑιηδίπιηρ, γοῦ {Π18 Β0 ΕΠΠΟΙΘΠΟΙΥ ὑ6801ξ.68 ΠΟῪ ρστααύ ἃ τηδϑίοῦ Π6 
ψγ88 ἴῃ {ῃ6 ᾿δατηιηρ οὗ [Π6 ἀσθοῖθ. Μορβί οὗ [π6 Γιμαδτηθηΐαὶ {γα 8, 
Ὀούἢ οὗ παΐασγαὶ! δηα σονθα]ϑα γα} ]]ρΊΟΠ, γα ἤθγα ΟρΘηΘα ἀπά οχρίαϊποα; 
δηά 411 τ 1π {Π6 ΘΟΙΏΡΑΒ8 οὗ ἃ νΘΥῪ [6 Ὁ νΟΥΒ68. ΕἼΟΙΩ 8} Αἰίαυ ψἸ1ἢ 
Δ δηβουιρίίϊοη ἕο ἐδ μπάποισπ Οοα (αμα {παὺ ὑμογα Το γο δἰἴατβ αὖ 
ΑΥΠμΘη8 π ἢ δὴ ᾿πβουρύϊοη οὐ {Π18Ὸ Κιπα γγχ παν {π6 αἰϊοϑίαϊίοη οὗ 
δποιθηΐ μρϑαύμ θη δυϊῃοΥ8), ἢ6 (Δ ΚΒ οσοδβίοῃ ἴο Τορσγουο {ποτ ἐῸΓ {ΠΕ6}Γ 
στοαῦ ῥ᾽ υγΑ Υ οὗ ροάβ, απ ἢέμι τολοηι ἐλον ἱφπογαπεϊψ τοογελὶρρεα ἴο 
ἀεοίαγε ὠπίο ἐδεπι. 1ῦ ταῖρσῃῦ Ὀ6 ΘΟΠίΓΑΓΥ ἴο ὑπ6 ἰατγβ οὗ ΑἰμθηΒ ἴῸ τ 
ΔΗΥ͂ ΟΩΘ ἴο ΤΟΘΟΙΏΤΩΘΠΑ 8Πη6 Ιηἰγοάμοθ ἃ ΠΟῪ ΟΥ Βίγδησο ροὰ; Ὀαΐ Π6 
οου]α πο νι 6}] Ὀ6 βιι]οοὶ ἴο [6 ρῬϑηδ ΠΥ οὗ {Π6 ἰᾶνῦ ΟἾΪΥ ἴῸΓ ἀθοϊατιησ 
πὰ Ποῖ ΓΠΟΥ ΔΙγοδαΥ Ὁγουβιρροὰ πποὰὺὺ Κποπῖηρ πη. ΤΠ6 
ΟΡΡΟΥ ΓΙ Υ τγ88 ΔΓ, δηα ἢ6 ᾿πηρτόονο8 1 ο {πΠ6 σταιίεβῦ δαἀναῃίασα. 

6 ὈΥΔΠΟΙΙ6Β οὖ ἢΠ18 ἀἸεσοῦγδα ᾿ηΐο βθυθγηὶ ραγ Ιου] ΓΒ : ---- ΤΠπαὺ Οοα 
για ἐδλε τοογίά ἀπά αἱϊ ἐλίπφς ἐλδογεῖπ : ποῖ Ῥτοροβιίοπ, Ὁπουρἢ 
ΔΟΎΘΘΔΌΪ6 Θηουρἢ ἰο ὑπ6 ρόποταὶ Ὀ6] 16 Γ᾽ ἀπα ορϊπίοη, νγα8 γαῖ αἸγοο εν 
ΘΟΠΙΤΑΓΥ ὈΟΙΒ ἴο {πὸ Ἰῦρὶουγοδηβ δηά ἰοὸ {πΠ6 Ῥαγραίοίοβ; {Π6 ΤΌΤΙΠΟΓ 
οὗ νι όσα δε θυ θα {Π6 ἔογπγαίοη οὗ [π6 σοῦ] ἰο {π6 ἔογζαϊουβ οοη- 
σου Γ86 οὗἉ αἰοιηβ πψὶπουῦ ΔηΥ ἱπίογνοπίίοη οὗ {Π6 ΠοΙν, δπα {86 ἰατἐο 
τηδ ηἰδιη θα {Ππ1 {16 του] τνὰβ ποὺ ογθαίβα δ 4}}, δὰ ἐπαΐ 41} {πῖπρ8 
᾿ιδά σοπυϊηθθα 88 [ΠΟΥ͂ ΠΟῪ ἃΤα ἔγοπι 4}} οἰβγθιγ :-- 77ιαὐ δοείπρ ἣέ ἐξ 
7οναὰ 90 ἠεαυοη ἀπά εατγίλ, }ι6 ἄιοοίοίδ ποὲ ἴπ ἐοπιρίο8 πιαάδ τοϊέδ, παπάς, 
πείθοῦ 18 τρογϑοϊρρεα τοϊέδι γιεπ᾿ 5 λαπάϑ, α5 ἐλοισὴ ἦς πεοαεα απὶΐῷ ἐλίη, 
δεοίη ἦς σίυοίδ ἰο αἱ Πρ, απνα ὀγοαίλ, απαᾶά αἱ ἐϊιῖπφϑ; ΜΆΘΟΙ Ὑγ)88 
εν θα ποῦ 80 πυπιοῖ ἀραϊηϑῦ Π6 ΡἢΠΙ]ΟΒΟΡΘΥΒ 88 ἀσαϊηδῦ {Π6 ῬΟΡΌΪΑΥ 
ταὶ σίοη οὗ Αἰποηβ; [ῸΓ 16 ῬΒ]]ΟΒορἤοΥ5. βοϊ ἄοιη ΟΥ ΠΘΥΘΙ βδογιῆσοί, 
τ Π16 88 ἴῃ ΘΟ Ρ] ᾶπος ὙΠ [Π6 οὐβίοτῃ οὗὨ {ΠΟΙ σουπίνν, ἀπ ὄνθη {Π6 
Ἐρ᾿ σαν 8 {ποιηβοῖνοϑ δαἀτηϊτοα {{|ὸ 561 ςϑυ ΠΟΙ που οὗ {Π6 ΤΠ) οἱτγ ; δε 
{ΠῚ ῬΟΟΡΪα ὈΘ]Ιονοα νοσῪ Δρβαγ]ν τπΠαὉ {ποτὰ ποῦ Ἰοοα] ροῦδ, ὑπαῦ 
(πΠ6 οῖῖγ, πού πα πάϊηρ 18 Ἰτηπηθηϑιγ, τηῖσῃξ 06 σοηβηρα πὴ ἷπ 
το} }68, δηα ποῖν δίῃ ϊηρ ἢ 18. 411-ϑ ΠΠΟΊΘΠΟΥ τγ88 [6 τυ τἢ {Π6 Εἰ 
δηα ἔχ Πη68 οὗ Βαου  ἤσο8, 88 16 16 σου] το! }γ βίαπα 1ῃ ποοά οὗἩὨ ΔῊΥ εὰϑ- 
ἴθιΆπο6, ΚὙὴ0 φίυσείλ ἐο αἰἱΐ {ΐ{2, πα ὑγεαΐ]ι, απιὰ αἷϊ ἐλιΐπιφϑ : --- ΓΠαῖ λ6 
ἠαίᾷ πια΄ϊο ΟΥ̓ οπε ὀϊοοα αἷΐ παίΐοπ5 977 πιθῖὶ [07 ἐο αιρεῖϊ οπ αἰΐ ἐλ ἔασο οΓ 



«εοοινιὲ ΟΥ᾽ ἐδο 4ροείϊε Τα μῖ, 60] 

ἐλ εατγίδ, απά λαξᾷ ἀείογηιϊπεά ἐδ ἐΐηιο5 δείοτε αρροϊπέεοα, ἀπά ἐλε δοι» ας 
90 ἐλεῖτ λαδιίἑαξίοπ : Ἡ ὨΙΟΝ 88 ποῦ ΟὨ]Υ Ορροβϑα ἰοὸ {{| ΕἸΡιουγθδῃϑ, 
ΠΟ ἀογνοά [86 Ὀασϊπηΐηρ οὗ {π6 Βυιπηδηῃ τασα ἔγομῃ (6 ποτα οβδοίβ 
οὗ τρδΐίογ δα τηοίϊοη, δὰ ἰο {86 Τεσιραύθῦϊοϑ οὐ Αὐἱβίοίβ βη8, ὙῈῸ 
ἀρηϊθα τηδηκιπὰ ἴὸ ἤανθ ΔΠῪ Ὀαρὶπηϊηρ αὖ 41}, μβανίηρ βιι ϑιϑιθα ἴῃ 
Θίβσῃδὶ ϑιισο ββοη8; δῦ ν88, ΤΩΟΥΘΟΥΘΙ, ΟρΡμοβοά ἴο {86 ζΘΏΘΓΑΙ ρῥτϊά6 
8Δηα οοηοοῖῦ οὗἩ {π6 ρθορ]β οὗ Αἰμθηβ, ψμο Ὀοαβίοα {μϑιηβαῖνοβ ἴο υ6 
ΑΠοσιρίηθβ, ἴο θ6 ἀδβοθῃ δα ἔσοπλ Ὡοη6 ΟΥΠΟΥ βίοοϊ ΟΥ σᾶθ8 οὗ τηθῃ, 
Ὀαΐ ἰο θ6 {πϑιηηβϑῖνοβ οὐ ρ η 818 ἀπ πδῦνοβ οὐ {πα ὶγ ΟὟ ΘΟΘΒΊΓΥ :--- 
ὙΠμαῦ ἐλον δοιαὶ 5οοἶ ἐλ 7,ογά, ἐγ παγνὶν ἐΐον πιϊσλέ γεεῖ αἴεν ἀΐπι, απὰ 

»“Πὴηά λίηι, ἐλοιιφίι ἦθ δὲ ποΐ ἔα ὕγοπι θυόγν οπὲ 0 μι; ον ἴηι ᾿ΐπι τοὶ ἰΐυο, 
απαᾶ πιουε, απά ἤαῦο οἱ δοίπφ: “ὨΙΟΝ διπάδλιηθπίαὶ ἰσχαςῃ, τῖ{Π {116 
στοαϊοϑῦ ργορυι θυ δηα δθσάποο, 6 ΘΟ γπιβ ΕΥ̓ 8 αυοίαιυη ἔτοιῃ ὁ 6 
οὗ 1μ6]γ οὐῃ ροβίβ, Ασδίιβ, μ6 ΟἸΠ]οἴδη ', ἴθ. οὐ σου γγταδη, ἡ ΠΟ 
Ἰινεὰ αὔονα ἰἤγθθ μυμπάγθα γϑασβ Ὀεΐοτο, ἀπα ἴῃ ΏΟΒ6 Θβίσο ποι 4] 
Ροθῖὰ [818 Ποιμ βυ ἢ 18 8{}}} αχίδηϊ : “415 οογίαϊπ αἶβο 9.7 ψο οἱοπ ροοί5 
μαυς εξαϊά, ΕῸΣ τοὲ ατὰ αἷεο ᾿ι18 οὔερτίπο; ἀπ ονιἀθηῦ ῥσχγοοῦ τΒαῦ Βα 
Κηον ΠΟΝ ο 1] υβίγαϊθ αἸν 11 νὰ 116 στδοθ8 οὗὨἁ οἰδββῖ αὶ ἰθαγηϊην, 
ΔΠΔ νῶϑ ΠῸ ΒΙΓΔΩΡῸΓ ἴο 8 ἰαϑίβ δα μο]ϊίθηθθθ ψ υῃ οὗ δὴ Αἰζϊο 
Δ Ἰοηο6 : --- Ταιὶ ογαδηιμοὴ ἐλοπ ἂϑ το6 αγὸ ἰδ οὔβργίπφ 9. Οοά, τοὸ 
ομφὶὲέ ποΐ ἐο ἐλὲπὰ ἐλαέΐ ἐδ6 Οαοαλεαά 15 ἰϊΐλς μπίο φοϊάί, ΟΥ̓ 5ἴϊυο 7, ΟΥ̓δίοπο, 
φγαῦόπ ὃν αγέ απά πιαπ᾽ς ἀφυΐοε: “ΛΟ. 88. ὈΪΔΙΏΪΥ ροϊηΐθα αἱ {πὸ 
δτοβ8 ἸΔΟ]αῖγυ οὗ [6 ἸοσΤΟΣ Ρθορίθ, το ἐποῦο ἢ [Π6 ὙΘΓῪ 14018 [ΠΏ 6η}- 
Βοῖνϑϑ 0 6 ρσοάϑ, ἀπά ἰδγπηηδίθα {Π6 1 ΟΥΒλ]Ρ 1 {Π6ῃλ: --- ΓΠαΐ ἐμὲ 
ἐΐπιοα ΩΓ ἐλὲβ ἱσπογαποο Οαοα τοΐϊπλοα αὐ οὐ ονου]οοϊκ θα ; 88 ἢ6 βα]!α Ὀοίογθ 
ἴο {πὸ ρΡοορὶα οὗ Ἰωγδίδα, 71π ὕοΥπιῈΥ ἐΐπιεα Οοα ει βεγεαά αἰϊ παίΐοη8. ἰο 
τοαἰὰ ἴπ ἐπεῖγ' οὐῦπ τσαψ8; δμξ ποῖ σοπιπιαπαείς αἰ πιόῆ δυεγῳ τολόνο ἔο 
γχεροπὲ: ΜΏΙΟΙ ἀοοίσιπα οὗἩ {Π6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗ τοροηπύληοα τητιϑῦ ἕνα θθθι 
ΥΟΥΥ του γηρ ἴο {π6 ῥγ]ὰθ δῃα νδηϊῦ οὗἩἨ {π6 ΡΒΠ]ΟΒΟρΡοσβ, δπὰ 
ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ οἵ 116 δίοϊοθ, γἤοβ6 186 τηδη νγὰ8 Θαυδὶ 1 ποῦ ΒιΙρΘΓΙΟΥ [ὺ 
(ἀοα μι: πη86] ἢ, --- βεσαμδο λθ λαέξῆ αρροϊπίοα α αν ἴπ ἐδό τιολὶοὶ ἐθ τεοἱ 
7μάψε ἐῤδ τοογἰα ἴπ. τὶ σἠίεομδποδα ὁψ ἰμαΐ πιαπ τολοπὶ ἦθ διαί ογταάαϊποί, 
τολοτοο ἢ πὸ ᾿αΐδι σίσεπ αϑδηγαποο μπίο αἷΐ πιϑη, ἵπ ἰδαὲ ἂς λαί᾿, ταϊδοα λιἴπι 
,οπι ἐἠε ἀεαά. “ΓᾺ}] πον ἴον μδα ᾿ϑαγὰ Ὠϊπὶ τυιτἢ 8116 Π06 δης δἰἴθη- 
τη, θοσδαδο {ποιρἢ ουοσυ ροσῖοα οὗ 1118 ἀϊβοοιγβθ ρ᾽δποθα δὖ δοιηδ οἱ 
᾿}18 ΠΘΆΓΟΓΙΒ, γοῦ 10 οοἸποιϊἀ6α ἢ [Π6 ποίίοῃβ οὗ οἴποῦβθ, δῃὰ π6 δε 
πο μείογσθ ἰουομοα δηὰ οἴδηαθα ὑμθπὶ αἰϊοροίμοῦ; Ὀυῦ τσλόπ ἐπον 
λεαγαά 00 ἐπε τοβιγτεοίίοπ 07 ἐδ ἀδραά, δοπιθ πιυολοα ([86 ἘρΙουγθιμα, 
δια ([Π6 πηδπ οὗ νυἱῦ δπα Ρ]θαβυγο), απά οἶλεγς βαϊά ([μ6 Ῥ]αϊοηϊδίβ, ἀπα 
{Π|6 σγᾶνοῦ βοσΐ οὐ ἢ18 δι 16η06), ἢ τοἱἱ ἰιοαν ἐἦοε ἀσαϊΐπ ο ἐλὲβ τιαΐίογ, 
ρυϊθηρ ᾽ἱ οΥ᾽ ἴο ἃ ΙοΓ6 σομνθηϊθηῦ βοαβοη. δὸ Ζαμ ἀερατίεα ὕγονι 
απιοης ἐΐεπι, Ἰοανῖηρ ΤΠ 6 πὶ ἃ8 ὑπΠ6Ὺ ἀαβοσνθα ἴο {ποβοῖὶνθθ. ἡοιοδειῖξ 
σογίαϊπ πιέπ οἷαυε ππίυ λΐπι, ἀπά δοϊϊευεά (ἃ αἸπλϊπαἴΠν6 ΟΡ Υθβδίοη [Ὸ 
ΒΙΏΙΥ {πὲ Πα τηδάθ θὰ ΘΙ ἔδνν σοηνθγβ); απιοπῷ τολοπὶ ἴῃ 6 μΥγ]πη- 
Οἷρα! τρογο 7)ἰοη είν {δι6 Αγεορασίξε, ἀπά α τσυπιαπ παπιρά Ζ7)απιατίξ. 

4, Ιῃ ὅδ. Ῥα} 8 ἀϊδβοουγβα ἴο ΒῸΙΙχ (Αοἰϑ χχὶν.), 6 δὰ ἔὸσ ἢ18 

' Βρ. Βατγτίπρίοη οοη)οοίατοβ ἔπδὲ {8 ἀποίαιίοπ γγ88 τπκθὴ ἴτοπι [6 σοἸουταιοἃ Ἡγτηη 
οὗ ΟἸοβηῖδ68, ἴῃ πῃ ἢ τἰς ννογὰδ βροῖκοπ ὉΥ 8. δ] ἅγὰ αἷξο ἴο θὲ ἔοιιπά, 8.69 Ὦγσ. Τονη- 
δ. 18 Νοῖν. Τοσῖ. ἀγγαηροά ἴῃ ΟΒγΟποΪορίςαὶ Οτάογ, ὅς. νο]. ἰϊ. ν. 249. 

κκπϑ 



δὅο2 Ἰηϊγοασμοξιοη ἕο ἐδο διο Τορίαγηοηΐ, 

ἈΘΑΥΟΥΡ ἃ ΒΟΤΏΔΠ ΘΌΥΟΙΠΟΥ, ὙΠῸ 8 ΤΟΙΩΔΥΚΑΌΪΟ ΓὉΣ 5 ]υϑὲ, δὰ 
πη] αβ6166 ; --τα δὴ ὙΠῸ 8 ΨΘΥΥ͂ ὈΠΙΙΚΟΙν ἰο Ὀθαγ, τυυοῖ 1688 ἴὸ 
τοίοστη ὉΥ, 8ἃ Ῥοϊηϊθα ταργοοῖ ἔγομη 18 ΟὟ ὈΥΒΟΠΟΤ, ΤΏΪ8, ἐμ 6η, 
γγ88 ἃ 6886 ΨΕΙΟὮ τοαυϊγοα ρστοαῦ 8[1}} 88 γ76}} 8ἃ8 σγοαῦ Θοῦγαρο; δπά 
ΔΟΟΟΙΓΙΠΟΙΥ τὸ ἤπα ΟΌΓ Ὡροβίϊθ τηρ] θα ἐλ τοϊβάοπι 9707) ἐλε δεγρεηΐ 
ΜΠ ἐδλα ἱπποσόποο 9 ἐλ6 ἄουθ. Ἠδ διὰ ΠΟΠΘΒΕΥ Θμουρ ἰο τοῦυ κα 
ἀΠ6 8π5; 8π4 γοϑὺ ργυάθποθ δπουρῆ ποὺ ἰὼ οἴἴβπα {6 βίππου. Ηθ 
δά {π σουγασα ἴο ρυΐῦ δνϑὴ [8 ἡυάρθ 1ῃ πχϊηα οὗὨ Ὠ18 ΟΥ68; γαῖ 
ὙΠ 80 ποῖ Δα γθθθ 88 ποῦ ἴο οἴδβη α Ὦ18 ῬθΎβΟῃ, --- Δ Θχϑιρ]6 {Π68 
τηοϑῦ συν οὗ ΟἿΣ ἱγαϊ δίϊοη; 88 10 σψουὰ ρτθα ] Υ οοπίγ θαΐθ (0 
τᾶ κα {Π6 ΠΣ Ροτίίοπ οὗ τορσγοοῖ, 1 πού ρμα]δίδθ]θ, δ Ἰϑαβί βα] αἵδγυ 
δηα Ββιισοοββ αι]. 
Ηον αὐ ]]γ, [Πθη, ἄοοβ δι. Ῥδὰϊ Ἰηβιησδῖθ ΕΙπηΒ6 1 Ἰηΐο {86 βου] 

ΟΥ̓ {818 στοαῦ Β' ΠΟΥ, δηα βῇδίκα ἢ18 ΘΟ, ΒΟΙΘΠΟΘ αὖ [86 ΤΙ ΘΙ ΌΓΑΠΟα οὗἍ 
Πἰ8. νίοθ8 ]----ποῦ ΌὈΥ ἀοῃουποῖπρ; νθηρδθδηοθ δραϊηδύ ἤϊτη, ῸΣ [18 ἰυδὲ 
δηα 1π]υδβίϊοο, Ὀαῦ ΟΥ̓ ΡΙδοϊηρ ἴῃ (Π6 ϑἰσοηροδῦ ροϊηΐ οὗ Ἰσμύ {26 
ορροϑβὶίβ νἱγίιθϑ, ---- Βῃοσσιησ ὑπ 6} ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΘΠ 688 ἴῃ {μοιβαῖνθβ, δηὰ 
1Π6ῖν τουγαγαβ αὖ {16 ἀΔΥ οἵ ἱαάρτηθης. ΕῸΣ ἦλθ γχεαβοπεα, ---- ποῖ οὗ υπ- 
ΤΙ σ ἢ ΘΟΙΒΠ6ΒΒ, ---- ποῦ Οὗ ἹΠΟΟΠΈΏΠΘΠΏΟΘ, ---Ὀαῦ οὗἁ γίσλίέοοιϑηο88 ἀπα οἦας- 
ἐἰΐψ ; ---- ἃ Ὀγ ΒοΙαἴπρ' ἔογῚ] 8 Ὀοδαθ αὶ! ρμἱοίαγα οὗ [686 ὩΘΟΘΘΒΑΤΥ 
νἱγτίαοβ, μα Ἰἰοῖν τὖῦ ἴο ΕΘΙΙχ ἰο ἔοστα (86 οοπίγαβϑί, δπα ἴο ᾿πέοσ {π6 
ὈΙΔΟΚΊ 688 οὐὨ [18 οὐ ν]668. (ΔΑ ΤηδϑίοΥΥ βίσοκοὶ δηα τὖ οβδοίδ!] 
Βυσοροάρα; ἔοΥ, 48 ἐδ Ὀγίβοῃον δραῖε, --- ἔδο )μάφο ἐγοπιδῖοα. 

ὅ. Τη6 ᾿αϑὺ ἰπβίδμοθ βίο νγχ6 884}} ποίϊοθ οὗ {818 δροβί θ᾿ 8 ἤπθ 
ΔάαΥ6Β8 8ηα ΡΟ] 6688, 185 ο Ὀ6 ἔουπᾶ ἴῃ [118 σα] γαϊθα ΤΟΡΙΥ ἴο Κιησ 
Αρερρδ, το ραΌ]ΙΟΙΥ ἀδοϊαγοα ἴο ἴσα (μδῦ [16 ἢδΔα αἰταοϑύῦ ροσβυδαθα 
πὰ ἰο 6 ἃ ΟἸιγιϑδη. ομϊα ἐο αοὐἀ ἐλαξ ποὲ ομἷψ τποῦ διέ αἶδο ΑἹ0,, 
ἐλαὲ ἤδαγ πιὸ ἐλὲβ ἄν, τῦογὸ δοίδ ΑἸ(ΜΟΒΥ, απά ΑἹ, ΤΟΘΕΤΗΒῈΕ, δμοΐ α8 1 
απ, ---- ἘΧΟΕΡΥ ΤΗΕΒΕ ΒΟΝΌ8. (Αοίδ χχυϊ. 29.) ὙΥ̓́Βαΐ ἃ ῥγοαϊσϊουβ 
οἴἶεοοῦ τηυβὲ {18 βύυκῖπσ Θοπο] βίο, δηα [μ6 βἰσῃΐ οὗἩ 116 Ἰγοὴβ ἢ6]ὰ 
ἋΡ ἴο δηΐογοθ 10, σηᾶκ ΡΟῺ {86 τηϊηἦθ οὗ ἰῃ6 δυάϊοποα ' Τὸ δ18 
ΒΙ ΠΟΙ ΪΑΥ αἰαὶ ηθηΐβ 1ὰ ᾿δαγηὶηρ {μ6 ΒΟΙΊΔΠ σΟΥΘΙΏΟΣ ΡυΌ]ΙΟΙΥ ῬΟΓΘ 
Δ ΠΟΠΟΌΓΑΒΪ6 ὑαβυ ον, ἱπηδρΊπΙηρ {πα΄ {π6 ᾿πύθηβοηθδδ οὐ ἢ18 δρρ]1- 
οαίίοη ἴο 18 βία 68, θα 18 ργοίοαμα οσγυαιτοπ, μαα αἀἰδοσάθγοαὰ ἢ18Β 
ὈΠῸοσγβίληαϊηρ;, Δα ΟΟΟΑΒΙΟὨΘα ἢἰδ ΒΡΡΟΒΟα ᾿ΠΒΔΗ1Υ. 

Τῆς τ ηρ8 οὗ δ} βου Πῖπὰ ἴο ᾶνο ὈΘΘΠ ΘΙ ΠΘΗΕΪΥ δοαυαϊηίοα 
ΜΠ} τοοῖὶς Ἰδαγηϊησ δὰ Ηθῦγον ᾿ογαΐατο. “δ συθδῦγ Ὅσο} ]ϑα 
1η {π6 φῬτοίουπά «ηὰ δοουγαῖα Κηον]οᾶρο οὗ ἴπ6 ΟἹα Τ᾽ οϑίδπηαπί, τ ἢ 
[6 Ῥεσρϑίμα!υ οἱΐθϑ δπα θχρίαιπβ τὴ στοῦ 8Κ1}} δπὰ Ἰυάρτηηοηί, δηὰ 
ῬΟΓΓΙΘΩΟΥ δοσοπιηγχοάαίθθ ἴο [86 5 ]6οὐ ΒΊΟΝ [16 18 ἀἸβουδββίηρ. ΒόΥῃ 
αὖ ᾿ΓΑΓΒαΒ, οη6 ΟΥ̓ [Π6 τηοδί 1] ΣΟ. Β βαδίβ οὗ {6 τρβ6β ἱῃ ὑποβα ἀδγ8, 
Ἰη1|δῦθα ἴῃ {παῦ ΟἿ ᾿πΐο {Π6 Ἰοαγηϊπρ' ἀπα ὈΒΠΟΒΟΡΩΥ οὗ {π6 ατϑοῖκβ, 
οοηγουβίησ, ἴῃ ΘΑΥΪῪ 116, γα 0ἢ {Π6ῚὉ τιοϑί ο]θραηί δηα σα] γαῖα νυ [6 ΓΒ, 
Ποῖα ψγὸ πὰ πὰ αὐοϊηρ", ἀπα αἰϊογνγαγβ Βπιβμῖηρ ἢἷ8 οουγβο οὗ 

1 ΤῸ ἐβ πη ν ΒΑ δοκηον]οάροα {πᾶὶ Ῥ6ῸΪ πδὰ τοδὰ ἴπ6 ατοοκ ρΡοοίβ, δηὰ [88 αυοϊεὰ 
Ατϑῖαϑ, ΕἸρ᾿ πηοηϊάθβ, απὰ Μοπδηάογ; ᾿ποπρ ἰὰ 18 ΒΟΆΣΟΟΪΥ δαβροοίοα ὈΥ̓͂ ΔΠΥ Οπο, ἰμδι ἢΘ 
αιιοίοϑ ΟΓ ΤΟΙΟΥΒ ἴο ΖΕ ΒΟΒΎ]ὰ8, ΘορΒοοἶ68, απὰ Επτρ 468. ΤΏΘΓΟ ἰ8, Πονζευοσ, (Ὀγ. Α. ΟἸασῖκο 
ΟὔΒΟΓΥΟΒ,) ΒΌΘΝ 8 5: ΠΥ Ὀούνοοη (86 ΠΟ] ονίης απο! !οη8 δὰ τ[ἢς Δροβι[6᾽8 γγογάβ, ἰδὲ 
ὟΘ ἈΓῸ δἰτηοβῖ μουβυδα θα ΓΠαϊ [ΠΟΥ 6 γῸ Ῥτοδβοηΐ ἴο ᾿ἷβ ΘοΟΙργ  Ἰθηβῖγα τϊμ ; δηὰ ἰξ τΠΟΥ͂ 
ὍΘΓΟ, ἢ6 οχίοπαβ ἴδο ὉΠουρἢΣ ᾿Π ΠΗ ΠΙΟΙΥ Ὠΐρθοσ, ὈΥ Ἰδηριιαρο ἸΠΟΟΠΙΡΑΣΔΌΪΥ ΠοτῸ οχαϊ θά. 

1 Τίπι. νἱ. 15. Ὁ μακάριος καὶ μόνος Δυνάστης, ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, καὶ Κύριο: 



“εοοιπέ οΥ᾽ ἐλ6 4οείϊε Ραμ, δ03 

οὐποσελίίου αἱ 1π6 ἴδοϊ οὗ (ἰδιλα]οῖ, [16 Ἰοαγηοα “ον Ἰϑἢὶ Αἱ, Ὦ6 οδθ 
ἔοσίι πο ρυῦ]ο δηᾶ δοίνο 116 τὶ ἃ ταϊηα δίοσοα τλύ 086 τηοβί 
ΘΙΆΡ]6 ἀπ νϑυϊοὰβ ὑγθαθΌγοΒ οὗ βοίθῃοα πὰ Κπον]θᾶρθ. Ηδ πη βο] 
6118 υ8, (μα {86 αΙδΒεπρυ Βμ6α ργορτθβδ ᾿ Βιοἢ 6 Παα τηδὯθ νγγᾶ8 Κπονη 
ἴο 8}} {π6 ὁ 6718, ἀῃᾶ ὑπαῦ ἴῃ {118 ΠΙΓΘΓΆΓΎ ΟΑΓΘΟΥ 6 ἰοἐξ 4}1 π18 οο- θα 8}8 
Δα σΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΓΙ6Β ν ὈΘΒϊπα πη. 7, ργφπίέοα ἐπ ἐδ “ειοϊδ τοἰϊσίοπ 
αὖουθ πιῃ ζεἰίοισθ, ΑῬύβομ ροββοββοά οὐ παΐιγαὶ Δ 0}}}1168 80 βίρῃαὶ, οὗ 
ἸΠΓΘΓΆΓΥ 8ΟΟ.ΙΒΙ[ΟῺΒ 80 Θχύθῃβιυθ, οὗ δὴ δοῦν ῦ ἀπὰ ΒρΙΓΙῦ 80 Θηΐοτ- 
Ὀτἰβίηρ, 8η4 οὗ δὴ 1ῃ ορΥ ΤΥ δηα ὈΧΟΌΙΓΥ 80 Ἰηνιοαῖθ, [86 ψ]ϑάοιῃ οὗ 
(οά )υάροα ἃ δύ ᾿πβίσυμηθηΐξ [0 ΘΙΏΡΙΟΥ ἴῃ αἰβρίανιησ [πΠ6 ὈΔΏΏΘΥΒ 
Δηα βργοδάϊηρ [86 ὑγρῃβ οὗ ΟΠ δ δ Δπιοηρ ταϑηκὶπά. Δ 
πορ] !ρσαηῦ ρτρϑαΐμθβδ, 1 76 ΤΔῪ 80 ΘΧΡΓΟΒΘ 10, ΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ἢΪ8 τ ΓΙ ΠΡ. 
ΕῺ]] οὗ (86 ἀϊσηιν οὗὨ ἢ18 βιιθ]θοῦ, α ἰοσγοπῦ οὗἨ βαογϑὰ β]οαῦθηοθ 
Ὀυγϑίθ ἔογίδ, δῃα Ὀθδσθ ἀονγ ΘΥΟΥΥ {πὶπρ Ὀοίογα 1ὖ πΣῸ ΙΚΥΘΒΙΒΌ]Θ 
ΤΑ αἰ γ. Ηδ δβίαυβ ποὺ ἴο δισβηρθ δηαὰ ΠδυπΊΟΠΙΒ6 18 ψογβ δηὰ 
Ρογιοάβ, θὰ συβῆθβ Ομ, 88 [18 γαϑῦ 1θδ8 ἐγδηβρογὺ Ὠϊπὶ, ὈΟΓΠΘ ΥΤΑΥ 
ὉΥ {πΠ6 βυδι  ν οΟΥὮὨ 18 ἴθ6. Ηδμοθ 818 ἔγοαυθης δηα ὑσὶ ὶχ 
ἀἸσταοβϑίοηβ, ἐπουρῇ αὖ {86 βδῖμθ {1π|0Ὺ 818 81]- οι ργθ μηδ 6 ταϊπα 
ΘΥΘΙ ἰο868 δῖσῃύ οὗ 18 Βα ]θοῦ ; θυῦ 6 ταί ἔγοση {Π|686 ΘΧΟΌΣΒΙΟΙΒ, 
ΤΟΒΌΠΔΘΒ ἈΠ ΡΌΓΣΒΙΘΒ 1Ὁ ὙῈῺ δὼ ΔΙΔΟῸΓΣ ἃπα βίγοηρίδ οὗὨ σϑαβοῃίηρ 

τῶν κυριενόντων. ΤΠΘ δἰοββοὰ δῃᾷὰ ΟὨἹΥ Ῥοίθηϊδία, [86 Είηρ οὗ Κίηρθ, δηὰ Τωογὰ οὔ 
Ἰοτγά8. 
ΤΠ ϑαρσγοηθ Βοΐπρ 8 418ο δι γ]οὰ [80 Κίηρ οὗ Κίηρβ, δηὰ (16 ΒΙ]οδθοά, ὉΥ “ΖΞ ϑογ]υδ ἴῃ 

δὲ8 ἔχασοαγ οὗ [λ0 ϑερρίσαπέ : 
"Αναὲ ἀνάκτων, μακάρων 
Μακάρτατε, καὶ τελέων 
Τελειότατον κράτος. Ψον. 520. Εά. Ῥοιϑοῃη. 

“0 Κίηρ οἵ Κίηρδ, τηοδὶ ΒΒ] δβοὰ οἵ [Π6 δ]688θᾶ, τηοδὲ Ῥεγίοοί οἵ (Π6 ραγίεςι." 

1 Τίπι. νἱ. 16. Ὃ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον. ---- ὙΠΟ ΟὨ]Υ δι ᾿πηοΣ- 
(Δ1}ΚΣ7 ἀνγο]]ηρ; πὶ ἴ86 Πρ τ ἢ ὯΟ Ιηδη σϑῃ οοτηθ πηϊο. 

Ιπ 16 Απτίροπο οὗ βορβοοῖοδ, [ΠΟΓῸ 18 ἃ 8.0] τὴ0 δά ἀγθββ ἴο ὅονϑ, οὗ ἡ δἰ ἢ [86 [Ο]]ον 
16 8ηὴ οχῖγδοῦ : 

᾿Αγήρως χρόνῳ Δυνάστας 
ἙΚατέχεις ᾽᾿Ολύμπον 
Μαρμαροέσσαν αἴγλαν. Μετ, 6008. Ἑάϊὶ. Βειποκ, 

“Βυῖ δου, δὴ ονοσ- υτίηρ ροϊθηϊδίθ, ἀυβὺ ᾿ημ ῖῦ [86 τοι] ροηϊ ΒΡ] πὰ οαγ οὗὨ ΟἸγιριι 1 

“«ΤῊΪ8 Ῥβββαρε, ΒῪ8 Ὦγ. ΟἸαγκο, “15 ρταπὰ δηὰ ποῦΐθ; Ὀυϊ ΠΟΥ ἱπδὶρηΐβοδηΐς ἀ068 ᾿δ 
ἈΡΡΟΔΣ, ὙΠΟ σοητηβίοὰ 1 [86 ΒΌΡΟΤΙΟΓ 800] τ} Ὑ οὗ τΠ6 ᾿ηδρίγοα ᾿τογ 1 ὙΠῸ ἀοὶῖν οὗἨ 
ϑόρθοο οβ ἄνν6}}5 ἰῃ ἴ86 8221 ηρ᾽ ΒρΡΙο μουν οὗ πϑάυοῃ ; Ὀαὶ ἴ[πΠ6 οὰ οὗὨἉ ῬΒπὶ ἱπμαθ 18 ̓ κεῖ, 
80 ἀα22]Ἰηρ' δΔηἀ 80 τοβρὶ επάοηϊ, [μδὲ ἱν 18 ΡΟΥΘ ΟΟΥ ὈΠΔΡΡΙΟΘΟΒΔΡΪ6 1" 

Οποα πποζο, ἴῃ 2 Τίπι. ἰν. 7.  τοδά, τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, 
.--1 πάνὸ ἴθ ῆϊ ἃ σοοῦ βγῃῖ, 1 ἢανο ἢπἰ δηθὰ τὴν ΘΟΊΣΒΘ, 

ΤΠΟΓΟ ἰβ ἃ ράββασο ἰῃ 186 “σεν οἵ Ἐωγίριάεε, ἴῃ ὙΠΟ [86 ὙΘΤῪ ΟΧΡΓΟβδίοἢΒ δορὰ ἤοτΘ 
ὈΥ {Π6 ΔΡΟΒ81]6 ἃγὸ ἰοῃηᾶ, δηἃ βροΐζοῃ οὐ {86 οσσδβίοη οὗ ἃ 16 ἰαγίῃρς ἀοννῃ ΒΟΥ ἴθ [ὉΓ 
μοῦ υβυδηᾶ, θη ὈΟΙ᾿ 15 Ῥαγθηβ δὰ χοίαβοά ἴο ἀο ζῇ, 

Οὐκ ἠθέλησας οὐδ᾽ ἐτόλμησας ϑανεῖν 
Τοῦ σοῦ πῤὺ παιδός" ἀλλὰ τὴν δ᾽ εἰάσατε 
Γυναῖκ᾽ ὀθνείαν, ἣν ἐγὼ καὶ μητέρα 
Πατέρα τε γ᾽ ἐνδίκως ἂν ἡγοίμην μόνην" 
Καί τοι καλόν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω, 
Τοῦ σοῦ πρὸ παιδὸς κατθανών. ΑΑἰοεεί, γ. θ44. 

“ ΤΉοι που ἀοδὲ ποῖ, ποῖον ἀάγοοῖὶ ἴποὺ (0 ἀΐθ [ἴ0ὉΓΥ (ΠΥ δοῃ ; Ὀὰϊ ἢδαβίὶ βυβεγοα (ἢ 18 
δΊΓΔΩΡΟ ΟΙΊδΔη 10 ἀο ἰδ, ὙΠοπὶ 1 ἸΟΒΟΎ δβίοθη ἴο 6 ΔΙΟΠδ ΤῊΥ̓ ΔΙ ΠΕΣ δῃἃ τοῖο ῦ : ἴδοι 
που]άσει λασε )οιρὴξἑ α φοοά ἤσλί Ἀδάϑι ἴποῖῖι ἀϊδα ἴον τ βοῃ. ἢ 

ΤῊΣ καλὸς ἀγῶν, σοοὰ οί, 88 πιϑδοὰ διηοηρ ἴ86 Οστεθ κ ἴ0 ἜΧΡΤΘΒ5 ἃ οοῃίοϑβὲ οὗ [Π9 πιοϑέ 
λοπουταδίε ἀϊπά ; ἀῃὰ ἴῃ ΑΆ Β6286 186 ΔΡΟΒΙ]6 0868 ἰ(. (τ, Α. Οἰδυκο, οὰ 1 Τίμα, νΥἱ. 16. 
διὰ οη 2 Τί. ἱν. 8.) 

ΧΚ κά 



δρά Ταϊνοϊμοὔδοη ἴο ἴδε Ἤοιο “Τεεϊαπιοηΐ. 

τπδὲ αϑϑοῃϊϑῆθθ δῃα οοηνίποθβ."" Υπαΐὶ ἃ ἰγθάϑατθ οἵἁ ἀϊνι εἰν δηα 
ΠΙΟΓΆΪΠΥ 8 οοΟμ δ Π64 ἴῃ Ὧ18 ΕἸΡΙΒ6168 1 Ὁ] οὮ, “88 Θχϑίαρθθ οὗἁὨ δ 
ποῦγουϑ, Ἰην]ρογαίἑησ, ΘΟ Δ Πα 1ησ Βύγ]6, μανο Βο] όσα Ὀθθη δα 8166, 
ὩΘΥΟΥ Οχοο] θα. Τηα ᾿Ἰηβίσυσίίοηβ (μον σοπίαϊη αἴ ἀ 6] γογοα ὙΠ 
8. δ ρΡ16 ρΥΑΥΥ͂ 86] σΟΠΟΙΠΗΙΥ͂ ὑπαῦ ΘΟΤΩΙ Δ Π48 [Π6 αἰοηΐίοπ, δηςδ 18 
88 ΤὩΟἾ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ἴ0 μιρ-τυγουρῦ ΟΥ̓Πατηθηίβ οὗ ργοίεββϑα τμϑίογιοῖδηδ 
88 π6 παΐῖῖνθ ἀπουὺ ἀἸατηοηα, ἴο [Π6 ἔπΥ ΊΒΠ 66, ρἸ ἰογηρ ραϑίθ. Ὑοξ 
ΔΓΘ ΤΠΕΥ ποί ἀοβοϊοηῦ ἴῃ ἔπο86 Ὀοδαΐοθ8 ἡυ μοῦ οαρίϊναία ὑΠ6 τοβηρά 
ἰαϑῖ6. ΑἸΓΒουσ ρῥσοίθβϑϑα! νυ ἀἸἀδοίίο, [ὮθγΓο τῷ ἔδνν ρίθοθ οἵ οοῃὰ- 
Ροβιίζου (μα αἴοτγά 4 στιομον νδυιθίυ οὗ δρργοργιαίβ ἔρυτο. ὙΒΘΓΟ 18 
ΒΟΔΥΘΘΙΥ 8 ΒΡ6ΟΪ68 οὗ ἔχορθ {παῦ ἢδ8 θ6θη πούοθα ὈΥ γηδίογιοἴδηβ [πδΐ 
ΤΩΔΥ ποῖ ὃ6 ἔουπά πῃ Οη6 Ραγύ ΟΥ Οἰμοῦ οὗ ἔμεβϑθ ὈοοΪκθ, ἀπὰ αἰ νσαυβ ἴπ 
Δ Δρροβῖίο βι ΔῈ 0. 

“ ΝΟΥ͂ ἅΓ6 {πϑγθ υυϑηθηρ' Ἰηϑίαπο08 οὗ ἃ δορὶ οὗ ἤσαγα ΟὨΪΥ ἰοὸ μ6 
δαυ4}] 6 Ὀγ {Π6 ᾿Ἰπιρογίδηοθ οὗ [πΠ6 βοηςπλθηΐ χργοβϑοθα. Α8 ϑιοῖι, {Π|6 
ἀεβογιρίοη οὗ {π6 ρον γί! οβίοδου οὗ {π6 Ῥγοιηῖβοβ δπὰ (Πγοϑίβ οὗ ἀοά 
ΤΩΔΥῪ 6 ργοάυοοᾶ,. “ἼΠμὸ ψογὰ οἵ (οά 18 ᾿ἰνὶπρ δῃα δπουρείο, δπά 
ΤΉΟΓ6 οαὐηρ' [ΏΔῃ ΔηΥ ὑπγο-οαροα εὐνοσα, αἰ νἹ πη σ οσ θη ἴο [Π6 Βαρασγαΐϊοη 
οἴ βου! δπὰ βρι τὶ, οὗ οι ῦβ ἃ πα τ ΔΓΓΟΥ͂Σ, δηα ἃ ἀἸΒοθγηοῦ οὗ πο {ΠοῸρΡ 8 
δηα ᾿ηίοηΐβ οὗ {ῃ6 Ποαγι.᾽ Αρϑῖη, ΒΘ {Π6 ΔΡΟΒΙΪ6 ΘΧργθδβαϑ ἢ 8 
ἄδβιγα ἴο 6 υδοῖα] ὄνοὴ ἰὸ (6 ἀδαίῃ, ἰο 18 οοηνογίβ; ΠΟῪ ποΟΌΪΒ δπὰ 
ΔΡΡγοργίαίθ ἴο ταϑῃ δοουβίοιηθα ἴοὸ [16 βου ῆσια] γχὶαβ 18 ΙΒ οχ- 
Ργθβϑϑίοη ἱ “δα, πα 161 6 ρουγϑα ουξδ ἃ8 ἃ ᾿ἰραϊίοη (σπένδομαι) 
ὍΡΟΙ {86 βϑοσιῆοο δηᾶ βοσυῖοα οὗ γοὺσ δι, 1 ἸΟΥ͂ δῃα τοὐοῖςθ ψ 1} 
γοαυ 8}1. Απαὰ μον (Ὁ]] οὗ αἰδοίου. πα δχυϊδίίοη 18 [19 βρσυγαίινθ 
ΔΡΡδἸ]δίΐοπ οὗ {86 ῬὨΠΙρΡΡΙΔΠΒ ; “ ΜΥ Ὀγοίβγθη, Ὀθϊονθα ἀπϑπὰ Ἰοησοὰ 
ῸΓ, ΤΩΥ 70Υ, ἀπά ΙᾺΥ ΟΥΌΝῚ ἢ [8 {Ποῖ δὴν {πίηρ ἴῃ ΔΠΥ ΟΥ̓ (88 
ΘΑ Θἢ τρογα} 188 σοιηραγα 6 ἰο ἐμαῦ ἤη6 ἀοβουιρΈ οι οὗὨ ΘΠ Γ ΟΥ̓ ἴῃ (16 
τηϊσίθοπί ἢ ομαρίεσ οὗ 186 γϑί ΕἸρ᾿ 8116 ἕο {π6 (ον μῖδη8ῦ ϑρεαλίπο 
ιοἱἐδ ἐλε ἰοπφιιος ΟΥ̓ πιεπ ἀπά 9} απισοῖς 18. ποίῃϊηρ ἴῃ οομρδγδοη οὗ 
ΟΠ ; ἀπ ἐλε ἐοπσιιος 97 πιόπ απὰ 9} απφεῖς σι ΠΟΡΟΥ Θχοθϑα (ἢ 18 
ἀδβοσρίίοη. 41] {π6 ρονγοῦβ οὗ Ἰορίο δῃηὰ στῇβϑίοσιο γα ἴο Ὀ6 βθθὴ δῃά 
616 ἴπ (μ6 ΒΙθοη ἢ σπαρίον οὗἩ [86 βαιηθ ΕἸ Ρ[ 8.16; δηὰ πῇδαὺ δοίην 
ΒΟΪθυΣ Υ 068 10 Δα ἰο {παΐ πηοβϑὺ Βοϊθηλῃ βούνιοθ οὗ οὐν ΠΠ ΓΡΥ, ἐδέα 
διυτγίαὶ 9 ἐλο ἀοραὰ 1 Βυΐ ιἱ 18 ποῖ ἴῃ [Π6 86 οὗἩ ἔσυγχοβ οὐἱγ {πᾶ 186 
ΘΧΟΘΊ]6ησα οὗ {Π6 Δροβί] θ᾽ Β βίγ]6 δομϑβϑιβδίβι ΕὟὉΣ δρρτγορσγίαΐθ ἀϊοίϊοη μ6 
8 ΠΥ], ἀπ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ Ὠ6 ΓἽΒ68 Ἰπίο 8. 80] 11 Υ οὗὨἨ ἜΧρυ βϑῖοι 
{ῃδῦ ΟΑΥΥΙΘΒ ἢϊ8 γθδάοσβ ἃρονα ὑποιηβοῖνθθ, ἀπ, τ 8116 [Ὁ αβίοη!βῆθδ, 
σΟΙνΏς68 ΟΥ̓ ρογβϑυδάθβ ἢ ἃ ἀοΙ ρ Ὁ] νἱοϊοποθ. ὙΒ θα ἢ6 ὑπᾶοτ- 
κα 8 ἰο ἀδβοῦῖθθ (πὸ σοοάῃθββ οὗ ον Μακοῦ ἴπ ρσουϊάϊησ [ὉΓ ἃ8 [86 
ΤηΘ8Π8 ΟΥ̓ βαϊνγαίίοη, [Π6 ΤοδῦοΓ 18 ἰγαηβρογίθα ψ 1} ρσταϊἀα, πᾶ 
οὐουν 6] πιο πὰ} ΒΟ αθαβοιηοπὶ, ΥὙ θα μ6 Ἔχ. πον ἀερὶοίθ {86 
Ἔσο ]βηοῖθβ οὗ {π6 (ἀοβραὶ ἀϊβρθηβαίϊοη, ἢ6 δοτητηαπαβ Π6 οηταρίυτοά 
ΤΠ, Δῃηαἃ Μ͵ὰὸ ἅΓ6 “Ἰοβῦ ἴῇ σοπάοθσγ, ἰονο, δηᾶ ρῥγαῖβο ἢ ὙΠ θη Βδ οοη- 
οἰβοῖν ἀθβοσῖ 68 ἢ18 β θυ ηρΒ, ὑπ 6 Θοπδβίδηου, {μ6 ογοιιβ {γἰτιπιριἱηρσ 
1η {πὸ πιιάβὺ οὗἩ ἰογίυγεβ, οὗ [π6 Ῥγϊπηῖνθ ργορασαίογβ οὗ ("τ ΔΉ, 
Μ͵Ὸ6 δοηαθϊγο ἃ ΠΟΥ ἰάθα οὗ (86 Πυϊτηδῃ ταϊπα ; ψ͵1ὸ ἀγα ἰδπιρίοα ἰο 
πηδρὶηθ [86 ΡΘΓΒΟῺΒ Ὧ6 ΒρΡΘΔΚΒ οὗ ἰο 6 ΒΆΡΘΙΙΟΓ ῬΘΙΠρΡΒ, δῃα ἴο γμοῦ 

1 Ἡαδγνοοά δ [ηἰγοάτιοίοῃ, τοὶ. ἱ. ὑῃ. 200. 202. 
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ματι οὐν ματα} ]6 αἀοταίίοη, [111 Τϑοα] θα Ὀγ (Π6 δββυγαποα {πα0 1ὑ 18. ὈΥῪ 
{86 τπρὺ οὗ (80 Εδῖμον οὗ ουρ Ἰωοτὰ “6805 ΟἸσῖβι, ὈὉῚ {1 αἰά οὗ ἐἰ6 
Ἡοῖν ϑριπι, ταῦ {π686 ΠΟΙΥ͂ πὴ 80 ΠΟΌΪΥ σοῦ {Ποῦ ΠΘδυθηΪγ 
οὔοόσῃ. Ὁ ποη 6 γϑϑὰ ἢΪ58 θαυ  ηρ' πα ἔογνθηῦ Ἔχ ρυθββίοηβ οὗ ἀο] σ 
ἴῃ 186 (ἼοΒρ6], ἀπά {μη κι! 6885 ἴῸγ {π6 ρ]οτγίουβ ΟΠ 6 οὗὨ δὴ δροβίϊε, 
ΠΟῪ ἀο να ἴδε] ουγ μοαγίϑ θύσῃ ΠῚ 8 αἱ Ὀοΐησ' ρογιϊ θα ὈΥ {Π6 
Βοοά ρῥγουϊάθποα οὗ (ἀρὰ ἰο ραγίϊοϊραίθ 1π [Π6 ῥγίνιϊθσϑβ 80 ἀμ σ Ό]Υ 
δχίο δα Ὀγ {86 στοαΐ ἀροβίΐο οὗ 186 (ἀθῃίι]68. 

“« ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙ]Υ, ἴοο, ὑπ δίἀοπί οὗὨ [16 ΕἸ ̓8|165 18 αὖ ὁὔδθ αδίοηϊβῃρά 
δα ἀοΙσῃοα ὈΥ ἃ ἔ Υσ ΠΟΥ οὗἁ ἰδηρσταρα ἀποχαπιρί δα ἴῃ ΔΩΥ ΟἾΒΟΣ 
ὙΓΓΊ ΘΓ. ὕγογάς οὗ 186 πηοϑῦ ᾿ἸῃΈΘΏ86 Βρ!] ΠΑ ΙΊΟΙ ἃγ6 δοοιπιυ]αϊαα, δὰ, 
ὈΥ {ΠΟΙ͂Γ ὙΘΥΥ͂ Βίγθηρτῃ, ΓΘ τη84Ὧ06 (0 ΘΧΡΓΘ88 {μον θα Κηθ88 τ ἤ6η 
οοταραγοὰ πὰ {Ππ6 ΠΘΧΡΓΘΒΒΙ0]6 ρστϑαίμοβϑ οὐ {ποῦ οὐδ͵θοί. ΟὐΓ 
ἰλησυασθ οδηποῦ δχργοϑθ {Π6 ἔοτοθ οὗ καθ᾽ ὑπερθδολὴν εἰς ὑπερβολὴν 
αἰώνιον βάρος δόξης (2 Οὐτ. ἱν. 17.), ψ Οἢ 18. θὰῦ ΑΙ βηδάονοά 
ἴον 1 [168 ἰΓαμβἰαὕοι οὗὁὨ δῇ διαϊπθηῦ οὐἱ[10, “ 8ῃ ΘΧΟΘΒΒΊΨΕΙΥ Ἔσοθθαϊηρ; 
Δη4 δἴογηλὶ ψοῖρῃῦ οὗ ρ]ονγ." Νυτηθγοι8, 8πα βοιηθ, 1 ῬΟΒΒ10]6, 8.1} 
ἸΏΟΓΘ ΒΕΓ ΚἸηρ᾽ ΘΧΔΙΊρ0]68 ΟΟΟῸΓ, Ὀαὺ οαπποῦ θ6 δἀδαυδίοϊν αἰβρίαγϑά ἴῃ 
ΒΥ, ΟΥΘῺ 186 θοϑῦ ἰγαπδίδίϊοη. Εὔνθῃ {Π6 ΟΥΑΙ ΏΆΓΥ ρστδιησηδίοαὶ οοσὰ- 
Ρουπβ ἀγα ποὺ βυποιθηὺ ἴοὸσ τΠ6 ροτίηρ 4688 οὗ {π6 ἀροβίϊ8. ΤΏι8, 
ΥΥ ἸΒΠΪ Πρ ἴ0 ΘΧΡΓΘΒΒ ΠῚΒ ΟΥ̓ αὐΐαὺ ὑγου Ὠ] 688} 688 ΘΟΠΒΙ ἀοΥΘα ἴῃ τ 56], 
τ πὰς 186 οὗ ἃ σοπιραγαίγα, ἰου μα ΟὨΪΥ ἴῃ 1Π6 πηοβὲ δχα] θα 
Βοῃΐθῃοοϑ οὗ (6 οἶδββῖο δι ΠοῦΒ : ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ, τιοῦ ἈΠΑΡΙΕΥ͂ 
ΤΩ ογρα ὈΥ͂ ΟἿἿΙ ἐγδηβίίουβ “ [688 ἐβδη (Π6 Ιοαβί.᾽ 

Αποίμοὺ θχοϑι]θησα ἴῃ δὲ. δ} 5 τη 8 15 ργοβοηϊοα [0 ΟἿ ποί!66 
ἴῃ. {π6 Δαιηῖταῦ]6 τὺ τι π Ιοἢ Β6 Ἰπ ογθδίϑ {Π6 ρα ββ1008 δῃὰ οηραροδ 
1Π6 αἰδοιουβ οὔ ἢ18 Βθάγοσθ. ΠΥ 186 ργθβοηΐ ἀσργαυΥ οὗ ᾿υτηδη 
ΠπαίυγΘ, ΟἿΓ ΓΘάβοη Ὀοδίῃσ ΘΩ͂ 6ΘὈΪΘ, 8η Δ ΟἿΪΓ Ῥαββίοηϑ ΘΟΠΒΘΑΆΘΠΕΥ 
στοόνῃ ρον γα], 1ἢἃ τηυϑὺ Ὀ6 οὗἩ στοαῦ βαύνιοθ ἴο δβηρασα [Π686 ἴῃ {116 
οδιι86 6 ου]ὰ βόγγο; δηά, ἱμογοίογο, 18 σοηβίδηϊ δηάἀθάνοισ νν88,--- 
ποῦ ΟὨΪΥ ἰο δοηνῖηοθ {π6 τϑᾶϑοη οὗ [118 ᾿δάγθγβ, Ὀὰὺ ἴο αἰδγιὴ δηὰ 
ἰηΐογοϑί ὑΠ6 1} ραββϑίοηϑ. Απα, 838 ορα ἀπά ἔδαν δῦ (ἢ {π6 ὈᾺΚ οὗ 
τη Κ᾽ πα) {Π6 πιδῖη-ϑρυϊηρβ οὗ Βυπηαῃ αοίίοη, ἴο {686 ἢ6 διά γεϑβθα 
Πγα86}} τηοϑὺ οβδοίι}} γΥ, ---- ποῦ Ὀγ ςοο]ἀ βρθϑοι ]δίομθ ἀροὶ δὐβίγαοι 
δίμοδββαβ, θαΐ ὈΥ {Π6 αὺ7νί] δϑϑαγδηςθβ οὗ ἃ γοδαγγθοίίοη οὗ (Π6 ἀθδά ἰο 
Δ δἰθυηλν οὗὨ Βαρρίμθβϑ Οὐ τηΐβεοσυ. ΨΥ ὮΝ τοβρθοῦ ἴο ἴδ Ἰαίίον, τ ῆο 
ο8} μοῦ ψὶμουΐ γι ]ϊηρ, ἐμαΐ, --- λό Πογα υεδια φἠλαίΐ δὲ τευοαίοα 
“οπι μόατοπ, τοὐξε ἀΐδ πιϊσμέψ ἀπρεῖς, πὰ βαπιίπσ γε, ἰαλίπα υεπσοαποθ 
οπ ἐλ μηφοάϊῳ ; τοῖο εἠλαιϊΐ δὲ ριιπίδἠθά εοἱἱδ ευοναϑίπο ἀεοίγοίίοπ ὕγοπι 
ἐλε ργεβέποο 9 ἐδε 7,ογὰ, απά ἥγοπι ἐλδ σίου Γ᾽ ἀΐδ μοιοοῦ ἢ Απαὰ {86 
μαρρίπθββ οὗ ἤδάνθῃ ἢ ἀθβοῦιθθβ ὈΥ ψογϑ 80 βίγοῃο,, 88 ἴο ὈδῇΈιθ {Π6 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ οὗ 1} ἰαησυδσο θαΐ 18 οἼΤη, --- ΟΥ̓ α τοοὶσἠξέ 9} φίοτν τηηϊέα 
απ εἰογηαῖ δοψοπα αἰΐ ἡιψρετγδοῖθ οΥ Θοποορίϊοη. 

Τῆυδ ἐπ6 ἀροβίϊα βοουγοὰ [6 ραϑϑίοηβ οὗ ἴ[ππόο86 ἴο βοτὰ 6 αϊγθοίοα 
ιῖ8. ΕἸ ρί8ι168 : δὰ μ8 δαυδ!]ν δησασοαᾶ {ποῖν αβδοιοη8 ὈΥ [18 Θῃ ἀθαγιηρ᾽ 
ΤΑΔΏΠΘΓ οὗ Δἀάγτοϑ8. Ηα8 [16 οσσαϑίοη ἴο ἰῃίγοάμοα ΔΠΥ͂ Βα) 6ο, ν ΒΙοἢ 
[6 18 αἰγαϊᾷ ψ}}} ργολυάίοθ ἀπά ἀϊδβριδβὲ 18 δἱροίβα οουπίγγῃμθη [86 
ψονθῦ Ηδ δηπουηοοβ ἰὉ ΙΒ ἃ Πυμ Πγ δηαὰ το 5. ὑπαὺ ΒΘΟΌΓΕΒ 

λ Ω γθρεὶ Αἀγοοϑδίθ, γοἹ, ἱγ. Ρ. 364. (Βοβίοῃ, Μαεδβδδοβιυδβοιίδ, 1824.) 
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(π6 αἰξοη ΐοη, δηὰ τι δὰ ἱπβπυδίϊηρ, ἔοστα οὗ δἀάγοαβ ἤο τ ϑῖο ἢ 
ποίηρ' οδη θ6 ἀοηϊοά, “ ΤΉΒ ΔΡΡΘΑΣΒ ραγυϊοΌ ΑΕ πη ἷ8 ΕἸ βι1]6 ὕω 
1η6 Βοχηδηβ, ὙΏΘΓΘ 1 866 ὙΠῸ πμαὺ τοὶ υοίδποθ δηα ποαγί(ο]ἐ στιοῦ 
[6 τηθη οηβ 86 ἀπρταῦθ αι] σας οὗ [86 “ αννϑ᾽ τοῤοοοη οὗὨ [μΠ6 Μεοββίδξ, 
ϑηά 1ποῖν ἀργοὶ οῦοι ὈΥ οα [ὉΣ {μ6 ῖν ̓ ῃβΌροσγαθ!]ο οὐβμδου. Ηουν 
βίου 8 18 μ6 ἴο ργόνοΐκα {Π|2πὶ ἴο 768] Ο ΒΥ δπα οιηυϊδοη ὈΥ͂ (δε 6χ- 
ΔΉ 016 οὗ {π6 (δ [1168, ἃπα ΠΟΥ ΤΔΠΥ͂ ΡΟΥΒΌΔΒΙΥΘ δηα οοροηῦ αγίβ δπᾶ 
ΔΥρΌτηοη 8 4068 ἢ6 ΘΙΆΡΙΟΥ͂ ἰοὸ σῖπ ὑμ6πὶ οὐ ἴο [86 τα]ρίοῃ οὗ 688 ἷ 
ΤΙη ἐπ686 ἀο]ϊοαΐα ἰουοῦθ8, ἴῃ {ἢ686 ἤποὸ αγίβ οὗ Ἰηοσα] βυβδβίοη, δ. Ιδυϊ 
σγοαῖὶν ἀχοϑὶβιὶ ΤΠροὴ οὐοδϑίοῃ, αἶβδο, τ ἡπᾶ πὶ ομρ]ογίησ {Π6 
μλοδβύ Κϑθ δηα ουὐιίηρ ΤΑΙΠΠΘΥῪ ἴῃ Βα σἸβιηρ {Π6 λυ} 8 δηα {010]68 οὗ 
ἴΠο86 ἴο σοὶ 6 ψτοῖθ. Ἦ ἶὰ τμαὺ βαγοδβϑίϊο Ρ] ΑΒ ΣῪ ἀοαβ ΒΘ 
Δηληδνοσὶ ἈΡΟη (86 (ΟΣ ΕΠ ͵8π8 ἔοσ ὑμὶν Ἰπ) ἀ]οουΒ [0]]Υ ἱπ ϑυϑον- 
1ηρ ὉΠμοιηβοῖνοϑ ἴο 6 ἀυροα Ὀγ ἃ ἔβα 7 αἰδιηρ ὑθϑομοῦ ἢ Αἱ ππογὰ 
ἀοϊοαία δηά ροϊσῃδηΐ ᾿μϑίδποα οὗ σον, μη [86 [Ὁ] Οὐ πρ᾽ Ράββᾶσο, 18 
ῬΟΥΒΔΡΒ 0 ΜΒ6ΙΟ ἴο Ὀ6 χτηοῦ ΜΠ: ---- Κλ:αέ ἐξ ἐξ, ΒᾺγ8 Ὧ6 (0 {Ππ6 
ΟὐοΥπ 8 η8, τολογοῖπ ψοῖς 106 76 ἔΉΓΟΓΊΟΥ ἐο οὐδοῦ οἰγοΐεδ, ἐσοερὲ ἐλαΐ 1 
πιψϑοῖ  τοα ποὲ δεγίμοπδοηιθ ἐο ψοῖ (ὈΥ ἰλϊκῖηρ ΔΩΥ͂ δοκηον]οαρτησης 
ῸΓ Τὰ Ἰδοῦ Β)} ἀἋο ογσίθο πιὸ {}ιὶ8 τογοπρ. (2 Οὐοτ. χὶϊ. 13.) --- ἴο ἨΙ8 
ΘΙοαῦθηοθ, 88 ἃ ΡΌΌΪΙΟ ΒΡΘαΚΟσ, τὰ αν {86 ὑθδίηοην οὗ {6 
1 γοδοπΐδη8, 80 (48 γὲ αν ΔΙΓΘΘΑΥ͂ ΓΟΠΊΔΙΪΚ641) ἐΟΟ]ΙΒΗΪΥ ᾿τηδρΊ Ἰηρ 
186 σοάβ ἕο μανβ ἀθβοοπάβα ἔγοτπι μθανθὰ δυλοηρ {ποῖ ἴῃ [1 6 ῬΘΓΒΟΉΒ 
οὗ βαγμαῦαβ δπὰ 18], οα]]16α (16 ἔογῃιον “Ψυριίον, δηα {86 ἰαϊΐοσ 
Μδογοῦσυ, θθοδιδα ἢ6 νγὰβ (μ6 ομ]θῖ ρου. Απαὰ ὑπουρῇ ἰὐ 18 δεαϊά 
Ὧ18 δοαὶίψ ργόδοποθ ισα8 πιθαπ, απαάὶ ἐὲδ δροοοΐ οσοπίσηιρεϊδίο, γοῖ ἴν οπρὶὰξ 
ἴο Ὀ6 ΤΟΙΩΘΙΩὈΟΓΘά, ὑμαὺ {818 γὰθ {16 βρουϑίοῃ οὗ [18 ϑῆθιμῖθθ, {ΠῸ 
οἰϊαβίοη οὗ σῃδ] στ, ἰο ἀοίϑμμθ δηα βίπκ ᾿ἴπ, δῃὰ σχυΐὶπ δ18 πδοίῳ]- 
π658.᾽3 

ΟΗΔΑΡ. ΙΧ. 

ΟΒΒΕΕΨΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΞ ΔΡΟΒΤΟΙΙΟΑΙ, ἘΡΙΒΥΤΙΕΒ ΙΝ ΘΕΝΈΞΒΑΙ, ΑΝῸ ΤΗΟΒῈ ΟΥ̓ 
ΒΤ. ΡΑΌΙ, ἸΝ ῬΑΒΤΙΟΓΑΚΒ. 

Ι. ΤῊΞΒ ΕΡΙΒΤΙΙΈΒ, οὐ Ἰοίίοσθ δἀάγθββοα ἰο ναγϊουβ ΟἸ τἰδίϊδῃ δοιη- 
ΤΩ 1168, Δ πα 4180 ἴο ἱπαϊνιάα]8, ὈῪ (ῃ6 ἀροβί]θ8 Ῥαυ], ὦ ΔΏ68, Ρροίοσογ, 
μη, δηα Ψπυ46, ἔογτα ἐ]6 βεοοῃὰ ῥυϊποῖραὶ ἀϊνίβίοη οὗ {86 Νον Τοβία- 
θη, Τηθθ6 ὙΣΠΠΡΒ ΔΡῸΠἀΔΠΠΥ οοπῆτγτη 411] {π6 τωδίοσὶαὶ ἔβοίβ 
τοϊαιοὰ ἴῃ [886 (Δ08ρ6]8 δπᾶ Αοίβ οὔ (μ6 Αροβί]θβ' ΤῊΘ ραγουϊατβ οὗ 
οὐγ' ϑανιουγξ 116 ἀπα ἀθδἢ γα οὔξθῃ σοίθγγοα ἴο ἴῃ (μ θη, 88 ρτουμά θά 
ὍΡΟΙ {πΠ6 ὑπαοιθδίοα (θβίπιοπυ οὐ θγθ- Ὑ]ΈΏ68868, ἀπ 88 Ὀαΐπρ {Π6 
[ουπάδιοπ οὗ [86 ΟἸτἸβιϊδη το ρου. ΤῊ Βρβθάγ ργοραραίίοῃ οὗἉ 1ῃ6 
ΟἸ γι βίῃ 1], γθοογάβα ἰπ ὑπ6 Αοἴβ, 1 οῃβτιηθα βογοπα 811 οοπέγα- 
αἀἸοίίοα. ΟΥ̓ ἸὨΠυΙΏΘΙΔΌΪΘ ραββαρθβ ἴῃ {86 Ερ᾿βίϊεβϑ, τυσιϊίο. ἰο (86 

δ 8366 8ῃ ᾿ἰῃβίδηςθ ἴῃ ἢΐβ Ἐρίβι16 ἴο ῬἈ]οσηοη. 
5 γχυ. Ἠδγποοά Ιηϊγοά. ἴο 16 Νεαὺν Τϑϑί. νο]. ἱ. ρ. 202. 8Ξ'66 δἷδο Μίὶοδδοὶ:βΒ [πέτο- 

ἀαοσίίοῃ, νο]. ἱ, ΡΡ. 149---159. Βρ. Νοινύομ Β Πιβϑοσίδιίοη οἡ δὲ. Ῥβὺ]}}8 ΕἸοᾳφθοποο. ( οτκα, 
νΟ]. ν. Ρρ. 248---271.) Ὧγτ. Κοηπίοοι᾽β Πβοσηασκβ οα τη6 ΟἹὰ Τοδβιδιηθηὶ δηὰ βοπη 
ῬΡ. 369-879. τ. Α. ΟἸαγκο οὐ 1 Τίμι, Υἱ, 15. δῃὰ 2 Τί, ἐν. 8, ἼΞ 
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ΟΠΌΓΟΝΟΒ ΔΙΓΟΔΑῪ Ρ]δηοα ; δῃα {Π6 ταϊγαου]οὺ8 ρἸθ, τ ἢ ὙΠΙΟΝ 16 
ΒΡΟΒΈΪ68 ΤΌΤ δα ποα, ΔΓ6 οὗἶνδη ρρϑαὶθα ἰο ἴῃ [ἢ ΒΑπγ6 ὙΥΓΠΙΏΡΒ, 85 
8 πάσῃ Ὁ ]6 ουἹάθποθ οὗ [86 ἀἸ 16 τ ΒΒ. οὗὨ {ἢ 6 Δροβί]68.: 

ὙΠουρὮ 411 (Π6 δβϑβθῃῦαὶ ἀοΟΙΥΠ65 πᾶ ργοοορίβ οὐ {π6 ΟἸ τβίϊαπ 
το] ἰσίοη γοῦα ὉΠΑΙΙΘΒΕΪΟΠΔΟΙΥ͂ ἰδυραῦ ὈΥ ον ϑανιουγ Ηἰπηβα "δ, ἀμ 8 
οοπίαϊποα ἴῃ {π6 (ἀοβρ6]β, γϑῖ 1 18 ουάθηῦ ἴο ΔΠΥ ρϑύβοῃ Ὑ0Ὸ δἰΐθη- 
{νον βίυάϊοθ {86 Εἰ ρΙΒι168, {(παῦ ΠΟΥ τὸ ἴο Ὀ6 σοῃβι ἀογρα 88 οοπ)- 
τηδηΐαγθβ Οἢ ἴπΠ6 ἀοοίγίηε8 οὗ {π6 (ὐοθρεὶ δάἀαγοββοα ἴο Ῥαγι θυ αν 
ΟἈγιβδη βοοϊθθβ ΟΥΎ ῬΘΥΒΟΏΒ, ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο δχρὶαῖπ ἀπ δρρὶν {Πο80 
ἀοοίγίποβ πλοσο δ]Ϊγ, ἰο δοηβαῦα βοηθ τον ηρ' ΘΓΓΟΥ͂Β, [0 ΘΟΙΊΡΟϑΘ 
αἰ ἴδγθμοθθ δηα βοϊβγηβ, ὑο γϑίοστη Ἀρυ868 δηα οογγυρίϊοηθ, ὕο δχοῖὶθ 
ΟἸ γι βδείδηβ ἴο ΒΟ 1 Π 688, δηὰ ὅο δῃσοῦγαρα {πθπὶ ἀρσδὶηϑὺ ῬΟΥΒΘΟΙ 108. 
Απα βἴποθ {π686 ΕἸρ18|168 ογθ τσὶ ἴθη (88 ψγὸ μάνα Δσοδν ΒΒ ἢ) 
ὍΠΟΥ αἰνῖη6 ᾿ΠΒρι γί οη, δπὰ Πᾶν ὉΠΙ ΌΣΤΑΙΪΥ ὈΘΘη χϑοοὶγοα ὈΥ (δ6 
ΟἸὨγιϑδη ομυσο 88 [16 ργοἀυοοηβ οὗὨ 1ηβριγοὰ τυογβ, 10 ΘΟηΒ6- 
αυσηῦν ἐο]οννβ (πον ϑύδηϊηρ Βολ6 ΓΙ ΓΟΓΒ Βανα ἰηδ ηυδίοα ἰῃ αὶ 
{ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ῃοῦ οὗ δαυδὶ δ ΠΟΥ Υ πὶ {86 Οοπροῖβ, τυ 8116 οἴμοσβ σου]Ἱά 
ταοὐδοῦ ὕμθτὰ δἰ[οσοίμ6γ) {Πὕ} ταῦ {π6 Δροβθί]68 αν ἀθ)νογϑα ἴῃ {686 
ΤΡ Β0168, 88 ὩΘΟΘΒΒΑΤΎ ἰο ὃ6 βο]:ονθα οΥ ἄοπα Ὀγ ΟΠ τ δίϊδηβ, πιδὲ Ὁ6 
88 ΠΟΟΘΒΒΑΓΤῪ [0 6 6] ον ρα ἀπὰ ργδοίβϑα 88 {Ππ6 ἐβν μῆρι δηα ρῥγθοορίϑ 
ἀε!νογοα ὈῪ “6808 Οδγιδὺ Πιταβο] ἢ, Δμα σϑοοσά θα ἴῃ (86 (ἀοΒραῖβ: δ6- 
σι86, ἴῃ τΓΙΠ Ωρ [686 ΕΡΙ80168, [16 Βδογ ἃ ρθησλθῃ Ψ6ΓΘ {ἢ ΒΕΥΎΔΗΪΕ, 
ΒΡΟΒΙΪ68, Δι ΒΒ Θ]ΟΥβ, δπα τηϊηϊβίοσβ οὗ ΟἸγιβί, ἀπὰ βίθιναγάβ οὐ {1Π|86 
Ταγβίοσιθθ οἵ (σοα, δηὰ {ποὶν ἀοοῦγ 68 ἀπ ρῬγθοαρίβ ἀγα ἐπ6 π.}}, [ἢ6 
τη]ηα, 1Π6 (τυ ἢ, δπα [Π6 σοημηδησιησθηίβ οὗ (ἀοά Ὠἰτη861.32 Οη δοοοιιηὶ 
οὗ τλ6 {ὉΠ| ἀϊβρίαγβ οὗ δνδηρϑὶ θοαὶ ἐγ οοπίαϊποά ἴῃ ἐπὶ8 ροσοη οὗ 
[186 Βαογϑα σνοϊυμηθ, (86 ΕἸ βίϊοϑ βανα ὈΥ δοῦλα αἰ νίηθβ ὑθθῃ ἰοσιηρα 
186 ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΒΟΟΕΒ οὗ 86 Νονν Τοβίδιμθηί. 

ΤΠδαῦ [πΠ6 ργϑοθάϊηρ νἱον οὗ {π6 ΕΡΙ8.168 18 οογτϑοῦ, ψ11}1 Δρρϑαῦ ἴγομι 
186 ΠΟἸ]ονἱἢρ᾽ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΑΙΙΟΙΒ. 

7. ἐδθ ΕἸΕΒΥ Ρίασο, ἐλεψ ἀππομῆσο απὰ ἐχρίαϊ ὉΟΟΤΕΙΝΕΒ, οὗ τολϊοεὶ 
ΟἿ᾽ ϑαυΐομῦ λαά ποί γμίϊψ ἐγοαίεφαί ἴηι δὲβ ἀϊδοοίῦδεδ, ἀπά τολίοΐ ουπ86- 
γχμοπέϊν ατὸ ποΐ οἰεαγῖὶψ αἀοἰϊυογεα ἐπ ἐδ Ο΄οπρεῖξ. 

ΤΒυ8 ἴΠπογΘ ὝΟΥΘ Βοη6 {πηρ8 ΒΊΟΝ ΟἿΣ ΒΑΥΙΟῸΥ αἰα ποὺ ΠΥ δηα 
Οἰ ΘΑ Ύ οχρίδίη ὕο ἢ18 ἀϊβοῖρ]θ8 (Θομπ χυΐ. 12.), Ὑπὸ 88 γαΐ οου]Ἱὰ ποῦ 
ὈθδΣ [ΠΏ ΘΠ]. 
ΤῊ ἀἸδβοῖρ]68 μδα σαϊβυημάογϑίοοα {Π6 τιθδηϊηρ᾽ οὗ ΟΟΥ ΤοΓ ΒΒ νασίουϑ 

Οἶθασ απᾶ δχρ οὶ ἀἰβοουγβοθ Θοποοσηϊηρ 18 Βυ ουηρθ, ἀθαί, δηὰ 
τΤοβυγγοοίοη. (866 Ματκ ἴχ. 10.; 1ζακοὸ 1χ. 46δ., χνι. 84.) ΤΟΥ 
ΨΑΙΏΪΥ οχροοῖοα {πᾶὖ {Π οἷν τηδϑίοσ του ρα Θαγ]Υ Θοπαμαβϑίβ δπᾶ 
{ὐϊρῃ8, δηὰ (ΠῸΥ οοὐἹὰ ποῖ ρΡργθβθηα ΠΟΥ͂ ᾽6 βῃου]α Ὀθοοπιθ 
δἰοτγιουβ Ὠγουρῇ βυβοτηρθ. [Ιἢ σοηβθαιθησα οὗὨ [Π686 τηϊβύδ θη 141688, 
{πΠ6 ἀοοίγῖπα οὗ [88 ογοββ δια 118 βανϊηρ οἴδοίθ ὑοῦ ποῦ υπάογβίοοα ὈΥ͂ 
ἴΠ6 δροβί]οβ (Μαῖίξ. χνὶ. 22.}, ὑπ} οὐν ϑδνιουῦ δὰ ορϑηθα {πον 
ὉΠἀΔογβίδῃἀϊηρβ ὈΥ ̓ ΐβ ἀἰβοοῦγθαθ οἡ {Π18 βιι]θοῦ δἰ ἢ18 τθβισγθοίίοῃ ; 
Δ {πογθοσα 16 οδηποῦ οχρϑοΐ 80 ροσίδοῦ 8δῃ βχροβιίίοῃ οὗ (πδὶ στοδῖ 

1 5'6 6 ῬΑΥ ΠΪΑΥΪΥ 1 Οοῦ, χὶΐ. δηᾷ χὶγν. . 
3. ὃγ ἈΤΒΟΥΒ Ὁ ἐποτδὶ Ῥγοίβεθ ἴο ἴ89 Ἐρίβεεθ, 8 1. Οπ ἴδ δυδήοοί οἵ ἴδ Ῥγεοοᾶϊης 

ῬΑΓΆΡΥΒΡΗ, 866 8150 Ατολδ. Μίαροθ᾽ β 1ϑἰδοοῦγθοδ, Υο]. ἱ, ΡΡ. 47|1---474. ἀπά γο], ἱἱ, Ρ. 817. 
εἰ δε. 



δ08 ]ηἰγοαμοξίοη ἰο ἐδο Λῆειο Τοβἐαηιορέ. 

απ Φυηἀατηθπίαϊ αὐιΐοϊθ οὐ ΟἸ γ βυ ϊβη Ὑ ἴῃ (86 (ἀΟ80618 88 1π ἐπ 
Ἐρ βΈ 168, ἴῃ πο Οὐγίδϑδ ἀντ ΚῸΥ ΟἿ βἰπ8, απά τιϑὶπσ ασαΐπ ΓὉΤ ΟἸΤ᾽ 
πιδευπεαΐξίοη, 18 ΘΥΘΥΥ ἤΘΤα Ἰμβἰβύθα ΡΟ 88 Γπ6 ουπάδίοι οὗ 84]1} οὔθ΄ 
ἸοΡ68:; δηᾷ 86 ἀοοίτϊπθϑ οὗὨἩ {Π6 οὔΌΒ8 'ἰ8 {μοῦ βρόκϑῃ οὗ 88 ἃ ὑγυίι οὗ 
Β6λ πηρογίαποο, ἐμαὺ δί. Ῥαδὺ] (1 Οὐν. 11. 2.), τὰ σοιηρδγίβοῃ οὗ 1, 
ἀοβρίβθθ ΘΥΘσῪ οἵἴμον Κιπά οὔ Κπον]θᾶρα, ψβθίθοσ αἰνίπθ οὐ πυπιδη. 
Ηρποο ἰὖ 18 {πα 186 δροβίϊοβ ἀθάμποθ {ποβθ βου Ἢ} τηούνοβ ἰο 
ο᾿οάϊθποθ, τ ΒΙΟΝ ἀγὸ ἰδίκοη ἔγοσῃ [6 ἴόνθ, Βα], δπα οομάδδοθη- 
βίοῃ οὗ ουὖῦ Ἰωοτᾷ, δῃὰ {π6 στἱρμῦ ψ Βοἢ Π6 ΠΔ8 ὕο ΟἿΤ ΒΈυνο 6, μανὶην 
Ρυχομαβοά ὰ8 ὙΠ 66 ῥτῖοα οὗ μἷβ Ὀ]οοᾶ, (866 1 Οὐογ. υἱ. 20., 2 (ον. 
ν. 15., 6]. 1... 20., ΤΙ, 11. 14.,1 Ῥεῖ, 1 18,19.) Ηδμποο {Π6Ὺ ἀογῖνο 
{πο86 στοαὺ ΟὈ]σαίίοπβ, Ἡϊοἢ 16 ἀροι ΟΠ τ βίδηβ ἕο ϑχϑγοῖβ {ἢ 
ἀυτ168 οὗὁἉ του Βοδίϊοη ἃπά βο  ἀ θηϊδὶ ; οὗ ογμοϊγίπο ἐδε Περὶ τοϊέλ {δι 
οαΠεοίίοπϑ ἀπά ἰμδὲ58 (6 αἱ. γν. 24., νἱ. 14. ; οι. νἱ. 6. ; 1 Ῥοῖ. ἴν. 1, 2.); 
οἵ μαξίθῃοο ὑπ 6Γ 8 ΗΠ] 10 Ώ8, δηα το)οϊοϊηρ τη ὑπ] ] αἰ ἱοη8 (Ῥ 1]. πῃ]. 10.; 
2 Ττη). 11. 11, 12.; 1 Ῥοῖ, 1). 19. ἴχο., ἴν. 13.); ΟΥ̓ Ὀοΐησ ἀραά ἴο {Π|18 
τοῦ], ἀπά δεελίπο ἐλοδβε ἐπίποε κοὐ οἢ αγὸ σδουο, τολόγς ΟἸιγὶβέ βἰἐξείὰ αἱ 
ἐλ τίσλὲ λαπά 9. Οοα, (Οο]. 111,1. 6.) Τ]αΒ, 88 ουῦ ββανιοὺγ ἐροϊϊρά 
»γἱποῖϊραϊ 8 ἀπά ρΡοιοοῦξ, απα ἐγίμπιρλθα ΟΥΘΥ Ἀϊ8 ΘῃΘτα 68 ΟΥ̓ [Π6 ΟΥΟΒ8 
(ΟἹ. 1.. 1δ.), 8ο {{᾿ῶ Ὀ6] ον ονθγοοηθβ {π6 σου] Ὀγ Ὀδϊηρ, ογοῆοά 
ἴο 1{, αηϊϊοα ΟΥ̓ αι (0 ἃ οὐ βοή Ἰμοσὰ ἢ δὰ δεσοπιεβ πιοσε ἐΐαπ 
σΟΠφΈ ΦΤΟΥ͂ ἑᾳγομσὴ Οὐτγὶβέ ἐλαὲ ἰουεά ἤϊηι. 
ποθ ΤΊΟΓΘ, 1 18 ἴῃ (16 ΕἸ 8.168 ῬυιποΙρ νυ, ἰμαῦ γ͵ὸΟ ΔΥῸ ΟἰΘΑΥΙΥ͂ 

ἰαυρἢν {Π6 οΔ]Ππρ’ οὗἨ (6 } {1168 ἴο πλᾶκθ ὁπ ομαγοι τ 968. Οὐν 
Ι,οτὰ, ᾿πα 664, Παά ᾿ηςἸπϊαἰοα {118 σ]οτίουβ ουθηΐ 1π Βομθ βζθποσαὶ 6Χ- 
ῬΓΘδβίοηϑ, δηα αἶβο ἴῃ βοῖὴθ οὗ π18 Ῥαγα}]68 (Β66 Μαιξί. νιῖϊ. 11., χχ. 1.; 
Τα χν. 11]. ἄς.); δῃά {86 πυμλθγουβ ρσορμθοῖθβ οὗ {π ΟἹά Ταβία- 
τηθηῦ, ὙΒΙΟἢ ἔογαί6}} [π6. οΔ]]1πρ' οὗ 186 Οἀδῃθ]θβ, οσα βυβδποϊθηΐ τὸ 
σοηνῖησα {Π6 “6718 {μαύ, ἴῃ 16 {68 οὗ {ῃ6 Μοββίδῃ, (οὰ ποιιϊ]ά 
Τανθαὶ {πΠ6 Κπον]θᾶρα οὗ δι] π18611 δπὰ ἰδ ψ111} ἰο (86 νου] τόσο ἔα] ν 
1Π8 ΘΓ ἢ6 84 ἀομο ὑοῖοσθ. Βυῦ {ῈΠ6 Θχίγϑοσἀϊ πα σαϊὰθ πῃ] ἢ 
ΠΥ Πα ἴον ὑμοιηβαῖνϑθ, δῃὰ {{|ὸ ῥσι νι] οροβ τ 810]. ΠΥ ἐΔΠΟΙΘα ἡγ6 ΓΘ 
ῬΘΟΌΠΙΑΓ ἰο ὑμ6 1Ὁ ΟΥΤῚ ὨΔΙΟΠ, ταδθ (πιὰ ἈΠ 1] Δηρ ἴο Ὀ6] αν ὑμαῦ {Π6 
(ἀομί]68 μου ϊα ουοῦ Ὁ ζείϊοιο- οἷγ8 πὶ} [86 96 )}8, 9.7 ἐδ δαπιο δον 
οΥ σαγοῦ 1 (Π6πὶ, δηα ραγέαλογβ 9} ἐλδ βᾶταθ ργοηπιΐβες ἐπ Ολγιβὲ ὃν 
ἐμε Ο΄οεροῖ. (ἘΡὮ. 11. 6.) Τ8 δὲ. ΤΡοίδσ. ῃἰπγ861} οουἹὰ Βαγά]γ 6 
Ρογβιδάθα ἴο 6 ]θνθ, {111 6 νὰἂ8 οοῃυϊηοθα ὈΥ ἃ ραγίϊου αν νἱϑίοη 
νου βαίδα ἰο Εἴτη ἔοσ {παῦ ριγροβο. (Αοίβ χ. 28.) Απά Κι. Ρδὰ] 
[6118 8 {Ππ4ὲ {818 γγῶβ ἃ ΤΥ βίθυυ Μ ΒΙοἢ γγαὰ8 Ὀὰΐ ΠΘΨΪΥ γευεαϊοα ἐο ἰὴς 
αροϑβέϊε5 ὃν ἐλ ϑδρίγιί (ΕΡΉΏ. 111. δ.); δῃα {μογϑίοσθ ποὺ Ὰ]]Υ ἀϊβοονογοὰ 
Ὀγ ΟἸ γῖδι Ὀϑίογα. 
ΤΕΥ, ἰῷ 18 ἴῃ {16 ΤΕ ρΙΒι168 ΟΠ ΘΗ {μαΐ {86 1ῃ6 ΘΔΟΥ οὗὨ {π6 ἴὰτν ἴο 

ῬΓΟσΌΓΘ ΟἿΣ }ιι801Ποαἰίοη ἴῃ {16 Β:ρ}ιὺ οὗ οὔ, [Π6 οαββαίίοι οὐ 16 ἴανν, 
ϑηὰ {116 οὔθσμι! δηα ἀποπδηρθαῦα ἡδίαγο οὗ ΟἸγῖδί β ργϊθδίμοοά, τὸ 
βοῦ ἤοσίῃ. (ὐοηιρασα Βομι. 111. 20. 26.; (4]. 11. 21., ὅἃϊ..16., ν. 2. ὅ.; ΗΘ. 
ἰχ, 10., νἷϊ. 18., ν. ὅ, 6., νἱ!, 24, 26. 

ΘΕΟΟΝΘΟΓΥ͂, ἐπ ἐλε Ἐρίβεϊεδ οπῖίψ το λαῦυο ἐπϑίτιοίϊοτις οοποογηΐηῷ πιαην 
φτεαὲ απα ποοόβδαῦ ὈΌΤΙΕΒ. 
ΟΣ ἀγθ (116 [0] ον Ωρ, νὶΖ. {παῦ 411 ουγ ὑπμαη κερί νἱηρθ ἀσθ ἴο ὃ6 
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οὔἴἑγοαᾶ ἃρ ἴο αοἄ ἴῃ {πῸ παπιὸ οὐ Ο τῖϑι. ὙΤΉο ἀας]ο8. τ ϊοἢ πὸ οστ 6 
ἴο οΟἷνῪν οἷυίΐ φουογποῦδ ΤῸ ΟοὐΪν Πιηίθαὶ ἴῃ {Π686 ννογάβ οὐἩ (Ἰ γῖβῦ -- 
“οποΓ μείο Οὐϑαν ἐλ ἐλίτι)ς ἐλπαὲ αγὸ (68α7᾽5," Ὀὰΐ ἀτὰ δη]αγροῦ 
ὌΡοπ πη δι. Ῥδ  Β ΕΡΙΒΌ]68 ἴο {π6 [ἐοπηδη8 (ΧΙ1].), ἀπὰ το ΤΊ (111. 1.) 
δηα 4130 'ἴπ (Π6 ἤγϑι Πρ [5116 οὐ δι, Ἰ οΐου. (11. 10. 17.}ὺ [πὶ Εἰἶκ6 ΠΆΠΠΟΥ 
ἴα ἀπέ68, ψ μΙοἢ γα οὐγα ἴο {Π|6 Πλ] ἰδίου οὐ [π6 (ἀοΒρεὶ (οι 5ρίγιξμαϊ 
ΦουΘΥΠΟΥΒ), ἈΥΘ ΤΉΟΥΘ ΘΧΌΓΟΒΟΪΥ ἱδυρσῆς ᾿π δὲ, Ῥαυ] 8 Ερί8|16. ἴο 186 
(ἀαἰλυίδηβ (υ]. 6.), {πὸ ᾿Τ ΙΟΒβΆ]πϊδηβ (1 ΤΉ 688. ν. 13, 13.}), δῃηὰ ἴο (ῃ9 
Ἡδφῦτονβ. (χιϊ. 17, 18.) 1μαϑΌ]γν, 41} 1ῃ6 ἀυί168 Ὀο]οηρσίησ ἴο [6 
Το] δίοη8 οὗὨἨ Ὠυβθαπ 8 ἀπὰ ψῖνθ8, ραγοηΐθ δηα ΟὨ]άγθη, τηαβίογβ δπὰᾶ 
Βοσυδηῖβ, ἅτ6 ρμαγέϊεμίατίν ἰτοιῖθα ἴῃ {πΠ6 ΕΡΙβι165 το 186 Εὰρ ΒΘ β:Δὴ8 
{ν. 28---38., νὶ. 1--9.}, ἀπ (ῃ6 (ΟΟὐΟ]οββίδηθ (111. 11]---95.); Ὀαΐ 876 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἀν Γ τηδηοηδα ἴῃ {Ππ6 (ἀο8}}618. ΤΠΙΒ 18 ἃ σοηνὶποῖηρ' ἈΓρ- 
τησηῦ ἴπαῇ {π6 Ηοὶν (ποδί, ῆο ᾿πῆποπορᾶ {π6 ΡῈ η8 οὗἁὨ ἴΠπ6 Δροβϑί!68, 
ποῦ ΟἿΪΥ τοραγάθα {Π6 ματγύσυ αν, οχισθηοιο8 οὔ {π6 ΟΝ ΓΒΔ η8. ὙΠῸ 
᾿γνοά ἴῃ {Ππ|᾿ο86 {1π|68, Ὀπὺ 4180 ἀϊγθοϊοα {Π6 βδογθα ὙΧΙύΘΓΒ ἴο ΘΏΪ]ΑΥρ6 Οἢ 
Βοἢ ροϊηβ οὗ ἀοοίγιμα δηα Ῥγδοῦοθ 88 ὝΘΓΕ ΟΥ̓ ΠΠΙΨΘΓΒΆ] ΘΟΠΘΟΘΙΏ, 8ηα 
ἔρρϑν ἢ θ6 ἴον {π6 Ὀδποῆϊς οὗ {{|| ἐἈΠΠ|Ὁ] [ἢ 41} βαοοδοάϊηρ ρα πογαυϊοηβ. ἢ 
71 ἴδ ἔσθ {παΐ {Π6 ἐγιπιεαϊαίο οσσαδίοπ ΟΥἨ ΒανΘΙΆΙ οὗ {π6 ΕΡΙῚ81168 νν88 
{86 σογγδοίΐοῃ ΟΥ̓ ΕΥΤΟΥΒ Δηα ἸΓγΟρΪΑΥ [168 1 ῬΑΓΙΟΌΪΑΓ ΠΌΤΟΝ 68 ὃ: 
θυ 186 Θχροσίθησθ οὗ 8]] βιιοοθθάϊησ ἄρα68, ἴο ΟἿ ΟὟ {Πη6, ἢ88 
ΒΏΟΩ 86 ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ οὗ βυ οἷν σδυς 08, ἀπα (Π6 ΠΟ 1688 ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗ 
αἰλοπα!ηρ ἴο [86 ἀυ0168 τ ΒΙΟὮ ἀγα ΑἸΤΟΟΙΥ͂ ΟΡΡροδβιΐα ἴο {086 51η8 ἀπ 
ἸΓΓΘΡΌΪΑΓΙ 168, Δα ὙΜΠΊΟΙ {Π6 ΔρΡΟΒΕ]68 ἰδ οοοδβίοη ἔτογα ἔπθηθθ [0 ἸΔΥ͂ 
ἄἀἄοντη ἀπὰ δπίοσοθ Απα δνϑὴ {Ποῖνῦ ἀ6ΟΙΒ10}8 ΟὗὨ Θ8868 ΘΟΠΟΟΓΠΪΠρ᾽ τηθλῖ8 
διηὰ ἀγίηκβ, απ [6 οὐδογναίοη οἵ [6 σογοσμοηϊαὶ ἰανν, Δπα ΒΊτα 1} 8 Ὁ 
ἀουδίϑ ψ ΒΙΟ ΤΟΥ͂Θ ῬΘΟΌ ΑΓ ἴο {π6 «6 ]8ῃ σοηνοτίβ, ἴὰ {π6 "γε 
οσσαδίοπ οὗ 1Ώ ΘΓ ; --- αν θα {Π|686 ΤῸ]68 4180 ἅΓ6, δηὰ νν}}} αἰ γαγβ Ὀ6, οἷν 
Βιιγοϑῦ ρυϊἄδϑ 1 81} ροϊηΐβ σο]αίηρ ἴο σαγοι ΠΟΥ͂ δηα 1Π6 86 οὗ 
τϊησβ Ἱπα!ἔἜδγοηῦ ; πποη {πΠ6 ρσιουηᾶβ οὐ {πο86 αθοιϑίοηβ, δηὰ (ἢ6 
αἸγοοίοη8 σομβοαπδηῦ ἸΡΟη ἤθτα, ἀγα ἀαἰΥ αἰοηαοα ἴο, πα ἀρμ]164 
ἴο 68868 οὗἩ {6 Κα παίαγο ὈῪ 116 σταΐθ οἵ ῥ᾽ οῖΥ πα Ῥγιάθηςθ, ο806- 
ΟἸΆΠΥ ἴῃ 96 Ροϊηΐ, Υ ΠΟ ἢ. 18 Οὗ ΠΊν γα] σοπόθτγη ἴῃ 118, ν]Ζ. {π6 Δαν 
οὗ αὐδβίδϊπιησ [ΠΌΤ ἸΠΔΗΥ͂ {ΠῚ Πρ8 νν ΠΙΟἢ ἀγα ἴῃ {Ποιηβοῖ να ἱπηποσοηΐ, 1 
γγ͵Ὸ ΤΌΤΟΒαα {μαῦ (Π6Ὺ Μ}} ρῖνθ οἴξηῃςο ἴο θὰ κ ΟΒγιϑύδηβ, οὐ 6 [Π8 
οὐοδϑίοη οὗ Ἰοδαϊηρ οἴ 8 10 81η. 

11, Τῆς ΕΡρΙΒ6168 οοηϊαϊ θα ἴῃ {πΠ6 Νὸνν Τοϑίδιπηθηῦ ἄγ ὑνν η Υ -ῸΠ 6 
1Π ΠΌΤΟΥ, Δ 8.6 σΌΠΟΓΑΙΥ αἰν 64 Ἰηΐο ὑνγο οἶαβθθβ, {πΠ6 ΕἸ 86168 οἵ 
δύ, Ῥδὺὰὶ δηὰ {μ6 (ὑδίβο!ς Εριβι]οβ.1 ΟΥ̓ {μθ86 δροβίοὶ! θοαὶ 1δύϊουβ, 
[ουτίθθῃ ὑγ γα τσὶ 6η. Ὀγ {86 στοαί Δροβίὶ οὗ (86 (ἀθῃί 68; {Π6Υ ἃΓΘ 
ποῦ ρῥἰδοθα ἴῃ οὐν Β10]68 δοοογάϊηρ ἴο {πΠ6 ογᾶδσ οὗ ἔπ θη {ΠΟΥ͂ 
ὙΘΤΘ ΘΟΙΏΡΟΒΟα, δῦ δοοογάϊησ ἴοὸ ἰπ6 Βρροββα ργθοοάσδποθ οὗ {6 
ΒΟΟΙΘΙ168 ΟΥ̓ ΡΘΥΒΟΏΒ [0 ὙΠ ΟΠ ἰπ6 Ὺ ἡγ6Γ6 δἀἀτοβθοά. Τῆι, {π6 Τρ] 68 

1 Οομρασο ΕΡῆ. νυ. 8. 20.; 1 ὙἼοΒ59. ν. 18.; ΗδΌ. ΧΙ, 14, 1 δ. 
2 ὙΏΠΟΌΥ, γτοἹ. 11, Ρ. 1. Τπιμ ᾿σοοοηδβ ἴυγ ἴμ6 ῬΤΟΠιΔ0]6 Ἐοδάϊηρ' οὗὨ 1πὸ δῦ ρίιγο 8, 
. 199.--.2ώ1]. 

ὸ ΘΌΘΝ ψψοτα ἴπ6 σοττυρεϊπρ οὐ ΟἸ ΓΒΕ ΠΗ͂ ἢ τηϊχίθγοθ οὗ Φυἀαῖμπλ απ Ρ]}}]ΟΒΟΡΉΥ, 
ΔΡΟΒΙΔΟΥ͂ ἔγοτῃ (6 ἰὴ} Ὑγΐἰ ἢ Π6Υ μδὰ τοσοοινοὰ, σομίθη το 8 αηὰ ἀἰν᾽δίοῃΒ ἀπιόν {Π|61- 
δοῖνοβ, πορίθος οὐὔὨἩ 116 δβξθι Ὁ1168 ΤῸ Ῥα Ὁ]. γΟγβῃρ, δη ἃ τη ἰβθελανίουγ ἴῃ [π6πὶ, 1Π6 α18- 
Βοπουης οἵἩ πιλττίερο, ὅς, ὅς, 



510 Πιϊγοαμοξϊοη ἐο ἐδ ει Τ οεἰαπιθηξ., 

ἰο συγ 68 ἀγα αἀἰβροβοα δοοογαϊηρ ἰο {π6 της ΟὗἩἨ 16 ο᾽168 ΟΥΎ Ὀ],668 
ὙΕΙΠΟΥ (ΠΟΥ Το γ βοὴ, Τμ6 ρΊ8016 ἴο {πΠ6 Ἐοιηβῃ8 βίβπαβ ἢγϑί, 
θδοδυβο Βομηθ νγὰ8 {6 ομϊοῖ οἷν οὗ (Π6 Βοιηδῃ διωρῖτο: [818 18. ζ0]- 
Ἰονγαά ὈΥ [16 ὕτγο 1 Ρ181168 ἴο [Π6 (ον ίδηβ, Ὀθοδιδο Οογη ἢ 188 8 
Ἰασρα, ΡΟ] ἴ6, δπα τοηονποα οἷΐγ. Τὸ {πθ βυοοθοᾶβ {86 ΕἸ 8:16 ἰὸ 
1π6 Ἐαἰαίίδη5, ψῃὸ σοῦ (86 ᾿ΠΒΑὈϊΔη 8 οὗ (αἰαίία, ἃ γτορίοῃ οὔ Αϑὶᾷ 
Μίηου, ἴῃ ἡ ΒΙΟἢ ἩΓΘΓΘ ΒΟΥΘΓΑΪ ΘΠ τΟμΘ8. Νοχὺ 0] 8 ἴπ6 ΕἸ Ρ᾽5116 ἰο 
1Π6 ΕΒοϑβίδῃβ, ὑθοῦσβα Ερἤδθβιιβ νγὰβ {π6 οπιθῖ ΟἿ οὗ Αβὶα Μίποσ, 
Βίσ!Ογ 8ὸ ο811.68. ΑἸοσνσαγὰβ οοσιθ ἴΠ6 Ερ᾿81168 ἴο ἴ[ῃ6 ῬΒΙΠΙρρίδηε, 
(ὐοϊοβϑίδηβ, δαηὰ ΤῊ θβα ον ΐδηβ; [ὉΣ τ ΠΙολ ΟΥ̓ Ὦγ. [ἈΡάΠΟΓ οδῃ 
ἀδϑίσῃ πὸ ΟΥΒΘΓ ῬγΟῦΔΌ]6 Γθάϑοη ὑμδη [ἢ18, νἱΖ., πα ῬΆΙΠΡΡΙ γγ88 ἃ 
Βοοιηδῃ οοΟ]ΟΠΥ͂, δηα, ἰδμογοίοσθ, {86 Ερι δύ] ἴο {π6 ῬΒΠΙρΡΡίδμθ τνᾶβ 
ὈΪδορα Ὀοθίογθ {μο86 ἴο {86 (ὐο]οββίδῃβ δῃὰ Τ Θββα! οηΐδ 8, συ βοβα Οἱ [168 
ὙΟΓΘ ποῦ αἰ σι θῃ6α ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ῬΑ υ ΑΓ οἰγουτηδίδηοθ. Ηδ 4180 
ΤΠ 1ηΚΒ 1Ὁ ποῖ ἀ]}]|κο]γ ἐπαῦ {Ππ6 βῃογίηθϑ οὗ [ῃ6 ὕτο ΕἸ: βι168 ἴο {ῃ8 
ΤῊ ΒΒΑΙ ΟΠ Π8, ΘΒΡΘΟΙΆΙΥ οὗἩἨ [Π6 Βοοοῃά, οδυβοα ἴἤθτα ἰο Ὀ6 ρἰδορα ]αϑβὶ 
διλοηρ (6 Ἰοἰζοτβ δἀἀγαββθα ἴο μυχοῦ 68, (μοπρἢ 1Ὼ ροϊμῦ οὗ ἔπλο {ΠΟῪ 
ΔΓΘ {Π6 Θαν]οϑὺ οὗ δ, Ῥδὺ} 8 ΕἸ ΡΙ8[168. 

Απιοηρ (86 ΕΡΊ 8168 δι ἀγθββθὰ ἴο ραγίϊουϊαῦ Ρ υβοηδ, ἰπο86 ἴο Τὶ- 
ΤΟΥ ΠΥ Βανα {86 ργθοθάθῃοθ, ἃ8 ἢ6 νγᾶϑ 8 ἔβυουσιίο ἀἸδβοῖρο οὗ δὲ. 'Ῥϑιυὶ], 
8η6α 4180 θθοδαβθ ἴμοθθ Εὐρ 8.168 ἀγὸ {Π6 Ἰοηροδὲ δπὰ {0}168, Τὸ {μη 
Βυσοοθᾶβ (π6 Εριβι16 ἰο Τιΐαβ, ὙΠῸ 88 8ῃ δυδῃρο δὲ; δηὰ δα ἴὸ 
ῬΠΠΘπΟα 18 ρῥἰδοοα ἰαβύ, 88 ἢἣθ ψ8 ΒΌΡΡροβοα ἰο αν Ὀθθῃ ΟὨΪΥ͂ 8 
τἰναὶθ ΟΠ σιϑδη. 1,μδδὺ οὗ 4]1 οογγθβ ἰῃ6 Εριβ016 ἴο (26 ΗΌτονϑ, 

᾿ἌΑλτθς 18 δα ΠΟ ΠΟΙ τγ88 ἀουδίοα [ὉΓ ἃ Βῃογῦ ἅμα (Ἰουρᾷὰ ψιϊουϊ 
ΔΏΥ ἰουηάαίςοη, 88 Μ11}} Ὀ6 Βμοσσῃ ἴῃ ἃ βυ υϑβοαπιοηΐ ραρ6); ὈΓῪ. ᾿ΑΓάΠΟΓ 
αἰδὸ Ὁμ1η 8 ἐπαῦ 10 88 [π6 ἰαδῦ τι ἐθη οὗὨ 411 50. Ῥδὺ} 8 ΕἸ βί] 68. 

ϑοιηθ ἰδαγῃθα θη, 8 ἴᾶν6 ΘΧΘΠΙ ΘΑ [86 ΘΠΓΤΟΠΟΪΟΡῪ οὗἉ δῖ, ῬΔ0} 
Ἐρ 8.168, βᾶνθ ργοροβϑά ἴο δσσϑηῆρθ (μ6ηλ ἴῃ ΟἹ ΒΙ1Ό0168, δοοοσαάϊηρ [ὸ 
{πὸ ογάδσ οὗ ἔπι: Ὀαΐ ἴο [818 οἰαββι βοδίίοη ὑπο γα ἀύα το βαυίουβ οὔ- 
ἡοοίίοηθ, νἱΖ. 1. ΤΏ6 οὐδ οὗ {μ6 7 ἀδίθβθ ἢδ88 πού γαῖ ὑθ6ῃ βα(ἰβίμο- 
ΤΟΓΊΪΥ ΟΥ̓Χ ΔΗ Π]ΟΌΒΙΥ δαί .16ἃ ; δηά, 2. ὙΨΟΥ͂ ΘΟμϑΙ: ἀθγαῦ]6 αἰ Ου ΠΥ 
1} αἰἰοπα {μ6 αἰ ζογαίίοη οἵἨ {παῦ οὐδ τ πιο π88 Ὀθθη δαορίβα ἴῃ 
πιοδέ οὐἀϊξίοηβ απὰ υογϑίοπδ οὗ ἴδ Νοὸν Τοβίδιηθηῦ, ΤὨϊθ νὰ8 {6 
Τοοοῖν α ἀσταηρσοηχοηῦ ἴῃ ἴΠ6 πηρ οὗ Εαβοῦϊι8, γὰο ἢουσιβῃθα 1η [Π6 
Ῥεορὶπηΐηρ οὗ (Ππ6 {ΠΛ ΟΘΠΓΌΓΥ, δῃα ΡΧΟΡΔΌΪΥ αἷδο οὗ γϑηβυβ, 8ὸ 
Ἰινθὰ ἴῃ [π6 βθοομα οοπίασγι (ΟΟΠΒΘΑΌΘΠΠΥ 1ὖ 18 [Π6 τπιοϑί δῃοιϊθηῦ 
ΟΥΟΥ ; ἴῃ Ὁ γ, 1,Δγάμο τ ̓ υαρτηρηῦ Ὁ 18 [86 Ὀοβύ (μα οδῃ Ὀ6 δαορίεα 3; 
8η6 {ΠΟΓΟΙΌΓΘ γ͵1ὸ πᾶν σοί: θα (86 τοοοιγοα ογάου ἴῃ ὑμ6 βυθδοαιθηΐ 
Ραγὶ οὗ {818 σοῦ. ΑΜ, βοτουοσ, ἃ Κποσίθαρα οὗ [Π6 ὁσάδσ ἢ σΒΙΟ ἢ 
8... Ῥαὺ] ΒΒ ΕρΡΙ8169 σοῦ νει θη οδηηοῦ [411] (ὁ 6 Ὀοίῃ ἱπβίσυσνθ 
8η4 ἀβοίμ] ὑο {π6 Ὀ10]104] βύυἀοηῦ, γγχα ἴᾶνο ἀθοσηθαᾶ [Ὁ ῬΥΌρῸΥ ἴο βυὺ- 
λοη ἃ ΤΆΒΙΕ οὗ [πον ΟΠΕΟΝΟΠΟΘΙΟΑΙ, ΟΕΚΌΕᾺ (48 θϑίδ } βῃθα ἴῃ [86 
Βι ρβααυοηῦ Ρᾶ068), ψ Δ 1οἢ. ἜΧΒΣΟΙ 18 1Π6 ρΪαοοθ Β6γο, δα (Π6 {ἰπη68 
γΠθη, ΠΟῪ ΘΓΘ 1 81] ρυο Δ Ὀ1]1 Υ σοθροοῦνου πσιίθη, ΤῊ ἀδίθ8, ὅτο. 

1 [ἼΏΟΥΘ τγᾶ8, ΒΟΘΥΟΥ, 8} ΘΑΙΪΥῪ ὙΔΙΙΔΙΙΟΏ 88 (0 [Π6 ρἷδοθ ἴῃ ποι [86 Ἐρίδε]ς τὸ [Π9 
Ἡεῦγονβ βμου]ὰ δβίϑηὰ ; δοιγθ ρ᾽ϑοὶης ἰὸ Ὀούνν θη [86 ἀεἰαιίαην διὰ ἘΡΒοδβίβηβ, δηὰ οἰμοσᾶ 
ἀϊγοοῦγ Ὀοΐοτο 1 Τΐμ)., νι ογο, ἰηάοοά, ἱξ 18 ἰοπῃὰ ἴῃ ἴ[06 Ῥοδὲ Μϑ5. ; δηὰ (δ 8 ογάοσ μδϑ 
Ὀόοὴ (Ὁ]]ονγοα Υ 1ῳΔοΒσηδηῃ.) 

2 χ. ᾿ατάῃογ 8 Ῥ οὐκ, ϑνο. γο]. Υἱ. Ρρ. θ646---649. ; ἐο. γο], 11}, Ρ». 407, 408. 
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δβϑσηϑα ᾿ν Ὅτ. Ταγᾶπον δᾶ οἴμου Ἰθαγηθα πλθῃ, ἃγθ ἄυ]γ ποιϊοδὰ ἴῃ 
{86 [Ὁ] οι ηρ; ΡαρθΒ. 

ἘΡΙΒΤΊ,ΞΒΔ. ῬΙΛΟΕΒ. ..Ὁ. 
1 ΤΠοδβδΙ οἰ ΔΒ “- - - σοῦ «5 - - .- 52 
2 ΤΠΟΒ88)ΟὨἶΔΠ8 - - - Οοσί “- - ὴ ἢ : - δῶ 

: : ι το οἷοξο οἱ δὲ 
Οὐδἰδίίδῃβ - - “- ὉὉΟοήπ - τ ὅσ ἐδὴγ ἰπ 53 

1 Οοείπιίδπθ - - - Ἐρβθυδ - 57 
Αδουῦϊ 1π6 οπὰ οὔὕὐ 57 

Ἐοτιαπϑ : ΒΘ οπῖτα ΟΣ ἴ86 δορὶππίης οἵ 58 
ἘΠΡΣ ῬΜαοοάοπὶβ 

2 ΟΟΥ̓ΠΙΠΙΔη9 - - (ροσμαρς ΓΟΝ τ ρρῃ ἡ . - δ8 

ἘΡΒοδίδηΒ - - - ἘοπΊ6 - τ ξ Ἶ - 6] 
ἘΝ ὉΓΘ ἴδ6 θη οὔὐ 62 

ῬΠΜΙρρίδηθ - 3 - ἔοπθ - οσ ἴμ6 δεχί πίῃς οἵ 68 
ΟὐΟΪοβδίδηϑ - - - Ἐοπλθ - - ἡ - - 62 

: αἰ [56 ὁπ οὗὐ 62 
ῬΒΠοσοα - - - Ἐοπλθ - ΟΥ ΘΑΙΙΥ ἴῃ - 63 

ΤΑΙ Ανουῦϊ πο οη οὗ 62 
ἘΕΒΕΟΝΑ ᾿ ὃ Ι (Ρουθ ρ8 ἴτοπι πϑρο ΟΥ̓ ΘΔΙΪΥ ἰῃ 68 
11 ΤΙ ὮΥ͂ - - - Μαοοάοηϊα - - - θέε 
Τ8. - - - - Μδοθάοῃϊδ - - - θ4 
2 ΤΙΠΙΟΙὮΥ - .“ - ΒΒοιο - - - - 6θὅ 

111. ΤΙ Οαἰλοϊίο Ἐξ ίδίϊεδ ἄτα βθύθῃ ἴῃ πυ 6Υ, δηα οοηίδιῃ (ἢ 
Ἰούΐετβ οὐ 186 δροβίϊθβ “8168, Ῥαΐδσ, 9οἢπ, δῃά “9.46. ΤΠΘΥ δγθ 
ἰογιηθα Ο(αέλοϊϊς 3, ἰμαὶλ '8, σΘΏΘΥΑΙ ΟΥ Ὁπίγοῦβαὶ, Ὀθοδιδθ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 
ποὺ Δἀάτοββοα ἰο {μ6 Ὀ6]ἰονοῖβ οὗ βοῦλθ Ῥδγί συ αν ΟἸΕΥ͂ ΟΥ̓ ΘΟΙΠΊΧΥ͂, ΟΥ 
ἴο ἱπάϊν!ἄυα}8, 88 δί, Ῥδὺ} δ ΕἸρ᾿ δῖ] σγογθ, Ὀαΐ το ΟΠ γιβώδηβ ἴῃ ρ6- 
ΠΟΓΆΪ, οὐ ἴο ΟἸ γι βυϊδπμβ οὐὗἨ βϑνϑγαὶ οουηίσιθβ. Ὑμ6 ϑυδ)οϊποα ἰδ] 
Ἔχ τ 118 {π6 ἀαίε8 οὗ {86 Οδίμοὶο ΕρΊΒΈ168, δῃα αἷβο {π6 ρ]δοθθ ὙὮΘΓΘ 
ΠΟΥ Το γα τυ υϊ θη, ἀρΊΘΟΔΌΪΥ ὅο {π6 ΟΥ̓ οΓ Θβ δ }Π]8ῃ6α ἴῃ {86 [Ὁ] πρ; 
ῬαξΈ8. 

ἘΡΙΒΤΙ ΚΔ, ῬῪΣΛΟΕΒ, 4.". 
585 - - . - ψΦυάξιὶ. “- - - - 6] 
1 Ροεῖογ - - - - Ποῦιθ - - - - 64 
2 ῬΟΙΟΣ - - - - ΒΒοπιθ “- Αδοαὶ ἴδὸ Ῥορτηηίηρ οὗ 65 
1 Ζοδη - . : ὕπκηονη . 68 

(Ροῦδαμα ἘΡδοϑυ8) ΟΥ̓ ΘΑΙΪΥ ἴῃ 69 
68 

2 δῃὰ 8 50)  “- - - ἘΡΠοδΒ «- . ΟΣ δα ΪΥ ἴπ 69 

241: “- - - - {απο - - - 64 οΥὗ 6ὅ 

ΙΥ. ΤῊΘ σοπογαὶ ρἰδῃ ἢ μοὶ {86 Εὐ ρΙ50168 ἅτ τσ θη, 18.,,γϑέ, ὕο 
ἄϊβοιιββ απὰ ἀδοῖάθ ἐμ ΘΟΒΙΓΟΨΘΓΙΒΥ͂, ΟΥἹ [0 τοΐαίθ {Π6 ΘΥΓΟΠΘΟῺΒ ΠΟΖΟΠΒ, 
ψΒΙΟ Πα ἀγβθη ἴῃ ἐπ ομυγοῦ, ΟΥ̓ ΔΙΔΟΏρ᾽ {Π6 ῬΘΥΒΟΠΒ, ἴο Μ᾿ ΠΟΙ {Π6Υ 
δΙ6 δἀἀγοββοά, δῃὰ μοῦ τγὰ8 ἴΠπ6 οσοδβίοῃ οἵ {ποὶγ Ὀοὶηρ τυϊτίοῃ ; 
ΔηΠ4, δοσοπάΐν, ἴο ἰοδοὴ {πΠ6 ΟὈβοσνϑημοα οὗ {πο86 ἀυίο8 ἡ Π1οὴ που]ά 
6 ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἀπά οὗ δρβοϊυΐα ἱπηρογίδμοθ ἰο ὑπ6 ΟΠ γιβύϊδη οαγοἢ ἴῃ 
ΘΥ̓ΘΓῪ ἀρ6, σοῃϑιἀογαύϊοη Ὀθίηρ; ΟΠΙΟΗ͂ν ρίνθη ὕο ἔπο86 ραγίϊοι Αγ. ρΎᾶσθ8 
ΟΥ̓ νἱτἴὰ68 οὗ {πΠ6 ΟἸγιβίίαη ομδγϑοίου ψ ΒΙΟἢ (ἢ6 αἸδραΐθθ {πα οσολ- 
βιοηϑα {86 ΕΠ ρ᾿ 8168 ταϊρηῦ ἐδπιρῦ ποτὰ ἴο παρ]θοῖ. [ἢ ρυγϑαΐηρ; {118 
Ἰη6[Πο4, τερατὰ ἰΒ δβαά ἰο 16 ορογαϊίοη οὗ {π6 ρσσδθθ οὗ αοα ὕροη 
186 80], [Ὠγουρὰ ὙΒΙοἢ αἰομθ ἴπ6 {μησθ οἵ (ἀοὰ ομη 6 τἱρην 
ΘΡΡΓΟΠΟΠα6α, ἀπ ΟΥ̓ ποι δοοαρίδποθ οὐ ἴΠ6 στουπα οὗ ΟἸΥῖβι 

1 [ΤῈ ἀδῖοδ οἵ ἴμεδο ΕΡί8ι168 υν}}} δ6 οοπβίδοζοά ἴῃ Ὠοίο8 οὨ [86 Ἑομδρίοσβ νι ἰοἢ ἰτοδὲ οὗ 
{᾽6η}.} 

3 Οἱ 186 οτἱίπ δηὰ σοδδοὴ οὗ (δῖ δρρο δ οη, 500 (86 Ομαρίεν ἩΒΙοΝ ἰηἰγοάμοοδ ἔβοτι. 
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γεἀοταρίϊοπ, ἰαϊἃ Βοϊᾷ οὐ ὈγῪ ἈΠ, ὉΠάοΣ] 168. 411 ΟΠ σΙβεῖδῃ βαγνυῖςθ. 
Αἰὐθηϊοη 18 ἐμθη μα!ὰ, ἤγβί, ἴο 4||6 παίυγα δπὰ δου 168 οὗ {π6 βοα! οἵ 
Ιη8Πη, ἴῃ ὙὙΏΙΟΩ 186 ἀῃαουβίδη ηρ 18 ἰο ἰοδα {Π6 ψαῦ, ἀπὰ {π6 1]}, 
Δ ΒΟΙΟη8, δηα δοίϊνο ΡΟΥΤΟΥΒ ἃ΄6 ὸ ΦὉ]]ΟΝ ; δηᾶ, βθοοῃάϊυ, ἴο 186 
παίαγα οὗ σγϑ]ρίοη ἰὴ ρόπογαὶ, ἡ» Β1Οἢ. 16 ἃ ΓΘαΒΟ Δ ὉΪ6 ΒΘΥΥΙΟΘ, ἱρδοῆϊησ 
8 {παῦ νγ6 δῦ ηοῦ ἴο Ὀ6 ἀοίδγιηϊηθα ὈΥ Βαρουβ ουβ ἔλποῖθβ, ΠΟΥ ὮΥ͂ 
ἩΠΠ4 ραϑβίοῃβ, Ὀυὺ ὈΥ ὦ φομπα ἡμαάσπιοπί πᾷ α φοοά μπάεγϑίαπαϊπο οἵ 
186 τηϊπᾶ δπὰ ν}}} οὗ αοἄ ; δηαὰ «180 βιουσιηρ 018 0:6 ΠΟΟΘΒΒΔΙῪ ἸΙΠΙΟῚ 
οὗ ἔδυ δπα ργαοίῖοο, οὗ ἰγσαΐῃ δῃα ΒΟ] π688. ἢ ρίουϑβ, αδοιοπαίο, 
δηά {ΑἸ ΓΠ{] Πα Π6Ρ ἰὼ ΜΠ 1Οἢ {Π6 ΔρΟΒ(168 δαπηοη βῆ, γορτουθ, δχδοσί, 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΓ σομβοϊδίϊοη, δ ΟὨΪΥ 6 δαδαιυδίοὶ Υ δρρυθοϊδίθα ὈΥ̓͂ πὶ 180, 
ὈΥ ρμαϊοηὺ δᾶ ἀΠ]Πσοηῦ βίμ αν, 18 ΘΔ Ὀ]6α ὅο δηΐου (Ὰ]Υ ᾿μΐο {π6 Βριτιὶ 
Οὗ 186 1ηϑρὶτοα Δι ΠΟ Υ8. 

Υ. Ἐχρ!ιοῖν δβ [6 ΕρΙ8|168 Ὡπα ΘΒ ΟΠ ΌΪΥ ἀγα ἴῃ 411 Γπἀλιλθη δὶ 
Ροϊηΐδ, 1Ὁ 15 πού ἴο ΡῈ ἀθηϊοα {Παῦ Βοπιθ ρᾶγίβ οὗ [ἤθτα 8Γ6 τόσο ἀἸ ου]! 
ἰο Ὀ6 ἀυπάοιβίοοά ἔμπα 86 (ἀοδβρα]8.: Πθβα ἃτῖβθ, οὐ ὀοῦγβα, ἴῃ ραγί, 
ἔγουῃ {86 παίυσο οὗ (6 βυδ)θοῖβ, ἔοτ ῃ6 παίαγαὶ τηδῃ ἀπάἀογβίδηαοι 
ποῦ {86 {π]ηρβ οὗ {π6 ϑριγιί οὗ ἀοα, Βαΐ, Ὀ681468 {116 ὈΓΘΙ ΓΙ ΠΆΓΥ 
8ριγίἑμαί οὈδίδοϊο, (ποτ ἀγα αι Βη οα 0168. ἀγϊβιηρ ἔγοιῃ 1Π6 σμαγδοίου οὗ 
186 τύϊησ,. [ἢ δὴ Εριδῖ16 τηδὴν {ΠῚΏΡΒ ἀΓ6 Οὐ 64, ΟΥ̓ ΟΠ]Υ͂ ΘΠ ΠΥ 
ταϑητοπθα, Ὀοοδυβα ΠΟΥ τ βιυρροβοα ἰο Ὀ6 Κπουσῃ ΌὈΥ {Ππ6 Ῥδύβοῃ ἴὸ 
ΠΟΙᾺ 1ὖ 18 Δἀἀγοββοᾶ ; Ὀαΐ, ἴο ἃ ρϑύβοῃ πδοαπαϊηίθα ὙἹῸ βιιοὶλ ρδϑυ- 
ὉἸοῦ]αγϑ, ΠΟΥ οδῃμηοῦ Ὀὰὺ ργαβοηῦ σοπβι θυ ]6 αἰβηοαΪγ. Τῇ ΔΠΆΙΓΒ 
αἀἸϊβουββοά ὃν δί. δὰ! γεγο οουίδιηϊν 1 6}1 πον ἰο {Π6 Ρδσβοηβ ἴὸ 
ὙΒοὰ 6 ψγοΐθ ; ὙΠῸ ΘΟηΒΟαΌΘΗΠΥ σπου] ΘΑΒΙ]Υ͂ Δρργομ μα ἢὶ8 
τ Θϑηϊηρ;, Πα 566 [116 ἔογοα δηα [ΘμβθθοΥ οὐ ἢ18 ἀϊβοουσθθ 418, βον- 
δνϑῦ, 6 δο [ἵνα αἱ {18 ἀϊδθίδηςσθ οὗ ἔϊπη6, δδῃ οὐδ! ΠΟ ᾿ξ οσ δ Οἢ 
ΟΟΠΟΟΓΏΪρ 1Π6 Οὐσαβίοῃ οὗ ἢΠῚΒ τ] ηρ;, ΟΥ ὕΠπ6 ΟΠαιδοίοῦ δηα οἰσοιῃ- 
Βίδῃοοϑ οὗὁἨ 1Π6 ὈΘΥΒΟΠΒ ἴογ ψμοπὶ δ18 ΕἸ ΡΙ51168 σσοτα Ἰηἰθπαθ4, Θχοθρῦὺ 
Ὑ Πδῦ σαπ δα οΟἸ]οοἰοα ἔτομι {π6 ΕΡΊβ|168 ὑπϑιηβοῖνθβ, 1Ὁ 18 πού βίσαηρϑ 
{μαῦ βούθγαὶ {πῖηρβ ἴῃ {Ποῖ ΒΟ] ἃ ἈΡΡΘαΣ οὔβοῦγα ἴο 8. ΕἸσίδοΣσ, τὐ 
15 ουἹἀρηῦ ἔγομλ τπλην ραβϑαρθ8, {πΠαῦ ἢ6 ΔΏΒΎΤΟΙΒ ἰοἰΐοσβ βαηΐ, ἀπα α01.68- 
[108 ΡγΟροΒϑά ἴο πῖπη, ὈΥ̓ 818 ΘΟΥΥΒροηθηΐβ ; ἡΥ 1 1 ΤΠΘῪ δα θ6θὴ 
ΡΓΘβοσνθα, πουἹα παν 1] υδίγαίθα αἰ δυο ραβϑβαροβ ποῖ θούΐον 1μδη 
4}} ({πΠ6 ποΐ68 οὗ οΘομητηθηίδίοχβ δηα οὐ 108. 

Τὸ [686 οδυβεβ οὗ οὈὐβουσγ, ΒΊΟΝ ΔΓΘ ΘΟΙΏΤΩΟῊ ἰο 811 {86 τχὶίοτϑ 
οὗ τ1ὴ6 ΕΡΊΒι168, νγχ8 ἸΏΔΥ δα βοηβ {μαὺ σὰ ρθοῦ αν ἰο δὲ, Ῥαυϊ, οι 
ἴο 818 βίγ]6 δῃὰ ἰθῆρθσ. οββϑββίηρ' δῃ δγάἀθηῦ, δουΐθ, δηα ἔθγα]6 
τ] Πα (48 6 ἰᾶνα ΒΟΘᾺ ἴῃ {86 Ὀγροθαϊησ ομδρίθυ), ἢ6 ΒΘ6 8 [0 Πανθ 
νυ τϑη τ ἢ ρστοαῦ ταρΙαϊγ, ἀπά πυιμουῦ οἸΟΒΟΙ Υ αὐξθμάϊηρ ἴο πιϑίμοά, 
Ἡδ ποθ αὐῖβα {Πο86 ἔγεαπθηῦ ράχη 6865 ΜΜΏ1Οἢ ΟΟΟῸΣ ἴῃ 18 ΕἸΡΙΒΕ168. 
Τὴ {π6 οουγϑο οὗἨ δ18 δύσυτηθηΐῦ ἢ6 βοπχθίϊθϑ ὈΧΟΔΚΒ ΟΥ̓ ΔΟΌΓΟΡΌΥ, ἴῃ 
ΟΥΘΓ ἴο Ρυγβαθ ἃ ΠΟ {πουρθιῦ {πᾶῦ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [ὉΓ {π6 βυρροτί οὗ 

1 ΤῊ [Ὁ] οντῖπρ τοτηατῖ οὗἩ ἃ ἰδέθ Ὄχϑοὶ]θηῦ Ύ ΟΥ, οἡ [πὸ ΘΟΓΙρίαγοΒ. ἰὴ ρΌΠΟΓΑΙ, 18 ρδΓ- 
ΕἸσΟΪΑΥΙΥ ΔΡΡΙΙ 8 0]6 ἴο 8... Ῥαὰ} 8 ἘΙ5:168: --- “ ΙΒ] σα] 1165 ἱπάδοα (ἤογα ἀγο, θὰϊ ὕπο ἐϊδ- 
αἰἰγοοίϊπα Ῥτθοορίβ ΠΟΥ͂ σοῃίδίη ΓΘ δα ΠΟΙ ΟΠΕΙΥ͂ ΘΔΒΥ ; δῃηὰ ΒΘ 80 Γαδι}8 ἴμ0 βου ρίαγοβ ΠῈ 
δὴ Ὀπρτγο)υἀϊοοα πη, πιαβὺ "6 σομνὶποοά, τπᾶῦ ἴη6 Ψ8Ο]6 οπὰ (ΠΟΥ ὮδαΥθΘ ἴῃ Υἱονν 18 ἴο Ἰοϑκὶ 
πιδηκὶμὰ ἴο ἐποὶν ἔγαοδὺ δὰ Ὀοβὺ μαρρίποϑϑ. Ὁ Ποὺ διὰ μογολῖοσ, ὙΠΟΥ ἱπίογπι οὐΐ 
τοΆβοη, ΤΠΟῪ ραϊὰθ ΟἿἿ σοΠβοϊ (68; ἱπ δβοσγῖ, [86 πᾶν {Π|ὸ γογὰ8. θοιδ ΟΥ̓ ἰδ ρΟΣα] δπὰ 
οἴοτηαὶ 11. ΟἸΙΡΙἢ 5 ΒΟΙΤΩΟ ΟΕ, γο]. ἷν. Ρ. 8356, 5.66 Α͵580 Μγβ, Μίοτϑ᾽β Εββαγ οὐ ὥς. δαὶ, 
γοἱ. 1}. ΡΡ. 59 - 72. : 



Οὴ ἐλε ᾿ ) »ἱϑέϊε ἐο ἔ)ιο Ἰέοπιαη5, δ18 

Βοῦλ6 Ῥοϊηΐ οὐρῶν ὁ ἔγοτα {π6 βυδ]θοῦ, ἰπουρῇ ποῦ ἱπαπηοαϊαίον Ἰοδαϊησ 
(ο ἴδ; ἀπά ψμ θη ἢ ἢ88 Ἔχῃαμπδβίθα βιο]ι ΠΘΝ 1468, 6 γί ΓΠΒ ἔγΟΩΣ ἢ18 
ἀϊστοββϑίοῃ πὶ πουΐ δὴν ᾿πυϊπιδίίοη οὗἩ {86 σμδηρα οὗ ἑορὶο, 8ο πδί δοη- 
ΒΙ4ΘΥΑ Ὁ]6 αὐϊθηθοη 18 γα υϊδὶῦθ ᾿ῃ ΟΥΘΓ ἴο σοΐλιη [6 δοῃποοίίΐοῃ. ΗΒ 
[γτοαυθηῦ οἴδηραδδ οὗὨ ρουβοῃβ 8π4 ργοροβιϊομβ οὗ οὈ)]θοίοῃβ, ψυιοῖ ἢΘ 
ΔΏΒΘΙΒ ὙΪ Ποῖ ρἰνπρ' ΔΗΥ͂ ἔὈΤΙΩΔὶ 1ηὉπλαίϊοΠ, ΔΥῸ 8180 οδυβθὰ οὗ 
Διρδιρυϊγ. Τὸ {π686 γγχα ΤΑΥ͂ δά, 1. Τὴ τηοάθγῃ αἰ ν]βίοηΒ οὗὨ ομδρ- 
(618 8πἃ ψϑσβθβ, ΜΒΙΟἢ ἀϊββοῖνθ [Π6 οοπηῃθούίζοηῃ οὗ ραγίβ, δπα Ὀγθακ 
{πϑῖὰ ᾿πίο ἔγαρτηθηΐβ; δηά, 2. ΟἿΣ ἀποοσίδι ΑΕ Ὺ ΘΟΠΟΟΓΩΪπρ᾽ ἴΠ6 ΡΘΥΒΟῚΒ 
Δα Γαββοα, 88 γ76}} 88. [6 ορί πο ἀπά ργδοίϊοθβ ἰο ψΠΙΟἢ {86 στρα 
ἈΑΡοβῇ]α οὗ {πὸ Οὐδῃθ]6β Δ] ά68, βοταθῦϊπηθβ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ Θχμοσίδιομβ δᾶ 
τορσγοοίβι;: ΟΥΠΟΥ οαιβο8 οὗ οὐβουσῦ ταρηῦ 06 ἀδβδισηθα, ὑὰδ [86 Ὀγθ- 
οοαϊηρ ἃγα 186 τηοβὲ τηδίδσια!; δηὰ {η6 Κπον]θᾶρο οὗ (πο, 1 τ 
βίαν ὙΠ ἃ τέσλέ βριγῖῦ, ψ1}} Θμ4 016. τ5 ἴο αϑοοσίδιη [π6 τεϑὺ ψιμουΐ 
ἀιβησα!γ. [Ια βρυάγπρ [μ6 ΕΡ β|168 οὗ [86 Ναὸν Τοβίδμηθηῦ 10 τηνδύ 
ΔΙ ΥΒ ': Το δοτοα ἐπα, Ὀ681468 Π᾿ύοΓΑΓΥ, οὐ 108], ἈΠ σΤΑΙΑσΊ [108] 
δἰάβ, 1Ὁ 18 οββοηςδὶ ἴο {π6 ΟἸ γϊβιίδῃ βίυαθηῦ ἰμαὺ 818 τηϊπα Ὁ6 1η- 
εἰγυοίοα ὈΥ͂ ἐληὲ ϑρίγὲξ ΒΟ οδῃ δἴοπθ ΘηϑΌ]6 ὑπὸ στα τμ8 ποῦ ΗΘ 
[8 οδυθοα ἴο Ὀ6 τσὶ τίθη ἰο 6 τρθ! ΚΟΥ. 

ΟΒΑΡ. Χ, 

ΟΝ ΤῊΕ ἘΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤῊ ΒΟΜΑΝΒ. 

1. ΤῊ ἘΡίδβι16 ὑο ἐμὸ Βογιδηβ, (πουρὴ ΒΡ 1π ογάον οὗ {π16, 18 ὈΪδοοΐ 
ἢτβὺ οὗ α]} {μ6 δροβίο!ϊοαδὶ 1ϑύύουβ, οἰἴμοῦ ἔγοτι 088 ῥγθ-θιαίπθποθ οὗ 

Ἤοπιο, 48 θϑίηρ᾽ [86 τηϊβύγοϑθ οὗ [π6 σου], οὐ Ὀθοϑαβα 10 18 {8π6 Ἰοῃριοδῦ 

ΔΩ τηοϑὺ οοαργθμεπβῖνα οὐ 41} 5.. Ρδ0}}5 ΕΡ: 81.656, ψασγίουβ γοϑαδῖβ 

ἤν Ὀθθῆ δββίρῃθα ἴοσ 118 ἀαἴ6. Ὅδῃ ΤΊ] γϑίθσβ 10 ὑο 186 γᾶν δὅ ; 
Τιδηρίυδ, Βίϑμορ Ῥδδύβοῃ, Ὠγβ. Μη} δα ΒΟΥ, ΕΔΟγισῖαδ, εϊποο- 

οἶπ, ΡΙΟΐοΒθοΣ ϑιυατγί, πὰ οἴμογβ, ἕο 186 γϑᾶν δ7; Ὦσ. ΤΠ ανϊάβοι ἴο 

51 οΥ 88; ΒατοηΐυΒ, ΜΙοΒΑ6118, γᾷ Βαχτϊηρσίου, Πγτβ. Βϑηβοη ἀπά 

Τιατάποσ, ἀπά Βίβῃορ Τομϊπα, ἰο {μ6 γϑὰγ ὅ8; Μι. ΑἸξοσὰ ἴο {πὸ 

Βερὶπηΐηρ; οὗ 68; Ατομθίβμορ ἴβμοῦ δῃὰ οὖν ΒΙ0]6 ΘΒΣΟΠΟΪΟρΡΎ, ὕο 

186 γϑαῦ 60; Ὦγ. Ηβίοβ ἰοὸ {μ6 επᾶ οὔ ὅ8, οΥ {86 Ὀερίπηΐηρ' οὗ 69; 
δα Εοβϑηγαΐ]]ον ἰο {86 πᾶ οὗ {86 γοᾶγ ὅ8. ΤΏ τηοβὺ ργοῦ8ῦ]6 ἀδίο 
15 {μαὉ τ ΒΙΟἢ αϑδῖσηβ {818 ΕἸ Ι8Β|16 ὑο {π6 Θὰ οὗ δ7, οὐ ὑπὸ ὈθρΊππιπρ 
οὔ 68 ; αἱ πμιοι ἄνα 5:. Ῥ8ὺ] νγὰβ αὖ Οοσϊμίθ, ψβθηο 6 ἢ6 γγ88 ὑΓῸ- 

Ῥαγίηρ᾽ ἰο ρῸ ἰο 6 γαβαϊθτι πεῖ {π6 ΘΟ] Θοομβ ΒΟ μδα θθθη πηϑάθ 
Ὀγ (86 ΟἸγιβεϊδηβ οὐ Μαοοάοηϊα δὰ Αομδῖ Ὁ ἴμδὶρ ΡΟΣ Ὀγοίγθῃ 

ἴὼ συάαα, (Βοπι. χν. 2ὅ---27.)) ὙὴῸ Ερὶ81160 γγχαὰβ ἀϊοίαιθα ὈΥ {Π0 

1 Τοοκοῖβ ἘΒΒΔΥ ἴον ἴπ6 πηδετγείαπάϊηρ; οὗ 5:. ῬΔ0]8 ἘΡἰ8.168 (ὕοσκο, νοὶ. 111.}, Ρ. 276. 

εἰ ξεᾳ. 06 αἶθο Ὦτ. ατανεβ᾿β ἘΒβΑΥ͂ οἡ ἴῃ ΟἸΒΑΥΔΟΙΟΥ οὔ ἴ6 ΑΡροϑῖ]ο8. δηὰ Ἐγδηρο ἰδ.8, ΡΡ. 

146.-.168., ἴογΥ ΒοΙῃ6 86] ΤΕΙΊΔΥ ΚΒ Οἡ [86 ΟὈΘΟΌΓΠΥ οὗἉ 8, 1).8.}᾽ 8 ἘΡ β|168. 

3 ΤῊΪΒ ορίπίοῃ ἰ8 80 ἰβίδοίουν νἱπαϊσαθα αἵ σοηβί ἀοΥ8 Ὁ] Ἰοησία, ὈΥ͂ Ὁνγ. 7 . Ἐ. ἘΠδίὶ, ἴῃ 

4 ἀἰδροτιαιίοη, 126 ἰσπιροτο, φμο Ῥαμιὲ ερϊδίοἱα αὐ Πυπιαποα δοτὶρία διί (Τυλίηρω, 1789); 

γορτιπίεὰ ἴῃ Ῥοιθδ πὰ [ἐαρεγι 8 ϑγ]οσο Οὐπποιίδιοηττα ΤΙμοοϊοχίσασγαπι, γο]. ἰἰο 

ὉΡ. 541-74. 

γΟΙ 1. "Ὶ, 



514 7ηέγοαμοίίοῃ ἕο ἐδο Λῆοιο ΤοϑίαηιεΉζ. 

ΔΡΟΒΕ]6 ἰὴ (86 ατοοὶς Ἰαπραδρο᾿ ἰο Τογίυδ ἢΐ8. διημδπιθηβὶβ (χυΐ, 92.) 
δηα νγα8 βοηῦ ἴο {π6 σμυγοῦ δ Εοτηθ, ὃν Ῥῆωρα, ἃ ἀδθβοοῆπθββ οὔ ἴδ6 
οὔτοι αἱ Οδποῆγοα (χυ]. 1.), ῃοβα ἸΟΌΓΠΟΥ ἰο Βοπιο αἴοτάρα 8ι. 
Ῥδι] δὴ Ορρογίπ τυ οὗ τειπρ ἴο {π6 ΟἾ τ. 188 ἴῃ (δαὶ οἰϊγ. Τῆδὶ 
ἢδ ψτοίρ ἴτοια (ὐογϊ πίἢ 18 ἔσο ῦ ουϊάθης ἔγοπι Βοιηδηϑ χυΐ. 23. ΤΠ ΘΓα 
δ 86η48 βαϊυϊαίοπβ ἔγοτα Εἰγαβίαᾳᾳβϑ [86 ομδι οσ]δῖη οὐἩ Οογιπίδ (τ Βῖ οὶ 
οἰἵν, τγα ἰδασὰ ἔγοτα 2 ΤΊμα. ἱν. 20. γγὰ8 {πΠ6 ρἷδοο οὔ [18 σϑϑι θη), 
Δηα ἔγομι (δίπβ, τυ ῆο ᾿Ινβα αἱ Οουπίῃ (1 ΟοΥ. 1. 14.)}, σοὶ 5... βυὶ 
ἰδγπι8 Ὺ᾽8 ἢοβϑέ, απα ἰδ6 Ποβὲ οὗ 4}} {86 (τὶ βίϊδη ομυσοῦ ΤΠ 6Γα. 

11. Ταῦ {μ18 [ριβι16 ᾶ8 αἰνγαὺβ ὕθθη δοκποπνίοροα ἰο 6 4 
σϑηιϊΐπα πα δι ῃθηῖῖο ργοάυοίοη οὗ δι. Ῥϑυὶ, 18 αἰϊοδίθα ὃγ τὴ6ὲ 
ΟΧΡΙο88 ἀθοϊαγαίομβ δηα αυοίδίομβ οὗ [τϑηθυβ3, ὙΠΟΟρΡὮΙ] 8 οὗ 
Απιίοοῖ ὃ, ΟἸοιηθηΐ οἵ ΑἸοχαπάσια 4, Του Δ δ, Οτίσθῃ δ, ἀμ ὈΥ 4]]} 
ΒΕ Ὀδοαποπί ΘΟΟ] ΘΒ] 8016 8] ΥΙΘΥΒ. [Ὁ νγᾺ8 4180 οἰϊβα οὐ δἰ] υἀθα ἴο ὉΥῪ 
[Π6 δροβίο!ο Εδιμογϑ7, ΟἸθιμθηΐ οὗ Βοιης", ῬοΙγοαγρ9, ἀμὰ ὈΥ {86 
οἰ το 68 οὐὗὁἨ Ίθηη6 ἀπά Τγοηβ,}9 

ΤῊΘ ροπαϊμθηθβ8 οὗ ομδρίθυβ ΧΥ. Πα ΧΥΪ. 88 Ῥθθῃ οἱἁὨ ἰδΐβ γϑαγϑ 
πηρυσποὰ γ Ηθυμηδηῃ (πη ρᾶγ), ϑεπλίον, ϑομοῦς, ἘΠ Ποση, δηά 
ΘΒ ΘΟ ΠΥ Παισ, ὙΠΟΙ͂Γ ἀγσιιηθηΐθ αν ὈδΘη Θχδιηθα ἴῃ ἀείδ!}, 
ἀπ πιοϑῦ 8. {|8 Δ 0 ΓΟὙ]Ὺ τοξαϊοα Ὁγν Ῥτοίδββοσ δίυδγί, ἴῃ δ15 πίτοάας 
το 10 {Ππ6 Ερίει]6 το (Π 6 ΒοιδῃΒ ᾿; (866, ἰοο, αν! ἀβοη Β [ηἰγοάυς- 
τίοη, 11.188 ---196. δηα )6 ΥΥ̓͂ οὐΐο᾽ Β (οτατηθηίαγυ), ἰμ6 γϑβ]ῦ οὗὨἨ τ οεο 
ΤΓΟΒΟΔΙΟ οΒ. ργόνοβ γεέ, ἰπαῦ {Π6Γ6 18 ἢοῸ ᾿πίθσῃδὶ ονϊάθποθ ἰὼ ργοτα 
{πὸ {Π656 Παρίου γα δρυγίουβ; δηὰ δεοοπαϊν, ἰμαῦ ἢοῸ δχίθσπαὶ 
ον! ἄσηςα οὗ Δ.Ὺ σοΟρβι ἀθγα 6 νυ οἰρῦ σα Ὀ6 δα ποραὰ ἴῃ ἔανουγ οὐἁὨ {}}18 
ΒΡ μοι !οη. ΑἸ] 116 πιδπυδβοσιρίβ οὗ ἀγ6 Οὗ ΔΩῪ δὐιπουῖΥ (πὰ 
Β016 ὙΑΙΊΘΙΥ 88 10 1Π|6 ροβιοη οὗ ΧΥ]. 26ὅ---27., ἀῃηα 1 {Π6 οταϊβϑίοι 
Οὗ {πε 6 νβύβ68 ἰῇ 8 ἔθ 68568,} ΔΓ6 Οἡ [Π6 8146 οὗἩ {Π6 σ'θπΌ ΘΠ 685 οὗ 
{Ππ|686 ομαρίογβθ, ὁ ϑγοπὶθ ΤΑ 008 "2, (παῦ 6 Κῆθνν οὗ ΒΟυη8 τη ῃ υβογρίβ 
νος οα οι] χνὶ. 28ὅ---27.; δηα  οἰβίθιῃ οἱἵΐθβ 4 (ὐσάοχ 1,8 
Ψ] 161} 180 οχηἱῖϑ [Π056 νθσθθθ. Βυῦ 1 τοραγαὰ ἴο 4]] [16 τϑαὺ οὐ 189 
ββθομ ἀπᾶὰ βἰχίθοη ἢ ομαρίοσθ, 0 δυϊπουϊυ ἴγομῃ τηδηυβοσὶ ρίϑ, 
ἔαίμοσβ, ΟΥὁ ψϑυβίοῃβ, ὙΑΥγα 8 τ18 1ῃ ϑαβρθοίηρ, ἱΠοιη. 

111. ΤΙ δογιρίυγεβ ἄο πού ᾿Ἰηξοστῃ υ9 δ τ μαῦ ἰἰπη6 οὐ ΒΥ͂ Ποπὶ 
{π6 (οΒρ6] νγαϑ ἢσβι ργθδοβοὰ δὖ οπι8β. Τῇοβθθ ὙΠῸ αββογῦ ὑπαὶ (6 
ΘΒυγοΒ ἴῃ {παΐ ΟἸΤΥ̓ 88 Τουπα θα ὈΥ δὲ. Ῥεύθσ, δῇ ρσχοάιιοθ πὸ βο]ὰ 
ἔουπάφίίοη ἔῸΣ {ποῖγ ορϊηΐοῃ  ἔοσ, 1 δ δὰ ργθδομβεὰ {μ6 (ἀοεροὶ 

 Βο]]αστηΐπο δηὰ ϑδ]τηθγου ἱπιαρί πο {Π6ἰ {Π|8 Θρίβ116 νγὰβ τυ τε ἰπ 1, δέῃ, αὶ ([ἢϊ6 πο» 
ἐΐοη 8 οΘοηϊγδάϊοϊοα Ὁ 186 ψ]11016 οσυττεηὶ οὗἩ ΟἸγἰβοίδη ἀπ  ΌΥ ; δηὰ Φο;πη Αἀτγίδη Βοϊϊοῃ, 
8 Θοτγμηδη οτίτίς, ἔδηοίοὰ {πὲ ἰδ 88 τγιτίο ἰῃ Ατδιηαὶς, πὶ 6 νγῶϑδ ΘΙΏΡΙΥ τοίαϊοὴ τῇ 
Οὐοβθϑοι, Ὑίδοσ, Ηρσγμ. ὅδοσ, Νον. Ταβι. Ρδσ ἰΐ. ἢ. 854, ἘοΒοτ ΠΟΥ, βοδοὶδ, τοὶ. ἱΐ 

859. 
᾿ 8 Ταγάποτβ Ἴ οὐκϑβ, 8νο. γοϊ. ἰΐ. Ῥῃ. 163---1 65. ; 410. νοΐ, ἱ. ΡΡ. 868, 8369. 

8. Ιυϊὰ. ϑνο. νοὶ. ἰϊ. ΡΡ. 195---199. ; 410..νο]. ἱ. Ρ᾿. 8385---388. 
4 ΤΌΪα. 8γνο. νοὶ. ἰΪ. ρῃ. 332---224. ; 4ἴ0. νο]. ἱ. ΡΡ. 400---402. 
δ Ἰ0]ὰ, ϑνο. γο]. ἰΐ. ΡΌ. 266---272. ; 4ἴο. νο]. ἱ. ΡΡ. 424---428. 
9 Τοϊὰ. ϑνο. τοἱ. ἱΐ. Ῥῃ. 875---377. ; 410. το], ἱ. Ρ᾿. 482---484. 
γ᾽ Τοϊὰ, 8νο. νοΐ. 1ΐ. Ρῃ. 471, 472. ς 410. νοϊ]. ἱ. ὑ. δ85. 
5 Τυϊὰ, ϑὃνο. γν0]. ἱΐ. Ρ. 85. ; 4ϊ0. νοΐ. ἱ. Ρ. 2396. 
5 Τοῖὰ, ϑνο. υοἱἹ. ἰΐ. ἢ. 94. ; 410. νοὶ. ἱ. Ρ. 329. 
Μ Ιροϊά. ϑνο, γο]. 1ϊ. Ρ.1 51]. ; 410. νοἱ, 1. ρ. 861). 
" βιυδχί᾽β ΟΟΠΏΤΩΘΏΪΑΣΥ οὐ ἴπ6 ἘΡρΐδ116 ἴο [56 Βοπίδηδ, Ὁ. 42---δ0. 
12 Ἡϊοσοηγμαὶ Οοπηι. ἰὼ ΕΒ. 1]. δ. 



Οη ἐλε Ἐρέδίϊο ἰο ἐλε ἸΠοπιαη. δῚ ὅ 

ἘθοτΟ, 1 18 ποὺ ὩΚοῖγ (παὺ δυο δὴ ουθηΐ σου] μαννα Ὀ6θῃ Ἰο ἅππο- 
υἱοοὰ ἴῃὰ {π0 Αοίβ οὗ {π6 Αροβίϊθϑ, στ βοσα [86 ἰαῦουγβ οὗ Ῥοίοσ ἃτθ 
ῬΑΓΕΟΟΪ]ΑΓΙΥ τοαϊθα ψἱ (Πο86 οὗ Ῥαδυ], νι ϊοἢ ἔοστα (μ6 ομοῦ 80}- 
26οὐ οὗ ἐμαΐ ῬοοΚ. Νοῦ ὁδη 1Ὁ 6 τηδ4θ ργοῦθδῦ]α ὑπαὺ (86 δυΐδοῦ οὗ 
118 ΕΡΙ 8116 βῃουαὰ πᾶνα τηϑθ πο γϑΐθδσθποθ ψβδίουοσ ἰὸ {Π]8 οἰγοῦτα- 
βίδῃσο, 1 1 ΒΔ Ὀδθη ἴσα. ὙΒΘΓα 18 811}} 1688 ὈἰδιβΙ ὈΣ] ΠΥ ἴῃ {86 
ΟΡΙΏΙΟΏ, ὑμαὺ π6 σπυγοῖὶ ψγὯ8 ρ]δηΐϊοα αἱ οσμθ ὈΥ {μ6 7οἱπῇ Ἰαθουχβ οὗ 
Ῥείορ διὰ Ῥδυ], [ῸΓ 1ὑ 18 δνυιάθηΐ ἔσγοπι Εοιμδηβ ἱ. 8. {π΄ ῬΑ] δαά 
ΠΟΥΘΥ Ὀδθη ἴῃ {παῦ ΟἿ ὈΓΘνΙ ΟυΒΙΥ ἴο δῖ σι πηρ (818 ΕἸΡΙ8] 6. Α8, 
πονονοῦ, (δ6 απο οἵ {Π18 ομπγοῦ δα γοδοῃοα ἢίτα ἰοηρ Ὀσδίοτο 6 
σττοΐθ {6 ργοβθηΐ Ἰοίϊον (χνυ. 23.), (86 τηοϑῦ ργοῦδ]6 οριηΐοι ἰ8 {πδΐ 
οὗὁἁἨ Ὁγ. Βϑῆϑοη, Μ|οἢΔ6]118, δια θοῦ, Ἐοβοησα ἶ}]οΣ, δα οἴ μοῦ οὐ 168, 
γ12. ἰμαῦ 106 (ἀοβραὶ γα ἢγβῦ ργθδομβθά {μοῦ ὈΥ βοῖηθ οὔ ἴποβθ 
ῬΟΙΒΟΩΒ ὙὯῸ ἤραγὰ Ῥθίασ ργοδοῦ, δπα ογο οοηνοσγίθα δἱ “6 γ 88] 6 πὶ 
οα ἴΠ6 ἄαγ οὗ Ῥεηίθοοβῦ: Ὁ ψ͵ὸ ἰθᾶσῃ ἔτομι Δοίβ 11. 10. ὑπαὶ ἴβογὸ 
ὙΘΥΘ πθη αὖ «6 ΓΒΑ] 6 πὶ), δίγαπφεῦς ὁΥΓ οπιθ, «ειοδ, απα ρτοϑβεϊψέε8. 
ΤΠ686 Βοιηδη “6078, οἡ {πον σοίυση ἤοτηθ, ἀου 1688 ργθδομοα ΟΠ γῖϑὺ 
ο {ΠΡ Θου γγτηθη ὑμογο', πα Ργο Δ ΌΪΥ οοηνογίθα βοῖμθ οὐ ἱμϑτ: 
80 {μαι {μ6 σμυγχοῖ αἱ Βοπλο, Κ τηοϑὲ οὗ {πμ6 ουγσῆθβ ἴη Οἰ6Π1118 
σου ηίΓ68, γγἃ8 δὖ ἢγβύ οοιηροξοα οὗ «678. Βιυΐ 1Ὁ γγαὰϑ βοοὴ θη]αυροα 
ΌΥ οοηνογίβ ἔγομῃ διμοηρ ἴῃ 6 χορ] ρίουβ ῥσοβοὶ γίθβ [0 δ υἀὐκίθτα, δῃα ἴῃ 
ῬΓΟσΘαΒ οὐ πη ψγ)ὲϑ Ἱπογθαβϑα ΟΥ̓ (6 ονίησ ἴῃ οὗἨ {86 ΙἸἀοἰαίγουθ 
(θη ]ε8 τ 8ὸ ρανο ὑπϑιλβοῖνοθ ἰο ΟἸ γιϑὺ ᾿π βυοῃ Ὠυτη 678, {πΠ8ΐ, δὖ ([ἢ9 
ἴπλ6 δὲ, Ῥδὰὶ ψτοίο δῖ ΕΡΙ 8.16 ἰο (Π6 Βοιηδη8, ὑΠ6 1, σΟΏνΘΓΒΙΟῺ ν΄ 88 
ΤΟ ἢ ΒρΟΘῃ οὗἩ ὑπχουρθουῦ {π6 νου]. (1. 8.) Αἰποηρ ἴΠπ6 δαυ]εβῖ 
ΤΩΘΒΒΘΉΡΘΙΒ οὗ [Π6 Δ10ἢ ΟΥ ῥχοπιούδγϑ οὗ 118 ἀοοίγ! 08, ΑΠαἀγΟΠουΒ δηὰ 
18 ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 Θηυμηογαίοα (Εοπι. χνὶ. 7.), δῃα αἷδο Βυΐιβ, [86 βδϑῃηθ, 
ΡΟϑΘΙΌΪγ, Ἡοδα ἔδίμοὺ δβοιϑίθα «θϑὺ8 ΟἸγιδὺ ἴπ Ὀοαγὶπρ [86 ΟΓΟΕΒ. 
(χν!. 18.; Μακ χυ. 21.) 

ΙΥ. ὙΠΟ οοσαβίοῃ οὗ ψυϊηρ (818 ΕἸΡΙΒ116 τιν ΘΑΒΙΪΥ 6 οΟἸ]οο ρα 
ἔγοτῃη (86 ΕΡίδι:16 1861, Ι0 ἀρρϑᾶγβ ὑδδὺ δί. δὰ], ψὸ δα Ὀδθη 
ΙηΔ46 δοαυδιηίοα τ} 411 [Π6 οἰχουτηδίδμορβ οὗ (86 ΟΠ ΙΒ. 1808 αἱ Βοτηθ 
Ὀγ Ααυϊ]α δπὰ Ῥυῖβο}]α (Βοιὰ. χν]. 8), δῃὰ ὮὈΥ οἰδὸσ “6νὴ8 8ο πδά 
Ὀδθη Ὄχραβ]]ϑά ἔγοια Εοπια ὈΥ [Π6 ἄθογθο οὗ ΟἸδυάϊιβ (Αοϑ χν!. 2.) 
ΔΒ ΨΟΓΥῪ ἀθθίσουβ οὗ βοοῖηρ ἔμοτω, ἔπαῦ ἢ6 ταϊρ ιῦ Ἰταρατγί ὅο [6 Πὶ Βοΐῃὴθ 
Βρι γι αὶ οἵδ (Εοτι. 1. 8--- 1 8., χν. 14., χυὶ. 1.); θα, Ὀεϊπρ' ργενεηίθα 
ἔτοπι νἰβιτἰηρ ὉΠ6Ππ|, 48 6 δα ργοροβϑά, πῃ ΠΪΒ ἸΟΌΣΠΟΥ ἱπίο ϑραϊη, μ6 
ΘΥΔ1]6 ἃ Ὠἰπη561} οὗἩἨἁ {6 ορρογίυηγ μα ργοϑοηϊβα 1.861} ἰο ἴηι ὈΥ͂ (86 
ἀδραγίυγο οὐ ΡΌωθο ἰο Βοιηθ, ἰο βαεπὰ ὑμθπὶ δὴ ΕἸ 816. (Βόσα. χυἹ. 1,2.) 
ΕἸΩαϊηρ, μονγονοσ, ἐμαὶ {86 ΟΠΒυσΟ. γ88 οΘοηροβοα ρδυν οὗἩ ΒοαίΠΘῺ8 
ὙΠῸ Δα Θπιργαοθα {Π6 αοβροὶ, ἀμ ῬαγΥ οἵ «678, πο, ὙΠ ΤΉΔΏΥ 
ΤΟΙ ΔΙ ΠΙηρ' ΡΓΟ)] υἀ] 668, 6] να ἰῃ “688 88 (86 Μαεβδίδῃ ; δπὰ βπαϊηρ 
αἶδο ὑπαῦ πλδηΥ σοη θη οηϑ ἄσοβα ἔγσοσῃ [86 (θη [116 σοηνθσίβ οἰ μην 
6408] ργΊν ]οσθ8 τι [86 Ηοῦτον ΟΕ Υβυδηβ {Ὁ ΒΙΟὮ οἰδίτηδ (86 Ἰα 6 
ΔὈΒΟ] πο] Υ τοίιβοα ἴο δαπλῖῦ ᾿}]688 ἐμ6 θη 1116 δοπνοσίβ 6Γ6 οἰσουση- 
1864), [6 πιτοῖθ {π18 ΕἸ ΡΙδι16 ὑο οοΐηροβα {8686 αἰ σθηθθβ, Ὁ σίνιης 

ΑἹ τἴδ εἰϊηθ ἔπε τσοτθ ατοδῦ πυτθοσ οὐ ον δὶ Βοσῆθ. Φοθορῆμθ γεϊδίοβ (μδὐ {ποὶν 
ΠΠΙΩΡΟΓ διποπηϊθα ἰο οἶχῃΐ (πουδαηὰ (Απὶᾳ. σὰ, 110. χνὶϊ, ο. 13.); δοὰ Τίοη Οὐδδϑεΐαϑ 
(0. χχχυίϊ. ς. 17.) ἰαξοστηδ 8 τμδὲ ΠΟῪ δὰ οδίδἰποὰ (πὸ ρῥτίνίϊεχο οἵ Πἰνἱπρ δοοογάϊης ἰο 
ΠΟΙ ΟΥ̓ΤΏ ἰΔνν8. 

81,3 



516 7ηξγοάμοίϊοπ ἕο ἐλ ειο Τοςία πιοηΐ. 

16 ΔΙ]168ὲ ἀοοίγιμαὶ ἱπβίγαοίίοη ἴπ 016 ἀοοίγπ68 οὐ {{Π|π|0 (οβρο] οὗ {8 
σταςο οὗ (οά, ἃ8 ΑἸἸΚα τηθϑῦπρ' {μ6 Ὀ6]1ονπρ 96 Ὁ} ἀπά (μ6 ᾿6]]ονλην 
(θη 1] 68 ἴῃ {Πεῖγ βίδα οὐ παίασγαὶ δ᾽ιοπαίίου ἔσο αἀοά. Ηδ {μὺ8 
Βίγθηριοηα {πὸ (1 οὗ {π6 Βοιηδη ΟΠ στ βυϊδηβ ἀραϊηδὺ [86 1ἸΠΒ᾽ πδίϊοΒ 
οὗ [156 ἴθδομθγβ ; βδὶπρ' Ἀρργθῃθηβῖγσα ἰθὺ ἢ18 ᾿πυο αὕΆΓΥ ΔΌΒΘΠΘΘ 
ΠΟ Πλομλα βου] 6 ἰαγηθα ὈΥ (86 Ἰαύϊοσ ἴο {86 ῥγε)ιάϊοο οὗ [16 

ΟΒρ6Ι. 
Υ Τὴ οΥ̓οΣ }}Υ το υπάἀογβίαπα [Π18 ΕἸ: 8016, 10 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ ὑμδὺ Ὑ76 

Βῃου]α Ὀ6 δοαυδίηΐοα τι (Π6 ἰοηθίθ Ὀθ]ονϑα ὈΥ̓͂ ὑΠο86 τ ἴΟ86 ΘΥΤΟΓΙΒ 
1Ππ6 ΔροΟΒΉ]6 μοῦ Ἔχροβϑβ δῃά οοηΐαΐοθ, [10 18 οἶϑαῦ {πᾶ Π6 τσοῖβ ἴο 
ΡΟΙΒΟΩΒ ὙΠῸ μαὰ Ὀδθα οἰμοῦ (ἀθη]68 οὐ “6γ78, δῃα {μαῦ 18 σταπὰ 
ἀοϑίρῃ γα8 [0 τϑηονα {π6 ῥσγουϊοθβ οαἰοσίδιῃοα ὈΥ Ὀοίῃ {π688 ἀ6-. 
ΒΟΥ ΡΟ 10η8 ΟΥὈ ῬΟΙΒΟΙΒ. 

ΤΠ6 στϑαίονῦ ρασγύ οὗ {86ὸ ΟΕΝΤΥΙΙΕΒ, τ ἢὸ ᾿ϊνοᾶ 1ῃ στοβδ ἸρῃΟΓΔΏΟΘ, 
αἸὰ ποὺ ἰτου]6 {Πποηηβοῖνθϑ ταυοῖ σοποοσῃῖηρ ἴΠ6 ραγάοη οὗὨ ᾿μοὲν 818, 
ΟΥ ὅπ6 βαϊναϊζοῃ οὗ ἐπ ὲγ βοι}]β.: δῃᾷ {πῃ σοϑὶ θοϊϊονϑα {πὲ (Π6ῚΓ νἱσίιθϑ 
ἀοβοσνϑα {π6 ἔδνοιγ οὗ {μοὶγ ρσοάβ, δἰ ΠΥ ἴῃ {818 του] ΟΥ 1ὰ [Π6 ποχῖ, 
1{ {πο γ6 ΤΌΣΟ δηγηρ’ ἴο ὀχρϑοῖ αἴνου ἀθαίῃ. ΤΠ ΘΥ αἶβο ἱπουρδΐί ὑμαῖ 
{Π6 ΣΡ νἱθ68 ΟΥ 8118 Ε͵Θ δχριδίθα Ὦγ {ποὶν σἱγίιθϑ, Ἔβρθοῖα!ν 15 (ΠΟῪ 
ὙΟΙΘ ὑχΈ ]Υ ΒΟΥΤΥ͂ [ῸΓ {Π6 ΟΥΠ16Β ΤΠΟΥ͂ ἢΔα σομηται 66 ; 0 {ΠΥ ἀφο]αγοά 
ἃ Ἰηϑη ἴο 6 ἱηποσθηΐ ΨὙὺπ0 τορϑηίθα οὗ μῖ8 ἔδ. [Ι͂ἢ ογάδυ ἴο Ἔδχρίδίθ 
{186 τηοδῦ ΔίγοοϊοιΒ ΟΥΙΠ]68, ΠΟΥ δὰ Τϑοοῦσβο ἰὸ ρυτβοδίοηθ δα 
ΒΒΟΓΙΠΟΘΒ, Δ Πα βοιηθίϊπι68 οἴεγοα ἢπηλδη υἱοί π}8 ; Ὀαὺ [86 νγδαϑὺ δοηρ, 
(θὰ τδιηἰδιποα {πὶ ποίῃϊηρ γᾶ8 τοσο δῦ 0 ἄρρθϑβο 86 11 ΠΥ 
[Βᾶη 84 ομδῃρὸ οὗ [16. 

ΤῊΣ ΕἾ78, οὐ [86 οἶδοσ μδηά, αἰ] 6α 41] δ Κ᾽ πα ᾿πίο (ἄγαα ο[88868. 
ΤῊς ,γεέ γγ8 Θοτηροββὰ οὗ τἱρῃίθουιβ πιθῃ γΠο86 στρ δουδβπθβϑα οχοθθαρά 
ὉΠΟΙΡ 8108 ; [86 δεοοπα ΘΟΙΑΡΓΙΒ6α {Πο86 ΤΠΟΒ6 ΥἹρ δου Βη 688 τγ88 ΘΑῸΔΙ 
ἴο ΤΠΘΙΡ 8128; δηά {μ6 ἐλίγα οοπίδι ρα ψιοϊοα τηθη, 086 818 ὝΘΓΘ 
ΠΟΙ ἴῃ ὨΠΠΩ ΘΓ (δὴ {Π6}Ὶ ροοά ἀδοοά8., ὙΠον τπουρθΐ, μουγονοσ, ὑμδὺ 
ὑπ6γ6 γγὙ88 ΠῸ ῬΘΥΒΟῺ 80 ΤἹρ θοῦ 88 ποῦ ἴο βίῃ ἴῃ πθϑᾶ οὗ ρϑγάοῃ : 
Ῥαΐξ {Β6γ Ὀ6]ΙΘνοα (μαὺ ὑπον βου α ορίαϊῃ 10 ὈΥ͂ ΓΕρΡΘῃίδηο66, ᾿; 00ῃ- 
[ββϑίοῃ οὗ ἘΠ ὲγ β:}8, ὈΥ͂ δἰ πηϑριν!ηρ, ὈΥ̓͂ ρΥΆΥΟΥ, ὈΥ [86 ΔΙ ΠΟ 8 τ ῖ ἢ 
(ὐοὰ δοηΐ {πθηὰ, ὈΥ ἐμ6 1" ρυσ Πολύ 8, βδουιῆοοβ, δη ἃ οἤδηρο οὗ 116, 
Δα 4ῦονο 411 ὈΥ {π6 βο θη Βδουῆοθ σι ]οἢ γγᾶ8 ΔΏΠΌΔΠΥ οἴἴεχοα οα 
186 ρστοδῦ ἀΔΥ οὗ αδἱοπδηγθηῦ ; ----πά 1Γ ἸΠ6γ6 γοϑῦ σϑιμλδὶ η6α δηυὑπηρ 
ἴο 6 ραγάοπαά, δνοσγίμπρ' (ΠΟῪ 8414) ψουἹα θ6 οχρίαίθαὰ ὈΥ ἀθδίῃ. 
Ἐυγίμον, (86 τχοϑύ Ζϑδϊουβ διηοησ {86 «6νν8 δα οσίαι θα ναγὶοῦβ οΥΤῸ- 
ΘΟ ΟΡΙΠΙΟΏΒ ΓαΪδίνγθ ἴο {δποὶν )81Πολύϊοη, ἴο 1{π6 οἰδούίοη οὗὨ {μοῖγ 
δύο, 8π4 (0 ἰῃ6 Βοιηδη σονθγηπιθηΐ, τ μ]οἢ 10 18 ᾿πιρογίδηῦ ἴο ὁοη- 
βἰθγ, αϑ δῖ. Ῥδὺὶ [88 τοΐαϊθα (ἤθη αὖ ὁοηβι ἀθγα Ὁ] 6 ᾿θηρίμ πὰ {118 
ἘΣ ΡΊ5616. 

1. ΤΊια “618 αβϑιριιϑα (Πγθ στουπαᾶβ οὗ υβ! βολίίοη, ὈγῚ ψιοῦ (ΠΟΥ 
ΘΙ ἀοΙνογθά ἔγοιῃ {π6 συ] δηὰ ρα πΙϑῃτηθηῦ οὗ δβἰπ ; ΥἹΖ. 

(1.) Τλε ετίγαογαϊπανῳ ρίείψ ἀπά πιογὶξ 077 ἰλεῖγ' ἀαποοδίογα, ΑὈταβδτα, ἴβαδο, 800, 
δηὰ [86 ὑπνεῖνθ ρδύσι τ 8, δὰ [86 οονοπδηΐ αοἂ τηδᾶδ πὶ μ6πὶ; ἴον [86 β8κα οὗ 
ὙΠ 1ΟΝ Ρἱοίγ, 88 Η μδὰ ῥτγοιηϊβοα ἴο 0688 ὑποὶγ ροϑβίδσ:γ, (Β6 Ὺ ̓πουραῦ (ἐμαὶ {818 
οονρηδηῦ οὐϊρεὰ Ηϊωι ἴο Τογρῖνα ὑμοῖγ βη8. ΤῊ8 ΘΥΓῸΡ ἰ8 οοπξπι δα ὈὉγ δῖ. Ῥδὺυ] ἴῃ 
1π6 πίπι ομαρίογ, ΒΟσΟ Β6 βῆυνβ ἐμαὶ οα 8 ῥγοιηΐθοβ Ὑ6ΓῈ τηϑ6 ΟὨ]Υ ἴο 86 
ΤᾺ ἃ] ἀδφβοοηἀδηΐβ οὗ Αὔγϑμδαι ; δηά ἰὴ ἴμ6 ἰαϊίον ραγὶ οὗ μὲ δ ἢ δα ἐρρ πο ἢ 
ΘΦΟὨΗ͂ΣΠ8 [8 ΘΒΒΟΥΟῺ ἴῃ ομδρίθγ ᾿1ϊ. 29, 80. (μαῖὶ οὰ ν͵|88 δἰϊϊε {88 ἀοὰ οὗ [89 



Οἡ ἐδλε Ἐρικίϊο ἐο ἐλς Ποπιαπϑ. δ1} 

2.8 τη σοηι 768: ἀηᾶ {πδὺ 88 β'η δῃᾶ ἀθδίἣ Βα σοϊηα 'π {πγουρἢ {Ποῖ δουοπαπὶ 
Β6 81 δια ουπιπλοη ἔΔύμοΥ Ααδπη, 80 8μου]ὰ 118 Ὀ6 ρίνεη ἴο Ὀδ]θνθγϑ ἔγομπι δποι 
Ὁοΐδ Ὁ. 1π6 οοηπιοη Ἡδὰ οὗ [6 ἤθν σονθηδηΐ, 965118 ΟἾ τ 8. 

(2.) Τλεῖν ἀποιοίοασι οὗ Οὐἀά ἰλγοιρὰ ἐλ ἰαιο 97 Οὐά, απὰ ἱλοῖν αἰϊίρεποθ πῃ λα 
᾿ δέμαν 9 ἰλαὶ ἰαιο : σι Ἀ1οἷλ {ΠΟΥ͂ Θϑτἰπιαῖθα 8ὸ ΒΙΡΆΪΥ 88 ὕ0 πλδῖα ἰὑ ἃ ρῥἷοδα ἴον [6 τὰ - 

ΤῊ β51 00 οὗὨἨ {ΠΕΣ 81:π8. 1π ορροϑιυοη ἴο {818 ποοῃ, δι. Ῥαὺϊ ρσγονβϑβ, ἰπ {86 βεοοπά 
ἐν γρὲὶ ὑμαῦ πιδῃ ἰδ }υϑιθοα, ποῦ ὈΥ ἴ86 Κποπν]θάρθ, θὰΐ ὈῪῚ 116 οὈβαγνδηοα οὗ 

6 ἰαν. 
(3.) Τῆδο τοογὰϑβ Ὁ ἰλὲ ἴαιυ, πὶιοῖι γοτα το οχρίδΐθ βίη  πβδπαα {16 76 νγ8 ἰηΐδστοὰ 

{πδὺ (16 (ἀοπ 1168 τϑυδῦ σοσοῖνα (6 ψ80]6 ἰὰν οὗὅὁἨἁ ΜόοΒαϑ, θβϑρϑοΐα!!γ οἰγοιυτηοσίείοη, 
ἴῃ Ογάον ἴὸ Ὀ6 7υδι θα ἀπ βανθῆ, -- ὰ οἵ μοῦ πογάβ, ὑ(μαῦ ἸΏΘΓΘ 88 πο βδί νδίϊοῃ 
ουΐ οὗὨ (πὸ ον δι Ὀραγ. [πη ορροβιίίοη ἴο {πΠ|8 ουτοηθουβ ἰθποὺ, δῇ. Ῥ4}} ἰδῆς. 8 
{μδὺ (86 [μον] τῖςα] Ἰανγ ἀ068 ποὺ Ἔχρίδῦθ, θαῦ ΟἸΪῪ ΤΟΥ 688 βἰῃ ἢ δηὰ (ἢδὲ 10 Ἔχ θιιρ  ῆοβ 
ΟὨ ἴδε βου βορὰ ὑδαβίβϑ [Π6 ρυπίβετηθηῦ ἄϊ6 [0 ἴ6 δίππογ. (111. 20.. ν. 20.) 

2. Τηα ἀοσίτιπο οὗἔἁὨἁ [86 “68 Θοποοτῃίησ δ᾽ θοίϊοη τγ88, μα΄ 45 (οά 
Πιαᾶ ῥγογαϊβοά ΑἸ γάμπαιι (πα ΗἨδ πψου]ά Ὁ]688 ἷ8 βεϑά, {πα Ηδ ποιυ]ὰ 
δῖνα 1 ποῦ ΟΪΥ {π6 ἔσθ βριγιίιαὶ Ὁ] βϑίησ, Ὀὰ 4130 {π6 Ἰδηᾷ οὗὨ (α- 
πδλπ, Δηα ὑπαὶ Η6 ψου]ά βυδν 1ὑ το αν 611 {πογὰ ἴῃ ῬγΟΒΡΟΥΥ, ἀπά 
ΘΟΠΒΙΔ6Γ 10 88 Η!8 οματοῖ ἀροη οαγίῃ ; {πογϑίοτ ὑΠ18 ὈΪθβϑίηρ ὀχίαεπάϑα 
10 ἴἢο 1Π6ῚῚ ψ 8016 παίϊοη. ΤΏΘΥ δββοσιοα (δαὶ αοα τγαβ δομπα ἴο [18] 
ΤΠ|686 ΡΓΟΠΊ868 [0 ΘΥΘΥῪ «67, Ὀθοαυδα ἢ6 γγ8ἃ8 ἃ ἀδδβοθηδηΐ οὗ ΑὈγαμδπι, 
ὙὙΒΟΙΠΟΥ ἢ6 Ὑ6Γ6 Τρ ΘΟῸΒ ΟΣ ΜΊΟΚΘά, ΔΙ] ΟΥ̓ ἀπ 6] ονηρ. ὙΤΠΟΥ 
δνθῃ ῥ6]:ογοα {πὸ 8. ῥγορμοῦ οὐρῦ ποὺ ἤο ργοπουποα δσαϊηϑῦ {Π|6ῚΣ 
πδ[Ίοη ἴπ6 ΡτΟΡἤΘοθ8 τ τ ΒΙΟἢ ἢ6 νγᾶβ ἸηΒῃ ΓΘ, Ὀπ ννὰ8 Ὀοιπά ἴο 
τοϑιδύ (86 .}}} οὗ (ἀοά, ὈΥ ρῥγαγίηρ, κ Μοβθβ, {παῦ Π1Β ἤδηα τηϊρἢῦ 
Ὅ6 ὀχρυῃροα ἴγοτα (πΠ6 Ῥοοκ οὗ 116. Τῆθ86 «6 νν]18}} ΘΥΤΌΓΒ 1] δέγαῖθ 
1Π6 ἀσυπιοηίβ οὗ δι, Ῥϑιὶ τοϊαῦνα Ὀοΐμ ἴο πδίϊομδὶ οἱ θοϊϊοη δηά ἴὸ 
{6 οαἷ οἵ (ἀοά 1ῃ 4]] 118 Πγηθδη1ηρ8. 

3. 10 18 ψὸ]}} πόσα ὑπαὶ (π6 ῬΠΑτβθοβ, αἱ ἰοαϑὲ ἰἢοβθ γῆῸ 616 οἱἔ 
{Π6 ῬΑΣῪ οὗ υἀκ8 {π6 Οδυϊοπὶῖθ οὐ ἀδ  ] δ, ομουῖβῃ6α [Π6 τηοϑὶ 
τοοί θα Δυθγβῖοη ἰο ἐοχγεῖρῃ τηλρΊβίγαίαθϑ ; Δ Πα ἔγοιη ἃ 8188 1 θυ ργοί θη 
οὗ θϑυῦ. χν!. 16., ἐδουραῦ 10 ἀπ] αν 1} [0 ῬΑΥῪ {τιθαῦθ ἴο, ΟΥ̓ Το Δοκπον- 
Ἰεᾶσο, [π6 Βοηδῃ θαι ρογοσ ΕΧρθοίηρ ἃ Μοβϑίδῃ Ὑπὸ νου] οϑί- 
ὈΠ18}} ἃ ἐθι ρΟΓᾺ] Κἰησάοι, δπᾶ ᾿θογαῖθ ἔπθπὶ ἔγομ π6 ἀοτῃϊηίοη οὗ [86 
ΒΟΙΆΔ}83, (Π6Ὺ 6ΓΘ Τρ6 [ῸΓ ΓΘ 6]]οη, δηα αὖ 4}} {1π|68 Τοδάγυ (ο {γον 
ΟἹ {π6 γοῖο. ὔνϑῃ {Π6 96)}8 δ Βόοπηθ πδα δἰγοδαυ ὑδθριῃ ἴο ογθαῖθ 
αἀἰϑέυγθαημοθβ τοῦ οσσδβιοηδα {μ6 οὐϊοῖ οὗ (ΟἸαυάϊυβ, υἰνα0 41} «6νν8 
βου α ἀερατί ἔγοπη Βοπιθῆ; δηα 88, 1π {086 ΘΑΥΪῪ {1π|68, {π6 (ἢ τ]8- 
ΦΙΔῺΒ ὙΓΟΓΘ ΟΘΠΏΘΓΆΙΠΥ οοπξουπα θα νῖῖῃ [Π6 «7678, 10 18 ποί ΠΡ αν ΠΑ οὰ τὸ 
ΡοίΒ ττόγα ᾿ποϊυ ρα ἴῃ [818 ἄδθοσγθο Αἵ {Π18 Ὁπ6 4180, [μ6.ογ οὗ Βοτηθ 
οοηίαϊ θα τ Ί η ΠΟΥΒ6 1 [Π6 β6648 οἵ ᾿πβυγγθοίζοῃ δηα οἷν} τγᾶσ. ΤΊο 
δβθηδῦθ νγ8ἃ8 ΒΘΟΓΘΟΥ͂ θα] ουΒ οὗἉ {π6 διαροσου, χῆ0 1ῃ 18 ὕυση βυβροοίοα 
{π6 βομαίθβυ Τὴηα ἰτἴδ θυθὴ οὗ [Π6 δ ΡΟΓΟΡ Μγὰϑ8 βϑ]οπὶ ἔγεθ ἔγοηι 
ἀδηροῦ ; πα {86 βυσοσββίοη ἴο (ῃ6 [ἤγοηθ, Δέου {Π6 ἀδαῖῃ οὗ ΟἸδυάλιε, 
γγαϑ Ρυγο αβοα ὈΥ Ἰαγρθβαθθ ἴο {π6 ωρογὶαὶ συλγα, 1 {Π6 ΡΟ] οΑ] 
ΠΟΙΙΟΏΒ ΟΠ ΘΥΙΒΉ 6 Ε τπὸ 1608, 16 18 πὸ ποηῆον ὑπαῦ {Πα Υ, 1 Βανθγαὶ 1πη- 
βίδῃοαβ, ρᾷνϑ οδιβα οἴ βιιβρισίοη ἰο {πὸ Βοιηδῃ ρονθγημλοηῖ, 8ὸ ψου]Ἱά 

1 Οοιαραῖα Μαῖξ, χχὶϊ, 15--:22. ψ ἢ Φοβορῆαβ, Ἀπὸ. δά. 110. χνὶϊ!. 6. 3. Ιὸ 8 ἃ 
τηαχίτη τῖ ἢ ὑπὸ 96 νν5 τηδὲ ἐλε τσοτϊά τσα5 σίυθη ἰο ἐδλε 7ογαείἐεϑ; {ἰναῖ ἸΠΕΥ δμοι]ὰ ἢδᾶνθ [86 
ΒΊΡΓΟΙΙΘ ΓᾺΪΟ ΘΥΟΙΥ͂ ὝΒοΓΟ, διὰ τπδὲ τὰ 6π11168 Βμου]ὰ θ6 {Ποῖγ ν4588}8, 

2 Ζοβορῆιυδβ ἀς Β6]}. δΦυᾷ, 110. νἱξ. ο. 81. ϑθιιοϊοτιῖα8 ἴῃ Ὑ οβραβίδηο, 6. 4. Ἔδοϊίυβ, Ηϊπδ. 
110. 1], 6. ὅ. 

5 Αεοἴῃ χυϊΐ. 2. διιοϊοηΐιβ ᾿π ΟἸδαάίαηο, Ἐς. 95. 
"μ}, 



δ18 7ηἰγο(μοίζοη ἐο ἐδε Λῆοιο ΤοΞείαηιεηΐ, 

6 »]λά οὗἨ δι ὁρρουϊα μιν 0 ΘΧΡΘ] ἔγοπα ὑΠπ6 Οἱ ΟΥ̓ ῬΟΓΒΟΠ8 80 ὙΓΘΓΘ 
σοηβιἀογοα ἀδηρθτγοιϑ [0 18 ρθδοθ δηα ΒΘΟΙΤ ΕΥ̓͂ : ΠΟΓ 18 1ἴ ἐπι ρΓ Ο 80]6, 
οη {18 δοοουηΐ, ἐμαΐ (86 ΟἸ γιϑδηθ, ἈΠῸ δὴ 1ἄδα οὗἉ Ὀεϊπρ' [πα ρεει- 
ἤαν ρεορίο 9. Οοά, ἀϑὰ ἴδ δι) 6οίβ οὗ π18 Κίησ΄ομι 4] 0η6, τπϊσϊ ὃ6 ἴῃ 
ἀδηροῦ οὗ Ὀοϊηρ τη δοίθα τὰ [ΠΒο86 ὉΏΓΌΪ ἀπὰ τ 6] }ΠἸου8 δα ὑἸτ (8, 
ὕπαοσ Π686 οἰγουτηβίδπορβ, ὑποσγοίογα, δύ. δὰ] Ἰυᾶρσοα 1Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο 
Ἔσβοσί 186 Βογλδῃ ΟΠ γἸβΔη8 [0 Βαϊ ΡΟΔΟΘΔΌΪΥ ἴο ἴπ6 ρονθγῃπιθηΐ 
Ὁηᾶον ἡ Βιοἢ {Ππ6Υ ᾿νοα. Ηδ {6118 {π6ῃι, ὑμαὺ 116 ροισοῦς ἐδαΐ δὲ (λοι. 
ΧΙ, 1.}, οσ (π6 οοπϑεϊ αὐοα Δαν οΥ 168, αγὸ ογάαϊπεά 9. Οοα, διὰ ἔοΥ θ᾽ ἀ8 
1Ὠδῃὰ ἴο τ θ 416 νυ {ΠἸο86 γγᾷο δηἀοανουγοα ἰο εἴἴδοί ἃ οὔδησο ἴῃ 1Π6 
Βονογημγθηί. ΤΒ6 γοὶρηηρ᾽ ΘΕΊΡΘΓΟΣ αὖ {{18 {1π|6 νγαβ {Πππὺ ταομβίοσ οὗ 
Ἱη]αυγ, Νοτγο. 
ΥἹ. ΤΙ ργθοθαϊηρ νἱον οὗ [Π6 ἰοποῖβ Π6]4 Ὀγ {6 Η ΘΑΙΠΘῺΒ ἀπά «68 

οὗ Βομλα ν}}}} ΘῃδΌ]6 8 ἴο δϑοοχίδιη (Π6 ὅσορΡἘ οὐ ἀοδίρῃ οὗ δι. δὰ] 
ἴα τυ τϊτπρ' (818 ΕἸΡΊ5016, νυν οὶ γγαϑ ὅο βοῦ ἔουα] [π6 ΡΪδοο οὗἉ βαΐίᾳ 48 ὁοη- 
ποοϊοα νι ᾿υδυοδίίοι ; ἰο οοηξαιῦθ {Π6 πο Ἰθνιησ ; ἰὼ ᾿πϑίσαςξ 1[Π6 
6] ονυΐηρ {60 ; ἴο οοηῆτιῃ (Π6 (τ ϑιδη, δηα ἴο δον [86 βίαίθ οὗ [868 
1Δο]αίγοιιϑ (ἰδ π 116; δῃα ἴο ρίδοα [π6 (ἀδηλ]6 σοηνογῖ ἃροη 8ῃ ΘΑΒΔΙΥ͂ 
ΜΠ 1Π6 «} 6 νν15} ἴἢ τοβρθοῦ οὐ ἢ18 σϑ]ρίοιβ οοπάϊ οι, δηα ἢ18 ταηκ ἴῃ 
1π6 ἀϊνιπὸ ἕανουσ. Τῆθϑ6 Βανθσαὶ ἀ6Βρη8 [6 γθάιςθβ ἴο ὁμ6 βοΐβθῃγο, 
ὉΥ ορροβίηρ' οἵ ἀγριυΐηρ ν] ἢ [Π6 ᾿πῆ46] οΥ ἈΠΕ] Ἰονίηρ 76 νν, ἴῃ ἕανους 
οὗ ἴη0 ΟἸτιδίίδῃ οὐ Ὀθ]ονίηρ (ἀθη6116, δηα δ8 βῃονιηρ ἔουἢ {π6 στᾶσα 
οὗ ἀοάᾶ ἴῃ ἴμ6 οτοβ8 οἵ (ἰθὺ 88 δρρ 1] ο4 016 ἴο ὕδποβα “ (Ἀγ οἹ,  συβοονοῦ 
ΤΠοΥ τὶρηῦ θ6. ὙΟΓΥ͂ Ββοϊδηλη 18 [86 ργορβοίϊο ψαγηΐϊηρ ρίνθη ἴο [ἢ68 
αδδεῖο βοὰν (οἤδρ. ΧΙ.) ρταβδα πο 186 «6 δῇ ο] ν6-ἴγ66 : “Βοαιῖ 
ποῦ {Πγ861 ἀραϊπϑῦ (86 Ὀγαποῖ 68. “ὙΤΏΠου δβίδηαοθί Ὀγ (18. “ [Ὁ 
1ποὰ σοηπαθ πῃ ΗΙ8 ροοάῃοθβ, οὐ μοσυσῖβα ἔποιι 4180 βῃδὶῦὺ μ6 ουὐ οὔ 
ΥΠ. Τιῖ5 Ερι 816 οοῃϑίβίβ οὗ ἔουγ ραγίϑ ; ΥἹΖ. 

ῬΑΒΤΥΙ. 776 Πιἐγοαάμοξίοπ, (οἷ. 1, 1----Ἰδ.) 
ῬΑῈΤ 11. οοπίαϊη8 ἐδε Ποοίγίπαϊ ατγὲ ΟΥ ἐλ6 Ἐρίδέϊο σοποεγηΐη «ιεέϊῆε ι- 

ἑοπ. (1. 16---32., 11.---χι.); 1π Ὠ]Οἢ γγ76 ὮδΥΘ, 

ΘΕΟΊ. 1. Το ῥσοροβιοῃ οΘοποθγπίηρ [Π6 οχσίθην οὔ {π6 αοθρε (1. 16.}", 

: Μ|ΊςΟ Δο] 8, νοὶ. ἱν. ῬΡ. 89---102. 
5. Μίςἢδθ}18 μ48 ρίυοη ἴδε [Ο]]ονΐπρ᾽ τη τὸ Ἰορίοα] νον οὗ (86 ἀγρτιπιοπιδέϊνο ρατζὶ οἵ εἶτο 

Ἐρίδεϊο ο τῃ6 Βοταδηϑ8, ἡνΒ]οἢ ΠΙΔΥ Ὀ6 ποῖ πδοούρίδΌ]6 ἴο (86 τοδάθσ. ὙΠῸ ῥγί πεῖρα] μοι, 
86 Οὔβογνοϑ, ὑγμΐοἢ ϑ0. Ῥδὰ] ἱπίθη θα ἴο ργονθ, ννα8, [μδὲ [6 (08ρ6] ταύθα]β ἃ τὶ ῃϊθουδηδι9 
Ὀπκπονῃ Ὀοίογα, πὰ ἴο ΜΒίοἢ ὈοΓΒ 9 6νγ8 ἀπὰ Οοηζο5 μᾶνο δὴ βαπα] οἰαίη;. (πὶ, ἱ, 15, 
16.) [πη οτάϑγ ἴο ὕγουθ [Πϊ8 ροϊπὶ ἢ βῃοννβ (1. 18---ἰ11, 20.) τῆδς ὈοΙἢ ΦὸννΒ ἀπὰ Οδιϊος 
ΔΙῸ “ πηάοσ 81η," εἰϊαὶ 15, [δὶ (σοα νΥ}}} ἱπηραΐθ ᾿μοἷσ βίη ἴὸ ΦδννΒ 8 νι 6}} 88 ἴο (ἰοπιῖϊοϑ. 

Ηἴδβ ργοοῖ οἵ 1118 ροβί['ου τηδύ 06 τοἀυςοα ἴο [80 [Ὁ] νη 80]]οίβπιθ. (ἰ. 17--- 94.) 
“ὙΠῸ στα οἵὗἩ (οὐ 8 γόνα οὶ ἀραῖπδὲ τ 086 νγῦο ΠΟ] ἃ τ86 ἵγαιὰ ἴῃ πυγὶ Ὠϊδουδβηθαβ ; εἰας 
δ, 0 δεϊζηονίοαρο [86 τυ, διὰ γοῦ βίη δρείπβι 1τ, (1, 18.) 

“Ὑ{860 Οἀϑῃθῖ]ε8 δοκηον]εάρεά ἰγυῖ}8; θὰ ΡΑΙΕΥ ὉΥ τηοῖγ ἰΔΟΙΔέτΥ, απ ὰ ῬΑΓΕΥ Ὁ τοῖν 
οἴδμοσ ἀοίεβίδὉ]6 Υυἱϑαβ, [ΠΟΥ δἰπποά ἀνψδίηβιὶ [ἢ 8 ἐπαίπὺ γος ἸΟῪ δοϊκηον)]οα χοά, 

᾿Ἔ οὐγυῶν 186 γα. οὗἨ αυὰ ἰδ γονθδὶϑὰ δρδίηβι [ῃ9 (θη οβ, δῃ ἃ ρυηίβηθθ ἴἤθὰ, (ἰ, 
19---82. 

“ βης δοτο δανὸ δοϊκηονϊοάρεὰ πιοσὸ ἰσυῖμδ ἤδη τ86 ΟοὨ 168, δὰ γοῖ {86Υ δὶπ. (ἰϊ. 1. 
177-24. 
᾿ ΣΡ 186 δεν δὰ βίπηοσθ ΔΘ γοί ΠΌΣΟ ἀχροϑοᾶ ἴο [1Π6 τί οὐ Οοἀ," (1 

ΠΑΥΘΕ 1805 Ῥγογυοϑὰ δεἷ8 ροϊηϊ, ἢθ δῆβνγοσε [80 [Ὁ] ονσίης οδ)θοιίοη 5 νυν ἰοἢ τηϊμες "6 πιδὰθ 
ἴο 1ἰ, 

Οὐὀ)οοϊοῃ 1. “ Τῆθ σεν γεγο νν6}] στοιπάςά ἴῃ πος Κπον]εάσε, ἀπά αἰυάϊοι εἰν6 ἰαιν." 
δε. Ῥδὰὶ διδίνοσα, 1 ὁ κηον)εάρο οὗ 6 ἰδνν, νϊςζβοας ἐ6 ροσίοσιηδηςο οὗ ἰξ, οουϊὰ λυδον 
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δηΐ [πὸ ἀοπηοπδίγδιοι οὗἩ (μαὲ ῥσοροβιοι (1. 17.), ἴα τ ΒΟ ἴὑ 18 
ΒΏοση {μα ᾿υΒΒοαίοη ἰβ ἕο Ὀ6 δἰαιηοα, 

δ 1. Νοῖ ὃψ ῬἩγυνῖδ. ((. 18.) 
Εν [86 (Σ6η1}168 ἡ 19---82.) 

τευ, αοὰ πουΐϊὰ ποῖ μάν οοηδοπιποὰ ἔδ6 Οθη 1168, το ΚΗΘ [6 ἰδ ὉΥ πδίασο. (ἰἰ- 
18---16.) 

Οὐ͵οοϊίοῃ 2. “ ΤῆΘ δεν νόγο οἰγοιπιοϊδοα," ΑἸδνγοσ. ὙΠδὶ ἱδ, ΒΝ ΜΕΓΟ δαπ θα ὉΥ͂ 
8δη ουϊπναγὰ βίρτι ἴο ἃ οονθηδηῖ τὶ Οοά ; Ὀαΐ (818 βῖστι Ν1]1 ποῖ ανδὶϊ ἴθ πὸ νἱοΐδῖθ 
86 οονϑηδηῖ, (ἰϊ. 95---29.} 

Οὐ͵δοοη 8. “ ΑοοἼοογάϊησ ἴο (Πΐ8 ἀοοίτίπα οὗ 8.. Ῥβα], [86 ὅοῖνβ βαυ πὸ δἀνδηΐδρϑ 
δῦονα [6 Οσηι 168, τυ] ἢ 18 πιδη ἔθδι] Υ 8166." ΑΠπδγοσ. ΤΉΘΥ 81}}} αν δἀυδηίασοβθ; (ὉΓ 
ἴο [δόπὶ δῦ σοπηηί θα [6 οΥας168 οὗ ἀοὰ. Βυϊ {8οῖγ ῥγίν)θζοδ ἀο ποῖ Ἔχίθηά βὸ ΤᾺΣ [ἢ δὲ 
αὐὰ βδουϊά ονοτχίοοϊς τμοἷγ βίμβ, νιοὶ βογί ρίαγθ ΘασΏ ΘΟ σοηἀθπιηβ οὐθῃ ἴῃ 2678, (ἰΠ]. 
1---19.) 

Οὐ͵θοιίοη 4. “ ΤΠοΥ Βαὰ (Π6 Ἰονὶςδὶ ἰδ πὰ βδοσιῆοοβ. Ὁ Αμδγοῦ. Ηδθηοο ἰδ ΩΟ Τὸ- 
πλ᾿ϑδίοη, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἴἢ6 πον ]οᾶρο οὗἉ βίη. (ἰϊ. 290.) 
τοι 186 Ὀγεσοάϊηρ, ἀΥχαπιθηίβ δι. Ῥδὰὶ] ἰηΐογβ (πὲ δόντα δηὰ (θην ἶθ5 τησϑὲ Ὀ6 πε 6ὰ 

Ὁγ 106 δαῖ)θ πηδϑηδ, Πα μλ οἷν, τ ἱτουΐ {μ6 1,οΥἱοῖς 81 ἰανν, Ἐπγου ἢ ἔδί "ἢ ἴῃ ΟἸτίδὲ ; δπὰ ἴῃ ὁ 
Ῥοδιτἴση ἴο 1ῃ6 ἱπηδρίηδΓΥ δαάνδηΐϊαροβ οὗ (ἢ6 6 γ8, ἢ6 βίδί68 (Π6 ἀθοϊαγαιίοη οὗ Ζοοβατίοις, 
ἴπδι αοἀ ἰ8 ποὲ ἴΠ6 αοὐ οὗ [6 δονγβ ΟὨΪΥ, Ὀπὶ Α͵8δο οὗ 6 ΘΟ π}1165. (111. 21 --- 81.) 

ΑΔ 106 τ ̓ ΒοΐΘ ὈΪ] βίη νγ88 ὑσοῃιὶβοα ἴο [080 ἢ ΟΓΘ ἴΠ0 αἰ Ὁ] ἀοδοοη δηῖ8 οὗἩ Αὖτα- 
ὮΔπι, νυν οτλ ὈΟΛὰ ϑογὶρίατο δηὰ [Π6 96 νγ8 68}} Ηἷβ ΟΠ] άγοη, μ6 ῥγουοδ [εἶδ ΤΌΥΠΊΟΓ δϑβουίοι 
ἔτοιῃ 6 ὀχαπιρὶθ οὐἨ ΑὈγμδτ ; ὙΠῸ ν088 δῃ ἰάοϊδίδσ ὑείογθ [8 9 8]}, Ὀπὶ νγὰϑ ἀδοϊαγοα ͵π5ὲ 
ὮΌγ (οά, οἡ δεοοπηῖ οὗ δἰ8 (δ: ἢ, Ἰοηρ οΐοτο ἢΐ8 οἰγουπηοϊδίοη. Ηδηςα 8:. δὶ ἰδ Κοβ οδσδ- 
εἷοπ ἴο ὀχρίαΐη [86 παΐῃγο δηᾶ ἔγυ 8 οὗὨ ἔδίεη. (ἰν. 1---ν. 1---11.)} ΗἨδ τμοη ρῥγοσθεὰβ ἴο 
Ἡγονο ΠῸΠπι ἴΠ6 ἐαυ Υ οἵ Οοἀ τπδὲ 116 ὅονγα δὰ πο δᾶάνδηΐαιζοδ δῦουθ [6 Οδητ 165, τ ἢ 
τύβροοῖ ἴ0 ᾿πδιῆςδιίοα. Βοῖδ 28 δπὰ Οϑπτ}]εβ δαὰ [οξίοιιε 5 "6 ἀπ ἱπηπλοσίδ! γ, 
Κγουρἢ [86 σοπιπιοῦ ἔδί ον οὗ {πο ῖγ τᾶσθ, βοτὰ ΠΟΥ ἱποπχβοῖνοβ πδὰ ποῖ σἤοϑθη 88 [ΠΟΙ 
Γοργεβοηϊδιίνο [1{{πογοΐοσο ἐΐ τν 85 [ἢ Ὑ}} οὗἨ (οὐ ἴο τεδίογο ἱπιπλου αν ὉΥ͂ ἃ πον βρί γα 4] 
ποδα οὗ ἃ οονοηδηΐ, νυ βὶο ἢ τνδϑ ΟἸγίβὲ, 10 γγδϑ 7π8ῖ [δὲ ὈΟΓδ 76νν8 δηἃ (6 }1168 βῃοι ἃ Ὦδνο 
δη οαιιδὶ Βδγο ἴῃ [18 ΠΟῪ ΓΟρΡΓΟβθηϑγο ΟΥ̓ [ἢ6 Ὠυϊηδη Γαςο. (ν. 13---21.) 

Ηο ββονβ ἴδδὺ 1η6 ἀοοίσϊηο οὗὨ )π8ι1Πσατίοπ, 88 ἢς Ὠπὰ βίαιεὰ ᾿ΐ, ἰδ γ5 9 ἀπά ογ [Π6 δίτοηροδὶ 
Οὐ διίομβ ἴο Βο]μ688 (Υἱ, 1--28.}; δηὰ δῦ βίποθ ἴ:6 ἀδδιῇῃ οὔ ΟἾσίβὲ νγα ἃσθ ΠΟ ἰοπρεῦ 
οοποσογηρὰ πὶ 186 ἸΔῪ οὗἨ ΜόοΒβ6Β ; (ὉΓ ΟἿΓ 8. 8ςδιίοη ΑΥ868 ἔστοπι ΟἿΓ Δρρϑδγίης ἴπ [ἢ6 
οἰμϊ οὗ ἀοά 88 ἰΓ δοίπα!!ν ἀεδὰ στ ΟὨγίβὲ, ου δοςσουπὶ οὗ οὔΐ 5βἰπβ ; θαὲ [πὸ ἰανν οὗὁἩἨ Μοβοβ 
48 ἢοΐ σίνοη ἴο ἴἢ6 ἀοδὰ. Οη [ἢ 8 οσσδβίοῃ δα οὐΐποοβ δὲ ἰδσζο, παῖ [6 ργεοοδάϊηρ σοη- 
δ᾽ ἀδγϑιίοῃ ἀθ8β οὶ δος 186 Θδἴ 6 ΓΑ] ρόνγοσ οἵ Οοα ονοῦ τι8, δηὰ ταὶ 1116 νγὸ ΔΥῸ ἈΠΔΟΓ 
{16 ἰανν οὗ Μοβεβ νγγ ρογροίπ δ} 7 ὈΘΟΟπιΘ ϑαδ᾽οεοϊς ὑο ἀρδι, Ἔσθῃ ὉΥ͂ 8:Π8 οὗἁ ἱπαινογιθῃοΥ. 
(Υϊ. 1-τοηἀ.) Ηδποο δα σοποϊυ68, δὲ 41} ἴῃοδ6, απὰ ἰ8οϑ6 ΟἾΪΥ, 0 ἃγὸ ππίϊοὰ πὶ 
ΟὨτβὲέ, δηὰ ον 116 βαίκο οὗ τῃἷ8 υπίοη ᾿ΐνα ποῦ δοοογάϊΐηρ ἴὸ ἴμ6 868, δγὸ ἴγοο ΠΌμὰ 811} οοῦ- 
ἀεπηηδίοηυ οὗ ἴΠ 6 αν, δὰ ἤδνο δὴ ππαουθίοα βμδγο ἴῃ οἴογηαὶ 116. (νυ 1}. 1 --- 17, 

Ἡαδνίηρ ἀοβοσι θεὰ ἴῃ06 ΠΔρρίπθββ οὗ δ]] δ ς ἢ Ῥδγβϑοηβ, Β8 '8 ΑΥΤΑΓΟ [δῦ [ἢ6 «}6ν)ὺ8, γῆ 6Χ- 
ἀθρμμ ἰδιηρογαὶ ὑϊοβοίησθ, του ἃ οδ͵οςΐ τὸ πἶϊη, (μὲ ΟἸγ βείδηβ, ποῦν Πδίδη ἀΐηρ νι δὲ ἢθ 
δὰ βαϊὰ, οηδυγοα ΤΩ ΔΗΥ͂ δυβεγίηρθ ἴῃ [ἢἶα νοῦ. ΤὨΪ8 ΟὈ͵δοϊίοη Ὧο οὐνίαϊοβ (Υἱ1ἱ. 18 --- 

39.); δπὰ εἴονβ ἴμδὶ αοα 18 οὶ ἴδὸ 1688 ἴγῃ δηὰ ἔδὶ [7] Ὀεσδῦθ6 ἢὸ ἀο68 ηοΐ ᾿π8.}Ὅ, Ὀμξ 
ΤΑΙΠΟΓ Γο͵οοίδ δη ἃ Ραηἶβο5 (μ6 Φονν 8 τῆ. νου ]Ἱὰ ποῖ θο]ίενο ἰπ [ἢ Μεββίδῃ, (ἰχ, χ. χὶ") ἴῖἢ 
ἀἰβουδβδίηρ [π18 ἀο] Ἰοαΐθ ᾿ορὶς Β6 ἀἰβρίανβ ἴῃ6 αἰπλοδὲ σϑυϊοη Οἡ δοοουηῦ οὗἁὨ πα ῥτγολια ςοθ 
οἵ δϊ5 οουηίτγπθη ἴΠ6 δοννα. Ηδ βῃοῖνβ [Πδὶ [06 ὈΓΟΙ 868 οὗ αοα τγοῦθ Πονοῦ τηδ49 ἴο 8]} 
186 ρΡοβίουὙ οὗ ΑΡταῦδπι ; πὰ ἴμδὲ (οὐ αἰ τγαυβ γοβοσνθὰ ἴο ὨΪΠη861 [ῃ6 ῬΟΥΤΕΥ οὗὨ σμοοβίης 
ἔποβο βοη8 οὗ ΑὈγβῃδηι, γμοῖὴ ΓὉΣ ΑὈΓΔΒα 8 ΒᾶΚὸ ἢ6 ἰπίθη ἀρὰ ἴο Ὁ]688, ἀηὰ οΥ̓ ριιηἰδηϊηρ 
1π0 νίοκοά βοηβ8 οὔ Αθγαθδσῃ ; δὰ μ8ῖ, ἢ Γαβρθοὶ ἴο ΤΕ ΠΊΡΟΥΑΙ ΠΔΡΡΙΠΟΒΒ ΟΥ̓ ΤᾺ ΒΟΤΥ͂, 
ὄνοῃ {μοὶγ χοοὰ οὐ 1}} οσοπάποςξ ἀϊά ποὶ ἀοίοτγτηΐηα ἢΐἷ8 οῃοϊςθ.1 ὙΠυ8 βῃπηδοὶ, Εϑαμ, τἢ6 
Ἰβγβο ἐἴο8 ἰῃ [πὸ Τ)οβογί πῃ ἴ86 τἰπιο οὐ Μοβοδ, δπὰ ἴπῸ σζγυοδίου Ῥϑγὶ οὗ τὲ πδίΐοπ ἰπ {Π|6 
[πιο οὗἩ Ιβα᾽ δὴ, στὸ τοὐοοίοὰ δπὰ τηδᾶς ἃ βδου!ῆἔςο οὗ Πὶ8 7αΞτοο. (ἰχ, 1---99}) ἯΗο τἤθη 
βίοννβ δι οὐ Παά τεϑβοη ἴο σο)οεῖὶ πιοβῦ οὔ [ῃ6 9618 [6 η ̓ἰνίπρ, θοσαπδο ΠΟΥ τουϊὰ ποῖ 
Ὀε]ίονο ἴῃ Π6 Μεβδίδη, ᾿πουρὰ τῃ6 ΟΟδροὶ ἢδὰ Ὀδθη Ῥγθδοβθᾶ ἴο [ἢδπὶ Ῥ] δία ὁπουρῇ (ἰχ. 
80----χ.} : γοῖ, [πὶ αοὐἀ Παά ποί τεοὐοοϊθα 41} ἰ8 Ῥϑορίθ, Ὀπὲ τνδβ 81}}} δ} Ε}ΠἘππρ ἢ18 Ῥγοπιΐδοϑ 
ΟἿ ΠΙΒΗΥ͂ ᾿ουδβαηά πδίυγαὶ ἀοβοθηάδη18 οὐ ΔΌΡΒΠδΠι),, ν ἢο Ὀε]αγοὰ ἴῃ τἢ6 Μοβρίδῃ ; δηὰ 
ψου]ὰ ἰπ ἃ ἴπτατα ρογίοά [16] [6 πὰ ΒΟ ΤΟΙ ; ἴον τῆι 4}} 1βγβὲ] ψου]ὰ 6 εοηνογίϑα. 
(χὶ. 1--32.) Απά δα οοποϊιιὰο8 τὶξῆ οχργοβδὶπρ Ἦἰ8 δὐπχίταξίοη οὗ [16 τῖθο σου ηδε6}8 οὗ 
ΟΘοά, (38---86.) ΜΊοΠΔ6115, γο]. γ. ΡΡ. 102---108. 

» ΜΙομΔΟΙ 8᾽5 οχργϑοείοη, 88 ἰγϑηδὶδίθὰ ὈΥ Βί5ΠοΡ Μαγφῆ, ἰ6. “ (ογεοϊὰ, ἡ Ὀαὶ {}|6 δοὴφϑ 
ΟΥΪΔΘΔΌΥ τϑααίγοϑ “ ἐογίοϊοἀ." 

μῖ4 



δ20 ]ηϊγοήμοζιον ἐο ἐδς Λῖριο Τ᾽ εςἰα πιοπξ. 

ΤΉ δον (Ἷ. 1]. 1--.-.18.) 
δηὰ ΒΟ τοροίμαον (111. 19, 20.), ΔΘ ὑπᾶογ βίῃ, 

8 ἢ). Βιέ ὃν 7αἰὰ, ἴθ πιο ἢ 10 18 ϑδοόντῃ 
ΤΒδὺ τὸ 8.6 7υϑι186ἀ Ὀγ ἔδιιδ αἴοπὸ (ἰἰ]. 21 .---91.) 
ΑΒ ρρθαᾶγβ ὈῪ (6 ἐχδιηρὶα οὐ ΑΡγδμδπι ἀπὰ ἴδ ὑδϑι ποῦ οὗ Πανὶ (ν.}} 
Απὰ ἴδ6 μεν] ] 6 σ68 δηα Ὁ] οβϑίηρθ οὗ Αγ μβητη 5 βοοθὰ ὉΥ 08} ἃγὰ δδονσῃ 9 

Ὀ6 ΔΓ σγοαίοσ ἴπδῃ ἴμοβα ποῖ Ὀδ]οηρσοα ἴο διὲϑ βοθὰ ὈΥ παίυγϑὶ ἀδβοοπὲ 
ἐπ ἀοβουι θα ἴῃ Βοσα, 1". ]7---20.). ᾿ΓΏ6Θθ6 ῥσίνι! ροβ οἱ ἔσθ θα] ἑαυ ἰπ 
᾿γίϑῦ δγα, 1. δασα ισἱὰ Οοἄ (ν. 1.) 2. ον ἵπ λορο 97 ἐλ ρίοτν οΥ Οοά 

(2.), δῖοι ὑὐἹυ]αϊϊοη σδηποῦ ρῥγονθηῖ, θυΐ σαῖμοσ ῥτγοιηοίο (8---10.}; 
8. ᾿ο)οϊοὶπρ ἵπ Οοα Ὠἰϊνλεοὶ 85 τϑοοηοῖ θὰ (0 υ8 ἐβγουρὴ ΟἸσὶθὶ, πδιοῖὶ 
Βονανοῦ δήογαὰβ πὸ οουπίθηδῃοο ἴο βῖῃ, Ὀυΐ σϑαυΐγοβ οὐδηρο 8] Οὔδ- 
ἄϊοποο ἰο αοὰ (11---21.), πβοποα ον, 4. ΜἭογε οαίζοη ο7 εἶπ ἀκα πειο- 
ποδ5 ΟΥ̓ ἰδ, 88. δποῖμ ον ουϊάθηοθ δηὰ οῇἶδοὶ οὗ 7υδϑι1| 8 οαίΣο (Υ].); ὅ. ΤᾺ ε 
7) γεοράοηι ὁ 7ιδἰὶ βορὰ ρεγδοτδ ἔτοτα ἴμι6 τιδβαϊοοῃ οὔ {μ8 ἰανν, δηὰ [18 ἱγτὶ ἴα- 
ἰἴομ ἰο δῖπ (νυ11.); 6. γεοάοης ὕγοτι σοπἀειπαίίοπ, διὰ αἱ τπαὴα ρίοτγιβ- 
οδἰϊοι (Ὑ}}}.). 

ΒΕΟΤ. 2. Οοποογηΐηρ {πΠ6 δαυλὶ ρΥΊΎ ]6ρ68 οὗἁ «6188 απὰ ΟἸ γιβεδη 
Ὀο]Ιοσοσδ (ἸΧ.--- αὶ, ἴῃ ὙΠ ἢ [Ππ6 ΔΡΟΒί]6, δέου Ὄχργοβϑίηρ Π18 
αἰοοιίίοπαίο Ἵϑίθϑηι Ὁ [86 «6 γῖδιι πδίοη (ἸΧ. 1--- ὅ);, ργοοθθαβ ἴο 
ΒΟΥ : 

8 '. Τβαῦ Οοὐ᾽β γοδοϊϊοη οὗ στοδὲ μασὶ οἵ [80 δοεὰ οὗ ΑΌγδαβδπι, δηἃ 4͵50 οἵ ἴδ8ϑο, 
88 Δ ὉΠ οηἰΔΌΪ6 ἔδοῖ. (ἸΧ. 6---18.) 

8 11. Ὑβαῦ σοὰ δὰ ποὶ οβοβϑθη ἴθ (86 “6178} ἔο βιο ῥθου δῦ ργίν]ερθα, ἔος 
8ΔΥ Κιπὰ οὗ ροοάηρ88 οἴὑπ6γ ἴῃ ὑβοιηβοῖνοθ οὐ ἐμοὶ δέμοτϑ. (14---24.) 

ξ 1}. ΤΠαῦ Ηἷ8 δοσορίδποα οὗ 86 (ἀδη11168, δπὰ σαὐθούσῃ οὗὁὨ ΣΩΔῊΥ οὗὨ [80 εν, δὰ 
Ὀ6θη φυγαάϊοεϊοα Ὀοΐὰ ὈΥ Ηοβοδ δηὰ 1βδῖδῃ. (26---ὃ8.) 

8 ἵν. Τῇδὶ ἀοἀ βοὺ ἔοσί βαϊναϊίοη ἴον Ὀοίῃ 68 δῃὰ (ἀθμ 168 οἡ (ἢ 8 δαᾶῖθδ ὕδστωδ, 
τῃουσῇ [86 δε ν8 το)θοϊρα ἰ(. (χ. 1-Ἴ].) 

ἅν. Τιηδί, (μου ρἢ [6 ΒΓ 6} 168 ὑγογα σοὐοοίθα ἔοσ {μεῖγ Ὀθπιθμισ γοῦ (δαὶ Γ6- 
ἡοοίζομ τγϑϑ ποῖ ἰοίᾳὶ ; [Β6Γὰ 811} Ὀθίηρ 8 γοπληδηῦ διωρησ ὑμοῖλ δο αἰ Θαιῦγδοθ 
δηὰ θα ον 86 (οΒρεῖ. (ΧΙ. 1---10.) 

δ νἱ. Ταῦ 186 το)οοιΐοη οΥ̓ [ἢ τοδῦ 88 Ὡοΐ πα], Ὀὰΐ ἴῃ 86 οῃὰ “ 811 [586] Ββουϊὰ 
Ὀ6 βανοα." (11--.5}.} 

ὃ νἱῖ. Απὰ ἐδμαῦ, ἰπ 186 πιοδῃ (ἰπ|8, θυθὴ ἐδμποῖγ ΟὈΒΌΠΔΟΥ δηα τοὐθοίϊίοι βοσυθᾶ ἴο 
ἀἰβρίαυ [86 ἀπβοδγοβδ}9 πιθάομλ δπὰ ἰονο οὗ ἀοὰ. (82---86.) 

ῬΛΕΤ 111]. οοπιρτῖδο8 ἐήξε Ἡογζαίογγ οΥὐ γαοίϊοαϊ αν 9 ἐδε Ἐξ; ϊεεϊς 
(χ1}.--τχν. 1---14.}, ἴὰ ποῖ [86 ἀροβίϊο ἀΥρϑθ Ογιϑύλδη Ὀο]ϊονοτβ 
ἴο δοῦ ἴῃ ἃ τη ΠΟΥ ΒΕ 4016 (0 {π61} Ὠιρῖ δηα ΠΟΙῪ οδἰησ: ΗΒ 
1018 νίοτν μα δχβογίβ ὑῃιη, 

ΒΕΟΥ 1. Τὸ ἀοαϊοαΐα ἐποιηβοῖνοβ ἰο οὔ, δηᾶ ἴο ἀδιηθδῃ ἐμοιβοῖνοβ 
88 [6]οὐν-ταθιθο 8 οὐὗὁἨ ΟἸγιϑιβ θοαγ. (Χ]]. 1---8.) 

ΘΕΟΤ. 23. Τὸ ΟἸ γι βιίδη ἰονα ἀπά οπαυγ. (ΧΙ. 9---21.) 
ΘΕΟῚ. 3, Τὸ ορϑάϊομοα ἴο {Π6 οοπϑεταὐρα Δ Βοσ 1168 (ΧΙ, 1.---Ἴ.), 
Δα (Π6 Θχϑγοῖβθ οὔ τηπίπα] ἰονο. (8---] 4.) 

5ΕΟΤ. 4. Ηον [086 ὙΠῸ ἅΓ6 βίσοηρ ἴῃ (1 βου] σοηααοί [Β6πὰ- 
Βαῖνϑβ ον γα β ὑμ6ῖν πυθαὶς Ὀτοίθγοη. (χὶν. χυ. 1--- 18.) 

ῬΑΕΤ ΙΝ. 716 Οοποϊμδίοπ, ἐπ ιολίοῦ Θέ. Ραιῖ οχοιιδος ᾿ϊηιδοῖζ, 

ῬΑΓΕΥ ἴῸγ ἢ18 ὈΟ]άμ688 ἴῃ 18 τυτιπρ' ἴο {πΠ6 Βομηδη8 (χνυ. 14---21.), 
ΒηἋ ΡΔΓΕΠΥ ἔοσ ποὺ μανησ δι {Π᾿οτῦο οοπιθ ἴο {ποτὰ (22.}, θαῦ ῬΓΟΙΆ1868 

1. ΤῊ ροηυϊῃθη6858 δη ἃ ΡΓΟΡΟΥ ἰηϊογρτγοϊδιϊοη οὗ Ἐοπι. ἰχ. δ. (ν ἰοἢ σοηίαὲῃβ ομα γῇ (88 
χηοβὲ ἀρφοϊδῖνο ὑοϑεϊπιοηΐθ8 ἴο 1.6 ἀἰν] ΠΥ οὗ Φοβὺ8 ΟὨγῖβὲ ἰῃ ἴπ6 Ν ον Τοδβίδιηθη) ΓΘ 88.18- 
ἐΔοοΥ δι δοὰ Ὦγ Μτ. Ἠοϊάθη ἱπ ἢ18 ϑδοτμίατο Τοβο ἸΟΠΥ ἴο 86 Ὠἰνιτν οὗὨ ὅ δι 
ΟἸἩτἰδῦ, ὑΡ. δ1-.ἢὁ86. 8.66 αἶδο 7. δ. αὐγπον ΒΒ “ 1011 04] Νοῖοβ ανὰ Πἰϑβογιδιίοιβ." (δὰ ὦ, 
1880, ΡΡ. 428---456.; οἀ, ἰϊ, 1888, ρΡ. 4837---471.) 

- --.Γ᾿ ,»ν τος πο τ τ 



Οἡ ἰδλο ΕἸγεὲ Ἐρέϑεϊε ἕο ἐδιο Οογίπέῤἑαη. δ2] 

ἴο υἱδὶὺ {Πθτ, τϑοοσηπιθηάϊησ Πἰμπ.861 ἴο ὑποῖνγ ργάγοτθ (28--- 33.); 
Δηα Β6Π618 νου 8 Βα] αἱδί!οηΒ ἴο ὑπ 6 Ὀγείθσθη αὖ Βοόιμα. (χυ].)} 

ΨΙΠ. [Ιμ ρογυβίηρ {π18 ΕΡΙ8616 1Ὁ ννι}}} θ6 ἀοβίγαθ]α ἴο σϑαὰ, αἵ Ἰθαβί, 
{π6 οἰανθῃ ἢγϑὺ ομδρίουβ, αὐ ὁποῦ, πὶ ἢ ΟΓΓΌΡύΘαΪΥ ; 88 ΘΥΘΥΥ Βοηΐθῃοθ, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ {μ6 δυριυπαθηίδῦνα ραγύ, ὈΘΔΥΒ δὴ ἱπθτηλία τοίη ἴο, 
Βηα 18 ἀθροπάσδηῦ ρου {Π6 τυ 016 αἀἸβοοῦγβα, δηα οαπηοῦ Ὀ6 απαἀογβίοοα 
Ἠη]688 γ76 σΟΙΏΡΓΟΠΟηα [ῃ6 Βοορα οὗ 86 ψῃοϊθ. ΤΏθη 1η 8]] 1ὖ 18 
ὩΘΘΟ] ἴο 866 ΠΟῪ ἢδ6 ΔΡΡ]168 {πΠ6 ἀοοίγιπα (πα ““ {π6 }υ8ὺ ὈΥ̓ ΒΑΙΤΗ 
80.811] ᾿1γ6᾽ 10 411 1πΠ6 γαγιθα ροϊπίϑ οὗ ἴπ6 γριπιθηΐ; Βῃοντηρ; (Π6 
γοαϊϊέψ οὗ 1.6 ῥγοριδίζοι οὗ ΟΠ γὶβί, ἀπά ὑπ6 γϑϑ] 8. οὐ [18 ἴγαθ δβιιῦ- 
βαςαςΙοη. ΕἸΣΙ ΠΟΓ, ἴῃ ΟΥΘΓ ἰὼ δηΐοῦ ΔΪΥ Ἰηῦο 118 βρὶτγιῖ, γα πχαδῦ 
Θηύοσ ᾿ηΐο {86 Βριγιΐ οὗ ἃ 6Κ ἴὴ ἴμοβ6 {πηθ8, δηἃ ϑῃηἀθανογ ἰο Γ6Ά}186 
ἴῃ ΟἿΓ ΟΥ̓ τηϊπἀβ ἢὶβ αὐΐον δνογβίοη πὶ ἴμ6 (ἀ θη 1168, ἢ18 να] υΐηρ' 
δΔηἀ ΘΧΑΙΠτρ᾿ Π1π80]} ἀροη ΗΒ γοἰδίΐοῃ ἰο (ἀοὰ δπὰ ἰο Αγαῖιδπι, δπὰ 
8180 Ὁροη Ὧ18 ἰδ, ΡΟΙΏΡΟΙΒ ὙΤΟΥΘὮΠΙΡ, ΟἸΓΟΙΠΊΟΙΒΙΟΏ, ὅζο. 88 1 [86 6.8 
γΕγ6 {86 ΟὨ]Υ͂ ΡΘΟρΪδ ἴῃ [86 ψογ] ἃ ψ}ιῸ μϑᾷ ΔΗΥ τὶρηΐ ἰο {Ππ6 ἔλνουτ οἵ 
αοά, Αἰὐΐεποι ἴο {818 οἰτουμηδίαποθ Ψ1}} αἱὰ ἴοὸ 1]]υδίγαΐα {110 
ΠΕ: Βίυ]6 δά ΠΕΣ ΠΕ ΓΟ Βῃονίηρ βοηθ οὗ (6 ροϊπίβ ἴο π]ο ἢ 
118 ΕἸ ΡΙΒΈ]16 ἀρρὶῖθθ, Βαΐ 1Ὁ 15 ΟὨΪΥ {πγουρἢ πιπμές εἰμάψ ἱπαὺ {86 
ἀορί οὗἉ ̓ Ἰπβίγσυσοι μογΘ οοηγουθα ὈΥ {86 ϑριτιῦ οὗ (ἀοα οαη Ὀ6 ΠΥ 
ΔΡΡΙΘΠΟΠαρα ; οδοῦ βϑηΐθηοθ 18 τορὶθία σι τηθδῃϊηρ,, δηα ῥΓΙΠΟΙρ]68 
οὗ ν]ἱάἀοϑὲ φρρ]]οδίϊοι αγ6 βοϊδιμη]Υ Θημηοἰαἰοα ἀπά οηξυτοοά. 

Ου 186 μπαεείσπρα οοἰποίάεποος Ὀδύσσθθη [Π18 Τρ 18:16 δηα {Π6 Αοἱβ 
οὗ [Π6 ΑΡροβί]ςβ, βο6 σγ. Ῥαϊογ  ἤοσγῳ Ῥαδυϊη, Οδμαρ. 11. 

ΟΗΑΔΡ. ΧΙ. 

ΟΝἮἨ ΤῊΒ ΕἸΚΒῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΤΗΒ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ,. 

Ι. ΟἨΕΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ τγ88 ἢγβὺ ραηίθα αὐ (ον Ὀγ δύ. Ῥδ] Β1πιβο], 
ὙΠῸ τοϑι θα ἤθγθ ἃ γὙϑᾶγ δηά βὶχ τωοητηδ ραύνγθθῃ {Π6 γὙ6 818 6] δηά δ8. 
ΤῊδ οἰυγοῖ οοῃμδιϑίθβα ραυὶὶν οὗ 96 ))8 δῃᾶὰ ρῬαγῸν οὗἩ (ὑθημθ}]68, δυΐ 
Ομ οΗ͂γ οὗ 1π6 Ἰαὐίοῦ ; σι ἤθπο (86 ἀροβῦϊα πδὰ ἴο σοτηραΐῖ, βοιωθίτηθβ 
αι Φ ον δα βαρογβι ἄοπ, απ βομηθῦπιθϑ ἢ Ἡδαίπθη ἸἸσθπίϊοιϑ- 
πθ88. Αὔἴοσ δι. δ} ἀδραγίυσγα ἔγοιη Οουϊητ, {Π6 γα ἀυγινϑα ὑΠ6ΓῸ 
ΑΡΟ]]οβ, “δὴ εἰοαιεπὲ ταϑῃ, δηα τοὶρ τ ἴῃ 86 δογιρίιγαθ," 180 
ἐδλυρῆῦ αἀηὰ ργοδοθθα [μ6 (ὐοβροὶ στ στϑαῦ βιιοσθββ. (οΐϑ χυπ]. 
24---28.) Ααυϊ]α δπᾶ βοβίξμιθηθββ ΤΌΤ αἶδὸ διλϊηθηΐ ἰβαοῆθγ8 10 [818 
οΒυτοῦ. (αν. 2. ; 1 Οὐον. 1. 1.) Βαΐῖ, Βμογ! Υ αἴλοσ δῦ. Ῥδὰὶ αυϊ θά 
(18 Ομ αγο, 118 ρθΆ66 νγαβ ἀϊβίυγ θα θγ [Π6 Ἰπἰτδίοῃ οὗ ἔλ]86 ὑβδοῖθυβ, 
ὙΠῸ τδθ στεαῦ ργθίθῃβίοηΒ ἰο οἰοάθθηςθ, τ ]βάομι, δηα Καον]θᾶρα οὗ 
ποῖγ ΟἸγιβθδη θοσίυ, δα ἰππ8 ἀπάοτγιιποαὰ μἴ8 Ἰπῆυθησθ, δηα {π6 
ογοαϊε οὐ 818 πυϊηϊδίσγ. Ηδποθ ὑνχοῸο ρῥαγίῖ68 6 γ6 ἔουτηθα ; οὔθ οὗ 

1 Τατάηογβ Ὅοτῖκβ, 8γνο. γυ0]. υἱ. ὑρ. 325---897. ; 410. νο]. 11}. Ρ. 297.; Μ|ο)Δ0115, νοὶ]. 
ιν. ΡΡ. 89---92. ; Βοερητη εν, ϑομοῖΐα, ἴοτῃ. ἴΝϊ. μρ. 352---860. ; ΥΥ ΜΙ ΓΟγ 5 διὰ Μαοκηἰ ρμ 
Ῥχοίδεοβ [9 186 Εὐρίϑι16 ἴο 186 Βοιηδῃβ; Βοος, ΟΠπτγοποίαχίβ ϑογίρίόσγαπι 1)}1ν] Ῥαι]Ε, 

Ῥρ. 204---415. ; Ηδιηθδοῦ; [πιγοὰ. ἴῃ ΕΡίἰδβιοίατα Ῥϑαὶ} δὰ Ἰζοπιθηοβ, ΡΡ. 1---118.; Παρ Β 
Ιηϊτοά, το [6 Νονν Ταβῖ. το]. 1ϊ. ρρ. 408---425. Οαϊπιοῖ, Ῥχοίδοο δὺς ᾿Ἐρίϊγο ἀς δι, Τὰ] 
ΔΌΧ ᾿οιηδίη8. 



δ92 7ηϊγοσκμοίίοπ ἐο ἐδ ει Τορέαπιοηξ, 

ὙΠΙΟὮ οοπίοημοα βἰγθηπουθῖῦ [ῸΣ π6 ΟὈδβοσναηοο οὗ «6ν 18 σογο- 
ΤΩΟΪ68, ΜΨ 116 {π6 οἴοΥ, ταὶ πἰουργοίληρ [Π6 ἔσθ παίυσγο οὐ ΟΠ γι βίδη 
᾿θογέν, ᾿παυ]σοά 1 Θχοθβθθ8 ΠΟ ἢ ΕΓ ΘΟΠΙΓΑΓῪ 0 {π6 ἀδδίρη δπὰ 
Βρι τὶς οὗ [6 (ἀοβρθ]. Ομδ ραγίυ Ὀοδϑίβα {παὺ ὑπ ὺ οσο {86 ΤΟ] ον σβ 
οὔ Ῥδὺ]; δπᾶὰ δηοίμογ, ἐμπαῦ {Π6Υ σοῦ ὑπ ἐὉ]]οσοσΒ οὐὁἨ Αρο]]οβ. 
ΤῊΩ ἀϑηι1]6 σομνογίβ ραγίοοὶϊς οὗὨ (πϊηρβ οἴεγεα ἴο 140]8, πο ἢ {Π6 
7 6 ν 8ῃ} ΟἸιτ δύϊδη8 στη θα ἴο θ6 υπ]αννα!. ὙΤδ παῦϊγο (ὐου! τ απ 
σοηγοσίβ πδα ἢοῦ 80 Θη γοΪυ ογααιοαίθα {μαὺ Ἰαβοϊ νἱοιιβη δ ἰο ψ οἢ 
{ΠῸΥ μαὰ Ὀδθη δααϊοίοα ἴῃ {ποῖ μοαΐμθη βίαϊθ, θὰ {παῦ (ΠΘΥῪ βοιηθ- 
Ἐπη68 σοιηπ θα {π6 ν]]οϑῦ ΟΥΠ.6Β; δηα οπ6 οὗἁὨ ἰὼ μαὰ ὄνϑῃ ρτο- 
οΘοαἀρᾷ 80 ἔχ 48 ἴ0 ΠΊΔΥΓῪ [8 βίθρ- πο που. ὅϑομλθ οὐ {μ θη}, 4180, 
ΒΌΡΡογίίησ {ΠΘηγβοῖνοβ ὈῪ ΡΠ] ΟΒΟρΙοαΙὶ ἀγρυταθηΐβ ἀπα ϑρθου]αίϊοπβ, 
ἀοηϊοα (Π6 γτϑβϑυγγοοιίΐου οἵ {μ6 ἀθδά. Τἢδ Το ΠΟΥ τηθηλ 68 οὗ {ῃ6 
ΘΠ σοῦ ταϊϑοοηδιοίοα Ἐμοηλβοῖνοθ αὖ {π86 οἰ ταίίοη οὐὔὨἨ {ἰὸ 1ωοτ δ 
ΒΌΡΡοΥ; ὙΠῚ16 οΟὔμογβ, ὙΠῸ ΡΟΒΒΘΒεΘα βριτιύααὶ σ᾽ 8, ὈΘμανθα {Πο- 
ΒΟΙν 8 1ῃ8Ο] ΘΠ Εἶν, οα δοοουηΐ οὗὨ {ΠῸ6Ὶ} δοαυϊτγοιμθηίθ. ὙΥΥ οηθη 880, 
ὙΠ την} ]οα μοιάβ, ΒρΟΚο ἴῃ ὉΠ6ῚΓ 586} Ὁ]168 [ὉΓ αἰνῖηθ Του ρ. 
Τὸ ΓΑΥΓΠΟΥ ΔρΡρΘαΥΒ Πα ΠΠΔ ΠΥ οὗ (πΠ6 ΟοΥ δα ΟἸ γΙβίϊδηβ ργοβεοαϊοα 
ὑπο Ὀγοίμγοη Ὀοίογα {16 ΗΠ θαῖμθη {ὉΠ 418, πιο οὗ Ὀγϊηρίηρ {Ποὶγ 
σοι Ραἰηἴ8 Ὀοίογα ΟΠ γι βυδη {γι λΠ8]8; δηᾶ {πὶ νἱοϊθηῦ σοΠ γΟΥ ΘΟ ΘΙ 68 
Ὑ6Γ6 δοϊίαίοα ἀιηοησ' ἔπ 6 πὶ σοΠοΟΓηἷπρ᾽ ΟΘ] 1 ΔΟΥ͂ Δηἀ τηλγτᾶσα. 

ΑἸΙΒουρ}ι {π686 δν1}8 ογιρὶ παίθα (48 ἀῦονο ποίϊοθα) ομΠγ τ} 186 
ἴα]β6 ἰθδομουβ, γοῦ {ΠΟΥ ἀγ ἴῃ ρατῦ αὐ ἰθαϑὲ ἰο θ6 δϑουϊ θα ἴο 18 υϑυΥ 
σοΥυρύ βίαϊθ οἵ τχογὰ]β αὖ (ὐοσϊηῃ. [Ὁ 18. νγν6}} Καονγῃ {μαῦ αὖ {86 
ἰθηῖρ]6 οὗ επιβ, δγθοίθα ἴῃ {Π6 οοπίγα οὐ {μα οἰΐγ, οὔθ 1ποιβαμά 
Ρτοβίξαῦεϑ ΓΘ πηαϊηΐα! ηθ ἃ ἴῃ ΠΟΠΟῸΡ οὗ ποτ, παρ 1 Βαρραποᾶ 
{πᾶὉ βοπιθ, ῆο ῥγοίοββοα {ῃϑιηβεῖνϑϑ ΟΠ γιβίϊα 8, τοσασγάθα (Π6 1]}1οἱξ 
Ἰπίθγοουτεα ΟὗἩἨ 17Π6 Β6ΧΘ8 ἃ8 8 {{ ηρ δῇδιγ: δηά 88 {π6 δαϊϊησ οὗ 
{Ππἰηρ8 οἴεγοα (ο 148 ννα8, ἴῃ 1056], δὴ ᾿παϊ δγθηῦ τίη, ΤΟΥ ἔτγθ- 
αυθηΟ]ν ϑηῦ ἴο {Π6 ἴοι ρ]68 οὗ {πΠ6 μοαίποη ἀ6 {168 το ραγίαϊκα οὗ {Π6 
τηθϑῖ ἐπαῦ δα Ὀδθὴ μοῦ βδογιοθα, ὈῪ πνοῇ τηθὰπβ ΠΟΥ τϑπάογοά 
ΤΠ βοῖνϑθ δοο βθαγῪ ἴο 1ΔΟΪαίγσΥ. 

11. Το ΟΟσΑΒΙΟΝ οα ΜΒΊΟΝ {1118 Τρ 5616 τνδβ νγυι ἴδῃ, ΔρΡρθδγβ ἔγοσα 
118 ὙΠΟΪ6 ἰθποῦ ἴο ἤᾶνα Ὀδθη ὑνγοῦο]ά, νἱΖ. 

ΕἸἰγδί, (λ6 τη!οσιηδίιοη μι ἢ {Π6 ΔρΟΒί]6 Πα τοοοὶνθα ἔγομι 80Πὶ6 
τοι δ 618 οὗ {Π6 ἈΠ]Υ οἵ ΟἾΪοα, τ Π}16 μ6 νγα8 αὖ Εἰρῃθϑβιαβ, σοποοση- 
ἴῃρ {Π6 αἀἰδογάθσβ ὑπαῦ ργονα θα ἴῃ [86 συγ δὖ (ὐοσϊ τ; βας ἢ 88 
1. δολίσπις απά αϊυϊδίονβ (1 Οὐ. 1. 1]. οὐ 864ᾳ.};} 2. ἴαπψ ποίογϊοιιϑ 
δοαπααΐδ, 88 ἴπΠ6 Ῥγϑνδίθῃοα οἵ ᾿πρυγιῖν, ᾿ποθϑίβ, σονοίοιϑηθ88, ἰδ ν- 
8.118 οὗἩἨ ΟΠ γιδάαπμβ θεΐοσο Ῥασδὴ τηδροὶϑίγαίθβ (ν. νἱ.); 3. 1Ποϊαέτοιις 
εοπιπιμπίοη αὶτῃ ἴῃ 6 ΗΘ ΑΙ Θ 8 δὖ {μον 1(0]-[δαϑίβ (ν}}}. χ.); 4. Η 'απέ 
9 ἀδοογῖπι δια ογάθυ ἴῃ ἰδθὶῦ θυ] ουβῃὶρ (χὶ. 2---16. χῖν.); 
ὅ. Οτος ργοζαπαΐξϊοη οὗ (6 Το Β ΘΌΡΡοΥ (ΧΙ. 17---34.}); δῃὰ, 6. 7λὲε 
ἀεπὶαϊ οΥ ἐλό γοσιγτεοίίοπ (Χν. 12. οἰ 86ᾳ.). 
ΤΠ ϑοοοπα οαὰβα οὗ δύ. 60] 8 τυιησ (818 ἘΠ ΡΙβὲ]ϊθ τταθ Π18. τὸ- 

οΟἰν ηρ ἃ ἰειίον ἔσο {Ππ6 σαΓΟΝ αὐ Οουιητῃ, ὈΥ {Π6 Παπάβ οὗ 8δί6- 
Ῥδηαϑ, Εὐοτγίαπαΐπβ, ἀπά Αομαίοιβ (χνϊ. 17., σῇ 1.) ἴῃ τ Β]οἢ (Π6 

1 ΤΏ γοδᾶοῦ Ὑ{1|1 δηᾶ δὴ ἰπδιγαςίινο δοςοιιπῖὶ ΟΥὗὨ [πΠ6 δίβίθ οὔ ἴΠ6 σμυγοῖ δὲ Ουγίητῃ ἱπ 
Ῥτχοῖ, ϑιοιτ β Ννοία Ἡϊ:δίογίοα, οριβίοἰατπι Παμἐϊὶ αἀ Οογὶπίλίος ἱπίογρτγείαιοπὶ ἱπδοτυϊονίεα, 
ἀμ 186 δυσοηὰ νοϊυπηο οὗἉ ἷ8 Οριυδοιϊα Δομάἀομίοα, μ0. 242 -- 26θ. 



Οκ ἐλε ΕἸϊγεὶ Ερ᾽φίϊο ἰο ἐδ Ουνιπέλίαπδ. δ28 

Οοτπίμίαι ΟΠ γἸ βία τοαυοϑίθα ᾿18Β δάνϊοθ δοῃοθγηΐπρ ΒΟΙΏ8 θᾶγ- 
(ἰοῦ αν σΆ5868; 88, 1. Οὐποογηϊηρ πιαγγίαφο (Υἱϊ. 1. δὲ δ6η.}} 2. ΤΑϊηρς 
βαογίοοα ἐο ἰ(οῖς (Υἱϊϊ.}; 8. δριίγίέμαϊ οὐ (χι.); 4.  ηορλεεψίπσ, οΥ 
ἰοδοπίπο ἀπ ἰηβίγυοίίπσ οἴμοτθ (χὶν.); δηᾶ, ὅ. (ὐοποογηιηρ, [86 
τηλκίησ οὗὨἨ ολαγίἑαδίς οοἰζοοίίοπα ἴοὉγΥ ἰῃ86 Ροοῦ Ὀτγοίθγοη ἴῃ «ἄτα 
(χνι. 1. εἔ αν 

Ηρδηοθα να ἰθασῃ ἐμαὶ δὲ. Τὺ] πηαϊπίβδι θα ἃ σοηδίδης 1 ΘΥΟΟΌΓΒΘ 
τ ἢ [86 ΘΒ το 68 Μ ΒΙΟΒ Βα μαὰ μἰαπίοα, ἀπ νγᾶβ8 δοαπαϊπίθα ψ} 4}} 
1 ον οἰγουτηβίθησοβ. ΤΠΘΥ βοϑλ 0 ἢδνο Δρρ]1οα ἴο Πϊπ) ὉΓ δάνϊοθ ἴῃ 
τ8οβ6 αἰ οι}0 σαδ68 ποῦ {Ππεὶγ οὐ πάογϑίδπάϊηρ; οολ]α ποῦ 8ο]να ; 
δη4 116 νγὰβϑ γϑααυ, οἱ 4}] Οοσαβίοη8, ἴο Θογτϑοῦ {Π61Ὁ 1 δία θα, 

111. Τὴ ΟΟΡῈ οὗ {8 Ερ! 516, ὑπεγθίογθ, 18. σοπέοσιδθ]α ἴο 1Π6 
αἰγουταβίδηοοϑ ἐπα οαυβοα {Π6 προ5016 Τὸ νυ γιΐθ 1Ὁ, θα ἴῃ {ΠΚ6 ΤΆ ΠΏΘΓ 
8 ὑπ οίο]ά, νἱΖ. 1. Τὸ Δ.ΡΙΥ δ: 0Ὁ]6 το θ 68 ἴο ἐπ ἀἰϑογἄοσβ δηά 
ΔΌυΒ68 τ ΒῚ ἢ μδα ογαρί πο πα σΠχΟΙ αὖ Οοσιηίἢ ; δηά, 2. Τὸ ρσἷνο 
18:6 ΟΟΥ ΠΕ 8 η8 δα! βίδοῦΟσΥ ΔΒ στ ΟἹ 411 {Ππο86 ροϊῃηΐθ σΟΠσΘγηΪἢρ' 
ὙΠΙΟἢ {ΠΟῪ πδα γτοαυρβίθα [μ δάνϊοθ δηᾶ ᾿ῃγπιαίοη. ΤᾺ ΕἸ ρ 8116 
ΔΟΘΟΓΑΙΠΡῚΥ αν] 468 1[86]} ᾿ηἴο (ὮΓΘ66 ραγῖϑ. 

ῬΑΒΤΙ. Τλε 7]πἰγοάιιοίίοη (ἰ. 1 ----9.}, ἐμ τολίοεἢῦ Ραμῖ ὀπργοββες ἢῖδ 
ϑαΐξϊεζαοίίοα αὐ αἷΐ ἐλε Οαοοὐ ἐξ ἔποιο Γ᾽ ἐλοηι, ραγίϊομίατγὶν αἱ ἐλοῖγ 
λαυΐπο τγοοεϊυεά ἐδε Οατῇδ ὁ ἰδὲ Ποῖὶν δριίγιί, ζὸγ ἐλο (οηγπιαζίου 
οΥΓ ἐλο Ο΄οΞρεί. 

ῬΑΒΤΥ 1]. αϊδοιι88ε8 υατγίοιι ΤΡαγίομίαγ8 αὐααρίοα ἰο ἐδ δίαίε ὁ ἰὴ 
Οογπέλέαπ Οἰμτοῖ ; τιολιοῖ, πιαν ὅθ σοπιπιυαϊομδίν αγγαπσει ἐπίο ἔισο 
ϑοοίϊοπϑ. 

ΘΕΟΤ. 1. σοῃίδί δ 8 ΤΌρσοοῦ οὗὨ {Π6 ΘΟΥΓΕΡ Ϊοἢ8 πὰ δθιϑ68 ι ἢ 
ἀϊδστασοὰ (86 οἴπγοι. (ἰ. 10., νἱ, 1--20.) 

8 1. Το δροβὶ]θ σερυϊκοβ [86 βϑοίδγιοβ διηοηρ μοι, πα ἀθίρημβ 1 πιβ 6} ἀραϊπβὲ 
ΟΠ6 ΟΥ τροχὸ Οοσιηἰδη ἰθδοθογθ, νῦο δὰ δἰϊοηδίοθα ποδὶ οὗὨ ἴῃ 6 (οὐ π᾿ ΒΔ ἢ 8 
ἤτοιαῃ τα ; δηὰ 8448 8 Ὑγϑὶρ] Υ̓ ΔΥραπιθηΐβ ἴ0 ΓΟ - η116 {πο πὶ ἰῃ αθδοίοη 10 
ΒΙπι86 1, 88 μβανίηρ ἤγβε ρἰαπίθα 86 (ἀοβρθὶ δηιοηρς ὑπ 6πι. (1. 10---9]... 11.-τ-οὔῖν. 

8 11. Α τορσγοοῦ [0Υ ποῖ Ἄὅχοοιηπιυηίοδίϊηρ Δ ᾿ποσβύμουϑ ρούβοῦ, Ψ 80 δὰ τηδγτιοᾶ 
Βῖθ ον 86 ρ- τ οῦμοσ, (ν.) 

8 111. Αὕτρτγοοῦ οὗ ἐμοὶγ σονοίουϑ δηὰ ΠΠἰσίοιιβ ἔθ ροΥ, συ ἢ οἢ οδυβοα ἴμθτι ἴο ᾿το- 
δοουῖα (ποὶν ΟὨ τ ϑυϊδη ὈΓο ἤγοη ὈΘίΌγα μοαίμθη οουτίβ οἵ }υἀϊοαΐυγα. (ΥἹ. 1---9.) 

ἢ ἵν. Α ἀϊδϑυδδῖνα ἔγοπι ἤογηϊοδίίοη, --τᾶ δῖπ [0 νοὶ (ΠΥ δα θέρη ΘΧΊΓΘΙΠΟΙΥ 
δἀἀϊοιεὰ Ὀαΐοτθ {ποὺ σογα οοπγογίθ, πὰ νοι βοπια οὗ 116 (τ ἢ ͵8Π8 δρ- 
Ῥοαγοὰ ἴο Βᾶνα σοῃβιάδγοὰ δὴ ἱπάϊογθηΐ τηαὐϊοσ. ΤΏ Θηοσιμιν ΟΥ̓ {818 βίη 15 
ΨΘΓΥ ΒίζΟΙρΙΥ τορσοβοηϊδα, (Υἱ. 10---20.,) 

ΒΕΟΥ. 2. οοηΐβὶΠΒ 8} ΔΉΒΥΓΟΓ ἰο [6 ἀ. ΘΒ τ ἰοἢ {86 (ΟΥ̓ ΒΙΔῺ 
οἰυγοι Πα ργοροββαᾶ ἴο {Ππ6 δροβϑί]6. (υ]1}.----χτ.) 

8 '. ΤΊγεοιϊοϑ Θοποογηΐηρ πηι γ ΠΟΥ (Υ]]. 1--]16.), 1π6 ΘΟ ΠΌΘΟΥ οΥ̓ Υἱγρὶπβ 
(26---88.) ἀπά σϊάονβ (39 ---40.}); ἴῃ ψ Βοὰ δι. ῬϑᾺ] ἰαῖθβ οοοδβίοη ἰὼ Ἐπ 
[μαι ΟΒγιδ ΠΣ ΟΥ̓ τ 68 ὯῸ δἰἰογδιίίοη ᾽ῃ ὑπ 6 οἶν}] ΘΟΠΔ 1 ΠἸ0η8 οὗὨ πιθη, αἱ Ἰεανοϑ 
τς ὉπᾶοΡ 086 88:16 ΟὈΪ χαϊϊοη8 ἰμαὶ {ΠΟΥ ᾿σγο Ὀοίογα {Π|6}. σοῃνογβίοῃ. 
17---24. 

δ1!. ὑπρτα ΣΕ {π6 αν 1 πο88 οἵ οαϊϊπρ {πϊηρβ βδογι βοθὰ ἰο ᾿άο9, βΒῃονίηρ  Βθ ἢ 
[ΒΟΥ ΔΎ, δηὰ ψβθ πη ΠΟῪ ΤΑΥ͂ ποῖ, Ὁ ἰατζᾺ ΠΥ Θαΐδη. (Ὑ1}}.---αὶ. 1.) 

δ ̓νϊ. 5.1. δ} δῆβινουβ ἃ ἰμϊγὰ ΔΌΘΓΥ ΘυποΘΓη 186 ἸΏΔΠΠΘΥ ἰπ ᾿ ΒΙΟΒ ποιηθῃ 
βῃου]ά “ ὑγῶν οὐ Ῥγορῇββγ." Η6 μαγιϊου Δ ΥΓΥ σαηϑαγοβ {86 ἀπυβιὰ! ἄγθββ οὗ 

.----..-.ὕ..... 

1 ΒοΡοτδ᾽ 8 ΟἹανὶ8 ΒΙι ]οσυπι, Ρ. 748. 



δ24 Τιγοσμοέίοπ ἐο ἐδο Λειο Τοείαπιεηΐ. 

ῬΟΙδ ΒόΧο8 ἴῃ ὈΓΆΥΪησ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΒοδυίησ, ἩΒΙΟΝ οχροβοᾶ ἴμοπὶ ἴο ἴπ6 οοηΐοτῃ 
οὗ τ ατϑοῖκβ, αἴηοπσ σβοπὶ ἴΠ6 πΘἢ δΌΔΙΥ ποηῦ ἀποονογοά, στὰ }]6 ἐδ 
ὙΟΙΏΘη ὙΟ6ΓῸ γοὶ]οα,. (Σὶ. 2--- 17.) 

ὃ ἵν. Α στερτγοοῦ οὗ {ποὶγ ἰγγορυ αν 168, τ] θὴ οΟἰοὈγαίησ (86 [μοΓα 5 ϑΌρρον, ἢ 
αἰγθοιοῃβ [ον τθοοϊνίπρ ἴν που μη γ. (ΣΙ. 17--94.) 

ὃ ν. Ἰηϑίγυοίίομθ σοποογηίηρσ [6 ἀαβιγίηρ δηὰ δχογοϊδιῃο οὐὁἁἨ δβρίγιυ 8] ριῆβ. 
Χ]Ϊ.---χῖν.) 

ὃ νἱ. ΤΠ6 σΟΓΙΔΙΟΥ οὐ [86 Ταβαγτϑοίϊΐοη οὗὨ [86 ἀοδᾶὰ ἀοίεπαοα ἀραίπδὺ {86 (8156 
ἴθϑοῆοῦ ΟΥ ἴδοι οῦβ. (χν.) 

10 Δρρϑδγβ ἔγοτῃ ὕπ6 ὑνγο ἢ γοσβα οὗ {818 ομαρίον (πὲ [π6 ἀοοίτϊηα οὗἁὨ {86 τοϑυγ- 
ΣΘΟΙοη ἤγοπι {Π6 ἀοδὰ να8 ἀδηίθα ὈΥ οογίδίη {8186 ὕθδ θα 8; ἢ σοηϑοαθθσηςα οὗ 
ὙΓΠ|16} δι. Ῥδὰ] ἀϊβοιδβοθ [86 ἰγθα 10] οὶ ΘΒ. 10}8 : , 

Ι. ὙΥΠΟΙΠΟν {Πότ 1} θα ἃ τοϑυγγοοίίοη σοῦ (6 ἀρεὰ ὃ 
11. αὶ νἱ}} Ὀ6 106 παίαγο οὗ [86 τοβυσγοοῦοη- Ὀοά 165 ὃ 

111. ΥΥΒαὶ ν}}} Ὀδοοπια οὗἔἩ ἔπο86 το ψ.}} Ὀ6 Του πὰ αἰϊνα δ [86 οομχίησ οὗ ΟΠ γίδί ἢ 

1. Ηο Ῥγουοβ {δα ἀοοίγίηδ οὗἁ [6 τοϑυστθοίίοῃ. 
]. σοπι ϑογιρίωγο. (1---4.) 
2. ἔγοπι ἐψε-ισϊέπο5564 ΟΥ Οὐγνὶδί 8 γεειγγοσίίοη. (5 --- 12.) 
8. Βν δλοισίπρ' ἐλο αὐειγαϊίῳ ο ἐλ6 οοπέγαγῳ ἀοοίγ ἔπε : --- ΤΉ, 

Ι. ἵε [μ6 ἀοεὶ τίβα ποῦ, Θῃγιδὺ 15 ποῦ σίβοη. (18), “" 
11. Τὸ πσουϊὰ Ὀ6 ἀρβαγὰ ὑο μᾶνὸ ΧΆ ἴῃ Βἰπη, δοοοσάϊησ (0 {π6 ργοδοδίησ οὗ (86 

(ο8ρ6|, 1 Ηα 6 ποῦ τίβαη. (14.) 
11. ΤῊΘ Δροβί168, στο δἰὐοϑὲ ᾿18 σοβυστθοίίοῃ, πιϑὲ Ὀ6 {8136 τὶ Ππ68868. (1ὅ.) 
ἦν. ΤΒδ (ἢ οὗἩἨ 16 ΟΟΥ ΒΔ πη8, τμο ὈοΙῖονα ἰδ, πιαδῦ θ6 νϑίη. (16, 17.) 
ν. ΑΙ (6 Ὀο ον, 80 ἢᾶγα αἀϊοὰ ἴῃ {86 (ἌΣ οὗ ΟἸγιβῦ, αν ρογιβῃοα, ἱὔ 

Ομγῖϑι 6 ποῦ τίβοη. (18.) 
Υἱ. Βε] ον γβ 'ῃ ΟΠ γβῦ ἈΓΘ 1ἢ ἃ ΠΟΤ ΠΪΒΟΥΔΌΪΟ δίδίθ (πῃ ΔῺΥ ΟἸΠΟΓΒ, 1 ἰΠ6 ΤῸ 

Ὀ6 πο σοβυστθοίίοη. (19. 
νἱ]. ὙΠοΒ6, πὸ ποτα διρειΖοα 1ῃ ἴΠ6 1}, (μαι ΟἸγὶδὲ ἀϊοᾶ ἔοσ ἴμ6 πὶ, δῃα σοθα 

δραΐη, ἅτ ἀθοοϊνοά, (29.) 
ψὶ!. 6 δροβί]θβ δπὰ ΟΠ γιβιϊδῃ9 ἴῃ ρσοηογαῖ, γῆο Β0 Εν Ῥουβοουςοη, οα [88 

δτουμπὰ ἐμαὶ, αἰἴοῦ {86 Ὺ Ππδὰ βϑυβογθα υνλ}}6 Βοσθ, [ΠΟΥ 8}.8}} αν ἃ ρ]οτίουβ 
ΓΟΒΌΓΤ ΘΟ ΟΠ, ἃΓ6 δοιΐηρ ἃ 100 }15ἢ} δηα ὈΠρτΟΙιΔΌΪς ραγὶ. (80---85.) 

11. Ηὸ βῆονβ πῆδῦ ψ}} Ὀ6 πα ῃδίαγα οὗἁἨ {6 γοϑυγσοοιοη- Ὀοάϊ68, δηὰ ἴῃ στ δὲ 
ΤΊΔΠΉΘΙ [ἢ 15 στοαῦ ψοτὶκ ψι}}} ΡῈ ρογίοττηοά, (8ὅ---49.) 

111. Ηδ βονβϑ νϑδὶ ν}}} Ὀδοοπια οὗ ἔβοβϑα ψῆὸ ν1}} Ὀ6 Τουπὰ αἰϊνα δὲ ἰμαῦὺ ἀδγ. 
δ0---ὅ7.) ΤὨ5 προγίδηϊ ἀπά δηϊπιδίϊηρ ἀἰθουβδίοη 8 [Ὁ]! ονγοα ὮΥ͂ 
6 υ;86 τ ΒΊΟΝ τ6 ἐβουϊὰ τχαΐκα οὗ 1.18 ἀοοίγίηθ. (68)} 

ῬΑΕΤ 11]. οοπέαϊπ8 ἐΐο Οὐποϊμδίοη, σοπιρτίϑίηφ Πιγθοίϊοπβ τεϊαξίοε ἰο 
ἐλο Οὐπέγδιιξίοπ Ὁ Υ ἰδλ6 ϑαϊπίβ αὐ ϑεγιβαίοπιἷ, ργοπιῖδες ἐλαΐ ἐλε 
“ροείϊο τοοιιϊα φῃοτγίϊν υἱϑὲὲ ἐΐοηι, ἀπά ϑαϊμκέαίζίοπϑ ἐο νατίοιι5 Μεπιδετε 
οΓ ἐλε Ολιτοῖ αὐ Οογπέλ. (ΧΥ1.) 

ΙΝ. ΑἸΒουρὮ {Π|6 Βα βου ροι ἰο {818 ΕΣ ΡΙ8116 ραᾳγροτγίβ {παὐ 1 γγϑδ 
τι θη δὖὺ ῬΒΠΠρρμὶ, γοῦ, 88. {μ18 αἰ σθ ο σοηίτγαάιοίβ δύ. Ῥδὺ} Β ον 
ἀφοϊαγβίϊοη ἴῃ χνὶ. 8., ὅχ8. παυδὺ Ἰοοῖς ἰο {π6 ΕἸ ΡΙ8616 1186] ἔν ποίβϑ οὗ 
ὕτὴ6 ἰμαῦ ΓΩΔΥῪ ΘΏΔΌΪ6 8 ἰ0 δϑοοσίδϊη 118 ἀδίθ. Ὑ76 μάνα βϑοῃ ὃ {δπαὶ 

1 Ὅτ. Α. Οἴασκα οὴ 1 Οὐοσ. χνυ. 
5 ΤῊὴο ὅθ νγ8 πὸ ᾿ϊνοὰ ουΐ οὗ ῬΑ]οβι1η 6 ἬΟΓΟ ΟἿ ΘΠῪ οηραροά ἴῃ ἰγϑᾶθ, δῃα γεῦΘ ρῈΠ6- 

ΥΔΙΠΪΥ π᾿ τηοτο δυο ηΐ οἰγουπηϑίδηοοϑ ἰῃδη τῆσδ ἘῸ τγοβὶ ἀβα ἰη Ψιᾶεδϑ, ἴο ὙΠοτὰ ΓΠΟΥ͂ ἀΒΌΔΗΥ 
Βοηΐ δὴ 8Πη081] το οὗ, (ΥἹιγίηρσα ἀθ ϑὅγη. γ᾽ οῖ, 110. 11]. Ρ. 1. ο. 13.) Νόον, 88. ἴ6 ἀθπῦ!θ 
ΟἸὨ γβείδηβ Ὀθοϑιηθ Ὀσοίῃσγοη [0 [86 768, δηα ραγίοοῖ οὔ τμοὶσ βρί γι] υἱοθ8, δ᾽. Ῥδὰ] 
᾿δοῦν 1 δαυΐία]6 τὺ (26 Οτθοκ ΟἸ γβεϊδηβ βῃῃοιῖ οοπίγίθαϊο τὸ ἴἢ6 δαρροτί οὗἁ ΠΕ] 
ῬΟΟΥΟΓ Ὀτοίδγοη ἱπ δυΐἶπα. (Βοτῃ. χν. 26, 27.) ὙΠ ἢ ἢθ νγὰ8 δ Ψογυβαίοη, πο δά ὑγὸ- 
Τηϊδοὰ Ῥοίασ δηᾶὰ ὅδιηθβ ἰμδὶ 6 τοῦ] οΟ]]οοὺ 4] 18 ἴῸΥ 18 Ῥατγροβο (6 8]. 11. 10.); δηὰ 
ΒΟΓΟΓΑΙΠΡΙΥ νὸ πὰ (1 Ὅος. χυὶ. 1--- 4.) (δῇ δ τηδᾶθ 8 οοἸ]θοῦοη διλοηρ ἴ86 ΟἸ ΓΙ δ δὴ δἵ 
Οοσίπτ, ΜΙςΟἢ 6118, νοὶ]. ἐν. Ρ. 61. 

3. 8506 Ρ. 498, φεργὰ, ΜΙΊςΠΔ6118 18 οὗ ορίηΐοη ἐπαῦ [6 ταϊδίακο ἴῃ τΠ ΒΕ ΒΟΥ ΡΈΟΏ δΡΟΘΘ 
ἕτοιμη τιϊδιιη ἀογβίδπάϊη διέρχομαι (χΥὶ. 5.} ἴο πιοδῃ 1 δπὶ ηοισ {ταν Ἰπς (τοι, ἰηστοϑὰ οἱ 
“ΊΩΥ τουῖθ 18 ᾿Βγου ἢ Μαροριομίε,᾽" νον ἴ0 ΟΥ̓ ἀΔΟΏΓΥ πηοᾶ:8. ΥὙοὶ. ἱν. ὑ. 43. 



ΟἈἡ {δε Εϊγοί Ἐρίδεϊο ἰο {6 (υγὶγι] απ. δ25 

5ὲ, Τα], οα [υ18 ἀοραγίαγο ἴγοσα (ον ἢ, πτοπὲ ᾿πίο Αβἷα, απ νἱβιοα Ὁ 
Τυρἤ δ βα8, «΄Ἔγυβα]8πὶ, ἀπᾶ ΑπτοΟἢ, δον ΒΊΟΝ, Ῥαδβίηρ Γ[Βγουρῆ αα- 
Ἰαῦία δῇ ΡΏγυρια, 6 γοϊυγηθα ἴο Ερθθβυβ, ὑγβοσθ Πα τοιηαϊηρα [ῆγοθ 
γοαγα. (Δοίβ χνἹ, 18---28., ΧΙΧ, 1.. Χχ. 31.) Αἱ {6 οἷοβα οἱ μἷ8 
ΤΥ ϑιάθῃοθ ἂδὖ Ερμθϑυβ, δι. Ραὰὶ] πτοῦθ (818 ᾿ΡΙβ116, 88 Ἀρρθᾶῦβ ἔγομι 
1 Οον. χυἱ. 8., ἤογο ἢ6 Β8Υ8, 7 τοἱϊ ἑαγτν αἱ Ἐρλόδιια μπεϊΐ οηίδοοεῖ ; 
Δ {παῦ 10 νγὰ8 τι 6 αὖ {π6 ᾿γθοθσιηρ ῬΆΒΒΟΥΟΙ 18 ΒΕρΡΡοΒβοα ἔτοηι 
1 ον. νυ. 7., ψβογο ἴΠ6 Δροβίϊθ 868 {118 δχργββϑβϑίοῃ, ψ6 αγὸ τπιπ- 
ἰοαυοπεά, ---- 838 ̓ἢ δυρσοβίοα ὈΥ {Π6 ἔδαϑί οὐ υπ]θανθηθά Ὀσοδᾶ, ΝΟΥ, 
Ὧ8 δι, Ῥδ} Β ἀσραγίαγε ἤτοι ρῃθβιβ, αἰ ΟῚ σϑϑιαϊηρ [ΒΟ Γα [ΣῈ 6 ὙΘΆΓΒ, 
ΤΟΟΚ ΡΪδοα αἀρουΐ [86 γϑδγ οὗἉ Ομιχιβύ 66, 10 [0]ονγβ {παὶ {π6 Εγβὲ ΕἸρίβ8116 
ἴο [86 (ον Βα ν88 πυϊ θη δου {μαῦ {{π|6}, ΟΥΎ ΡΟΥΒΔΡΒ ΘΑ ἴῃ 
1Π6 γοὰγ δ7. 

716 ρϑῃυΐηθπαββ οὗ δὲ. Ῥδυ]Β ἢγβὺ ΕἸΡΙ 8616 ἐο 186 (ὐοτ Ἴδη 8 νγα8 
ὭΘΥΟΥ ἀουθδίοα, [10 νγᾶβ οἰϊβα οὐ Δ] Δ 64 ἴο τϑρϑδίθαϊυ Ὁγ ΟἸ]διηθηῦ οἴ 
Βοπιθ 3, αἰβὸ ὉῪ Ῥοϊγοαγρὃ, ἴῃ (86 ἤγβι οθηΐυγυ ἀπα {π6 ὈορΊπηϊηρ οὗ 
1Π6 βεοοῃ. [ἢ {86 βεοοπά οϑηίυγυ 1 γ88 οἰϊοα ὈΥ Ταιίδη ", [γεπρουβὅ, 
ΑἸΒΘμρογαβδ, ἀπα ΟἸοπιθηΐ οὗ ΑἸοχαπάγια [Ι͂Ὲἢ {86 {μ|γὰ οοηίυγΥ, 
1118 Εριβ16 νγὰϑ δοκπονμ)])οαροα ἰο ὃὉ6 δι. Ῥαὺ]8Β ὃν Τογίυ] απ, 
Οαἰυ85, δῃᾶ Οτῖροπ.θ ΤὙῆ (οβυπηομῖοβ οὗ ἰδίθσ σου ἄγ ἴοο 
ΠΌΓΩΘΙΟῺΒ δηα ΘΧΡΙΙΟΙΪΌ [0 ΤΟ ΠΘ᾽ ΔΩΥ ἀο(81] οὗἉ [ποτὰ ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

Υ. Απἱ ἱπιρογίδηῦ αι ΘΒ! 0.) 88 Ἰβεὴ τυ οἢ αριαἰοα, τ ΠοίΠοΣ δὲ, 
Ῥαμ πυσοΐθ ΔΠῪ Οἰποσ ΕΡΊβύ]68 ἴο ἴπ6 ΟὐΣΙ  μῖδη8 Ὀθβι 468 ἰῃοδθ τ 
ΠΟ δανθ. [11 Οὐογ. νυ. 9. ἴΠ6 [0] Οὐ πρ' σοσὰβ οσουτ ----γραψα ὑμῖν 

. ὃν τῇ ἐπιστολῇ, ΜΈΙΟΝ ἴῃ ΟΌΓ ΟΥ̓ΤῚ ὙΘΥΒΊΟΙΏ 18 ΓΟ οΙΘα --- 7 λανε τογιίίοη ἰο 
οἷ ἵπ απ ορίδιἶο. ΕὙΟΥᾺ (8 Ταχὺ 1 μ48 θθθὴ ἱπέεστγοα, {πα δι. Ῥδὺὶ] 

ἵμά Αἰτοϑαν πυιτύθη ἴο {π6 (ΟΣ 18} 8 πὶ ΕἸΡΙ8116 νυ ΒΟ 18. ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ 
αχίδηϊ, δῃὰ ἰο σοῦ μ6 Δ] 0468; τ Π116 οἴμουβ οοπίθηα, {παῦ ὉγΥ τῇ 
ἐπιστολῇ 6 ὨΙΘΔΏΒ ΟΠΙΥ͂ [6 ΕΡΙΒ|16 ψ Β]οἢ ἢ 18 τι τηρ. ΤῊ ἔΌΓΙΩΘΥ 
ορϊπίοη ἴβ δἀνοοαίβα Ὀγ (ἰαἰνιη, Βθζβ, τοί, δρρεὶ, ΥΥ̓ τδίυβ, 1.6 
ΟἸοτο, Ηδἰημβῖαβ, Μ|]}, ὟΝ οἰβίθϊπ, Βϑδυβοῦγθ, Βίθῃορ Ῥβϑαγοθ, Πσ. Ποά- 
ἁτγιάρσο, Δίν. βοοίί, Μιομδ6118, ϑύοσσ, Ἐοβοηπ  ]]6γ, Ηρ, ΒΟ ]Θ βηθυ, 
Τ)ανιάβομ, δπὰ ΑἸίοτα, δῃὰ {86 βου. Τ᾿ Η. ογπμο ποιὸ; δαπὰ {ΠῸ 
Ἰαϊίοσ ορϊπίοῃ, αἴογ Οπγγβοβίομι, Τμθοάογθ, δῃα οἰμοῦ Εδίμογβ, 18 
ἀείοηπάοα ὃγ Εαρτίοϊυβ, (ἀ]αβδίαβ, (δ πιοί, Ὀγ. ὙΥ αΌΥ, ϑύοβομ, “6 Γ. 
.1οὁη68, Ὀγτβ. Εἄνναγαϑ, ᾿δγάποσ, ἀπὰ Μδοκηιρμί, Ῥυγγυογ, Ασομ βῆορ 
Ναονοοῖμο, Βίβμορ Το] μα (ἡ ΒοΒ6 οσὰβ ἀγὸ δαἀορίθα Ὀγ Βρ. Νίδηϊ 
δὰ Ὦγ. Ὁ ΟΥ]ν}). απὰ Βῖββορ Μιαα]είοθ.0 Α {πιγὰ ορίπίοῃ 8 ἐπα 
οὗ Ὦγ. Βϑῆβοῃ, ψῃ1ο ἢ 18 δοοοάρα τὸ ὉγΥ Ὦγτ. Α. ΟἸαγκο, νἱΖ. {παὺ δὲ, 
Ῥδμὶ τεσ [0 δὴ ριβϑι]α ἡ ὨΙο ἢ6 παὰ τὺειτῖθη, ΟΥ Ὀεραῃ ἴο νυσῖΐα, 
θυΐ δι ποί βοηΐ ; ἔοσ, οῃ γϑοϑι σηρ ἐσ ΠΟΥ ᾿ποστηδίοη ἔσομλ ϑίθρῃδ- 

3 ΜιΙοδδο 8, νοὶ, ἱν. Ρ. 42. ῬδὶογΒ Ηογω Ῥαδιυ]ϊ]ηθ, Ρ. 96. ΜΠ, ὙΥΒΙΌΥ, ΜΊΟΜΔο]ΐα, 
Βδηβυῃ, δηὰ δ᾽τηοβὲ 411 τηοάθση σοσῃ πη ΔΙΟΥΒ Δ ἃ ΟΥἾσδ, ἀστοο ἴῃ 186 ἀῦογο ἀδίο. 

2 Ἰδτά ποι Ῥ οσΚΒ, ϑνο. υοἱ]. ἰΐ. ἢ. 86. ; 410, το]. ἱ. Ρ. 297. 
8. Τρῖϊά, ϑνο. γο]. ἱϊ. Ρῃ. 91. 94. ; 4ἴ0. γο]. ἱ. ΡΡ. 827. 829. 
4 Τοϊὰ. ὅνο. γοὶ. 21. ν. 140. ; 4ϊο. γο]. 1. Ρ. 835ὅ, 
8 Τροῖὰ. 8γνο. νοἱ. 1ϊ. ῥ. 168. ; 410. το]. 1, Ρ. 868. 
4 Τρὶά. ϑνο. νοὶ]. ';. ν. 185. ; 410. γο]. ἱ. Ρ. 950. 
1 Τυῖϊᾶ, 8γνο. γοἱ. 1ϊ. Ρ. 222. ; 4ϊο. γο]. 1. Ρ. 40]. 
8 Τυῖά, ϑγο. γο]. 1ϊ. ν. 268. ; 41ο. γο]. 1. Ρ. 428. 
ν 1Τ0ϊἅ. ὅτο. νοὶ]. ἰϊ. ῬὈ. 874, 8375. ; 4ἴο. νοὶ. ἱ. ὑΡ. ἀδ:, 488, 
Ἰο Ἰθϊἀὰ. ϑνο. τοὶ, ἐδ, ῥ. 471. ; 4ἴ0. γο]. 1, ᾿. 535. 



δ48 ]ηϊγοάμοίίοπ ἰο ἐδ Λῆριυ Τορίαπιδηΐ, 

" μδ8, Εογύαπαίιδ, δῆ Αομδίσαθ, Β6 ΒΌΡΡρΓοββοα ἐμαί, δπᾶα ψσοΐα {{15, 
ἴὼ ΜὨΙΟΙ 6 ΘΟΙΒΙάοΓΒ {Π6 ΒὈ᾽θ6οῖ Ἰρογα δὖ ἰασρθ. [ἢ 1818 οᾶ86, Βον - 
ΟΥ̓ῸΣ, ἴῇθγα σου] 6 πο Οσοδβιοη ἴο Γοΐδὺ ἰοὸ 1 δἱ 4]]. 

[ΤὩ6 ορὶπίοη {παῦ δυο ἢ δὴ ΕρΙ8616 μδα Ὅθθῃ τυυι θη ἃ πα νγ88 ]οδὺ 18 
ΨΟΥΥ {Ὁ}}Υ πιαϊηίδιπμοα ὃν Ὠγ, Πανιάβοι. (1 πἰσοάυοίϊοῃ, 1]. 1839----1 48.) 
Με. ΑἸ οχά, βᾶγβ (ἴπ ἴοσ.), “7 ιυτοίθ μπίο ψοῖς ἔπ ἐδ ἘΕίβέϊε, ποῖ ἐλὲξ 
»τεξεηΐ ρίξέϊο, νι ἰοῖϊ τῇ ἐπιστολῇ πιῖσἠξ ταθλῈ ; 866 τεΐθσθησο [Ἔοπι. 
χυϊ. 22., Οὐ]. ἴἰν. 16., 1 ΤΠ658. νυ. 27., 2 ΤΏ Θββ. 11). 14.7; Ὁγ ἴθοσα ἴδ 
πούμηρ; ἴῃ {86 ργοοβαϊηρ μᾶτγῦ οὗ {18 Τὰ ρ18116 ψ ]οἢ σδῃ ΟΥ̓ ΔΩ Ροδ- 
ΒΙΠΠΥ 6 580 1πἰογργοίθα, στ ΆΊΪΥ ποῖ ΟΙΓΠΘΥ ὙΈΙΕΘ 2. ΟΥ Υ6ΓΒ6 6., 
γ ΒΙΟὮ ΔΓΘ ΘΟΙΠΙΏΟΏΪΥ Δ]]οροα ὈΥ͂ ἴῃο88 σψγπο0 ἴῃ8 Θχρίδϊη 1ἴ, δηά ἐν τῇ 
ἐπιστολῇ που]ὰ 6 ἃ Β ρογἤσοιβ δηὰ ᾿γγοϊανδηῦ δα θη, 1 Πα τηθϑαΐ 
16 Ια. ἡ νν ΒΙοἢ 6 νγ88 ΠΟ δησαροά; --- θυΐ ἃ ϑόγπιεν Ἐρίβέϊε πὶ ἢ 
.)28 ποῦ σοῦ ἀοτγῃ ἴο ἃ8: οὗ {Π6 5118. Ἔχργοϑβίοη (2 Ο(ὐοσ. υἱῖ. 8.) 
δα ψ|}} χοίεγθηοο ἴοὸ ἐλὲς Εἰ) ριδέἶ..) Ἰ τηλυ, Βονανοσ, Ὀ6 Βαϊ ἔγοί, 
{Πα ὄγραψα ἰΑἸκ68 118 πούϊοῃ οὗὁὨ ὕτη6 ἔτοπι {Π6 Ῥϑγιοά δὲ σοῦ [86 
Ἰοίίον που]Ἱὰ Ὀ6 τϑδαᾶ δηά υβϑᾶ, δῦ 848 ραϑῦ ὕβηϑϑθβ ἀγὸ παι }}} θια- 
Ρἰογεὰ ἴῃ ἔἕοσιμαὶ ἀοοιμηθηΐδ, Τὴ 86 οὗ δῃ δογὶϑῇ 88 Ἰηἰγοάποίῃσ τυ δὶ 
18 αὐομὲ ἐο δε τογϊξέοπ, 18 11} δ ταΐθα Ὀγ {Π6 α86 οὗ ξυνέγραψε ὈὉΥ ΤὭυοΥ- 
ἀἰάεβ ἴῃ [18 ἱπἰσοαποίοσυ βθηΐθηθθ, ““ ΤὨυογα!άοθ {πΠ6 ΑἰΠΘηΐδη 
τογοίε," Βαϊ ἴῃ τοϊαϊίοη ἰὸ ἡ μαΐ Βμου]ὰ [0]]ὁὸν. Τῆυδ, μοσα ἔγραψα 
ΙΏΔΥ ταῖοσ 0 {π6 ἰοδοπῖπρ τ ΒΙΟἢ [16 ἀροβῦΪς 18 δθουΐ ἴο ὉπίοΪα. 
ϑεοοπᾷ, (μαι {818 ὑαδοδιηρ 18 σοι νου θα ἴῃ Β0 ἢ ραββαρ 8 88 ἐλ ϑεηέεησε 
ἐἐδοῖξ, πα ἰπ τιμαὶ ἔΌ]]ον8 ; {μιγά, [μα ἐν τῇ ἐπιστολῇ 18 ποῦ ἴπ {μαΐ 
νἱθνν Βυρογῆυουβ, Ὀαῦ ΤΑΙΠΟΥ ΘΙαρἤδίιο, “Κ ΠΟΥ ἴῃ (μὶ8 ΕΡΙΒ||6 1 
Ἰπδίγσαοι γοῖ (ὙΠπαΐανου ΤΔῪ 6 8814 ὈΥ δηγν, παῦ {Π18 τγᾶϑ πού ΠΥ 
ἄομα Ὀοΐογο, ὅζοθ.) ποῦ ἴο Κθορ δοιρδηυ Μὴ ἰοσπϊοδίοσβ." [3 Βον- 
Θυοσ, [Π6 τοΐδυθηοα Ὀ6 ἴο βοιηδ Εὑρ 5016 ποὺ οχίδηϊ, 1 πΠ66α θ6 πὸ σϑιιβ6 
ῸΓ ΒΌΓΡΓΪΒΟ; [ὉΣ ΜὮΥ βῃοι ἃ γα ποὺ Θοηβιον ἐμαὶ (ἀοά πιὶρμῦ Βανθ 
οδυβοα δυϊμοτγιίαί να Αροβίο!ϊο ΕἸΡΊ8|168 ἴο 6 νι ἴδῃ ἔῸΣ ῥὈγθβθηῦ δῃά 
ἰΘΠΙΡΟΓΑΓῪ Ρυγροβοῦῷ παρὰ ποῦ {πϊπκ (ῃμαῦ ἔῃ Γ6 18 ΔΠῪ ἰσγουθ- 
ΥΘΠ66 ᾿ηγοϊνϑα ἴῃ {Π6 Βυρροδιίίοη ; [86 βαὴθ ῥγονι ἀθ 14] οαγο τ ΒΙοἢ 
[48 ργδαϑογνϑά ἰοὸ {86 Ομυσγοῖ ῃπο86 ὙΎΠΠρΒ ἡ Ὠἰο ΈΓΘ ἱηβριγοὰ ΌγῪ 
16 Ηοὶγ ΑἸιοβὺ ἴοσ 118 συ άδποθσ ἴῃ 41 ἀρ68, ΏΔΥ πᾶν Ῥ6 θη Θαυλ]}]}Υ α15- 
Ρἰαγαά τη {μ6 ψὶμάγανσαὶ οὐ δὴν ἀοουπηθηίβ {Π6 οὈ]εοῦ οὗ πῃϊοῖ μδᾶ 
Ὀδθη ΟὨΪΥ ἐθιαρΡΟΣΆΓΥ 8η4 Ἰοοαδὶ, δπα τ Βιοὶ μδα δοοοιῃρ 8ῃ68 [86 οὈ]δοοῖξ 
ἴῸΓ ψ ῖοῃ ὑπο γ ΓΘ ρίνοῃ ἔρτῃ. 

Οπ {μ6 μηπαεεὶσπεα οοἰποίάσποοα Ὀδίνθθα {818 ΕἸΡ15.16 δηᾶ {88 Αοίβ 
οὗ [μ6 Αροβί!θβ, βθ6 Ὁγ. Ῥαὶογ ΒΒ Ηοσγῳ Ῥαυΐπ, Ομδρ. 111.} 

. ΤἸασζάπονβ Ὑ οσῖκβ, ϑνο. υο]. υἱ. ὑρ. 814, 815. ; 40. γο], 112, Ρ. 391. ; ΜΊς ἢ Δο] 15, νοὶ], ἵν. 
ῬΡ. 42---θ62. 68, 69.; Ηρ Β Ιηἰγοἀυοίοη, γο]. 11. ὃ9 101---104. ; Ἐοδϑητηΐῦ ]οσ, βοΐ, 
ἵοχῃ. ἱγ. ΡΡ. 1---.7. ὙΒΙΟΥ Β δηὰ Μδοϊκηῖρη β Ῥ,οίδοοβ ; ΒΊοςῦ, ΟΒτγοποίαχίβ, βου ρίοσασα 
ἐλρονν ῬΡ. 160--172, Οἰἰτηοῖ, Ῥγοΐδοθ ΒῸΣ 186 Ῥσγοιηίοσο Ερὶτο ἀθ ϑαίῃξ Ῥδὰϊ δὺχ ΟὉἍ» 
τἰη θη. ' 



ΟἈ ἐλε ϑεοομα Ἐρίφϊε ἐο ἑὰς (ογἱπίλίαπδ. δὲ}7 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΤΙΒ ΤῸ ΤῊΕ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ. 

1. ΤῊΒ γγϑοθάϊπρ ΕΡ 8016, νγθ πᾶνϑ βθθῃ, νγγ88 ὑεῖ ἐὕθη ἔσο ΕἸΡΒθβυ8 
αρουῦ [86 γϑαρ 66, θοίοσγο δι. δ} δ ἀεραγίασο ἔγτοτῃ {παῦ οἵγ.0 Οπ 
αυϊτηρ ΕΡΠοδθυβ 6 ψγοηΐ ἴο Ττοδϑ, ἡ Ὠ1Οἢ Ρ]Δ66 νγ88 βιυδθα οὶ (86 
βῆοσα οἵ (86 ροδη βθα, ἰἴῃ δχρθϑοίδιοη οὗ τηθοϊϊησ ΤΊίι8, δηά τϑοοῖτ- 
1ηρ' 8ῃ δοοουηΐ οὗὁἩ [Π6 δυοοθθθ πιὰ ποῦ (06 Ποροα) 8. ἔοστηου 
ΕΡΙ8]6 μδα θθϑῃ δἰϊθπαθα, δηᾶ οὗ {π6 ργϑϑβϑῃΐ βίδίβ οὗ {π6 Οὐουϊπι ίδῃ 
οὔυτοῦ. (2 Οον. 1.. 12.) Βαΐ ποῦ πηθοίϊπρο' Ηἰπὶ (ποτα (13.), δὰ] ρτο- 
οοοαβα ἰο Μεοράοηϊΐϊα, βασο ἢθ οὐίδιποθα {Π6 ἀοδιγοα ᾿ηΐουνιθιν, πᾶ 
ΤΟσοΙ να δα ϑίλοίοΟσΥ ἹΠ ΟΥΤ ΔΙ οη ΘΟΠΟΟγηρ ἴΠ6 ῥτοιηϊδίηρ βίϑίθ οὗ 
δἴαιγα αὖ Οουϊ πίῃ. (ει ὅ, 6.) Ετοπι [818 ΘΟΙΠΙΓΥ͂, δπα ργο Δ Ό]Υ ἔγοῦλ 
ῬΒΠΙΡΡῚ (48 ὑμ6 β βοσιρίϊοη ᾿τωροσίθ), [6 δροϑί]ϊθ ψυγοΐθ ἢ 6 ββοοηά 
Ἰοιον (2 ον. ν]1}. ]--14., 1χ. 1---6.)};: ψ μοῦ μ6 βοηῦ Ὀγ Τιΐαβ δηᾶ 
ἢ18 δϑϑοοϊδίθϑ, Ὑὴ0 ὙΟΓΘ ΟΟΙΩΙ. 98: ΟΠ6α ἴο μαβίθη δηά βηϊ8ἢ {Π6 οοπίσγὶ- 
Ὀυΐϊΐοη διηοηρ [86 ΟΠ ΓΙ δύ η8 αὖ (ὐοσϊίδ, ἔοσ [Π6 86 οὗὨ [μοὶ ῬΟΟΥ 
Ῥτοίθσοα ἰπ δ υ6:66. (Ἶχ. 2---4.) ἘΎοΠπι [Π686 Ὠἰϑίοτιοαὶ οἰτοι πχδίδῃ 68, 
10 18 σἜΠΘΓΑΙΥ ἀστοοα {Παὺ [Π18 ΕἸΡΙΒ016 νγαὰβϑ σι υὕθη ΥΣἷπ αὶ Ὑ ΘΓ ΔΙΓΟΓ 
186 Ότταοσ, (μὰ 18, ΘΑΓΥ ἴῃ Α.Ὁ. ὅ8. ΤῊ ραηαΠ6Π688 οὗ [18 ΕἸ Ρ181]6 
ὙὯ8 ΠΟΥΟΡ ἀουδίοα ; δῃηα 88 10 18 οἰΐθα ΟΥ τοίοσγθα ὸ ὈΥ̓͂ ΠΟΑΥΪΥ {Π6 
{16 βαῖλθ δποϊδηῦ ὉΥΙΌΟΥΒ, 086 ἰθϑυ πο 168 ἴο (6 ἤγϑὺ ΕΡι 9.190 ᾿ 6 
μβανὸ ρίνθῃ ἷπ {86 ρῥγθοθαϊηρ' ομαρίθυ, 1Ὁ 18 ποῦ πΘΟΘΒΒΑΙῪ [0 σϑρθαῦ 
1Βοτὰ τη (818 Ρ]866. 

11. ΤΙ γε Ερ: 8316 ἴο 1π6 ΟοΥ Βα πθ ργοάδιποθα νοσῪ αἰβδγοηῦ 
οἴὔδϑοίβ διηοηρ [βθη. ΜάδῃηΥ διγθημαρα {δεῖγ οοπάποί, πιοβὺ οὗ ἐῃμθηὶ 
Βῃονοα βίτοηρ' τηΆγΚ8 οὗ τορϑηΐδῃοθ, δηα ουϊποθα βιυο τοβρθοὶ [ὉΓ 16 
ΔΡΟΒ16, ὑπαῦ (ΠΘΥ Θχοοτωπηππιοδίθα {Π6 ᾿ποδβίιμουϑ ροσβοῃ (2 ΟΟΓ. 1]. 
ὅ---1}1., γῇ, 11.); τοαυσδϑύθα (.6 Δροβί]θ᾽β γσοίυσῃ ὙΠῸ} ὑθασβ (ΥἹ], 7.); 
84 ὈδοΟδιη6 Ζοδίοιβ [ὉΣ ἩΪτη, ---- [μαὖ 185, {ΠΟῪ νἱηαϊοσλίοθα {Π6 ΔΡΟΒί16 δηᾷ 
ἢΐ8 ΟΥἾἶοα ἀραϊηδῦ {πΠ6 [4186 ὑθδοῦθῦ δπᾶ ἧν Δ μογθηίβ. (ν}}. 7--- 11.) 
ΟἸΒοΣΒ, βονονοσ, οὗ {π6 Οοε 4πη8, δαμογοα ἰοὸ {π6 [8]86 ἰθδοῆογ, 
ΘΣΡΓΘΒΒΙΥ ἀθηϊοα 5.0. Ῥαὺ] Β δροβίο]οαὶ ταϊηἰϑίσυ, δηα ουθῃ ἔυγηβη θα 
{ΠΘΙηβ ον 68 ὙΥἹῸἢ Υρυτηθηΐβ το ΒΟΥ ρῥγοίθμ θα ἴο ἄγαν ἔγοπι ἢ18 
ἔγϑὲ ΕἸρ18115. Ἠδ ὮΝ ἔΟΥΤ ΟΥῪ ἱπΕϊπηαίοα 8 Ἰηοπίίϊοῃ οὗ ἰακίηρ' 8 
ἸουγΠΘΥ ἴτοιῃ ΕἸΡμθβὰβ ἴο (ὐουϊπίῃ, τπθηοα ἴο νἱϑιῦ 1π6 Μδοβαοπίδῃ 
σδυσοθ 68, δπα ἔχοι ἔμαπὶ ἴο γχϑίυση ἰο Οοτπίμ (2 Οὐογ. 1. 1ὅ, 16.); 
υῦ [86 ἸΠΠΔΡΡΥ βίδίβ οὗἩ 36 (ον ἴδῃ ομυτοῦ 164 Πϊπὶ ἴο Αἰ νθὺ 18 
1Ἰη ΘΠ] 0η, Β1π06 6 θυ πὰ Πα ταυδὺ ἢανα ἰγοαίθα {86 πὶ τ] ἢ Θονυϑυν, 
δὰ πὸ νἱδιιθα ἐμθὰ. (23.) Ηΐδθποθ 18 δάνογβασιθβ ομαγρϑᾶ Ἠΐπ), 1. 
ΗΒ ἰευΐϊέν ἀρὰ ᾿γγθβοϊ αἰΐοη οὗ δοπάποι (2 Οον. 1. 18.), δηὰ, [πογοΐοσε, 
ἢ οοὐ]ά ποὲ θ6 ἃ ρσορμεῖ; 2. ὙΥ ἢ ργίάο ἀπά ἐχγγαππίοαϊ εευεγὶέψ οἱ 
δοοουηὺ οὗἉ Π18 ἰγϑδίμπηθηΐ οὗ {86 ᾿ποδδίμουβ ρεσβοη; 8. ΠΝ ἀγγοσαῆοα 
απά ναΐπ-σίογψ τὰ ἮΪΒ ΤΩἸΠΙΒΙΣΥ ; δῃα, 4. ὙΥ1ἢ Ὀοῖηρ ρεγδοπαϊίψ οοπ- 
ἐεπιρέϊδίε, γι υϊτααίληρ,, (ἰμαΐ Βο υοσ υγοσῖγ Β6 ταϊρΐ Β6 ἴῃ Β18 Ἰούϊασβ, 
γϑῦ ἴἢ βθύβοῃ δ6 γγ88 Ὁ486 ἀηα ἀοβρίοϑῦ]6. (2 Οογ. χ. 10.) ὅϑυοῖ ὑγογθ 
[86 ῥγἱηοῖραὶ οἰγοιπιβίδηοοθ ἐμαῦ χανε οοοδδίοη ἰο {}18 βεοοῃα Ερ 8116 
ἴο {16 Οὐ βίδηθ, ἴο ΒΟ γ6 ΤΔΔῪ δα {ποῖς ΟΡ 688 1π [860 



528 ιϊγοαπμειίιου ἐο {λ6 Λίριο 1 Ὁ εἰαπιεπέ, 

οσοπγι δυϊίοι ἕο {116 ῬΟΟΥ βαϊηΐβ ἴῃ 9668, δηἀ ἘΠι6} Ὁ Κιμα Ὀαμθνοϊοπξ 
τϑοθρίυ οἵ ΤΊίυΒ. 

111. Αρστγθοδθὶ)Υ ἰο {Ππ686 υἱγοαπηδίαπορθ {Π6 ΟΟΡΕ οὗἉ [818 ΕΡ 8116 18 
οἰϊοῆγν, 1. 70 ασοομπί 707 πὶ ποὲ λαυϊπῳ συηὶό ἰο ἐΐόπι 80 δυοπ ας ἣδ λαά 
»τοηιϊδεα, νἱΖ. ποῦ ουῦ οἵ ἰανγ, Ὀαῦ ΡΑΥΓῪ ἴῃ Θοηϑοαῦθπηοθ οὗ Π18 βυβογ- 
ἸΩΡΒ ἴῃ δῖα, ἡ ΒΙοἢ ργανθηΐοὰ δῖα (2 ὅσσ. 1. 8---]].), δηα ραγῆγ {δαί 
6 τιϊρσῃῦ ρῖνα ἴθι ποτα {ἴπὴ6 ἴο βού ἔπ ν οἄυσοι ἴῃ Ὀοίίο ογάοΓ, 8ὸ 
ταῦ Βα ταὶρῃῦ σοιμα ἴο {16πὶὰ νλ ἢ σγοαίο οοτηξοσίὶ, (11. 8, 4.) 2. Τὸ 
6 ]αγα {παΐ 1.18 Βθηΐθποθ ἀρϑὶηδῦ {Π6 ᾿ἱποθϑίμουβ ῬΟΥβῸ ἢ ΜὙΑὯὋ8 ΠΟΙΠΟΡ 
ΤΟΙ ΠΟΥ ΓΥγΔΠ 108] (11. ὅ---11.}, Ὀαῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ πα Ρῥἱουβ; δηα ΠΟΥ͂, 
ἃ8 ΘΧοοιησλ ῃϊσαίοη δα ρῥτοάἀποοσα 80 σοοά δὴ οἴἴδθοῦ ἀροη {πα οἴη άοσ, 
[ῃ6 Δροβί]θ, οουμπηθηάϊηρ {π6 οὐδαϊθηοα οὐ [μ6 (ΟὐΟΥ ἰδ η8, Ἔχμοσίβ 
μοι ἴο δῦβοϊνβ ῖτα ἔγσοσα ἰμαῦ βθῃηΐθῃοθ δηα ἴο γϑϑίογα ἢϊπὶ [0 οοταμλυ- 
πἴοη 1 {π6 ομυγοῦ. 8. 70 ἐπέϊπιαξο ἢϊβ σγεαὲξ διισοθ58 ἕπ »γοασλῆπσ 
ἐἰ!6 Οο5ρεὶ, ΜὨΙοΝ ἢ6 ἄοα8, ποῦ ἔοσ ἢ18 οὐσῃ ρίογυ, Ὀαΐ ἴον {π6 σίοτυ οὗ 
1Π6 ἀοβρεῖ, ψ  Ιοἢ μα ρϑου αν οἸἤοδοΥ ἀροὰ {86 (ον  Παηϑ ἀρονθ 
οἴδοτβ (2 Οὐον. 1.1,), δηᾷ ἔλὺ βυγραββοὰ {πὸ τηϊηἰβίσυ οὗ Μοβοβ (1ν.), δπά 
88 ὉΠΟΘΥ ἃ νοὶ] ΟἾ]Υ ἴο {πο86 ῈῸ γογΓ6 ρδσιβησ, [Ιἢ Ῥσγθδοδῖηρ 
ὙΠΟ (ἀοΒ8ρ6] 6 υβοὰ 411 ἀΠ]ΠΙσθηος δηθὰ ΤΠ βέαϊποβο, πούνλ  ϑίαπαϊηρ 
8.11 818 ΔΒ οὕ Π8. ἕο (π6 (ΔΟΒ8ρ6} ; πίοι ἃ] οἴ οη 8, ἔᾺΣ ἔσομαι γοῆθοϊησ 
ἀἴβρταοθ ἀρο 6Ππ| (ἀΟΒρ6], ΟΥ̓ 118. πι] ηΙδίθυβϑ, ργθραγθά ΤῸ ᾿ΐπὶ ἃ [ἈΓ 
στοδίοσ ΘΙΟΣΥ ἴῃ πϑάνθῃ (ν.), [ο νυ μιοῖ μ6 ἀϑρὶγϑά, ἱην προ ΟἴμοΥδ ἴο ἀο 
106 ΒΔ)6, ΟΥ̓ δοοορίμηρ ἴπ6 ρσσδσθ οἱἁ σϑοομῃοι!αοῃ ἰθημαογοα ἴῃ ἐπα 
(οθρ6ὶ. 4. 70 {17 ἑΐσπι μρ ἐο ἰοαὰ α ἠοῖψ {{ΐ5 ἀπ Ῥαγυϊου Υ]ν ἰο 
δυο οοσημαπηΐοι ὑνἱἢ ἸΔο]αΐοσθ. ὅ, 70 ἐζοῖίο ἐλόηι ἰο “ηϊοι ἐξλεῖῦ σοη.- 
ἐγιδιιἑϊοηβ [07 ἐλμιοῖγ ροοῦ ὀγοίλγεη ἵπ Ψμάκσα. (νὶλϊ. ἴχ.) 6. 1,8, ἴο 
αροίοφψίβϑο [0γ Πιϊηιδοι  ἀσαῖϊτπιβί {1|6 ρϑύβοῃαὶ σοη οι ρ. Ὀ]Θ 688 Ἰταρυΐθά ἰο 
Πῖτὰ ΟΥ̓ [86 ἔλ!86 ὑθδοῦ ον δηα ἢ18 δα πογϑηΐβ. (Χ.--- 1.) [ἢ [86 σουγδα 
οὗ [118 Δρο]οσυ, ἢ σϑργονϑδ ὕπ6}ῦ γδὶῃ-ΟἼΟΤΥ, ἀπ θηΐοσβ ὕροὴ ἃ Βὶρῇ 
σοι ηἀδίοη οὗ ᾿18 Δροβίο!ο Οἱ ο6 8δη4 ρουγοῦ, δηα ἢ18 Ἔχ ΓΟ ΔΙ ΠΆΓῪ 
τουϑἰαϊίοηβ, ψμο ἔν ουΐϑῃομθ {πΠ6 σουιπίογίοιῦ ρἴοσυ οὗ {86 [8186 
ἰοδομοῦ; Ὀαΐ δὖ {π6 βϑιγα {πη6 ἤδοίαγοβ ὑΠα΄ δα αὰ ταῖθοσ 186 τλθοῖ- 
Π688 ἴπδη δχαγί ἢΪ8β βΡΟΥΟΥ, ὉΠ]688 Ὦ6 βῃουἹὰ Ὀ6 ἔοχοϑα ἰο ἀο 1 ὈῪ 
{Π6ῚΓ σΟὨΓΏΔΟΥ͂ δηα πηραοπιίθηοο. 

ΙΥ. Τιμβ ΕΡΙ8016 οομδίβίβ οὗ ἴ[ἄσϑθ ραγίβ; ΥἹΖ.- 

ῬΑΒΤΙ. 77: Πιϊγοάμοίίοπ. (1. 1, 2.) 
ῬΑΒΤ 1. 776 Αροϊοφοίίοε 7Ζ)ισοοιγ 86 9 δὲ. αμΐ, ἴὰ “ ἈΙΟΝ, 

ΕΟΥ. 1. δ 78.18.68 Ὠιπι861} ἔγοτα {Π6 παραυίϊαίίοηβ οὗὨἩ (86 [8186 
ὕθδοθο " πα ἢ18 Δα Πογθηΐβ, ὈΥ βμονίηρ 18 ΒΙ ΠΟΘΙ Υ ἀπα ἱπίαορσΤ Υ 
ἴῃ {Π6 αἰβομαγρα Οὗ Ὧ18 Πα] ]Β ΤΥ ; ἀπά [πα΄ Βα δοίθα ποὺ ἔγοιη 
νοῦ] α]γ ᾿ηΐογοδϑί, Ὀυῦ ἔγοσα ἴσα ἰόν ἴοσ {πθ πη, δηα ἃ ἰθῃοσ Θοἢ- 
ΟΘΥ ἴοσ {Π 6} Βριγ δὶ νγο] γα. (1. 8---24,, 11.----11.) 

ΒΈΟΥ. 2. δ οὀχβογίβ ἰμϑίὰ ἴο ἃ ᾿ἰθοσαὶ οοπ σι θυθίοι [ῸΣ {Π6ῚΓ ΡΟῸΣ 
Ὀγοίδσοῃ ἴῃ “0648. (111. 1Χ.) 

1 Ἐοδοτίε᾽ 8 ΟἸανΐβ ΒΙ]᾿οσγαπ, ἢ. 754. ὙΒΘ νδγίουβ διῃμοοῃβ, Ἡἰοὶὶ ΟΥΙΔΘΠΠΥ ἀρ᾿ἐδιοὰ 
[ἢ τιϊπα οὗ δι. δ}, ἡ πθὴ νυτιηρ {818 ἘΠ 8:16, δῃὰ αἶϑο ιϊ8 δἰ ογδποο οὐὨ ἀϊοιίοη, ρονγοῦδ οὗ 

γβιιαβίοι, πὰ ἴογοθ οὗ διυριυτηθῃῖ, ἃγὸ 411 δ πη γα] ἀϊδβουββοά δηά ἱΠΠπδιγαϊοὰ ὈΥ̓ ῬΓΟΙ. 
ΟΥϑαγβ, ἰπ ἷβ Ὠἰαρυϊδίῖο [Ὠϑαζχογα}}8 ἀο δἰτογᾶ Ῥδ}} δὰ (οΥ με ο8 Ἰρίϑιο]ᾶ, ος οὔὐφοῦο 

γεπαὰ ἴῃ ]ὰ ἀροϑύοϊἑ ἱμάο]ο δὲ ογϑίίοπο. ϑνο. Τγαϊοςῖ δὰ ποηυπι, 1818. 



ΟἈ ἐδλε ϑεοοηὰ Ἐρίβεϊο ἰο ἐδ Οονίηἰλίαη. δ29 

ΞΕΟΥ. 8. Ηδ γϑϑαπιοβ ἢΐ8β ΔΡΟΪΟΡῪ ; δε γίηρ Εϊπ.861} ἴχομι {86 
οἤαΓρ 68 8Π4 1πβ᾽ πα Ίοη8 οὗ {μ6 ἔαϊ8θ ἰθαοῦοσ δηά [18 ξΟ]ΟΎΤΟΓΒ ; 
1ῃ ΟΥΘΥ ἴο ἀοίαςϊ (Π6 (ὐοτ 788 ἔγομχ {ἢ 61}, ἀπὰ ἴο σϑ- δία Ὁ 188 
᾿πηδ6ἱΕ ἀπα ἢ]8 δυϊμοσιῦγ. (Σ.--- παῖ. 10.) 

ῬΛΕΤ ΠῚ. Τῆς Οοποϊμδέοπ. (ΧΙ. 1] --14.}) 

Υ. “{ὙμΠαε6 τηοβῦ σϑδγκαῦϊο οἰγουτηβίαμοθ ἴῃ (818 ΕἸ Ρ᾿δ616 18, ἐδ 
σομδάσποθ οὗἩ [86 δροβίϊθ ἴῃ {π6 ροοάμθθϑ οὗ ἢἷβ οδιβο, δὰ ἴῃ {ἢ 
Ρονον οὗ ἀσοά ἴο Ῥθᾶν ῃἷπὶ οαΐ ἴπ 11, Ορροβοάᾶ 88 π6 ἐβθῃ ψϑ ὉΥ͂ ἃ 
ΡΟΥΤΟΥᾺ] δηα βαρδοϊουβ ραγΥ, ΠΟ86. δυςῃοΥ Υ, ταρυϊαίίοῃ, δπα ἱπίθ- 
Τοβῦ Ὕ6͵Ο ἀΘΘΡΙΥ͂ ΘΟΠΟΘΙΠΘΩ͂, ἈΠ ὙῺΟ ὝΘΙΘ ΓΟΔΟῪ (0 861Ζ6 ΟἹ ΘΥΘΤΥΎΥ͂ 
{μϊηρ {[Παΐ οουᾷ ἀἸδογοα Πἴπι, Ὁ 18 ΟΠ ΘΥΡᾺΪ ἤο μοαν Ἠΐπὶ 80 ΠσΤΩΪΥ 
ἸηΒδὺ ὍΡΟΙ Ἦ18 ΔΡοβίο θοαὶ δα ΟΣ, Δα 80 ὈΏΤΕΒΟΥΥΘΪΥ ΔΡΡΘΑ] (0 
186 ταϊγαουϊουβ ῬΟΥΟΙΒ ὙΒΙοδ 6 Πα οχοσοϊβοα δηᾶ οοηξουσοα δὲ 
(ον. 8.0 [Ἀγ ἔγοπι βασι Κῖηρ ἔσοτα {86 οοηίοβί, 88 αἴγαϊα οὐ βοιὴθ 
ΑἸΒΟΟΥΘΡΤΥ ὈΘὶπρ' τηδθ, ὈΠπίμν ΟυΓΆ]6 (0 ΠτηβΘ] ἢ ΟΥ ἴο {ῃ8 ΘΟ πιο 
σ8.86, ἢ6, ΜῚ} ρστϑαΐ τηο θβίυ δηα τηροίζηθβϑ ᾿ηἀθοά, θα πὴ οαυδὶ 
ὈοΪάπμοθβ δῃά Ἂἀθοιβίοῃ, δχργαβθίῦ ἀθοίαγοβ ὑμαῦ Ὠἷβ Ορροβϑθῖβ δᾶ 
ἀρβρίβουβ 6 ΓΘ {Π6 ΤΙ] ηἸδίοτβ οὐ ϑαίβδη, δη4 τθηδοο5 ΤΠ 6 πὶ ψΊ τηῖτα- 
ουϊουβ Ἰυσριηδηΐθ, τυ ἤ ἢ 88 ΤΔηΥ οὗ {μον ἀο᾽αἀοα Ποαγοσβ μα Ὀθθη 
Ὀγουρῃῦ ἴο σϑροπίδμοθ, απα τ- Θϑίδ] Ἰμοὰ ἴῃ {ῃ6 {1 ἢ, 88. ῬΤΟΡΟΓ 
ἸΏ68}8 ΘΟἸ]ἃ ἱῃ ἃ ΓΘΑΒΟΠΆΌΪ6 τη6 οἴθο, [{ 18 Ἰποοῃσοῖνϑ}]6 {πα ἃ 
ΒΙΓΟΠΡΟΙ ᾿ΠΘΓΠΔΙ ἰθβυϊ ΠΟ ὩΥ, ποῦ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ᾿ἱηϊορτὶγ, Ὀυΐ ΟΥ̓ αἰ ν]ὴθ 
ἸΩΒΡΙ ΓΑΙ, οδΠ Οχὶϑί. δά {ποῦ ὈΘΘῚ ΔΗΥ {πϊηρ ΟΥ̓ ᾿ηροδίαγθ 
διηορ {π6 ΟΠ ΣΙ Βδηθ, 10 τγπϑ παχὺ [0 ᾿ΏΡρΟΒβ10]6, Ὀαΐ βυοἢ}! ἃ οοπάποϊ 
γαυδὺ αν ΟΟΟΑΒΙΟΙΘα 8 ἀἸβοίοβυσα οὗ 10."} 

ΟΥ̓ΙΠα οἴἶεοίθ ργοαποοα ΟΥ̓ {18 Βοοοῃα ΕἸρΙ18116, γα ἤν πὸ οἰγουπ,- 
βίδῃηξαὶ αἀσοοπηΐ; ἔον δύ. [ζΚ6 μ88 ΟὨ]Υ ὈΓΙΘΗ͂Υ ποι!οοα (1π Αοἰδ Χχ. 
2, 3.) δι. ῬΑ Β βοοοπα ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο (ὐοσιηΐ], αἴϑοῦ 6 πδὰ πσιύθη (ἢ 18 
Ἐρ 8116, γε Κπον, βονανοσ, ὑπαῦ μ6 νγχὰϑ {πογο, δπὰ {πὰΐ {Π6 οοη- 
{ΠῚ Π]ΟῺΒ σγασο Ὀσουρῇῦ ἰο ἰτὰ 'π {μαΐ ΟἿ ἕογ [π6 ροοὸῦ Ὀχϑί γθῃ δ 
“ Θγαδαίθα (Εοι χνυ. 20.}; δηά {μαῦ, βίαγιηρ [Π6 ΓΘ βαυθγαὶ τηοπίῃβ, ἢθ 
δοηΐ 88] αἰ 008 ἔγοσῃ βοιλο οὗ {Π6 ρυϊηοῖραὶ τθιη 6 18 οὗ {πὶ Θμυγοῦ ἴο 
1π6 Βοτηδηβ. (χυὶ. 22, 23.) ““Ετοπὶ {Π18 {1πΠῚ|8Ὲ 6 ΘΑ ΠΟ τποΓ οὗ 
16 ἔα|86 ἰθϑοῦοῦ δηα ἢ18 ῬαΥίυ ; δπα ψἤθη ΟἸβιηθηὺ οὗἩ Βομπηθ τγοΐθ 
ἢ18 ΕΡΙ8116 ἴο {πμ6 ΟοΥπίμίαπβ, δὲ. Ῥαὰ] νγὰβ σοῃβι ἀογθα Ὀγ ὑμ6 πὶ 28 ἃ 
ἀϊνίπα ροβϑίϊα, ἰο σόα δι Ποῦ μ6 τσ ἀρρθαὶ ψιπουΐ ἔδυ οὗ 
σοηῃἰτβαϊούου, Τα ἔδ]βα ἰθδοῦου, ἐπογοίογο, πλαβί οἰὐποῦ ἤν ΘΟ ἢ 
Β] 6 ποραᾶ ΡΥ δύ, Ῥαϑιὶ], ἴῃ νυἱγίαθ οὗὨ Πῖ8 ἀροβίο!οα] ρονγϑῦβ, αῃᾶ ὈΥ δὴ 
δοῦ οὗ βαυθυ νυ ΜΠ ΙΟὮ Π6 παα {ῃγθαίθηρα (2 Οὐου. χι]. 2, 3.}; οὐ {{18 
ΔΑΨΘΓΒΆΓΥ οὗ [Π6 ἀροβί] τηυδῦ πᾶν αυλίοα {π6 μἷῖδδαὲ ὙΥ̓ΒΙΟΠΟΥΟΥ 
Ὑγ88 ὑΠ6 οδιιΒ6, (πΠ6 οἴξοί ργοάιποορα τηυϑῦ ορογαΐβ 88 ἃ Θοῃμῆγιμδίϊοη οὗ 
ΟἿΓ ἢ, δηὰ 88 ἃ ῥσοοῦ οἵ δι. Ρδὺυ] 8 αἴνῖπα τηϊββίοη. 3 

[Ετοπι 2 Οὐογ. χὶἹ. 14. απὰ χὶν!. 1. 10 Π88 θθϑὴ Ἰυάρσοά Ὀγ βοῖηθ ἐμαΐ 
δὲ, Ῥδὰ] πα ραϊά ἕτοο νἱϑι18 ἰο Οονι ἢ Ὀοίοτα ἢ8 πυσοῖθ {Π18 ΕἸ 8116 
(οΥ οὗἁ οοιιῦβθ [ῃ6 ὈΓΠΊΘΓ, ἃ8 ὕπο δα θθθὰ πόπθ δείψϑθ). Ὦγ. 
Ῥανιάδβου (Τπἰτοά. 11, 218.) σῖνϑβ ἔπ6 πδηγθ8 οὗ πηλην, ἢ οπιὶ ΟΠ γυβοδβίομι 
ἰο Ἰαβθίογ, γῃοὸ μάνα οι {μῖ8β ορϊῃῖοη, Τ)αν ίβοη Εἰπλ861} ἀσγθαθ 

δ βεοῖιβ Ρχγοῦ, ἰο 1 ὕοσ. 5. Μ|ΟδδοΙία, νο]. ἷν. Ρ, 74. 
ΥΟΙ, ΙΥ. ΜΝ 



630 ]ηἐγοσμοίξίοηπ ἐο ἐδ λῆριο Τοείαηηοηΐζ, 

ὙΠ ἢ [Πο86, Βα 48 ῬΆ]6γ, 0 ΘΟμΒΙ 6 ὑπαὶ {Π6 δροβίϊα βροόῖκα οὗ 
ἃ ἰμγὰ πλ6 {πὸ 6 τνᾶβ οοπηϊηρ (2 ΟΥ̓. ΧΙ]. 1, 2.) ἴῃ {πε. β6η86 οὗ 
ν᾽ δδΐ 6 [δα Βαϊά )υδὺ Ὀοίοτο (χ]!. 14.), [Παὖ 1Ὁ ντᾶϑ [Π6 {Ὠϊγὰ ττχ6 {παΐ 
6 νγὰ8 γχεαάψ ἴο οοτηα ((πουρὶ ἴο βραγθ {ποῖ ἢ6 ἤδὰ ραυὺ {π18 οῇ. 
ΤῊΘ ““ βεοομα θοποῆς" το ]οποάᾶ ἴῃ 2 Ὅοτ. 1. 1ὅ, 16. Βαθῃλθ ἴο ΩΡ Υ͂ 
πὶ [Π6 Δροβίὶο πδᾶ 88 γοῦ ραεϊιὰ Ῥυΐῦ οπθ νἱϑιῦ ἰο (ὐου ἢ, ΠΆΙΩΘΙΪΥ, 
{πῶ πούϊορα ἴῃ Αοἰβ χνὴ δ. [Ὁ «80 βοϑϑῃιϑ αι οα ἴο δαρροξα ἐμαί 
(18 βαδοῃμα νἱβιί, 1 16 στοάν ἰοοὶς ρῥΪαθθ, βμοι]ὰ ποὺ Ὀ6 σοξοστοα ἴὸ 
αἀοπηϊξοεῖψ ἴῃ (ὐοχ.»  μογο [ῃ6 ἀροϑι16 ̓ 8 ρϑσξομδὶ σϑ]αίϊοη ἤο [μαΐ ομυγοὶ 
18 80 τηποἢ αἰβοιιββϑή. 

Με. ΑἸἐογᾷ, οὐ [86 οἴμοσ βαπα (Ῥτοϊορ. 11. ομδρ. 111. ὃ ν.), Βίγοῃρὶν 
ΤηδΙ ἴδ: 8 ἴῃ6 ορὶ που {μαὺ 2 (ὑοτ. ΣΙΪ. 14. πα ΧΙ. 1. (ὁ ὕἤδαοὶ ἰδαΐ 
ἃ ΒΕοοηῃά νἱϑβι δα θη ραϊά, ΤὮ18 Βα οομβίάθσβ ἴο ἤσαν Ὀ6ΘῈ ἴῃ (Π6 
οΟΌΓΒα οὗ [86 γϑδγβ ἀυγίηρσ ψομ δὲ. Ῥδὺϊ Δα τδὰθ ΕΡἤθβϑυθ ἢ18 
808] μίδοο οὗ ἀροάβ. ὅο, ἴοο, Μυ. ὅ. Β.Ιραθοοι ΜΈομδο]18, Ββοϊάϊησ 
{Πα ἃ ΒΕοομα νἱδβιῖ ῃΠΔα θ6θὴ ραϊά, με Ἐν {πὶ δὲ, Ῥδὰ] μδᾶ νογαροά 
ἴο Οτεοῖα (Ἰθανὶηρ ΤΙ {86 γ6), απὰ {παὺ {Π18 νογᾶσα διδὰ θβθῃ οου- 
προίρα ὙΣὮ (ἢ6 πομ-ἀεοία!]οα νἱδῖῦ ἴο Οὐοτίῃ. ὅϑοπιθ αυτά [ἢ 6 
ΔΡοΒί]ο Β βίδυ αὖ (ὐουϊπίδ, βυρροβίηρ ϊπὶ ἴο ἢᾶνο ρΡΌΠΘ 6᾽βθ γα [ῸΣ 
Δ ΨΏ116 δηα {ποθὴ σοΐϊυσῃοα. ϑοἢ 8, υἱϑιῦ τλιιδί, δὖ 411 ονθηΐβ, ἢδνα 
Ὀδθη Ἔχίσθιμοὶυ βμογί, ἀπὰ 10 υσου]ὰ 6 γαῖ Ποῦ ἂῃ ΘρΙβοάθ {Π8η ἃ ῥρτο- 
τηϊποηῦ ουθηΐ ἴῃ {86 ᾿πίοθγοουγβα οὗ {Π6 ἀροβί]6 ψ τ {παΐ εἰλελος 

Οπ ἴμ6 ὠπάεϑίσποαά οοἱποίάοηιοοβ Ὀοίθθη [18 ὰρ]8|186 δπὰ {16 
ἈΑοῖϑ οὗ π6 Αροϑβίϊεβ, βεβα θυ. Ῥαον 8 ἤογα Ῥαυληθ, Ομαρ. ΙΥ.2 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠΠ. 

ΟΝ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΕ ΘΑΙΑΤΊΑΝΒ. 

1. ΟἨΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ ΜῸΒ ὙΘΥῪ ΟΑΥΥ ρ]απίοα ἴῃ Οὐἰα]αἰΐα Ὁγ Ῥδυϊ Βιπι- 
3615, ἀηα 1Ὁ ΔρΡΡΘΑΣΒ ἔτοιη {π6 Αοἰβ οὗ [6 Αροβίῖοβ ἐπαῦ Βα νἱϑιιοά 
{Π6 ΟΠ ΤΟ 685 1ῃ {1118 ΘΟῸΠΕΤΥ τογΘ ὑπ ομοθ. Το ἀἰβεϊποῖ νἱδ118 ἈΓῸ 
ἸΘῪ πιδγκαά, νἱΖ. {Π6 ἢγβί δρουῦ {8Π6 γϑὰῦ ὅ0 (Δοίβ χυἹ. 6.), δπά 
186 Ββοοοπά δϑουΐ {ΠῸ γϑὰγ δά οἵ ὅδ. (ΧΥ]]. 28.) 

11. ὙΒοτο 18 ργοαῦ αἰνουβι υΥ οὗἨ Ορι πίοῃ δηοηρ ᾿ΘΑΓΏΘα ΤΏ6Πη 60ῃ- 
οογαΐησ [86 ἀαΐα οὗ π6 Ἐρ 5116 ἴο (πμ6 (ἀαἰαίίδμβ, ὙΝ εἰηραγῦ δι ρροββϑ 
ἰ το αν Ῥθθὴ νυϊτῦθῃ 80 ΘΑΣΙΥ͂ ἃ8 ἴΠ6 γϑὰγ 48; ΜΙοΒΆ6115, ἴῃ 49 ; 
Οαρρεὶ, ἴῃ δ] ; ΒΙβῃορ Ῥθϑάγβοῃ, ἴῃ 567; Μ|Π], Ἐδρυϊοῖαβ, Μοϊἄθη- 
Παιν ον, δα οἴμογβ, ἴῃ ὅ8 ; ἴδῃ 711 διὰ Ὦγ. ϑοδατίἄσο, ἴῃ 68; Ηοί- 
{ἰΏρογ, ἴῃ δὅ4; Ἰωογτὰ 1θαγτϊπρίοη, Ὀγβ. Βθηβοι δηᾷ 1 αγάποσ, ἴῃ ὅ3; 
1θεδύϑοῦγθ, Βοβθηγα!]οῦ, δηθὰ θγτ, Α. ΟἸΆγα, ἴῃ 62 ογ δ3; ΒΙΒΠΟΡ 
Τομ]ηο, ἴῃ ὅ2. ὙΒοοαογού, ψγο 18 {0]ονγθά Ὁγ Ὁγ. Τἰρσμοοῦ ἀπά 

᾿ 566 “ ΔΦοιΓηα) οἵ ΟἸ αϑβίοαὶ δη ἃ ϑδαοσγοὰ ῬΈΠ]ΟΪοργ." ὕπο, 1855, Ρ. 195. 
2. ΟπἸπιοῖ, Ῥγοίβοο 8βὺγ 16 βοοοπθ Εἰρίἴγο δὰχ Οουπιίθηβ. Τατάπογ᾿β  ογκϑ, ϑνο. νοΐ. 

νὶ. ΡΡ. 824, 825.; 4ἴο. νοΐ, 1. Ρ. 296. Βοβθπσῃ]]οσ, 50 80114 ἴῃ Ν. ὙΤ΄. ἴοπι. ἵν. Ρρ. 25], 
252. ; ΒΙοοΝ, ΟΒτοποίαχ δ βοσριοσαῃ Ῥδὰ}}, ρρ. 192---208.; Ηὰρ Ιπιτοἀποιίοῃ, τοὶ. ἰδ 
88 106---107. ; ΜΙΊΟΠΔΕΙΙ8, νο]. ἢν. Ρῃ. 73--.-76.; ὙΒΙΟΥ 5. δηὰ Μδοικηίρηι β Ῥχοίδοοδβ Ὁ 
2 ΟοΥ πα η8. 

5. (ορδζο 6]. ἱ. 8. 11.» 11. 1. δὲ δέᾳ. 



Θὴ ἐλε Ἐρίδεϊο ἐο ἐλε α΄ αἸαίϊἩ 5. δ8] 

ΒΟΙΏΘ Οἰδοσϑ, ἱπηαρὶπα {παῦ 1 γὰ8 ομ6 οὗὁὨ ἰῃοβα ΕΣ 81108 ψ βιοῖ δέ. 
Ῥδὰ] ττοῖς ἔτοτα Βόοταα ἀυτίηρ' ἢ15 σϑῦ οοῃῆἔποηγοηΐ : μυΐ (818 ορ!πίοη 
18 οοπ γααιούοα Ὀγ {Π6 δΔροβϑί] 6 ̓Β βι]ϑδῃδθ δοῃσογηϊηρ ἢ8 Ὀομά8, νυ βοῇ 
86 [88 οὗΐθῃ τπηθηϊοποα ἴῃ ἰδ6 Ἰοίίαγα {παῦ ἀγὸ Κπόνσῃ ἴο αν θ66ἢ 
τὶ θη δ {παῦ ΠΠλ6. 

[018 ανιάδηῦ (μαὺ {Π6 ΕΣ Ὶ8016 ἴο 6 (ὐαἰαῦδηβ γ͵ὰϑ γι τθη εαγῖψ, 
Ὀδοδι86 ἢ6 ΘΟΙΏΡΪΔ1Π8 ἴῃ 10 Οὗ {Π6]Γ ΒΡΘΘΟῪΥ ἀροβίδϑυ ἔγοτι ἢ18 ἀοοίσι μα 
(6). 1. θ.), δῃα νγᾶσηβ {μ6 πὶ ἴῃ {Π6 βίγομσοβύ ἀπα πηοϑί ἔογο  Ὁ]6 ἰδ  ΠΊ8 
δσαϊηδβύ [Π6 744 δ᾽ ηρ; ἰοδοθ γΒ, γῃο ἀϊϑίυγ θα [Π6 ρ6δοα οὗ {π᾿ στο ἢ 68 
πη ϑὅγτία δηα Αβια Μιηου. (.. 7---9.,. 1.1.1.) ΤῺΘ πδττῃ οὗ {Π6 Δροβο 
ΘΧΡΓοββίοηβ ἰοἃ Τογί ] 8 ἴο οομοϊαάθ {μὲ δὲ, Ῥδὺϊ νγαϑ Ὠιπ156] ἃ 
πεορἧψίο οὐ πονῖοθ ἴῃ {86 ΟἸγβδη ΚΠ δὲ {Π6 (τὴ6 οὗὁἨ συϊηρ {818 
ἘΡΙΒ016]: ἃ διαβίυ σομοϊυβίοη σοῦ 1 χοίογίθα ἀροὸὰ Του] Δ 
ὙΟᾺ]α τηδῦῖς αὐτὶ ἃ8 αἴισαγα ἃ πονὶοσθ. Αμα 88 πὸ 1ηὑτηδίϊοη 18 σίνοη 
ΚὨτουρἢ τῃ6 τ ΠΟ]6 οὗἁὨ 10 (μαΐ ἢ6 μαᾶὰ θ66η τὶ (Π6 πὶ πλοτο [Π8ῃ ΟΠ66, 
6 ΔἃΤ6 Δ {ΠΟΥ864 ἴοὸ Θομοὶπάο ὑπαῦ 6 υσοίθ {818 Ἰούϊο ἔσγοτα (ὐουϊ τῇ 
ΔΌουῦ ἴπ6 οηά οὗὨ 52, ΟΥ ΘαΥ]ν ’ῃ ἴΠ6 γοὰῦ ὅ8.( Ὑπὸ βυρβοτγιρίϊομ, 
1Π4666,, δἰαΐαβ 1 ὕο βαγα Ὀδοη υυυι θη ἔγοτι Βόσλθ ; θυ {Π]18 18 Ἔν θην 
ΒΡΌΓΙΟΙΒ, ἴον δὲ, 8} Β ἢγϑί ἸουγηοΥ ἴο Βομια ἀϊα ποὺ ἰαἶκα ὑΪδοθ τ 810}} 
δῦ Ἰοαβῦ ἔθη υϑᾶγϑ δίνου {6 σοηγυθσβιοη οὗ {Π6 (8. δἰ 188. 

1Π1|. Το ραηυϊηθηθδθ οὐἁὨ (818 ΕἸ ρ18116 νσᾶβ ἤθνοῦ ἀοαθίοα, [ΤῈ 18 
οἰ Ὀγ {86 ἀροδβίοϊϊο ἔδίμοσβ, ΟἸδηχθηῦ οὗ Βοιμο ἢ, δῃὰ Ῥοϊγοαγρὅ: 
ΔΠ4 18 ἀθοϊαγϑα ἰο Ὀθ δ ιθηῦο ὉῪ Ιγοηθυϑ', ΟἸδθιηθηῦ οἵ ΑἸδχαπάγιαῦ, 
Τογίυ  Πλη 5, Οδιυ87, Οτρθηβ, δηα ΒΥ 81} βυϊδβοαιιθηῦ πιο, [0 18 
ὙΓΟΣΙΠΥ ΟΥ̓ Τοτρδτῖς, {πα {118 ΤΡΙΒ016 γγα8 δοκπον]οασοα ἰο θ6 ρϑηυηθ 
Ὀγ {πὸ Βογοίϊς Μαγοΐοῃ, γο τϑοκοημθά 1Ὁ 1πΠ6 ϑαγ]θδὺ τυ θη οὗ 8]} 
δ, Ῥα} 8 1μοἰἴογβ, δηα Δοσογ"ΡῚΥ ρῥ]αοοα 10 Ηγβὺ 1ὰ 18 ΑΡροβίο!!οοη, 
οΥγ (ὐο]]δοὕοῃ οὗὨ ΑΡροϑίο!ϊοδὶ ΥΥ̓ σι λμρβ.3 

ΙΝ. ΤΏ ΟΒυγο 65 ἴῃ Οὐαἰαία, 848 ἱπ τηοϑὲ οἵποὺ σου 168, 6ΓΘ 
ΘΟΠΊΡΟΒΘΑ ΡΔΓΠΥ οὗ οοηνογίοα «678, δηα ραγγ οὗ (ἀθῃῦ}]6 οοηνοτγίβ, 
θαῦ {Π6 Ἰαΐδ βθϑῖη ἴο ἤν Ὀ6θὴ ᾿ποϑὺ πυμηθσοιϑ. [Ὁ ΔρρθΆΓΒ ἔγοιη 
{πὸ οοπίθηίβ οὗ {18 ΕΡΙ8016, {πα΄, ποὺ Ἰοπρ' αὐἴζεσ [π6 (ἀα]αὐϊδπβ πδά 
Θηιγδοθα Ὁ γ ΒΟ δ η Υ, ἃ οογίαϊη 1415 ηρ [ΟΔΟΠ ΘΓ οὐ ἴα 88 ἀροβίϊθ μδά 
δἰΠΟΥ ογαρύ ἴῃ ΟΥ̓ σθθῃ ὉΡ δπιοηρ ἐμοπλ, ᾿ν μο, ἴο δάνδῃσθ ἢ18 οὐ 
ἀοοίτϊηθ, φαοδιϊοποα 8. ῬδᾺ] 8 ἀροβύο!οαὶ δα ςποῦ Υ, ̓ πδιμαδίιπο {πα 
Ῥρίοσ δῃᾷά {86 δροβί!68 οὗ {86 ΟἰΓΟΠλΟἸΒΊΟ ἢ ΘΓ ΒΌΡΘΓΙΟΥ ἴο ἶτα, δπὰ 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΓΥ το ποτα ἰο ὃ6 τοραγάθα, [Ὁ νγὰβ ἐασίΠοΓ Ἰπϑιπυδίοθα 
[πὲ {Π6 7 πον Σ ΡΥ 64 ἀσαϊηβί {Π6 οἰτουτηοϊδίοη οὐὗἨ (ἀθ {116 Θοηγογίβ; 
Βυΐ (μαῖ 10 νγαὰϑ ἃ ἀοοίγϊηθ ρθουν ἰο Ῥαμ], ΠῸ νγαθ ΟὨΪΥ 8ῃ Δροβίϊθ 
οὗ τβθῃ, δηα δὰ ποῖ βυοῖ Ἂχ γϑογ μασυ ρονγοῦβ δηα 1] τ] πα ί!ο ἢ. ἃ8 
μια θ6θῃ οοπἤοσγθα οα {Π6 οἴμοὺ δροβίϊθβ' Τμδ (186 ἰβδοῦθσ Βθ6πὶρ 
ΘΟ (0 μαᾶνα ἱπιϊπηαίοα, ὑπαὶ ϑ8ι. Ῥαὰὺὶ ἀϊ4 ᾿ϊπιβ6 1, βθουθίυ, δῃὰ αἱ 

Οοης. Μαγοίοηῃ, [ἰὉ. ἱ. α. 20. 
1 ἈΥάποΥΒ ὙΥ οὐκ, ϑνο. νοὶ. 1]. Ρ. 37. ; 410, νοὶ. ;. Ρ. 298. 
5 Τριὰ, 8νο. νοΐ. 11. Ρ. 95. ; 4ἴο. νο]. ἱ. Ρ. 8380. 
4 Τυϊά. δ8νο. νοὶ]. 11, ρῃ. 163, 1604.; 410. νοὶ. 1. Ρ. 568. 
δ ΤΟΙϊὰ. ϑνο. νοἱ. ᾿ϊ. ἢ. 228. ; 4ἴο. νο]. ἱ. Ρ. 401. 
6 1014, ϑνο. τοϊ. 1). Ρ. 264. ; 4ϊο. νο]. ἱ, Ρ. 433. 
Ἶ Τοιά, 8νο. νοΐ. 1ϊ. ῥ. 8374. ; 470. νο]. 1. Ρ. 482. 
8 Ἰρ14. 8γνο. γοἱ]. 1ϊ. Ρ. 471. ; 4ϊἴο. γο]. 1. Ρ. 538. 
9 Ἐρ᾽Ῥηδηίι8, Ηξτοβ. 42. 

λὶ Μ 2 



δ32 7]ηἱροαμοξίοῃ ἰὸ ἰΐδο ει 7Τερίαπιοηΐ. 

ΒΟΙΏῺΘ ἔτη168, ΡΓΘΔΟΝ (Π6 ΠΘΟΘΒΘΙΥ οἱὗἩὨ οἰγουπχοϊδίοη (ὁ [Π6 (ἀ6 1116 60Ὲ- 
νοΓίΒ ; βουρἢ σοθογα νυ, δηᾶ αὖ οἴποὺ {1π|68, 6 ᾿πϑἰβίθα οἡ [Π6 Θοπίγασυ. 
]η βμοτί, [16 ἔμ]8βα ἃρμοβϑί]6 γα ἀθβίσγουιβϑ {παὖὺ 411 ΘΟ δ θ!]6 ΟἸσβδη8 
βου α δι ῦταϊῦ ὑπϑιηβοῖνοθ ἴο οἰγουμηοίβιοη, 8η4 σΟμΒοα ΘΟ ΟὈ]Ρ6 
{Πποηηβοῖνοβ ἰο οὔβασνα {π6 ψ 8016 ἰὰν οὐ Μοβββ, ἃ8 16 186 (ἀοβρεὶ οὗ 

, 46518 ΟἾἸ τὲ δόμα ΌΓῸ ᾿ηβυ Ποιοη [0 ΒΕΓ δΔηα βᾶνα βοὰ. Απᾶ 
᾿Π 80 Βιοοαβϑίῃιϊ τγᾶ8 {Π18 [ΘΔΌ ΠΟΥ ἴῃ ργοραρδῦϊηρ; [Π18 οὐτοῦ, ἰμαΐ Βοῖμθ οὔ 
186 Οἰαἰαίδηβ δοίμδ!]ν δ τα 6 α ἰο δ6 οἰγουμηοϊδβοα, ((14]. ν. 2---12.) 

᾿ς ΕΎοΘΙ {86 ΘΧργοββίοῃ οὗ δὲ. Ῥαὰ] τὰ (ΑἹ. ν. 9 ---10., 10 18 ῥγοῦ 816 {Π|δἴ 
{Π18 ἀἸδίαγθδηοα ἰπ {π6 Οἰαἰαϊίαῃ σμτομ 5 γγαβ τηδᾶθ ὈΥ̓͂ ὁη6 }ιἀαϊδιηρ; 
ἴδ θοῦ ΟὨΪΥ, ἃπα ποῦ ΟΥ̓ ΒανΘγα] Ζθα]οΐβ, ἃ8 80Π16 ΘΟ πο πίδῖοτ8 ΠαΥΘ6 
ΒΡΡΟΒΘΩ͂ ; ἀπὰ ἔγουι ψγηδΐ 18 βαια ἴῃ υἱ, 12, 13, 1Ὁ Δρρϑαῦβ {μαῦ Β6 γγὰ8 
8 ΤΏΔΕ ὙΠῸ δοῖθα ποὺ ἔχοι ΒΥ στο] ρΊΟΙ8 ὙΊΘΥΒ ΟΥ̓ τηοίνο8, Ὀὰΐ ἔγοπὶ 
ψ ΔΙ Π-ΟἸΟΥΥ δπα ἔδαγ ; {παῦ Βα ταῖσῃῦ ουποι]αΐα {π6 ἴανουγ οὗ {Π6 «678 
ὈΥ͂ Ἰπογϑαβιηρ [86 παμιθοΓ Οὗ ργοβοὶγίθβ, δα 80 Θβοᾶρα {Π6 ρῬ6υβθου [008 
Ταἰϑοα Ὀγ 16 ἀπο] ουϊηρ {608 ἀραϊπδὶ (, Ῥδὺ], ἀπὰ ἰμοβθ 0 86- 
Βογϑα ἴο 818 ἀοοί στ! 68. 

ΘαΟὮ γ τὰ {Π|᾿| οἰγουτηβίβηοοβ {μαΐ οοοαδβιοποϑα δι. δὰ] ἴο ειύα [819 
Ἐρ 8616 ἢ Βῖ8. οσσα παπᾶ (( 4]. νἱ. 11.), δοπίγασυ ἴο 18 αδι8] ρτδο- 
{ἰς6 οὗ ἀϊοίαίϊηρ 818 Ἰοιἴοτβ. σδοογαϊηρνυ, 18 ΘΟΟΡῈ 18, ἴο δϑβοσύ ἢ18 
ΔΡοβίο 4] Ομ γδοῦου ἀπα δι Ποσγ, ἀπὰ {π6 ἀοοίσ πα τοῦ 6 ἰδυρη, 
απα ο οσοηϑῆτια {π6 (ἀα]αίϊλη ΘΠ ΣΟΙ 68 ἴῃ {Π6 1 οὗὨἨ Ὁ σιβί, θβρθοῖα! 
ΓΙ τοβρϑοῦ τὸ {Π6 Ἰτηροτίδης ροϊηῦ οὗἉ 7818 σαίοη ὈΥ δι δίοπα ; ἴῸ 
ΟΧΡΟΒῈ ἴΠπ6 ΟΥΤΟΥΒ ΜὨΙΟΝ Πλα Ὀθθη αἸββαπηϊηδίθα δηιοηρ {Π||π|, ὈΥ̓ 
ἀομηοηϑίγατπρ; ο ἔμ6πὶ {πα γι! παῖογα ἃπα τι86 οὗ {86 τιογαὶ δηα σθτα- 
ΠΊΟΏΪΆ] ἰανν ; δηά (0 τονῖνα {Ππο86 ὈΥΙΠΟΙΡ]68 οὗ ΟΠ Ιβδηϊον τ ΒΙοἢ Πὸ 
84 ἰαυσιῦ θη μ6 ἢγβῦ ργοδοῃρα {π6 (ἀοβροὶ ἴο {Π61}. 

Υ. Τῆι Εριδ116 ἰο {π6 (αἰαϊίαη5, {μογοῖοσθ, οομδβὶβίβ οἵ [ἴγ66 ραϑγίδ, 
Υ]Ζ. 

ῬΛΕΤΙ. Τῆς Πιἰγοάσμοίίοα. (1. 1--- 5.) 
ῬΑ 11. 776 Τϊδοιιδδίοπ ὁ ἐδε διιδ)εοίς ιοἱιδοῖ πα οοσοαδιοπεα (ἠὲξ 

Ἐρϑβέϊος ἐπ ιολιοὶ 

ΒΕΟΤ. 1. 8. ἃ νἱπαϊοδίίοη οὐὗἩ δι. Ῥϑὺ] ἘΒ δροβίο οὶ ἀοοίσϊ πα δηᾶ 
ΔΌΓ ΒΟΥ, δηα βονγϑ ὑπαΐ Ὧ6 τναϑ ποι ΠΟΥ ἃ ΤᾺ ΒΒΙΟΠΑΓΥ ἔγοσα (86 
σμυχοῦ δὖ ὁ 6γυ βάθη, ΠΟΥ ἃ αἰδοῖ} ]6 οὗ [Π6 δροβί]θβ, θαῦ 8ῃ ᾿τηπι6- 
αἀϊαΐα ἀροβί!β οὗ Ομγῖβῦ μϊπιβ6] ἢ, Ὀγ αἰνίμα σονϑἰδίοι ; ΘΟΠΒΟα ΘΠ 
{πᾶῦ 6 νγαᾶϑ 'ἴἢ Ὧ0 γϑβρθοῦ ἱῃίδθσιοῦ ἰο δ᾽ῇ᾽. Ῥαίοσ Βἰγηβοὶε (1. 6-- 
24. 11.) 

5ΕΟΤ. 2. ΤΟ ΔρΟΒΌ]6 ἀϊβραΐθθ ασαϊηβὲ {π6 δἀγοοσδίθβ (ὉΓ οἰσουμ- 
οἰϑίοῃ δηὰ {86 Οὔβογνδπμοα οὗ (6 ἰδ οὗ Μοβϑβ, δῃηα βῇουγσβ, 

8 ̓  ἐρνεο ) Ἦν τμοα 18. ὉΥῪ ΤΆ ἴῃ ΟὨτῖδῦ, απ ποῖ ὉΥ {86 σψοσΐκβ οὐ 186 Μοβαῖς ἰδ. 
"1.1--Ξ18. 

811. Ταῦ (μ6 ἀδδῖστι οὗ ἀοά ἴῃ ρἰνίησ 88 1δνν νγᾶ8, ποῖ ἰο 80} 7 δας ἴο σοηΥΐποο οὗ 
ΒΏ, Ἀ8 Ὑ76}] 88 ἴ0 τϑϑίγαϊῃ ἔγοη [8:6 ΘΟσατη βϑίοη ΟΥ 10 ; πὰ {μαὶ Ὀαΐηρ ἰηϊοπἀ θα ΟὨΪΥ͂ 
ἴ0Γ ἃ ἰθιΩ ΡΟΓΘΓῪ ἰπϑίἰ μτΐοπ, ᾿πϑύρδα οὗὨἁνασαίίηρ [86 Ῥγοπιΐβα, ᾿ὑ τν88 ἀδδβίστιοά ἴο 
Β1 ὈΒαυυ]οπῦ ἴο 1ζ, ὈΥῪ βιονίπρ {Π6 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὗἁὨ 8 θείαν τη θουβη888 (μδη (μαί οὗ 
86 ἴανν, 88 8 80})οἰ πιδϑίθν. ἀπ0}} {ῃ6 ἑοοτηηρ οὗἁὨ ΟὨγίβὲ ; τιδΐ, Ὀοΐὶπσ ᾿υβιδοά Ὁ 
(Δ ἢ ἴῃ Ὠΐπιὶ, {Π6 τιϊρῃῦ οὐίαἰπ 88 Ὀδποᾶϊ οὗὨἨὨ Ϊπ6 ργοπιίθθ. (ἰ].. 19---24.) 8 
ΤΡΠΕ 16 6πὰ δηὰ ἀβϑίση οὐ (86 ἴανν, {Π|6 ἀροβί]8 ᾿ῃ Ὁ Γ8 ἔσομαι 1, ἰδαῇ ον, ὑπ οσ 
1π6 ο5ρεῖ, τ ὅγα ἔγϑρὰ ἔγοαυι (ππ 1δτν (2ὅ---29,}); δῃηὰ {]υβέταῦθβ δἰ8 ἱπίδσθηοα ὈΥ͂ 



Οὐ ἐλὸ Ἐρίείϊο ἐο ἐδ Ο᾽ααξί Ἢ. δ883 

Οοὐ δ ἰγοδίπιοηὶ οὗὨ [6 ὅοννϑ, βοτὰ Β6 Ῥαΐ ὑπάον [86 αν, 88 ἃ δία μυΐδ ἃ 
ΤΩΪΠΟΓ ποῦ ἃ συδτγάϊδη. (ἰν. 1---7.) 

ΒΕΟΤ. 8. Βῆονγβ {π6 στοαὶ τ θαηθθ8 δηα [0]]Υ οὗἨ {μ6 (ἀδ᾽δίϊδῃβ ἴῃ 
σοΐπρ Δρουΐζ ἴο δυιδ)]οοῖ {ποιλβοῖνοθ ο {86 Ἶατν, δῃηᾶ {μα ὈΥ 80Ὁ- 
ται ησ ἴο0 ΟἰἸΓΟΌΓΤΔΟΙΒΙΟη ΠΘΥ͂ ὈΘοδτὴθ βυ]θοῦ ἴο [η86 ν᾽ 80]6 ἰδ, 
δηα υου]ὰ {ππ8 ραῦ ΓΠποηβοῖνθ8 οἢ ἃ στουπα ὙὙΠ0}}]γ ἱποοπβιβίθης 
αὶ 1Π6 οονοηδηῦ οὗ στᾶσθ, (1γν. 8---81]., ν. 1--9.) 

ΘΈΟΤ. 4. σοῃί Δ] 8 νΑγΟυ 8 1.8 ΓΟ. ΟΠ.5 8 πα Ἔχμοσίδυοηβ ἴον ΟΠ ΥἸΒ ΔῈ 
Ῥομανίουσ, Δηα ῬΑ ου]ΑΥΥ ΘΟΠΟΟΥμΐσ ἃ σὶρῃῦ 86 οὗὨ {Π6}Ὁ 
ΟἸγιβίίδη ἔγθθάομι. (ν. 10----1 θ., Υἱ, 1---10.) 

ῬΑ 111. 7Τὴς Οοποἰμδίοπ, ιολίοἢ 8 α ϑιριπιαῦῳ 9 ἐδ Τορίος αἷ8- 
ομ8566 ἐμ ἐλὶ8Β Ἐὶδίϊο, ἐοεγπιπαΐεβ ιοἱέδλ απ “4 ροείοἰϊσαὶ }δοπεαϊείξίοπ. 
(νι. 11--18.) 

ΥΙ. ΑΙΓπουρῇ (δα βυθή]οοί ἀἰδοιιββθα 1 (86 ΕΣ ]8116 ἴο τ 6 Οἰδἰαίίδη8β 
8 {86 βᾶπλθ {πα 18 ἐγθαΐθα ἴῃ {μ6 Εἰ) ρἰβι16 ἴο {π6 Βοπιδηβ, νἱΖ. [88 ἀοο- 
{γ1πη6 οὗ διδεϊποαΐξίοι ὈῪ γαϊέϊ αἴοπο, γοῦ [π6 ὕνο 1 ρ181168 αἸΕΥ τλαῦθ 
ΤΊΔΙΪῪ ἴῃ (818 γοβροοῦ Το ΕρΊ8616 ἴο ἰῃ6 Οαἰαίδη8 (ἢ τα ἢτϑὺ 
ΓΙ 06.) νγἃ8 ἀδϑιρηῃθα ἴο ργονα δρδϊηβῦ {π6 «6078, [Παὖὺ ΤΘῺ ΔΓΘ 70.811- 
βοα Ὀγ ἔλιἢ τοϊέλοιιέ ἐδ τοογὰς ὁ. {δε ἴαιο οΓΓ᾽ οβε8.', Ὑ πιοῃ τοαυϊγοᾶ 
Ρογίδος οὈυθάϊθῃοα ἰο 4]] 118 ργθοθρίβ, πιοι ἃ] δηα δθγοιμοηϊδὶ, ὑπάϑν {6 
ΡΘΠΔΙΥ οὗἉ [86 οὐγβο, ἔγοπι ἡ ΒΙΟἢ [06 αὐοπϑιηθηΐβ πα ρυγῚ ἤοδΙ ΟΠ 8 
Ῥγοβου θα Ὀγ Μοβεβ πδὰ πὸ ρονγϑῦ ἰο ἀβ᾽ νοῦ {6 βίῃπθσ. ὙὍΤΗ8 [Δ 
8 ποῦ (0 Ὀ6 σΟηϑΙἀοΓοα 45 ἰῃουρἢ ἰἰ αὐτά βοτλθίμιηρ ἴο ἐπ6 δοοθρί- 
866 Δἰγοδαν δοβίονν θα οἡ ἐμοβϑα πο θα] θνο. Οἡ {Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, [Ώ 18 
Ἐριβε]ο ἰο [86 Βοπιδηϑ, δ, Ῥδὰὺ] ἰγϑαὶβ οὐ 7.511 8 δῦ ΟἹ 8 ΤηοΓΘ 
ΘηΪαγροὰ ρΐδη ; [8 ἀοδίση Ὀοϊησ ἴο ῥγονα δρδϊπϑύ Ὀοΐῃ «678 δηὰ 
(θη! 168, ταῦ πολύ οῦ ἰΠ6 ὁη6 ποὺ {π6 οἵ οϑῃ ὃ6 ̓ ϑ 186 6α τηρτο- 
ΤἸΟΌΒΙΥ ΟΥ̓ ΡΟΥΓΟΥΠΆηρ τοογὰβ 007 ἴαιο οὗ δὴν Κὶπα ; Ὀὰῦ {Ππῶὺ 41] ταυιϑὺ 
06 υθ 864 σταίυϊουβὶγ ὈΥ ἔδι ἢ (Πγουρῆ [Π6 οὈθάϊοηοα δπα ββοῦι ῆοθ 
οἵ ΟΒεῖβι : “ Ῥὸγ βάθη), ργορίον Ομ γϊβίιπι, δδ βαϊὰ [86 Ἐϑίοσμμεσϑ. 
ΤΠηΘ ἔνο ΕΡΊ 8.165, ἐμουοίογο, ἰαίκθα ἰορείμοῦ, ἔΌσὰ ἃ σοπιρίοία ῥγοοῦ 
{παῦ 781 οϑ οι 18 ποῖ ἴο θ6 οδίαϊ θα τηδυιοσιουβὶυ, οἰΐποῦ ὈΥ ΟΓΚΒ 
οὗ τρογϑ  Υ, ΟΥΓ ὈΥ͂ Γἰ[68 Δη σοΓθοηἾ68, πουρἢ οὗὨ ἀϊνίηθ Δρροϊηίπιοηΐ ; 
θυὺ {παῦ 10 18 ἃ 3ῦὲ6 ο᾽δ, ργοοθθάϊπρ ΘΕ Υ ἔτοπι {Π6 τλθγου οὗ (οά, 
ἴο Ππο86 γγῆο τϑοοῖνα 10 ὈῪ (ἈΠ ἴῃ «6888 Οοὐγ Ἰμοχὰ, 

ΤῊϊθ ΕΡΙ5016 8 σι θη 1 σγοαῦ ΘΠΟΓΡῪ δηᾶ ἔοσοα οὗ Ἰἰαπστιασα, 
δηἀ αὖ {πΠ6 βλιὴθ {π|6 αἴογαβ ἃ ἥπθ ἰηβίδῃοα οἵ δ, Τ᾽ 81}}8 51}}} ἴῃ 
ἹΩΔΠΆΡΊΩΡ δὴ δύρυμηθηῦ. ΤῊ οἰίοῦ οὐοοίάοη, πθοὰ ὅπ δανοοιίθ 
ΟΥ δΔανοοδίεβ [Ὁγ ἴῃ 6 Μοβεαῖς ἰδτν παά ὑτσοὰ ἀσαϊηδὲ ἴῃ, τγα8, {Ππαῦ [6 
ὈΓΘΘΟΙΒΘΑ οἰγουτηοϊϑίοῃ. [ἢ {86 Ὀαρὶππίησ οὗ ἴμ6 ἘΡ15116 6 οὐδγίαυ8 
818 8δ᾽απάδυ ΟΥ̓ ἃ βίαἰθιηθηΐ οὗ ἔβοίβ, νη μουῦ ἰακίηρ᾽ ΔΠΥ ἜΧργοβ ποίϊοθ 
Οὗ τὸ; Ὀυΐ αὖ {86 6πὰ Βα 1} γοΐαίοϑ 10, ὑπαὶ Π6 ταῖρεΐ ἰθανα ἃ βίγοηνρ 
ΔΗ ᾿πϑίϊηρ᾽ ᾿ΠῚΡΓΘΒΒΊΟ ἢ. ΠΡΟΠ {ΠΟ ΙΓ πλ} 48, 

ΤΠουρἢ [μ6 δγγοπθοῦβ ἀοοίγίποβ οὐ {π6 )υἀαϊδιηρ ἔϑδοθοῦ δηα ἢ]8 
[Ο]]Ονγο δ, 88. Ὑ76}} α8 {Π|6 δα] πη 168 ΜΙ Θἢ (Π6Ὺ Βργοδα ἔοσ [88 ρΆΓΡΟΒΘ 
οὔ ἀἰβογθά σ᾽ Εἴτα ἃ8 Ὡπ ἈροΟβΕ]6, ἀοα.]688 οοσαβιοποα στοιῖ ἀΠΘΑΒΊΠ688 
οὗ τηϊπά ἴο μἴπι δηα ἰο {μ6 ἈΠ] ἰὼ {παῦ ρα, δθα ἀἸἃ σΟηβ᾽ ἀγα Ὁ] 6 
Μ᾿ ΤΥ διηοηρ [ῃ6 α]αἰίδη8, δὲ ᾿ἰθαβὲ ἔοσ βοτὴβ {ἴτη6 ; γϑὶ, ὉΠ Ππια οΪγ, 

Ὁ Οομηραγα τπιοης ΟἿΟΣ ραβδβαροϑ, 64], 11,2, 8. 5., ἰΥ. 2]., Υ. 1-.-.-4. 
' ΜΜ"8 



δ34 ]μἐγοιιμοξίοῃ ἐο ἐδο Λίοιο Τορέαπιεηΐ, 

{8686 6118 αν ργονθα οὐ πο 8118}} βούνῖοθ ἰο [86 οπυχοῖ ἴῃ “6 ΠΟΓᾺ]. 
Εὸγ, ΕΥ̓ ΟὈ]Πρίηρ [86 Δροβῦϊα ἴο ργοάμποθ 1π6 θυϊάθποθθ οὗ 18 ΔρΟΒΕ16- 
ΒΗ1Ρ, 84 ἰο Γοϊαΐα {Π6 ὨΙΒίΟΣΥ οὗὨ ὨΪ8 116, ἜΒρθο ΠΥ ἀὕτου 18 ΘΟ  υβίοη, 
Ὑ6 ἴᾶγα οὈἰαϊηοα {86 ]]6βῦ ἈβθΒΌγδηοθ ὑμαῦ ἢ ΓΘΔΙΥ ἡγ88 δἢ Ἀροϑβϑίϊα, 
6816 4 ἴο Ὀ6 δῇ δροβί]α Ὀγ “6809 ΟΠ γῖϑί Ὠϊτηβο] , ἀμα δοϊκηον οαροα ἰο 
6 βοὴ ὈΥ ἰμοβθ ηῸ ὝΟΓΘ Δροβί]ο8 Ὀθίοσο ἢϊπὶ; ΘΟὨΒΘΑΌΘΗΓΥ ψ)6 
ΔΓῸ Δϑβυγρα {παὉ ΟΟΥ ΓΔ] ἴῃ {Π6 ἀοοίτηο8 οὗὨἍ [86 (ἀοβροὶ 48 ἱδυριῦ ὮὈΥ 
Πῖτ (ἀπά 10 ἴΒ Β6 ΨΠη0 Βᾶ8 ἰδυρηῦ {Π6 ρεοίζατ ἀοοίσπ68 οὗ [ῃ6 ()08ρ6] 
τμηόϑέ [111 γ) 15 ποὺ 01} οἡ {86 ογϑαϊῦ οὗ ρθη, Ὀὰΐ ὁπ {π6 δι ποτ οἶ 
{η6 ϑριτῖ οὗ (οά, ὈΥ̓͂ ποτὰ δῖ, Ῥδι] νγαϑ ἱμϑρισθα ἴῃ 86 ψ 8016 οὗ 
[86 ἀοοίγιπο τ 1οἢ Ὧ6 ΔΔ88 ἀο γογθα ἴο {π6 νγου]α, 

Α8 {Π18 ᾿ουου νγαϑ αἰσγοοίθα ἰο {[Π6 ολεγοΐοβ οἵ (ὑαἰαίϊα, Ὠγν. Μδο- 
Κηῖρδι 18 οὗ ορϊ πίοι {πᾶ 1Ὁ τγδ8 ἰο Ὀ6 σϑαᾶ ρυ ] ΠΟΥ ἴῃ ἰμθτα ἃ}. Ηθ 
{18 080 10 τγα8 ἴῃ {πΠ6 ἢγβύ ᾿πβίδποα βοΐ Ὁγ Τιζα8 το {π6 Ὀγοίγθη 
ἴῃ Απογτσα, {π6 οἰ! οἷἦγ οὗ (ὐαἰαῖϊα, τι δ ογάον ἰο {Ππ6πὶ ἴο Θοπ- 
τηυηϊοδία 1 ἰο {π6 ΟΡ ΟΠ τΟ 68, ἰπ (ἢ6 ΒΆΙΩΘ. ΤΔΏΠΘΡ ἃ8 (6 Εγδὲ 
ἘΡΙΒ|16 ἴο {π6 ΤΏ ΘΒΒΔΙ ΟΠ ΔΒ τῦαϑ δρροϊηίθα ἐο 6 τϑδᾶ ἰὸ 811 {π6 
Ὀγοίβσθῃ ἴῃ ἐπαῦ οἱἱγ, δηὰ ἴῃ {π6 ῥγονῖησα οὗ Μδοθαοηϊδ. 

Οπἱ [μ6 ὠπάεείσποί οοἰποϊάονοοβ Ὀθύνγθοι {18 Τρ 5016 δπᾶ {86 Αοίβ 
οὔ ἴ[μ6 Αροβίϊθβ, βε86 Ὁγ. Ῥαϊον ΒΒ Ηογῷ:ἑ Ῥδιυ]ηδ, Ομαρ. Υ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΥ. 

ΟΝ ΤΗΒ ἘΡΙΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΒ ἘΡΗΕΒΙΑΝΒ. 

1. ΟΠΠΙΒΥΤΙΑΝΙῪ τγὰ8 ἤγβί ρἰδηίοα ἴῃ {818 ΟἸἿΥ ὈΥ δὲ. Ῥαι], δϑουΐ 
Α. Ὁ. ὅ4, ψΒΘη 6 γϑαϑοηθα σι ἴ[Π6 {678 ᾽ὰ ἘΠΘΙΓ ΒΥ παροριιθ8 ἔοσ {Π6 
ΒΡδοΘ οὗ ἰζγθα τωοῃίμ8; δα αϊα ποῖ, πούγανοσ, οοηθπαθ Ἰοηρ {πο γα αἕ 
[δὲ {ἰπ|6, Ὀὰΐ Παβίοηρα ἴο Κοαρ [86 ἔβαβῦ αὖ «Θγιβαὶθηλ, ργοπλϑιης ἴο 
Τοΐαγῃ ἀσαΐη ἰο 818 ἤράσοσβ. (Διοῖβ χυῖ!, 19---2]1.}ὺ ΑΟσογαΙ ΡΥ Π6 
ὁΔη16 (0 μ!ιδϑιιϑ δα [86 [Ο]]ονηρ γϑὰγ (οί χῖχ. 1. οἷ 869.) ἃπὰ 
ὈΓΘΔΟΒοά {πΠ6 πον ἢ βυοῇ βαοοδββ, ἀπα ρογίογμηθα βαοῖ οχίγαογα!- 
ΠΆΓΥ ἸΏΪΓΆΟΪ68 δπλοπρ {ἤθγὰ, {παῦ ἃ Πυϊλ ΓΟ ΟΠ Ο νγἃ8 Τοττηθα {Π6ΓΟ, 
ΟΠ ΘΗ σοτηροβοά οὗἩ (ἀϑηί]6 σομγοτῖβ; ΠΟΒ6 ῬΙΘΥ δη4 Ζ68] 616 80 
ΤΟΙΛΔΙΚΔΌ]6, ὑπαὶ πϑην οὗὨἩ {πθπι, ἴθ ΔΌΠοσγοηοα οὗ [86 ομγίοι5 αγίϑ 
ὙΥΠΙΟἢ ὉΠΟΥ͂ μα 864, Ὀυγηῦ {Π|61} τηλρῖσαὶ ῬΟΟΪκΒ, ἰὸ ἃ σγοαῦ να]. 
(χῖχ, 19.) Αμά βιιοῦ νψὰβ [Π6 Δροβί]θβ δοποθτῃ ἴου {ποὶν βρὶ σιααὶ 
γα] λσο, ἰδῇ μα ἀϊὰ ποῦ ἰθανθ {θη τπ|1] Α. Ὁ. ὅθ, ψμθη Πα μα θ6θῃ 
δουῦ Πγ66 ὙθαγΒ δηλοπρ ἔποιη. (χχ. 31.) ΑΠοΥ {818 Πα βρϑῃΐ βοιὴθ 
6 ἴῃ Μαδοραοπὶᾳ δηὰ Αοἰδῖα: αμᾶα οὐ ἢϊ8 σοΐασῃ ἴὸ «6 Γυβαί οΣα 
(Α. ἢ. 67) Β6 βοῃῦὺ ἴοσ {π6 δ] θσβ οὗ {π6 ΕἸ ρῃθδδβίδῃ συγ οι ἴο τηθοὺ Ὠΐπὶ 
αὖ ΜΙιΙοῖαΒ. ὙΠογα μα ἰοοὸκ δὴ αἰοοίμςοπαία ἰοαγα οὗἩ ἴΠ σὴ, 88 ομϑ {παῖ 
Βῃου ἃ 566 ἐΐεπι π0 ΠΊΟΤΕ ; ΔΡρΘΑΙΔηρ; ἰο ἐμοὶ νὴ μαὶ Βα 6} γ Βα πρά 

1 Ὧν. Μδοκηρ μιν  Ῥγοίδος ἴο [86 ἘΣ 8116 ἐο ἔπ (ὐδ]διϊβῃβ, βοςὲ, 8, 
2. Οδ]πλοῖ, Ῥχείδοθ βὰυγῦ 1 Ερίτθ δῖιχ (ἰδ]δίθβ, Ἐοβθητα Ὦ]]ΟΓ, Κΐ σδο 8 ἰη Ν. Τ', ἰοπι. ἐν. Ρρ. 

894---396.; ΒΙοςΒ, ΟΠτοποίαχὶβ εχ ρύογαση Ῥβα]}, ρΡ. 181 --- 159. ; 1,Αγά ποτ οΥΚε, ϑνο. 
γοΐ. Υἱ, ρρ. 305---814. ; 4ϊο. το]. 111, Ρρ. 287---29].; ὙΥΒΙΘγ 8 Ῥγοίλς ; Ηπρ 8 Ιπἰχοάυο. 
ἐΐοῃ, γοὶ, 11, δᾷ 98----100.; ΜΊοΙΆ6118, γο]. 'ν. ΡΡ. 8--22. 



Οη {}ι Ἐ;ριδέίο ἰο ἐδ ἘξῇδλεβίαΉ8. δϑ 

ἀἰθομβαγροᾶ 18 ταϊἸΒΈΓῪ ἃπιοησ ἔποπι, ἀπ ἀχβογίίησ ἰμθπὶ ὕο ““ ἔα Κθ 
Παρὰ υπίο {ποιάξοῖνθθ, πα υπίο ἐῃ6 ἤοοῖ 7 οοπηπ 6 ἰο {μοὶγ οᾶγο, 
Ἰοϑύ {Π6Ὺ βῃου!ὰ 6 οογτυρίοα ὈΥ Βοαιιοίπο ἰθδοποσβ γῆ σου] υἶβθ 
διποηρ ἴΠ6π, 8δηἃ αὐ ΠΥ Θπάἀθανοῦγ ἰο ρεγνογί ποιὰ. (χχ. 17--- 88.) 

11. ΤΠα ἀροϑβϑῦ] δαὶ 18 πινοσβα  ν ἃ καἀτηϊ 6 ἴο Ὀ6 {πΠ6 δυΐδογ οὗ 
{π6 ΕρΙ8116 ἰο {π6 ΕρΡμθβίδηβ. ΤῊ Τρ 8018 18 δα θα (ο Ὀγ ῬοΪγ- 
οΔΓΡ, δῃᾷᾶ ἰ8 οϊθα ὈΥ παπιθ ΌΥ ἰσχϑηθυβὅ, ΟἸοτηθιῦ οὐ ΑἸδχδηάγὶα", 
Τονυ ]Π]αη δ, Οτίροῃ δ, ἀπ ὈΥ 4}} βυρβθοαυθηῦ τσὶ οῦβ υποὰδ ΘΧοθρ- 
[ὁη. Μοϑῦ οὗ 186 δποϊθηῦ τη βοσιρίβ, δηά αἰΐ [πΠ6 δμοϊθηΐ γΘΥΒΙΟΉ8, 
αν {886 ψοταβ ἐν ᾿Εφέσῳ, “ αὖ Ἰῦρμοδβιυβ,7 ἱπ (86 γβί νοῦβθ οὗ ἐμῖ8 
ἘΣΡΙΒ116, τυ μι οἢ 18 δὴ ονιἀθηΐ ργοοῦ ἰμαῦ {π6 ΕἸ Ρ18116 γγαβ υυυϊτθη [0 [86 
ἘφΒοβίδθβ. Βυΐ Ατοίϊυβ, ΜΗ], ΥΥ οἰδίδιη, Ν᾽ τγηρσα, Ν᾽ Θηδηια, 6 ηβοῃ, 
ῬΑ]δΥ, δῃηὰ οἵμοσ Ἰθαγπθα πθη, ἰᾶνα ἀοιθίοα οὐ ἀδῃιθα {πᾶς {818 
ἘΣΡΙΒ016 νττδϑ πυιυῦθη ἴο {π6 ΡΠ ϑῖδπβ, δα μαῦα ἀγρισα ἰπαΐ 1ὖ ταυβὲ 
παν Ὀθθη πυϊίθη ἴο (86 1,ζκοαΐοθραπ8. ΤθαΥ σοϑὺ {018 οριπίοη, ἢγϑί, 
οὐ {πΠ6 αβϑουίοη οὗ Μαγοίοῃ, ἃ μογϑίϊο οὗ {86 βοοοῃηὰ σθῃηΐυσυ, ΠΟ 
Δίπτσμηοα {π6 βάλ {Ππ|ηρ; Ὀὰὺ 18 (θβυ ΠΠΟΩΥ 15 οὗ ἢ0 σοῖρῃΐ, ἴογ 
Μαγοίοῃ δἰίογθα δηα ᾿πίθιροϊαίθα {μ6 τυ ηρ8 οὗ (Π6 Νὸν Ταϑία- 
Πηθηΐ, ἴο τδῖκα ἴπθτ ἰνουγαῦ]α ἴο ἠὲς Βα} τ πθηΐ8, δμα προ [Π]18 ΘΓ 
ϑοσουηΐ ἢ6 18 σοηδασοα Ὀγ Τογίυ απ (Δ.. 200), 88 βοι{ἰῆσ ὮΡ δῃ 
Ἱπίογροϊδθοη οὐ ἷ8 ον ἢ τοραγα το {π6 Εριβί]6 ἴῃ αιιοϑίίοῃ, ἴθ 
Ορροϑιίίοι ἴο {π6 ἐγίο ἐοδέϊπιοπψῳ οὗ [86 ολυσοῃ. ΤΉοΥ ασΠ Γ ἀρρθαὶ 
ἴο ἃ ραβϑᾶσα ἴῃ 4531} 8 Βθοοῃα ὈΟΟΚ δρδϊηβὶ ΕἸΠΟΠ,118, ἰῃ νἀ οἢ [6 
18 οἰΐο5Β Ερῇ. 1.1.: “Απα πτιηρ; ἴο τπ6 ΕἸ ΡΠΟΒΙΔΠΒ, ἃ8 γαΪΥ πη] 66 
ἴο Πίιηῃ “11 18᾽ ἱπγουρσῇ Κπον]θᾶσο, 6 ολ]]οα ἔμθῖὰ 1η ἃ ΡΘΟΌΪΙΑΓ 
Β6Ώ86 “δΒιοῃ ὙΠῸ ΔΓΘ,᾿ ΒΑΥΪΩρ; “ἴο [ἴΠ6 Βαϊ ὙΠῸ ἃγΘ᾽ (ΟΣ Ἔν θη) " ἴ0 
[πη6 ΚΠ] ἴῃ ΟἸγῖϑυ ὁ 6888. ΕῸΓ 80 (ῃο86 Ὀϑίοτθ 8 πᾶνα ἰγδ8- 
πιϊτ6ἃ 1, ἀπ γγὸ αν ἔουπα 10 ἴῃ δποιθηΐ ΘΟρΡ168. 5 ΒΎΟΙ, {Π6 οοη- 
οἰυαίηρ βοηΐθημοο οὗ {Π|8 χποίαἰίοη 10 18. ᾿πξογσοα {παῤ οογίδ!η τηδηι- 
Βοσιρμίβ, ψ 10 ἢ 1351] Ἰιδὰ βθθη, οὐχ 186 ψογαβ ἐν ᾿Εφέσῳ, “αἱ 
Ἰρθβιι3. Μ|οΔ6]118, μον ΘΥΟσ, γσιιθ8 αὖ σΟΠΒΙ4ΘΓΔΌ]6 ἰοησίῃ, {πα 
[88 οπιϊβδίοῃι οὐ ἐμ τγοτὰ οὖσιν “« ὕπο ΑΥΘ," νψ88 {Π6 βυθ]θδοὺ οὔὁἩ 481} 8 
ἸΏΡ]ΙΘα ΘΘΏΒΌΓΘ, Ὧ8 Ὀαΐηρ ΠΟΒΙ]6 [0 {π6 ἱπέθγθηοθ ἢ6 ϑβῃθα [ὸ 
ἄδάμυςα, ἀπᾶ ποῖ {Π| Ομ βϑίοη οὗ [86 νγοτά8 ἐν ᾿Ε φέσῳ. Απά, 48 {818 
ἘΔΙΒΘΓ, ἴῃ ΔΠΟΙΠΟΓ μάβδαρσα οὗ 8 ὙΠ ΠρΒ, ἐσργοϑεῖν οἷο8 6 1 Ρ181]6 
ἴο [16 ΕἸ ΡΒΟβΙδη8.10 ποῦ ΔῊΥ Ποβι ΓΑ ΌΊΟ, 1ὖ 18 ον ἀθηῦ (μαῦ 1 ἢ18 
πι6 ((Π6 ἰαἰίαν ρατγὺ οἵ ἴπ6 ἔουισίἢ σομίυτΥ) (118 ΕἸ Ρ18016 νγαβ ποῦ οοῃ- 
ΒΙογβα 48 θεϊηρ δαἀγθββθα ἰὸ ὅπ 1,Δοα!] 688. 

1 ΓΎΒΟΥΘ ἰδ ουθ πῃ ΠΟΥ͂ ΒΑΓΑΙΪΥ ΔΗΥ Οσςαβίοι ἰὼ το (8 ττογᾷ, ΤῊ αὐδοῖκβ οἡ ἐμ ΐ8 
ἘΡΊ8:16 ΕΥ̓ πιοάογῃ ἀοιθίετθ Ἀσὰ οὗ ἃ Κἰηα ὙΒΟΙΥ διε )οοίυε : ἸΒΟΥ μαγθ θοῦ μι 6}1 τηοὶ ὮῪ 
Μτ. ΑἸίογά ἴῃ "ΐβ Ῥγαίδοίϊο οῃὶ (μῖ8 ἑορὶς.] 

2 Τατάηογ, ϑνο. νοὶ, 11. Ρ. 95. ; 410. νο], 1. Ρ. 8380. 
δ Τυϊά. ϑνο. τοί, ἱϊ. Ρ. 168. ; 410. νοΐ. ἱ, Ρ. 8368. 
4 1014. ϑνο. τοὶ. 11. μ. 228. ; 4ϊο. νοὶ. ἱ. ῥ. 401]. 
δ Τοῖὰ. ϑνο. νοἱ, ἰϊ. ὕρ. 268, 264. ; 4ϊο. το], ἱ. Ὁ. 423. 
4 Τυϊὰ. ϑνο. νο]. 11. Ρ. 472. ; 410. γοἱ. ἱ. Ρ. δ35. 
Ἶ ΙθΙὰ. 8νο. νοἱ. 1. ρῃ. 368, 264. ; 4ϊο. νοΐ. ἱ. Ρ. 4238. 
5 ὅ'θο [Π6 οΥἱρίηδὶ ραάβεῖρα ἴῃ Τδγάποῦ, ϑγο, νο], ἰν. Ὁ. 20]. ; 4ἴ0. τοὶ, 1]. Ρ. 466. ; οΥ ἴῃ 

ΜΊΟ46118, γο]. ἵν. Ρρ. 142--- 1 46. 
[186 νοσὰβ ἐν Ἐφέσγ δτὸ οὐχ ἃ ἴῃ (Π6 ἐδτί οὗὁἩἨ 16 Οοὔοχ Υ᾽ δἰΐοδπιβ, που ἢ ΠΟΥ 

ἴδνο θθοη δἀάςὰ ἴῃ 180 πιδγρίη ; δηὰ 118 ργονθθ ἴμδὺ βυο ΜΑ3. ΤΥ αᾶνο ὕδθῃ ουττοιῖ 
ἴῃ Βι511᾽8 ἄδυβ, ὙΠῸ 018 οηθ Ἰηἀθοὰ τνγᾶ8 Ἴχίβηϊ. 

ὁ ὙΑΓάΏΘΓ, ὅγο. νο]. ἰν. ρ. 404. ; 4ϊο. νο]. 11. Ρ. 467. 
Ἦν 4 



8380 7Τηϊροάμοίίοπ ἐσ ἐδο Λῆίειο Τοςίαπιεηί. 

ΤΙ γαΪν, 16 15 Θοη οηοα (πὲ {Π6γ6 ΓΘ ΠῸ 81 5] 0}8 1η (818 ἘΣ ΡΊΒΕ10 
ἴο δ, Ῥϑ} Β μανῖπρ τϑϑι 6 διηοηρ {Π6 ῬΘΥΒΟΠΒ [0 ὙΟΙΩᾺ 1ΐ 15 8α- 
ἀγοβϑβθά; δά {μαῦ (π6 δχργβββίοῃβϑ ἴῃ ΕΡἢ. 1. 1ὅ., 1]. 2., ἀπα 1ν. 2]., 
ΒΡΡΟΩΣ ἴο 6 ΤΊΟΓΘ Βαϊ ΔΌ]6 ἴο ῬΟΥδΟΩΒ ΠΟΤῚ Π6 Πλᾶ ὩΘΥΘΓ Β66ῃ 
(δι πτᾶ8 {16 σαδα οὗ {πὸ ΟἸ τ Ἰϑθδη8 δἱ 1ζδοά!οθα), [δὼ ο 186 
Ἐριδϑίδηβ, δπιοηρ ἡ βοτὰ Πα μδα τοβιἀθα αροαυΐ (ἢτθθ γϑασβ. (Δ οίβ χχ, 
31.) Βιυῦ 1π686 ραββαρϑθ δα πηῖῦ οὐὗὨ ΘΑϑΥ διῃὰ βα(Ἰβϑίλοίοσυ ᾿πίογργοία- 
110η8, 810} ἀΙΓΘΟΟΥ τοΐαίθ 1η18 Ὠγρούμοβϑῖβ [0 νψ1}} 6 ταροϊ]ςοίεα 
{μαῦ ΟΣ οΥΎ ἔνθ γϑᾶγβ πδα οἰδρθθὰ βίποθ δ(. Ῥδὰὶ πδὰ αυίοὰ 
Ἑρμοθυβ: δ τϊσῃΐ, ἐμογοίοσο, ἢ στοῦ Ῥγορυοῖυ, ἜΧργαβδ (1π 
1, 156.) δ ΘΟ] ΔΟΘ ΠΟΥ οἡ λεαγίπο ὑπᾶῦ ΠΟΥ σομ πυθα δβἰθδαξαϑὺ ἴῃ 
[86 δι, πούν ϑίδηάϊηρ; (μ6 γψαγῖουβ ἰοταρίδοη8 ἴο ὙΒΙοῦ (ΠΟΥ 
ὝΘΙΘ Θχροβοᾶ, Αραΐπ, ἴῃ6 Θχρυθββϑίοη ἴῃ 111. 2. (εὔγε ἠκούσατε τὴν 
οἰκονομίαν) νΥὨΪΟὮ ΤΩΔΏΥ ἰγδηβίαίθ δηα ππαογβίδηα (0 πλθϑῃ, ἐΐ ψε λαῦε 
λεαγά ὁ ἐλο αἰἱδροπβαξίοη, --- ΤΟΥ͂Θ ΟΟΥΤΘΟΙΥ ΤΩΘΆΠΒ, βὲποο ψὲ μαυὸ λεατά 
ἐλε αϊδρεπδαξίοη οὗ [ῃ6 σταοο οἵ (οὐ, σμῖοῖ μαα ὈΘΘη τηδὰθ Κπόντῃ ἴὸ 
16 ὈὉγ δὲ. Ῥδι] Εἰμγηβο] .. ΟὈΟΠΒΘα ΘΠΕΥ {18 νοῦϑο δἴογαβ πὸ οοὰῃ- 
ἰδηβηοθ ἴο {π6 ΒΥροίμθβι8 ἄρον χτηθηθϊοηθα. Τὴ βαῖηθ γοιηδσὶς 80- 
ὈΙ 168 ἴο 'ν. 21., ΠΟΤ ἃ βία] ασ οοπδίγαοίοῃ οσουγ8, Ιοῦ οὐρσθΐ 1η 
ΚΘ ΙΏΒΠΏΘΡ ἴο Ὀ6 ΤΕΠΑΘΙΘΩ͂, δίποε πάθεα γε ἔἄαυο ᾿οατὰ Λὲπι, δις. 
Βυΐ τιοϑὺ βίγθδββ 88 ὕθθὴ ἰαϊα ρου {μ6 αἰτοοίοη ρσίνθη Ὀγ δὲ, Ῥδὺ] 
1η ΟἹ]. ἱν. 16. --- [παῦ [86 ΟἹ] οββίδηβ βμοι ἃ ““ σαβα [ῃ6 ΤΕ ρ15116 ψ ἢ 
Βα νχοίβ ἴο οι ἴο 6 στϑϑδᾶ αἷδὸο ἴῃ {π6 σδυγοὶ οὗ ἔἰθ 1Δοατοθδηβ, 
δηα {μαὺ {Π6Υ βου ᾿Ἰκονν 86 τοαὰ {ῃ6 ΕρΊ8|16 ἔγοιη 1,δοάϊοδα:; ἢ 
-- μι (10 16 σομ θη 64) αἰἴογα 8. ἃ ρῥ]αια ῥσοοῦ ἰπαΐ {π6 Ερ18116, ἴῃ 
ΟἿΓ ΘΟρ168 ᾿πβουθαά ἰο {Π6 ΤΠ ρῃοϑίαηβ, τηυϑὺ 06 {μα τ Ιοἢ 18 Ἰηξαπα ρα 
ἴῃ ΟοἹ. ἵν. 16., πα δΟΠΘΘαΌΘΗΠΥ νγἃ8 ΟΥΙΡΊΏΔΙΙΥ ττιτύθη τὸ {πὸ 1.80- 
ἀϊσθδηβ. Βυΐ {Π1]8 δοποϊ ϑίοῃ ἄοοθ8 ἢοῦ ὩΘΟΘΒΒΆΓΙΥ [Ό]]ον : ἴοσ 11 19 
ταοϑῦ ργοῦδ]6, {παὲ ὈΥ “ ἐλ Ἐρίϑέϊο ἤσοπι 71,.αοάΐοεα," δι. Ῥαὰϊ τπηθδης 
16 Τριβῦ]6 ἴο {μ86 ΤρΒοβίλη8, ἃ ΘΟΡΥ οὗ Μ ὮΝ τγὰ8 βρης ὈΥ {δ6 
ΔΡΟΒΕΪΘ ΒΒ αἰγθοίϊϊοηθ ἰο ἰδ 1μδοαϊοθδηθ, ὙμοΒ6 ΟἿ ἴα Ὀθίνγοθη 
Εριοβὰβ απὰ (Ὁ]οββ6; δῃᾶ, δϑ 1 ψαβ μη 6 οἰγους οὗ {δ6 
ἘΡδϑῖδῃ ομυτγοῦ (τ ΒΟ ἢ γγα8 1π6 τηοίσορο ἴδῃ οἵ 41} Α 818, 8 Ε ρἢ 6βϑ 
νγ88 {Π6 ΟὨΙΘΕ ΟἿΤΥ οὗὮὨ Ρτγοσο ΒΌΑΣ .Α.814), {86 ΕΡΙ8.16 ὑο {π6 ΕἸ ΡΙΒΟβιδῃβ 
ΤΩΔΥ τοίου ἴ0 [86 νΥ 8016 ῬγΟυ ΠΟΘ. 

Μιολ661186, Ἡδθη]οῖη, Ηρ, δηα (6! σι σ, αἴνου Ασομ θῖβθορ Γθθοῦ 
δηα Βεϑηροὶ, σοὺ τα οὗ 4}} {86 αΙβΊΟ.] 168 αἰ θηαϊηρ {818 ᾳφασβίλοη, ὈΥ 
ΒΡΡοδβίησ [86 Ερῖβι 16 ἴο πᾶν Ὀδθθὴ επογοϊϊσαϊ οΥ οἰτουϊαγ, δῃὰ αὐ- 
ἀγοϑϑθὰ ἰο {86 ΕΡβθβιδη8, ζΔοα!οθδ8, πα 8ο0π6 ΟΠ σπμυγοθ 5 ἴῃ 
Αβια Μιπουῦ. Βυΐ 10 οουἹὰ παγαϊν Ὀ6 οἰγου αν ἴῃ 1.6 86 η86 ἴῃ Ἡ ΙοΪὶ 
ΜιοδΔ6118 υπἀογβίδη 8 ὑμαῦ ὕθυτη : [ὉΓ ἢ Βαρροβοβ ἐμαὶ {π6 ἀἸξδγοπὶ 
ΟΟΡΙ68. ἰγϑηϑιαι 64 Ὦγ δὲ. Ῥαὰ] Πδα ἐν ᾿Εφέσῳ, αἱ Ἐρλεϑιιδ, ἐν Λαο- 
δικείᾳ, αἱ 7,αοαΐσεα, ὅζ6., ἃ8 οσοαβίοη ται το, ἀπα ἐπαῦ 186 σϑαβοῃ 
ὙΠΥ ΟἿΓ τηϑηπιβοῦρίθ χοδα ἐν ᾿Εφέσῳ ἴ8, [Πα θη 1Π6 ΒΟΟΚΒ οὗ [Πς 
Νον Ταβίαμηθηξ χοῦ ἢγβὺ οο]]δοιθα, {Π6 ΘΟΡΥ υϑρα νγα8 οδίαϊποα ἔτῸπι 
ἘΡΒδβαβ; δὰ (818, ΄δῆορ Μιαα]θίομ οὔβαγνθβ, βθϑίῃϑ [0 ΣΡ ]ΐν --- 
νι αὐ οαπηοί 6 ᾿γονυϑα --- [Παὖ [16 ΟΆΠΟΠ νγὰ8 βία ὉΠ5Π6 4 ὈΥ ΔΙ ΒΟΥ Υ, 
Δη4 {μαι 41] οορὶθβ οὗ {18 1 ρ18.16, ποῦ ἀργθοῖηρ πιὰ (86 ἀρρτονοὰ 
Θα ΠΟ Π, ΟΓΘ ΒΌΙΡΡΓαββθά. 

συ. Μδοκηϊρῃν 15. οὗ ορίῃϊοι {Ππᾶὺ δι. Ῥδὰ] βοηῦ ἰῇ ΕἸ μοβίδῃβ 
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ψογὰ θγ Τγοδβίουβ, ὙΠῸ σαυτὶ θα {π61Ὁ ]αὐθασ, ὑο βθῃηᾶ ἃ δουγ οὗ ἴξ ἴο 
106 1,Δοα]οθαηβϑ, τ Δ ΟΥΘΥ ἰο {μϑὴλ ἰο σοπχηγπηϊοαῖθ ᾿ὑ ἴο {6 
(Οὐο]οπβίδπϑ. ΤᾺΐϊθ Ὠγροί 6818 νΥ1}}} δοσουηΐ, 88 Ὑ7Χ61} δ {Ππᾶῦ οὗ Μ|- 
οἶἸ86118, ἴον ἴπ6 νγαπῦ οὐ [Πο88 τρᾶσκθ οὗ ρϑγβοῃδὶ βοαυδϊπίαδπμοθ τ Ποἢ 
ἴΠπ6 Δροβί] θ᾽ Β ΤΌΠΟΥ τ ϑιάθποθ ταϊσῃϊ Ἰοδα τι (0 Ἔχροοΐ, δμᾶ οὐ μοὶ 
0 τη οἷ βίγθϑϑ ἤλ8 ὕθθῃ Ἰδὰ : ὉΣ ἜυθσΥ [Βϊησ ἰοοαὶ σου ΡῈ ρυγ- 
ῬΟΒΘΙΥ οὐ 64 ἴῃ δη Ερ!8ι116 ψ μιοἢ Ὠδὰ ἃ Γαγίμον ἀ δι ΓΟ η, 

Τ86 σϑϑᾶθν Μ1}} δάορὶ ἡ ΒΙΟὴ οὗ [686 Ἀυροίμββθβ ἢ8 πιδὺ ἄδεπι {πΠ6 
Ὀαβὺ βϑυρρογίβα : ν {ιηῖκ [Π6 δβοϊυΐίοη ἰαβὲ βίαίθα {π6 τοδί παίαγαὶ 
81 ργοῦΔ0]6 ; δπὰ (παῖ, σνῇθῃ 86 ἀπϊῖοα ἐοβυϊ ΠΟ ἢ165 ΟΥ̓ πιιῃ βου ρί8, 
Δηα 4}} 1[ῃ6 ΕΙΠΟΥβ, ἢ 1η6 ὁχοσρίϊοι οὐ 194811, αγὸ ἐᾷ Κη ἰῃἴο σου- 
ΒΙ ἀθγαίϊοη, γγχα ἀγὰ ]]Υ υββοα ἴῃ ταραγάϊηρ {Π18 ΕἸρΙ5016 δ8 ψυϊτίοη 
ἴο {πε ΕΡοϑίδηβὶ [86 6, οὐ {π6 πβοΐα βιιθ]θοί, γ. Πανὶ ϑοπ [ἢ- 
ἰγοά. 1). 3828---844.] 

111. ΤΠ δυβοσιρίοη ἴο {1118 Τ᾿ Ρ18116 βέαξϑϑ ὑπαὶ 1ξ νγὰβ σι ἔθη ἔγοιη 
Ἐοπηθ, ἀπα βοηΐ ἴο {πὸ ΕἸρβδϑίαπθ ὃν Τυομίοαβ, 80 τῦαϑ 180 {Π6 
Ὀδαγοσ οὗἩ {π6 ΕΡΙ8616 ὕο {6 (Οὐο]οββίδηβ, [Π6 βι γα ]αυ! ν οὗἨ ν μῖοἢ ἰπ 
ΒίΥ16 δπὰ βυδ)]θοῖ βῆονβ ἐμαῦ 1 νγὰ8 ψυτθη δὖ [Π6 βαπιθ ἴπ6. Τμαῖ 
(18 ΕΡΙ8|15 σγὰϑ τυ θη ἀυσς δύ, Δ} 8 ἢγϑὲ ἱμπηρτιβϑοησηοηῦ αἱ 
Ποπιο, 18 δυἀθηΐ ἔγοια 1[8 8] βίο ὑο [ὶ8Β σοπῆποιηθηΐ (1}]. 1., ἵν. 1., 
Υἱ. 20.)}; δῃὰ δβ [6 ἀοϑθϑ ποῦ δαργθββ ἴῃ ἰδ ΔηΥ͂ Βορθὰ οὗ ἃ. ΒρΘΘαΥ 
τ ίθαβο (ἡ ΒΙοἢ π6 ἀ068 ἴῃ 818 οἴδμοὺ ΕὔρΙ81168 βοπῦ ἔγοπι {μαῦ οἰγ), νν6 
σοΒοΐα6 τὰ Ὀζγ. ᾿μαγάηοσ, ΒΊΒΠΟΡ Τοι]η6, ἀπα οἴμογβ, (πΠαὺ 10 νγγαβ 
υγγ 6 ἀυγιηρ [Π6 οΑΥ]ν ραγύ οὗὨ δ. δ} Β Ἱπιργιβοημηθηΐ, ἃπα ῥγο- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ {μ6 γϑαῦ 61], βοὺῃ δέν. 8 δυγὶνϑᾶ αὖ οπιθβ. ΡῬσυΐῖ. ΤΌΣΠΟΣ 
18. οὗ ορϊπίοη ἐμαὶ {π6 ἀδία 1ἴθ ργοθδῦ]ν δθουέ (86 γᾶν 62. 

ΙΝ. ΑΒβ8 ὅ8ι. Ῥαὺὶ νγαβ, 1ἢ ἃ Ῥθου ΑΓ τηϑῆποῦ, [86 ἀροβί]α οὗἉὨ (9 
(ὐθη 168, δηαὰ τγᾶ8 ΠΟῪ ἃ ὈΥΒΟΠΘΥ δ Βοιὴθ 'ῃ σοπμβοαῦθηορα οὗ 18 
Θμπλ ιν οὗ [Π6 76 0}78 δὖ 818 δββουηρ {μαῇ {Π6 οὈβογναποα οὗ 186 Δίοβαϊο 
αν νγὰ8 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 ΟὈΐδιη {π6 νοῦν οὗ αοά, Βα νγ88 δρρτθ- 
Βιϑηδβῖνο ἰοϑὶ δἀναηίασα βιὰ Ὀ6 ἰαΐκοη οὗἩ μ8 σοῃβηδιηθμὶ ἕο πηβ6 016 
ἴΠ6 ταϊηα8 οὗἩ 818 Ερβδδίδῃ. οοηνογίβ, ψῆο 6.6 δἰιηοδῦ ψ μον (ἀοπ- 
.1165ὅ. Ηρδγηρ, πονγανοσ, ὑπαΐῦ {Π6 Υ δίοοα στα ἴῃ {π6 δ ἢ οἵ ΟἸ τιβῖ, 
᾽6 ψτοίθ {818 ΕΣ ρι8116 ἴὰ ογάθγ ἰο βϑίϑὈ 8 (μθῖὰ ἴὰ {παΐ 410}, ἀμ ἰο 
Ἄν 1Πθῖὰ ποῦ δχαϊ θα νιν οὗ ἴῃ6 ἰονε οὗ (ἀσοά, δπηὰ οὗὨἍ ἰΠ6 Ἔχοο]- 
ΘΠΟΥ͂ ἃπα ἀἰσην οὗὁὨ ΟΝ γιδῦ; δπὰ αὖ (86 βδμα {{π|6ὸ 0 (ὈγΟΎ {Π| 6} 
148 δσαϊηβὺ (Π6 ΒοδηἋδ! οἵὁἨ ἁ Ἀ{Π6 οτοββ. ὙΠ [118 νιον ἢ6 ΒΠονν8 
(π6πὶ {πᾶῦ ὉΠΟῪ 66 βανϑὰ ὈΥ͂ ργᾷοθα; δηᾷᾶ {παὶ, πούσανοῦ Ὑγοϊομοα 
[ΠΟΥ οὔο6 6 Γ6, ΠΟῪ {ποὺ Παὰ δαυὰ] ρυῖνι] ρα ἢ {Π6 768. ΗΘ 
1μ6ὴ ῥγοσθθβ ἰο ϑῃοοιγαρο ὑῃθπὶ [0 ρδύβδνοσθ ἰἴῃ {μοῖρ ΟΠ γιβλα 

᾿ ϑίοεςϊ, ἀ6 Είβ8.0}1}9 Αροβίοϊοσιῃηηῃθ. πο ἀορογα εἷβ, Ὁ. 10]. εἰ ϑεῳφ. (Οἰαἰτηοὶ, Ῥγοίδοθ 80 
ῬΕΡΙ ΓΟ διιχ ΕΡΒΟΒΙ6Π8.; Βοβαητ ἅ Ποῦ δηὰ Κορρθ ἰπ ἐποῖγ τοβροςῖίνο Ῥχοϊορυπιθπα ἴο τη} 8 
Ερ 8115. ΜΊςΒδ6]15, νοὶ. ἰν. ὑῃ. 128----ἰ46. 1γάπογ᾽β  ΟγΚ8, ϑνο. νο]. Υἱ. ὑῃ. 416---456. ; 
410. τοὶ. 11}, ΡΡ. 8342---362. Μοκηϊρηῦ οη (ΟἹ. ἷν. 16. ΟεἸ]]ότίεγ, Τηττοά. δὰ Νοῦν. Τοδι, 
" 423. Ηυρ᾽β πιτγοΐ. νοὶ. ἰϊ. 85. 119---121. ΒΙβῃορ Μιάβ]οίοη οὐ τῃ6 ατοοκ Ατσιίοὶο, 
ΡΡ. 508---518. (ἤχει οα11.) ὙΠΟ Οὔκογναβ, ἔπδς ἱΓ ΟΥΟΥ ΠΟΤῈ γογΘ 8 6ρ 816 ἔγοπη δῖ, Ῥβαὶ 
ῖὸο ἴπ6 1,3οἀϊςσοδηβ, ἰδ ἰβ ἰοξῖ ; [Ὁ ἴπδι πο ἰ8 οχίδηξ ἱπ ΕΔΡγ εἶα 5 ἀπά ἴῃ Μγ. δοποβ᾽  ψουὶς 
οἢ ὅδ ΘΆΠΟΠ 18 ὉΠΙΥΘΓΒΑΙΥ͂ δα πλτοἀ το Ὀ6 ἃ [ὈΓΡΟΙΥ ; γαΐ [Π6 ἰο85 οὔὗἨἁ ἃ Ἵσϑῃοηΐοδὶ νυ τ ἰ 
8 οἵ 411} δι ρροβί[[οη8 ἴΠ6 πιοδβῦ ἱπῃργοθθῦ]α ; [ΤΠ ἐρπέεπαάεδα ἴῸΓ ρογρϑίαδὶ π86.} 

3 ΤΉ Ἐρίδβιϊο ἴο ἴ6 ΕἸΡΠεοϑίδῃβ ἱπ αἀτοοῖκ απ Ἐπ} 18}, ἢ... . ὧἢ Εχοροιϊςαὶ οι. 
[ΔΘΠΙΔΓΥ Ὁγ 5. Η. Τατγηοσ, 1).1). ἢ. χνι, (Νον Υ̓ουκ, 1856. 8γ0.) 
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οΔ Πρ, ὈῪ ἀοοϊατίηρ ΠῚ τυ βαΐ βιοδααβίηθθθ μ6 βυβογοα ἴον ἐπ ἐτυῃ, 
δηα ὙΠ ταῦ Θαγμθβίημθββ ἢ6 ρσγαγϑα ΤῸ {Π6ῚΡ Θδίδ Ὁ ΠἸΒῃγηθηΐ δηα Θοη- 
(ἰυδποα ἴῃ ἰὕ; ἀπ ττρο8 ἰμϑῖὰ ἴο νγα]]ς ἴῃ ἃ ΤΩ ΠΠΘΓ Ὀδοοτηϊηρ {6 ὶγ 
Ρτοΐδβϑιομ, ἴῃ [86 ἐλ 0] ἀἰϑοθαγρα θοίῃ οὗἩ [86 ρσθῃθΓαὶ δημα σομηποη 
ἀυΐ168 οὗ το] ρίοη, απ οὐἉ [Π6 Βρϑοῖδὶ ἀ 168 οὗ ραγίϊου αν τ ΔΙ 0}8. 

Υ. Ιὴ {μ18 ἘΡΙ80|16 γα Ἰῃαῦ οὔβοσνο δ 10] ΟΡ ρΑΥΠΟυ] Αγ, Ὀ6- 
Β:468 {π6 1Ἰηβουρίοη (1. 1, 2.); ΥἹΖ. 

ῬΑΛΕΤΊΙ. 76 7) οοίγίπο ραϊποίεαϊίψν οτρϊαϊποί, ιολίεῖι σοπέαϊπϑ8, 
ΕΟΤ. 1. Ῥγαΐβα ἴο αἀοα ἔὸσ {16 ψ 8ο]6 (ὐοβροὶ- Ὁ] ββιηρ (1. 8---14.), 

Μ 1} ΠΑ Κϑρινιηρ Δηα ῬΥΆΥΟΣ ΤῸΓ {π6 δβαϊηίβ, (1. 1ὅ---28.,, 11. 
1---10.) 

ΘΕΟΥ. 2. Α πλοσα ρδυθουϊα Δἀτηοη: ἢ ΘΟμοογπῖηρ ὑπο ῖῦ Οπ66 
νγοίομοα θαῦ πον ΠΑΡΡΥ͂ οοπα!ίοη. (11. 11---22,) 

ΘΕΟΥ. 8..ΑΨ. ΡγΆΥΟΥ ἴον ὕΠποῖν ΘβίδὈ]Π]βαχοηΐ, (111.) 

ῬΑΒΥ 11, 7Τ.ε Ἐλχλονίαζίοπ. 
5ΕΟΤ. 1. Οπογαϊῖ, ὕο να} σου οὗ {πο ὶν οαἹ]ηρ, ἀσυθθαῦ] ἰο, 
{Ὁ ΤΙΘ ὑπ|γ οὗ ὕπ6 Βρίτῖς, ἀπᾷ 188 ἀϊνογβιτυ οὔ μ͵8 ρὶ ἤ8. (ἴγν. 1---16.) 
2.) ΤΒὸ ἀἰβδσθηοα Ὀθίνθη ὑμὶν ἔΌσ ΔΘ Υ δηὰ ργοβοηῦ βίδίβ. (ΐν. 17--24.) 

5ΕΟΥ. 2. αγέϊομίατ. 
(1.) Το δνοϊὰ ἱγίπρ, δῆσον, ἐμοῦ, ἀπ οὐδοῦ βἰπβ ('ν. 295---91]. ν. 1--.9}.), ψ1Ὲ}} ἃ 

οοηληθηἀδίϊοη οὗ {Π6 ορροβὶία νἱγίιθβ. 
(2.) Τὸ ἃ Ἀε0] ἀἰβϑοθαγρα οὗ (π6 ταϊαιϊνα ἀιεῖ68 οὗἁὨἁ τῖνοϑ δηὰ μυδθαηβ (Υ. 22 -- 

88.) τ Ομ] άγθῃ ἀπ ραγθηΐβ (νὶ. 1---4.), δῃηὰ οὗὕἩ τῃδϑίθυβ δηὰἀ βογνδηίϑ. (Υ]. 
ὅ---9. 

ΘΕΟΤ. ὃ. Ζπαὶ, ---- Το γᾶν [πὸ Βρι γι] τταρίαγο (νἱ. 10--20.) 

ῬΛΕΤ 111, 776 (ποϊμδίοπ. (νὶ. 21----24.} 
ΥἹΙ. Τηο βίσ]ς οὐ {818 Ερίβ|16 18 θχοθϑαϊ ρον δηϊπιαίοα, ἀπᾶ οοστο- 

ΒΡΟΠ8 1 1Π6 βίαϊα οὗὨἉ [πΠ6 Δροβε]θῖβ τηϊπα αὐ {π6 {πη6 οὗἉ νυιτῖπο. 
Ονθι)ογοα πῖτἢ {π6 ἀοοοὰπί ὙΠΙΟΝ {Π|6}Γ ΠΤ ββθηρον Παά Ὀγοιρμξ δϊπὶ 
οὗ {6 ῖν ἐλ} ἀπα ΠΟ] π 685 (1. 15.), ἀπᾶ ἐγαπβρογίϑα τι (ἢ σοη- 
βιϑγαίίοη. οὔ [π6 ἀπβθασομαῦ]8 τυϊβάοιῃ οὗ αὐ, ἀἰβρ᾽αγοα ἰὰ (μ6 τοσκ 
οὗ Ἰδη Β τϑαβιηρίδομ, δηᾷ οὗ 18 ἀβϑίοῃβίηρσ ον ἑοννασὰβ [π6 (ἰ θη 11168 
1ῃ. τηδκίηρ {Π6 πὶ ραγίδ κου, ἐῃγου σῇ ΚΔ}, οὗ 411 [6 θοποδίβ οὐ ΟἸ γϑυ 
ἀοαῦμ, 6 Βοαῦβ Πῖρἢ ἴῃ ἢ18 Βθπεπηθηΐβ οἡ ἴμ686 ρσταπα βυ ]θοίβ, ἀμ 
δῖνο8 18 Ἱπουρἢῖ8 αὐΐοταποθ ᾿ῃ Β.] τα ἀπά σορίοιιβ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΠΒ. 

Οπ ἰδς ἀπαάοειφηποα οοἰποίάρηςσες Ὀδίνσθοι {μ18 Ερίβι]16 ἀπὰ {π6 Αοίϑ 
οὗ {πΠ6 Αροβί]οβ, βε6 Ὅσγ. Ῥαϊεγβ Ηογω Ῥαυ]ϊπῳ, Ομαρ. ΥἹ. 

Εὸγ α [80]6 οὐἩ {π6 Θοττθβροηαϊηρ' ᾿αββαροβ ἴῃ [818 ΕἸΡΙ8116, απᾶ ἴῃ 
{Ππαῦ οὗ (6 Οὐο]οββίδῃβ, βδ66 ἀπάδγ {Ππ᾿Ὁ 1 ρ]8116. 

ΟΗΔΛΡ. ΧΥ. 

ΟΝ ΤῊΒ ἘΡΙΒΊΙΕ ΤῸ ΤῊΗΕ ΡΗΙΠΡΡΙΑΝΒ. 

Ι. ΟΗΕΙΒΤΙΑΝΙΤῪ γ)ὲ8 ἤτϑὲ ρἰδηίοα δὸ ῬΆΠΙρρὶ, 'ὰ Μαοοδοηΐα, Ὀγ 5... 
Ῥδι], αν. ὅ0, {π6 ρμαγεϊου τ οὐἩ νυ ῃΐοἢ ἅτ τοι ἴῃ Αοίβ χνΐ. 9---40.; 
ΒΗ 10 Δρρθαῦβ ἔγοῃ) Αοἱβ χχ. θ. {μαὖ 6 νἱεὶ θα ἐβοτι ἀραΐῃ 4. Ὁ. δ7, 
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Ἐπουρὴ πὸ ῥαν οι ΔΥΒ ἀγα τοοογα θα οοποθγηΐηρ ὑμαὺ νἱβιί. ΟΥ̓ 4]} {π6 
οἰυγο 68 ρἰαιίοα Ὀγ δ. Ῥαυ], (μαῦ αὖ ῬΏΠΙΡΡΙ βθθιὴϑ ἴο ἤᾶνβ ομουιβηοά 
186 ποὺ (6 ΠΥ ΘΟΠΟΘΓῚ [ῸΣ πὶ; δηθὰ ἐβουρἢ 1Ὁ ΔΡρΘδγΒ ἰο αν θη 
θυῦ ἃ. 8118}} σΟὨΙΠΙΠΙΔΥ, γϑὺ 118 ΤΩΘΙΡΘΙΒ ὙὙΟΓῈ ῬΘΟΌΪΙΑΥΙΥ ρΌΠΘΓΟΙΒ 
ἰουγασβ ἴηι. ΕῸΣ θη [π6 (οΒροὶ τῦὰ8 σγϑι ργθδοῃοα ἴῃ Μαοβάοηϊα, 
ΠΟ Οὗοσ οἰθτοι οοπίσιθαϊοα Δὴν {πϊηρ (0 18 Βιρροτί, Ἔδχοορὺ 186 
ῬΒΠΙΡΡΙΔηΒ; πο, 8116 6 ννᾺ8 ργοδοῃιηρ δ ΤΠ ββϑὶοηϊοα, [η6. πιὸ- 
ΤΤΟΡΟΪ1Β οὗ {παΐ σου ΤΥ, βαπῦ ἢ1Πὶ ΤΩΟΏΘΥ͂ ὕὑνῖοα, (μαΐ {Π6 Βιι66688 οὗἩ {Π6 
(ἀοβροὶ τηῖρμῦ ποῖ δ6 ἰπάογρα ΟΥ̓ 108 Ῥγθδοθθγβ Ὀδσομλίηρ ΒΌΓΓΠΘΏΒΟΙΙΘ 
ἴο 6 ΤΠαββαϊοπίδηβ. (Ῥ 1]. 'ν. 16, 16.)}ὺ Ὅηδ βαπια δὐϊθηιοη {ΠῸῪ 
Βῃονοα ἰο {Ππ6 ἀροβίϊθ, αῃα ἴῸσ 16 βαῆλθ γϑάβοῃ, ν 8116 6 ργθδο θά 
1μ6 ΟοΒρεὶ αὐ ΟοΥηίῃ. (2 Οον. χὶ. 9.) Απᾶ ψμθηὰ {ΠΟΥ Ποαγά {μαΐ 
δὲ. Ῥαΐὶ ννὰ8 ἸπάΘσ οομβπαμχθηΐ αὐ Βομηο, {ΠΟΥ͂ τιλη  οϑιοα ἃ. ΑἸ ΠΔ11} 
Δ δοιομαΐθ ΘΟ ΠπΟΘΓῺ ΤῸΣ ᾿ἶτ ; ἀπαὰ βοηῦ ᾿ὑραρῃγοάϊτ8 το ἰηγ ἢ ἃ 
Ργαβθηΐ, ἰθὺ ἢ6 βῃου]Ἱὰ νηΐ ΘΟ ββαυ168 ἀυγρ᾽ Ἀ18 Ἰτργϊξοηπιθπῦ. (11. 
26., ἵν. 10. 14---18.) 

11. Τὸ Ἀρρϑδῦβ ἴσοτι δ. Ῥδὺ] 8 οὐγῃ πόογάβ, ὑπαὶ {Π18 ἘΣΡΙ 5118. νγαβ 
το ῃ 8116 ἢ6. νγὰ5 ἃ ὈΓΊΒΟΠΟΥ αἱ Βομλο (1. 7. 18., 1ν. 22.}; ἀπᾶ ἔγομλ 
(Π6 ἀχρϑοίδθοη ὙΒΙΟΒ 6 ἀἸδβοονοσβ, Οὗ Ὀθηρ ΒοῸπ το θαβοα πὰ στὸ- 
βίογεα ἴο {θη}, ἃ8 γΧ16}1 28 ἔσομαι {π6 1᾿ηθἰπηαίοηβΒ οοηϊαϊηθα ἴῃ [ἢ 18 
Ἰρίϊον (1. 12., 11..26.), {παῦ 6 παὰ {πθη ὕδοπ ἃ ΘΟΠΒΙΦΘσα Ὁ] 6 [π|6 αἵ 
Βοπιο, 1Ὁ 18. ργόθαθὶα {πὲ ἢ6 στοίθ {πὸ Εριβέ1]6 ἴο {86 ῬΈΕΙ ρΡΡΙληθϑ 
τονγαγ β {Π6 οΟΪοβα οὗ δ18 ἢγϑί ᾿πῃρυβοησηθηΐ, αὖ [π6 δηα οὗ α.Ὁ. 62., οὗ 
ῬΟΙΠΔΡΒ δὖ {π6 σοτηπχοποοιηθηὺ οὗ 6853. ΤΏ ρα ηυ 6688 οΟὗὨ {Π18 ἸΘ ΟΣ 
Ὑ788 ΠΕΥΟῚ Δασϑίοπϑα {1}} τη οθτῃ λιη68, δηα {π6 πη Ομ πηοϑὲ {γῖν!α] 
στουηαβ, Ῥο γοδῦρ, Ισοῆϑυβ, ΟἸοηθηῦ οὗ ΑἸοχαπάσια, Τογί απ, 
[186 ομυγοθοθ οὗ Ὑίθηηθ ἀῃᾶ ΤΥ ΟΠ8, ἃγ6 Βυ ΠοἸοπῦ νοι ἤΘΓΒ ἴῃ 108 
ΤΑΥΟῸΣ ἴῃ {8 ὙΘΓῪ ΘΑΓΙΥ ἄραβ. 

111. Τῇδ πλοσὰ ᾿πητιθάϊαία οοοδβίοι οὗ {π6 ΕΣ Ι8016 ἰο {π6 Ῥ ΠΡ ΙΔ η85 
γγ88 {π6 τούατη οὗ Ἐραρ!γοαϊ 8, ΟῚ μοπὶ ῬδῺ] βοηΐ 10, 88 ἃ σταΐοία] 
ΔΟΚπον]οἀστηρηῦ οὗ {π6]γ Κι 088 τῇ Βοηαϊηρ Ἀπ) ΒΌΡΡ]168 οὗ ἸἸΟΠΘΥ. 
ΕΎοπλ {86 ἸΔηη 0 ἴῃ Μ ΉΙΟΒ Ῥαὰ] οχργθββοα ἢ] π1861} οὐ {Π18 οσοάβίοη, 
1ὖ ΔΡΡοδΥΒ {Παὖ Π6 τὴαδϑ ἴῃ ρσγοδὺ νγαπὶ οὗ ποοθββασῖθθ Ὀθίογο {Π61Ὶ ΘΟη- 
{Ἰθιυι 08 αὐτὶνοα ; ΤῸΣ 8ἃ8 6 παᾶὰ ποῖ οοηνογίοθα {6 οιμδηβ, μα αἰ 
ποῦ ΘΟ, ΒΊΟΥ Ὠϊτη56 1} ἃ8 θη 16 ἴο γθοοῖνα ΒΌΡΡ 168 ἴτοταῃ ῃο. Βείηρ 
ἃ ῬΓΒΟΠΘΓ, μα σου] ποῦ ὙγοΥΪς 88 ἔΟΥΠΊΘΤΙΪΥ ; δηα 1Ὁ νγῶ8 Π1Β Τ]6 ΠΘΥΘΓ 
ἴο τϑορῖνθ ΠΥ {πησ ἤοτη [Π6 οἰ υσοθο8 ηοτα ἔδοίοηΒ πα Ὀθθῃ 
ΧαΙΒοα ἀραϊηβῦ ᾿. [Ὁ 4180 Δρροδτβ {παξ {πΠ6 Ῥ]]ΠΙΡΡίαη8. γοσα [86 
ΟὨΪΥ σἤυχοὶὶ ἔγυπι ὙΥποῖὰ ἢ6 ΤΘΟοΙνοα ΔΩΥ͂ ἀϑϑιβίδηοο, πα {πὲ ᾿6 Θ0ῃ- 
ἔουτθα (818 ΠΟπΟῸΣ ὍΡΟΠ {{π|2, θαοαιβα {ΠΟΥ Ἰονθα ϊπὶ Θχοθθαϊηρν, 
᾿ιδα ρῬγδβοσνοα {86 ΟἸγιδίϊδῃ ἀοοίγηα ἴῃ ΡΟΣ Υ, πα μα ἃ] να 8 60Π- 
ἀυοίοα {παι βοῖνθ8 ἃ8 βίῃοοτο ΟΠ ΥἸϑ 18 }8. 

ΙΥ. Τῇθ βοορα οὗ {μ18 Ερί8116, (μουθίοσο, 18 ἴοὸ οοπῆττα {π6 ῬὮ1]1ρ- 

"ΝΜ, Οὐυάογ, ἴῃ ἃ Ῥγορτατηπιᾷ ρα Ὁ] Ἐπ ἃ ἴῃ 1781, σοπίοηἀεὰ ὑπαὶ (μἷ8 ἘΠ 5:16 νγαβ τι ἴοῃ 
ΑΓ 8 ἸΏΠΟ ΟΕΥΠΟΥ ρογοά αὐ Οογίμ!η, απ ΒΟΥ θοὸν 1π6 ρῥἰδηϊηρ οὗὁἨὨ [Π6 εἰαγοι δὲ 
ῬΒΠΙρρΡΙὶ : εἰῖβ Ὠγ μοι βοβὶβ νγαβ ἌἽχϑιηϊηθὰ δηὰ σοί Ὀγ Ὑ οἰῆτι ἴῃ ἷ5 Ουγω ΕἸ ΠΟΙ ορίοδ, 
γο]. ἰϊ, ΡΡ. 168. εἰ δέᾳ. ἀπὰ 27]. εἰ δεᾳφ. Ιῃ 1799 [Π6 οοἰουταῖοα Ῥγυΐοβδοῦ ῬΔα]ὰ8 μι] 1εῃοά 
ἃ Ῥτορτδιμηια, 46 ΤΟΙΏΡΟΩΓΟ βοσρίδ ῥγοσὶβ δὰ Τιοϊβεῦῖα δἴχυρ κὰ ῬΠρΡοΙδε5 ἘΡ βίο 
Ῥδυληε ; ἴῃ ὨΙΟΝ 6 ΘημἀοΑΥΟΌΙΒ ἴο βδον {Παὶ ἴδ νγ88 τσ αἱ Οθϑαγεδ; Ὀαῦ Π]8 ἢγρο- 
1818 Βα5 Ὀδθη τοίαϊοα ὈΥ Ηδίητίο ἢ ἰπ εἶν ποῖθβ οὐ ἴπ6 Ἐρίβιϊθ. ΟὗὨἁ σουγβθ 1 88 Ὀθεῃ 
ταυϊνϑὰ δ5 ΤΠπουρ ἢ ἰδ οσὸ δοιμοιίηρ πεῖσ; (ῸΣ βυο ἢ 9. {πὸ οὐδίοτα Μ1 τοζαγὰ ἴο 81} δ 
τβοοσχῖρδ. 



δ40 ]ηϊγοαμοίίοη ἕο ἐδο Λῆειο Τεείαηιοηΐ. 

Ηἶδηδ ἴῃ {πα (1, ἕο Θποοῦγαρο (μθπὶ ἴο Ὑγα]Κ 1ἴπ ἃ ἸΩΔΏΠΘΥ ὈΘΟΟτηΐπρ' 
{16 ἀοϑροὶ οὗἩ ΟἸγιδί, ἴο οδυθοη ποθι ἀραϊηδὺ {Π6 τηἰγαβίοι οὗ ἡ 415- 
ἱῃρ ἰβδοῦοσβ, δῃα ἰο ἰοβ Ὑ ἢ18 στα 6 ἔον {πεῖν ΟΠ τϊδίϊδη θουηΐν. 

ἈΟΘΟΟΓΑΙΏΡΊΥ, Δἴ Σ ἃ βμοτγί Ἰηϊγοαποίϊοη (Ϊ. 1, 2.}), ἢ6 Ῥγοοθθάβ, 

ΘΕΈΟΥ. 1. Τὸ ἜΧργοββ 18 ρσταύυἀ4θ ἴο (ἀοα ἔογ ἐποὶς σοπεπαυϊηνσ 
βίδα αϑε ἴῃ {86 ἴα}, ἀηα ΡΥΆΥ8 ὑπαῦ 10 ΤηΔΥ οοηίπαα (, 8 ---Ἰ1.); 
δη4, 1οβὺ {ΠΟῪ βῃουἹά Ὀ6 αϊδβοουγαροα ὈΥ {π6 (1 ηρ8 οὗἩὨ 18 1π}- 
ῬΓδοπμθηΐ, 6 Ἰπέοτγβ Ποῖ {πα ἢ18 ΒΟΥ ΡΒ ἃ πα σοῃ βπομηχθηῖ, 
80 (ἈΓ ἔτομλ Προαϊησ {Π6 ᾿γοσταββ οὗ ἴῃς (ἀοβρεῖ, μδή ““ σβίθοῦ 
[116 ἢ ουΐ ἴο 18 {ΓΙ ΠΟΤΆΠΟΟ : "ἢ Δηα 4880γ68 ἴποπὶ οὗὁὨ [18 Γοδ 6858 
ἴο ᾿ἴνα οὐ α16, ἃ8 Βῃου)]Ἱᾶ 6 τηοϑὺ [ῸΓ {Π6ῚΓ 6] Ἄγ δπα {π6 ρίογυ 
οὗ ἀοα. (12---20.)} 

ΞΕΟΤ. 2. Ηδ ἴπθη οχποτνίβ ἤθη, ἴῃ 8. βίγαϊῃ οὗ {π6 σωοϑύ βα] πι6 
δπα ρδιποῦο δ]οαιθηοθ, ἴο τηαϊηΐδῖῃ ἃ οομαποὺ ποθ οὐ {16 
(ἀοβροὶ, δπὰ ἴο {π6 ργδοῦίοα οὗ τηυίυδὶ ἰονθ δηὰ σαπάουγ, θηἰογοοά 
ὈΥ {86 Βρμαδὺ οὗ 411} βχδιλρ|68,--- τῃαὺ οὗ “68ὺ8 ὉΠ γιβὲ; ἀπὰ ἴο 
σοῦ. οαὐ ὑΠ6ῚΡ ΟΥ̓ ΒΑ  ναίο ὙΠῚᾺῈ θα ἀπά ἰγοιθ]ηρ, {πα΄ Π6 
ΤΩΣΔΥ ΤῸ]Ό166 ἴῃ {π6 ἀΔΥ οὗ ΟἸ σιβῦ οα {πθὶΓ δοσουηΐ (1. 2 ---80., 11. 
1--]Ἰ7.); δῃηὰ Ῥγοηηβαϑ (0 βϑοῃαὰ ΤΊΟΙΠΥ δηα Εἰραριγοάϊίαβ, οὗ 
ΠΟΙ πο τγᾶῖζ68 ἃ ΥΘΓΥ αἰδοιίοπαία τηθηθοι, (19---30.) 

ΞΈΟΤ. 8. Ηθ βο]θῃλη]Υ οδυυοπβ ἰμθὰ ἀρσαϊηδῦ ἡπἀαϊβίησ ἐθδοοΥβ, 
τοῖο ργεαολεά Οἠγίδέ ἐῤτοιφσίι ἐπὺψ ἀπά αἰγῖξο. (ἴϊι. ἵν. 1.) 

ΕΟΥ. 4. ΑἸΟΣ βοῖηθ δαπποῃ 1] 0η8 ἴο ΡαγΠΟ]ΑΓ ῬΟΓΒΟῚΒ (ἰν. 2, 3.), 
84 ΒΟΠ16 σΘηΘΓΑὶ Θσχμογίδίομβ το (τ ϑύϊδη σμ ΘΟ] Π 688, τιοάογα- 
οη, δηἀ ργαγον (4---7.), ἢ6 ῥτοσδϑαβ ἴο σϑοοιῃπηθπα νἱγίαθ ἰὴ [ἢ 6 
Ιηοϑὺ δχίθηϑινο 8686, τη] ΟΠ ηρ' 4]}1] {πΠ6 αΙ δγθηῦ θ8568 οἡ νι οἢ 
10 Βα Ὀ6θη ρἰδορα Ὀγ (16 ἀγτθοίδῃ ῬἈ)]Οβοόρμοσβ. (8, 9.) Τοναγά8 
186 οἷοβα οἵ ἢϊ8 Εἰ ριβι16, 6 τηλῖζθϑ 18 δοκηον)οαρσιηθηῖθ ἰο 1Π6 
ῬΒΠΙΡΡίδη8 ἔογ {Π|61}} ΒαδΒΟθ 0 ]6 πα ᾿ΙθΘΓᾺ] ΒΌΡΡΙΥ, ἃ8 10 νγὰ8 ἃ 
σοην]ποῖηρ Ρτγοοῦ οὔ {ποὶν δἴδοιίοη [ῸΓ ἢ1π|, δηα οὗὨ [6], σΟΠΟΘΓῊ 
ἴον (86 βυρροτί οὗἨ {16 (ἀὐοβροεὶ, σι] οὴ πα ρῥγϑίοσσεα ᾺΓ ὈΘΙΌσΘ δηγ 
ΒΘΟΌΪΑΙ Ἰηἰογοϑὲ οὗ 118 ΟὟ, ΘΧΡΥ βϑνῪ Ἃ]8ο]αϊπληρσ 411} β6] ἢ 8ἢ 
ΠΙΘΙΟΘΠΑΓΥ ΥὙ]ἹΘΊΥ͂Β, 8ΠΑῚ ΔΒΒυγΙηρ (μοι, ὙΠῚ ἃ. ΠΟΌΪ6 ΒΡ] 1ΟΙ ἔν, 
{πδ΄ 6 ναϑ 8016 ΡΟῚ 4}1] οσοδβιοηϑ ἴο δοοοιημηοάδία ἢ18 δῆλροῦ 
ἴο Πὶβ οἰγοιυπηϑίδηοοβ δηα ᾿δα ᾿οαγηθα, ὉΠάοῚ (Π6 ἰσδοξβιηρσδ οὗ 
αἰνηθ ρτᾶσθ, ἴπ ΜμαίουοΣ ϑίαςιοη Ῥγονιάθμοθ ταϊσῃξς 866 δύ ἴὸ 
Ρίασα τὰ, {ΠΟ ἢ ἰο "6 οοπίαπθ, (10 -- 18.) Αἰΐον ἡ ιοἢ {Π68 
ΔΡΟΒΙ16, μανίηρ δμοουγαροα ἴμθῖὰ (0 Ἔχροοῖ ἃ σἱοὶλ ΒΌΡΡΙΥ οὗ 4]]} 
{πον δηΐβ ἔγομι {ποῦ (ἀοα ἀπα ΕδΙΠοσ, ἰο μοι ᾿6 ἀθνοι!γ 
ἈΒΟΥΙΌ6Β {Π|6 ΠοποὺΓ οὗ 8}] (19.), σοποϊ 68. τ 1 βαϊ αἰαίϊοπβ ἔγοιι 
ΒΙτη86 1 δηα ἢ18 Ἰοπμά8 δ Βοίηα ἰο {π6 ψμοΪα οὨυτος, δπὰ ἃ 
Βο]θηπ Ὀοηραϊοίίοη. (2] -- 23.) 

10 18 Ταιη Κα ]6 ὑπαὺ (Π6 ΕΡΙ8116 ἴο {πΠ6 σμυγοῖ αὖ ῬΆΠΙΡΡΙ 15 116 
ΟὨΪΥ οΠ6, οὗ ἃ}1 δῦ. ῬαυΒ Ἰουίουβ ἴο ἴῃ 6 ομυχοίθβ8, 'ῃ τ Π]οἢ ποΐ ὁΠ6 
ΟΘΠΒΌΓΘ 18 ΘΧΡΓΟΒΒΘα ΟΥ̓ἸΠ0]16α ἀραϊηδϑί ΔῺΥ οὗ 18 τηϑιθογβ; βῥαΐ, οἡ 
{86 ΘΟΠΕΓΑΓΥ, Βα 6 18 οὗ Ἀμα υ8}18ῆ.6α σομηπηθηἀαῖοπ πα σοηδάοποθ 

1 Ψογθοδ 1----1 8. ΔΙῸ ἃ Ῥαχαηπυδιοδὲδ, βου ἢ ποῖ 80 τρδυκοὰ ἱῃ ΔΩΥ͂ ΘΟ ΟὐἩἉ ἘΓΒΏ5ΙΔΙΙΟΠΦ 
Νΐι ΟΣ γγ0 δυο 806} 



Οηἡ ἐδο Ἐρύϑεϊο ἕο δ (οοβείαπ8. δ4] 

ρΡΟΓνδ 6 δου οΥῪ Ῥῇ οὗἔἩ {μ18 ΕἸ ρΙ8.16. 708 βίυ]θ 18 β᾽ Πρ ]ΥΪῪ δηϊπηαίο, 
αἰἴδοιμομδία, δῃα ρ]θδβίηρ. 

Οπ {86 μπαεείχποα οοἰποίάοποος Ὀούνθθῃ [Π18 ΕἸ ρ᾿βι]6 αὐὰ {π6 Αοἱβ 
οὔ [89 Αροβίϊεβ, βθ0 Ὁσ. Ῥαϊθγβ Ηοσγῷ Ῥαυ]ηθ, Οἶαρ. ΥΠ.: 

ΟΗΑΡ. ΧΥῚ. 

ΟΝἨ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΓΕ ΤῸ ΤΠῈ ΟΟΙΟΒΒΙΑΝΒ. 

1, ΒῪ πο οΥ αὖ ψμδὺ ἰμο ΟΠ ΙΒ δ" Υ τγ88 θ]δηἑθα αἱ Ο(Ο]οββω » 
6 Βᾶνθ 0 οοσΐδη Ἰηξοστηϑίίΐοθ.Ό 291. [δγάηοσ, Βίβῃορ ΤΟμ]]η6» 
Βοθδτηοσ, δηα οἴδοτβ [διηοηρσβὺ τυ Ποτὴ δοιὴθ σϑοθηῦ ὙΥΙΓΘΓΒ ΤΑΥ͂ δ6 ἴη- 
οἰ 64] τ οὗ ορίπίοῃ ὑπαὺ {86 ομυγοι αὐ (οἸοββθ 88 ἰουπαρα ὈγῪ 
Ῥδα]; δηᾶ {μον στουπα {818 ΟΡ᾿ πο ῬΣΙΠΟΙΡΑΙΠῪ οἱ {Π6 [0] ονϊηρ; Θοη- 
ΒΙΘΓΔΊΪΟΙΒ : ν]Ζ. 

Τμδαύ Ῥδὺ] γγβ ὕπτια ἴῃ ῬἨσυρῖα, ἴῃ ΒΙΟΝ ΘΟΟΠΊΣΥ ΤΟ γα {Π6 Ο᾽ [168 
οὗ Οο]οεβϑ, 1,δοάϊοοα, ἀπα Η]ΘγαροΪ 8, ----Παῦ 6 ἀο68 ἴῃ οἴἴξοί βὰγ ἐμαὶ 
Π6 μα αἀἰδροηβοα {Π6 (ἀοβροὶ ἴο ἐπ (ὐο]οββίβδῃβ (1, 21.--28.), ---- πὰ ἐμαὶ 
10 ΔΡΡΘδΓΒ, ἴγοτῃ ἐμ ἰδθιτὴβ οὗ αβδοίϊοη δπα δι Που Υ ἀἰβοονθσα]α ἴῃ 
118 ΕἸΡΙΒΕ16, (πΠαὶ μ ἀϊά ποὺ δἀάγθϑββ ὑΠπ|6ηὶ 848 βίγβηροσθ, θαΐ 88 86- 
αὐυδὶπίδηοοθ, ἔτ μβ, δηὰ οοηνοσίβΌ [ὑ 18 ἔχ {πα δὰ] τγαϑ ὑσῖοθ 
ἴῃ Ῥηχγρία, θυᾶαῦὺ ἢ6 ἄοδθβ ποὺ βϑοπὶ ἰὼ ἤδνθ νἱβίίθά {π6 ἴπγθα οἱεῖθ8 
ΔΌΟΥΘ τη Π]Οη6α ; [ῸΓ ΔΒ τουΐδ “Δ ΟΟΠΒΙΔΘΓΔΌΪΥ 0 {πΠ6 ποι μυγασὰ 
οὗ ἰδθ, ἴτοια ΟἸ]Π]οῖα ἀπά Τοῦθο ἴο 1ωυγϑίγα, δα ἰμθηοθ [Πγουρἢ 
ῬΒγυρῖα δῃα (ὐδϊδίϊα ἰο Μίγϑβια δῃὰ Τγοδβ. (οίβ χνὶ. 6.)ὺ Απᾷά ἴῃ 8 
ΒΘΟΟΠα ἰουγ ἢ 4180 ραββοά ἐμγουρὰ (ἰαἰαΐα δὰ Ῥηγυρία ἰο ΕἸ Ρἢθϑβυβ 
δια Ἴτοαῦβ (οίβ χυὶὶ]. 28.}, δῃά 80 {βσουρὴ {Π6 ΡΡΟΥ οοαδβίβ οὗ Αβια 
Μίῖποσ (σὶχ. 1.) Ὑπμαὺ Ῥδὺὶ αϊὰ ποὲ μ]απῦ [26 ομυτοι αἱ Οοϊοββῷ, 
Ϊ8Β ΘουἹαθηΐ ἔτοιῃ 818 οὐ αθοϊαγαίίοι ἴῃ 11. 1., ὙΏΘΓΟ 6 Βαγ8 ἐμαὶ 
ΠΟΙΤΠΟΓ (μ6 (ὐΟ]οββίδῃβ ποὺ {π6 1Δοαϊοοδηβ μδα [Π θη“ βθθῃ ἢΐ8 ἔβοθ ἴῃ 
{16 Η68}. Βυΐ ἱβπουρῇ δὰ] δὰ πονοῦ θθθὴ ἴῃ (ο]οββο θα ΒΘ 
τγοίθ (ἢ18 ΕἸΡ18116, γοῦ ΟἸγβδιν μα ον] θη ΠΥ Ὀδοη ἰαυρἢΐ, δπα ἃ 
οὔτοι ρ]δηϊοα {πογθ. Ἐβοθοηγ ον 18 οὗ οριπΐοπ {παὺ {Π6 οΒρεὶ 
γγ848 ἸπἰΣοαπορα 1μπίο ἐπαὺ ΟἿΥ ΟΥ̓ Εραρῇγαβθ. [ὑ 18 ποὺ τργόθ80 6 {ἰαῦ 
ἘΡΑρἤγαθ, γῆ 18 θη] Ομ θα 1 1. 7.» ἴν. 12, 18., γχἃ8 ὁ06 οὗ {Π6 Θαυ τοδὶ 
Ταδοῦοτβ: Ὀαὺ 1 4068 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ [ΟΠ ]ον ὑμαῦ Π6 νγὰ8 (ἢ6 ῬΘΥβοῃ 
80 ἤγβὺ ρἰαπίθα ΟΠ γιβυδηιγ ἰμογθ. [πᾶθοα, 1ὖ 18 πού ΠΠἸΚοὶν παὺ 

1 Ῥοβοητ ον, βοθο α ἰπ Νον. Τεβί. ἴοπι. ἷν. ΡΡ. 472---475. ; Οαἰπιοί, Ῥγοίδοθ βιγ 
᾿᾿ἘΡΙτ6 αὐχ ῬΠΣΡΡίομΒ; Μ|οἢ86118᾽8 Ιπἰτοἀποίοη, γο]. ἵν. Ρῃ. 152---160.; Ηπρ᾽Β [Ιηῖτο- 
ἀποείίοη, γνο]. 11, 88 187---189. ; 1,ΔΓάΠΟΓΒ οὐ ΚΒ, ϑγο. νο]. Υἱ. Ρῃ. 152---161.; Μδοκηῖρμυ β 
Ῥτγοίδοθ ἴο [πἰ8 Ερίβιῖϊθ. Βυὶ [Π6 ζ]1ε8ὺ Υἱοῦ οὗ ἴῃς ΕΡί53.16 ἴο {π6 1 ἢ] Ρ ΙΔ ΠΒ νυ 1}}} 6 Τοαπὰ 
πη Ηοορ᾿βΒ ϑρεοίπιοη Αοδάοχηϊσιτη [πΔῸ ΊΓΑ]ο ἀ6 Οὐρίμβ ΟἸ ΙΓ Ιβεϊαπογαπλ ῬΉ ΡΡΘΠδἰ8 Οοη- 
ἀϊίοπο ῥγ πιο, οχ ορίβϑιοϊἂ 118 ΔῸ δροβίοϊο Ῥϑᾷϊο βογὶρίᾶ, ργεοϊριιὰ αἀϊυϊίοδηα, Ιῃζχὰ, 
Βαΐῖ. 1825. 8γο. 

2 Τῃ ΟἹ], 1. 2. ἰηδίοδα οἵ ἐν Κολοσσαῖς, αἱ Οοἴοεεα, ἴῃ6 ΑἸοχαπάτγίδη, Ὑ αἰΐοδη, σοάοχ 
ἘΡὮγθηι, δπἃ βανϑσαὶ οἵμοσ δηοίθηϊ τημητβοτρῖβ, τοδαὰ ἐν Κολασσαῖς, αὐ (οἰα5ε, οΥἨἩ ἈΠΙΟῚ 
τη6 Οοἰδδβίδηα. ὙῈῈ τυτὰ ἀρτοο τ6 ϑγτίδς, (ορίϊο, απ ϑοϊανομὶς Ὑθσβίοηβ 88 Ὑ7Ὑ6}} ἃ8 
Οτίρεοῃ, ΟΥ̓ΟΘΟΥΥ οὗ Νγββη, δηἀ ΙΩΔΡΥ͂ ΟΥΠΟΥ Ἰοδγποά {Ἀ1Π|6γ8 : Ὀπὶ 88 τῇῆθ (ΟΙΠ8Β ΟΥ̓ [88 ΟἸΕΥ͂ 
ΔΤ βίδπηροα ΚΟΛΟΣΣΗΝΟΙ, δπὰ ΔΗΜΟΣ ΚΟΛΟΣΣΉΝΩΝ (κε, Ὠοοίγηα ΝυϊητηοτΌ 
Ὑοίογαμι, Ῥαγί 1, νοὶ. 111, Ρ. 98.), (Ο]οβϑεθ ρρϑαῦβ ἴω Ὀ6 [Π6 ΤΙΏΟΓΘ ΟΟΥΤΘΟΐ ΠΔΙΏΘ. 
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(Ὧ6 Οὐο]οββίδῃβ σου] βοπὰ ἀνγαῦ {86 ἔουπᾶον οὗ ἐμοὶ Ομυτοῖι τυ 8116 1 
τγὦ8 γοῦ ἴῃ δὴ ἱπίδηξ βίαίΐθι Αβ 1Ὁ ΔρΡρθδῦβ ἔγοτῃ Δοίβ χῖχ. 10. {μδΐ, 
ἀυσίηρ ῬαυΒ τοβϑιάθησθ δὺ ΕἸΡἤθδιδ, ΤΩΔΗΥ͂ ΡΟΥΒΟη8, θοίῃ 96νγἷ8 δηά 
σθαῖβ, σϑπλθ ἔγομι γΑΣΙΟῸΒ ραγίβ οὗ Αβῖα ἴο Βθαγ ἴπ6 (ὐοβροεὶ, Μ|ῈῚςΒ46115 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ {πδ΄ βονϑσαὰὶ (ὐοϊοββίδῃβ, ρα ]ΑΥΎ ΡΒ] Θηοη, σα οὐ {818 
πααθοσ, Ηδ αἷβο {π|}Κ8 {παὶ ΤΙ οἴΠΥ ταῖρῦ μανα ἰδυσμέ (θπὶ [86 
Ομ γιβύδη δ; 845 Ῥδὰ] βιι θ]οἱπβ ἢ18 πᾶ (0 Ὧ18 οὐ (1. 1.)» δῃά 
{πτουρποιῦ (86 τϑι ομδρίου Βρθδῖβ ἢ {ΠΕ} Ἰοϊῃῦ Πδτη68, οσοαρῦ γΒΟΓΘ 
{π6 βυυθ)]θοῦ τοὶαύθα ἕο ἢ18 οὐ ἱταρυϑοηπιοηῦ, ἃπα μο6γο ΤΊΤΟΥ οἱ 
ΘΟΌΓΒ6 οΟὐ]α ποὶ ὑ6 ᾿ποϊυάαά, 

Π. Βυὺῦ {πουρἢ 10 18 ᾿πηροββι}]6 ΠΟῪ ἴο δϑοοσίδιπ {Π6 Του πον οὗ {Π6 
οΠυγοῦ δ (ὐο]οββ, [86 ΕἸ 1816 1861 ΓΗ Ιβἢ68 8 ψ 10} ἃ σαϊάθ ἰο 118 
ἀαίθ. [Ι͂π Ὁ], ἱν. 8. 1886 Θροβί]α δ] 468 ἰο Πΐ8 Ἱπιργιβοητηθηΐ, ἔσομαι 
Ὑ Β]Οἢ οἰτουπηβίδηοθ, 88 Μ06}} 88 ἔγοτα 1:8 οἷοβθ δ ΠΥ ἰο μ6 ΕἸ Ιβε]8 
δΔαάγοββοα ἴο {Π6 ΕἸ ΡΠ βίδηϑβ, 10 18 δου ἀδηῦ {παῦ 10 νγγᾶ8 τε θα ΠΘΑΓΙΪΥ δὲ 
1Π6 Βᾶπη6 {{π|6. ΑΟΘΟΓΑΙΠΡΊΥ τηοβῦ δομηπηθηίδίοῦβ ἀπ ΟΥ̓ [108 ΤΟΙῸΓ 10 [0 
1η6 γϑὰῦ 62. 118 συ ΠΟ Ή 688 ΜγὙ8ἃ8 ΠΘΥΘΙ αἰβραΐοά, 

Π1|. Αὐ {μ6 ὕτηδ οἵ τψυιϊίηρ [118 ΕΡΙ8016, Ῥδιϊ νγαβ “" δὴ δια αββϑοῦ 
πῃ Ροπα 8," ἔου πιδϊπίαϊπῖπρ' {π6 ἔγθθάομι οὗἨ {π6 (θη 6116 σομνογίβ ἔγοπι 
811} βυδ)οοοη ἴο {π6 ἰανν οὗ Μοβββ. 

118 πηπιραάϊαΐα ΟΟΟΑΒΙΟΝ τγ88, βοιθθ (Πα 168 {ΠπΠδὶ ἢδα ΔΥΓΊΒ6Ὶ 
διηοηρ [6 (ὐΟ]οΒβίδ 8, 1ἢ ΘΟΩΒΘΠΌΘΩΟΘ οὗἨ σ ΠΟ ΠΟΥ δοπὺ ΕἸρΑρΡἢχαϑ 
ἴο οπιθ, ἰο δοαυδιηῦ [Π6 ἀροβίϊα τι {Π6 βίαια οὗὨ {ποὶν δῇΆῖγβ ἢ ἴο 
Ὑ ΒΙΟΝ 6 ΤΩΔῪ δαα {Π6 Ἰοἰίον ((0]. 'ἱν. 16.) ϑοπῦ ἴο πῖπὶ Ὀγ (δ 1,10- 
αἸοθαηβ, ὴῸ0 βοθῖλ ἴο ἤδᾶγα γι θη ἴο Πϊπὴ ΘΟΠΟΘΓΏΙησ [Π6 ΘΓΓΟΙΒ οὗ 
ἴῃ [8186 ἰοδοθοῦϑ, ἃπα ἰο πᾶν αϑίκϑα ἢϊ8 δβάἄάνϊοθ.ι Ῥδυ], ἐπογοίοσο, 
ΤΟΡ]168 ἴῃ {πΠ6 ργββθηΐ ΕἸ: 816, σι μῖομ μ6 ϑοηῦ ἰο {π6 (ὐο]οββίδῃβ ἃ8 
Ὀεϊηρ; {86 ἸΆγροΥ ομυτοῦ, δηα 4180 θθοδιβα {Π6 [Ἀ]86 ὕθδομουβ μδα ῥχοὸ- 
ὈΔΌΪΥ οαυβοα ρσγοδίου αἀἸβύισ θα μ 68 δπηοπρ' ([6 (ὐΟ] οββίδῃβ; δαΐ ἀδδιγοά 
{πῶῦ {ΠΟΥ σπου] βομα {π6 βαλα ΕΡΙ8116 ἰο 1Π6 1,Δοαά!οοϑη8, δηα δ8Κ 
{Π 6 τ ἴοσ ἃ ΘΟΡΥ οὔ ἔποῖν ἰο ον ἴο Ῥϑὰ], ἰῃ ογάθν ὑμαὺ {86 πῖρμὶ ἐΠ6 
Ὀούζον υπαογβίαπα Ἀ18 ΔΏΒΊΨΟΥ. 
.ιο {Π6 ἴα]586 ἰθδοῆθυβϑ 6 γῸ, 18. ἃ Ῥοϊῃῦ ποῦ βα  ϑίδοίουι Υ ἀοίοτ- 

τηϊη6α. Μ|ΟΙΔ6115 18 οὗ ορϊπῖοη {Ππᾶὖὺ {Π18 ΤΟ ΡΊ 8016 νγαβ ἀἰγθοῖθα ἀσδὶηβὶ 
1π6 ἰαποίβ ἀηα ῥγαρίϊοοβ οὗ {π6 Εββθῃθββ, οὗ τσ μιοῇ βοοῦ δῃ δοοοιιηῦ ἢᾶ8 
θδθη ρίνθῃ ἴῃ {Π6 ρῥγθοδάϊησ νοΐαπηθ. Βαΐ 1ὖ 15 τποσ ργόρδῦ]6 ὑπαΐῖ 
ΠΟΥ 6,6 ΡΑΓΠΥ Βαρογβίουβ }ιἀαἰβίηρ ἰθδομουβ, τμ0 ΠΟ ΘΟ 1η- 
ου]οαίοα ποῦ ΟὨΪΥ {π6 Μοβαῖοὸ ἰανν, Ὀυΐ αἰδὸ {Πη86 δοβυγὰ ποοῃβ οὗ [6 
ΤΑΌΡΙηΒ δηα ραγα] σοηνογίβ ἔγοτη (ἀθπ  ]18πὶ το Ὀ]6πα6α Ῥ]αίοπιο 
ὨΟΙΟΏΒ ἢ {π6 ἀοοίγ 68 οὗ {π6 ἀοβραὶ. 170 18 νυ 6}} πο (δὲ ἐπ6 
ῬΙΊαἰομ!βίβ θηϊογίδ! 66] βιηρι δῦ 1468. ΘΟΏΘΟΓΏΙης ἀοποη8, Ποῖα ΠΟΥ͂ 
ΤΟρΡΓΘβθηϊοα 8ἃ8 ΑΥΓΥΙηρΡ ΤΩΘΠἾΒ ὈΓΔΥΘΙΒ (0 (ἀοα, ἔτοια συ οπὶ ΠΟΥ͂ 
Ὀγουρμῦ Ῥδοῖκ {πΠ6 Ὀ] ββίηρβ βαρ] οα θα ; δηα {Π6 ἀοοίγιποβ οὗ {86 
ἶ ονν8 ΘΟΠΟΘΥΠΙΠρ; ΔΏΡ61Β ΤΟΥ͂Θ ΠΘΑΤΙΥ [Π6 βῶτη6 8 ἰμαΐ οὗ [6 Ῥ]αξοη ο8 
ΘΟΠΟΘΓΠηρ' ἀθιηοηθ. [Ὁ Ἀρρθαγβ ἔγοτα (ΟἹ. 11. 16---.28. (μα {π6 3186 
ἰθροῃοΥβ ᾿που]οαίοα {Π6 ᾿νοσβῃ!ρ οὗἨ δῆρθ]β, δΟβποποθ ἔτομι δηϊπιαὶ 
[οοά, {π6 οὔβϑγνδηοο οἵ {π6 6188} [δβίλνα δ, πον τη Ο 8 δηᾶ ΘΑ αί 8, 
1π6 τιον ποδίϊοι οὐ {1π6 ὈΟΟῪ ὈΥ Ἰοπρ-σοπίηυθα ἔαϑίϊηρσβ, δηά, ἴῃ 
Βῃπογί, {Π6 ΟὈβογναποθ οὗ {π6 Μοεξδὶο σἱΐα] ἰανῦ, οἸΓΠ ΘΓ 88 ΔΌΞΟ] αἰΟΙΥ͂ 
ὨΘΟΟΒΘΆΓΥ ἰο Βα γϑί]01, ΟΥ̓ ἃ8 ἑβ πάϊπρ [0 ΘΒ} Υ ρογ οί οπ, 
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ΤΥ. ΤΠ6 ΒΟΟΡΕ οὗ {π6 ἘρΙ8016 ἰο {π6 (ὐο]οβϑβιδηβ 18, ἰο 98ῆον {παῖ 81} 
ΠορΘ οὗὨ τηδῃ  τϑαἀθπιρίίοη 18 Του ποθ οἡ ΟἸτῖδῦ οὐγ Βοαδοπιογ, ἴῃ 
ὙΠΟ δίομθ 8}1 σομρὶ οί ἔμ] 688, ροσξθοίοηβ, πα βοΐ θ που, ἅτ 
σοῃΐογρα; ἰο ᾿ηϑίσυοῦ 88 ἰοὸ ΠΠῚ8 Ῥϑύβοῃ, σ᾽οσθ8, ἃπα Βοδάβῃιρ; ἰο 
οααίϊίου ἐπα (ὐο]οββίδῃβ ἀραϊηδῦ [ἢ6 1ῃ51 Δ .ΙΟΠΒ ΟἵἨ }Χἀαἰϑίησ' ἰοΔ ΟΠ 6ΥΒ, 
ΔΗ αἶβὸ ἀσαϊπϑῦ Ῥ ΠΣ] ΟΒορ1οαὶ βρθουαίίοη8 δηα ἀδοοῖίβ, ἃπα Ἰλυτηδη 
ἰὐδα 1 0η8, 848 ᾿ποοηβιϑίθην αἱ ΟἸγῖδὺ ἀηαὰ ἢ18 ΔΙ] η688 ΤΥ ΟἿἿ βαΐνα- 
τἰοη ; δῃᾶ [ο δχοῖίθ {πὸ (ὐοϊοβϑίδηβ, ΟΥ̓ [116 πηοϑὺ Ῥϑυβιιλβῖνο γρ απηοη 8, 
0 ἃ ἰθιηροῦ δηὰ οοπάποὶ ΜΟΥΓΠΥ οΟὗὨ {Π6]Γ βδογθά οπαγαοίοσ, Ὅῃο 
ἘΡΊ3:16, ἐπογοίουθ, οοπαὶδίβ οὗ ὕνψο ῥυϊμοῖραὶ ραγίβ βββιββ {π6 ᾿ἰπίγο- 
ἀυοίίοη 8ηα ΘΟΠΟΙΒΙΟΠ. 

Ι. ΑΔ ἃ ββοσχὺ ἰῃβογι ρίοη οὐ ἰηἰγοάἀποίίοη (1. 1, 2.) Ῥα0] Ὀδρίη9 τ} ἢ Ἔχ ρτοβδὶπσ 
ἢ 70Υ [ὉΣ 186 ἈνοΌΓΑθΪα ομδγδοῦθν πο 6 Βδὰ Ἠραγὰ οὗ {86 πὶ, πα ἀββιγοβ 

οπὶ ἱμαὶ μα ἀδιὶν ῥγαγοὰ ἴοῦ {μοῖῦ {τον ᾿ρτονθπλθηξ, (8---14,)ὺ ΠΕ ἰδοη 
ΤΑΔΪΓ68. 8. βιιοῦΐ ἀἰργοβϑίοη ἴῃ ΟΥΘΥ [0 ἀσβοσῖῦο [ἢ 6 αἰ ρη ΠΥ οὗἁὨ “6808 ΟἸ γῖϑὲ, σδο, μα 
ἀφοΐαγοβ, οσααίθα 411} βίηρβ, συ βθῖ μ᾽ (ὨΓΟΠ 68 ΟΥ̓ Ομ ΠΙΟΠ9, ρα ΠΟΙ ρΑΠ 168 ΟΡ ῬΟΎ6ΓΘ, 
--ἰμαὺ Β6 δομ γχῶβ (86 Βοδᾷ οὗἩἨ 6 οἰυτοῖ, δπα ἰδ ἀἰοα ἴο τοοοηοῖϊο θη ἰο 6 
ἘΔΙΒΟΥ, δὰ (μαῦ [σγουρὰ δἷπὶ Ὀ6] Ἰ συ σϑ αγθ ΤΘοοη 1164, (1δὅ---20.) Οπο ἰῃΐργθησα 
ἔγουι 0818 ἀδϑογι ρίϊοη 18 ουϊἀθηῖ, ὑμαὺ “680}8 γ788 ΒΌΡΘΥΙΟΣ ἴ0 δ ρα}8; {πδὺ {Π6 Ὺ ὙΤΘΓ6 
ογοδίθα Ῥοΐηρβ, δῃηὰ οὐρῆῦ ποῦ ἴο Ὀ6 σψογϑῃϊρροα. 1η σϑῦβα 2]. δὰ] σϑίαγηῃβ ἔγομὶ 
[8158 αἀἰσταββϑίοη ἰὸ {Π6 βϑη τηθηΐβ τὶ πο ἢ Πα Πδὰ ἱπίγοάυσοα ἰΐ ἴῃ [86 {μϊττοο ἢ 
δηὰ Τουγίθθη ἢ γΟΥΒ6Β: δηα ἀρδίη ΟΧΡΤΘ5868 [18 ΟΥ ἰδπαὺ ἴΠ6 (ΟΟ]οβϑίληβ τοιμεϊποα 
ΤΑΙ ΒΓ] ἰο [Π6 Ο8ρ6], οἷν γγ88 ἴο Ὁ6 ῥγθαοβθά ἴο {π6 (θη! 1168, νι του (16 μτα- 
Βαηϊδίοη ΟΥἁ ἰδγπϑ οὗἩ ἴανσ.0 ΕἾΟΠὶ {18 νἱονγ ΟΥὗὨ {6 ΘΧΟΘΙ] ΠΟΥ οὗἁὨ Ογϑι᾿ 8 ρεύβοῃ, 
δηὰ 186 τὶς 68 οὗ ἷ8 στᾶσα, {πΠ6 δροβίϊθ ἔμ θ8 οοοδβϑίοη ἴο Ὄχθγθϑα {Π|6 σΠ ΘΓ ΓΪ 669 
ΠῚ τ Οἢ Π6 βυδοτοῖ, ἴῃ ἴΠ6 οαυ86 οὗ [6 Ο(οβροὶ, δηὰ 8 δαγηοβὲ βοϊϊοίίαα ἰο 
{1 6] ΗΪ5 τη ϊη 8 ΥὙ διλοηρ ὑΠ6 πὶ ̓ῃ {Π6 πιοϑὺ βιιο ΘΒ] ΠΊΔΠΉΘΥ ; δββατίησ (Π6πὶ οὗ 15 
ΘΟΠΟΘΓΏ ἴῸΓ (δ6πὶ δηὰ [Ὁ. [86 οὐμοῦ ΟἸ τ δ Δη8. 1ης 6116 ἡ ρΡΟυΓΒοοι, {παῦ {μὸν 
τοὶσον 6 65 8} 186 πη ἐμοὶν δάβοσγθποα ἴο {6 ΟἸ γί βείδη ἔδί (ἢ. (Ἰ. 21] .---29.. 11.1].---7.) 
' Ἢ Ηδνῖηρ ρίνοη [8686 βΌΠΟΓΑΙ ΟΧΒΟΥΔΙΟΠΒ, ἢ6 ὈγΟΟΘϑβ ἀἰγθοῖν τὸ οαυςοπ᾿ 
ἴθοὰ δραίϊηϑὺ ἴῃ6 νοΐϊπ δηὰ ἀβοοι αι} ΡΒ] ΟΒΟΡΩΥ οἵ: ἰῃ6 τοῖν ἰθδοιιοσβ, πὰ ἐμοῖσ 
ΒΌΡΟΓΒΌΠΙΟΙ8 ΔάΒογθηοο ἰο [Π6 αν ; δῃἃ γΆΓ8 (ΓΙ ΒΌ]Δ8 ρα ηϑὺ {Π6 φρουϑ!ρρίπρ οὗ 
Δηρ6]8. Ηδ ὀϑηβυγοϑ (86 Οὐβογυδύϊοηβ οὗὨ 618} Β6 ὈΌΔΙἢ5 πα ζδϑιϊνα]8, ἀπα οδα Π]οἢ 8 
{86 (ὐο οββῖ8ῃ8 Ἀξθιηεν ἔμοβα σουταρὺ δααϊἴοηβ το βοπλα σογα αἰζοπιριϊηρ ἰο ἴη- 
ἰτοάτιοα, ΘΒρθοΐα! Υ ὉΥ τρουσβ Ἀπ ΒΌρΟΥΒ 0 Π8 ΟΥὗἁὨ {πο ὶΡ οὐ ἀσυϊβίησ, (11. 8--- 28.) 
Τὸ (8686 ἀοοίτίηαϊ ἰηϑέγυ οἰ οη8 βυσοοοα ῬΓΘΟΘρί5 σοησοσηϊηρ' [86 ῥγδοίο ΑΙ] ἀπι168 οἴ 
118, Θϑρθοία!γ 186 γτοϊαίνα ἀυι168 οὗἩἨ Βυβραπὰβ δηὰ πιῖνοδ, ραγοηΐθ δπὰ ομι]άγθῃ, 
ΒοΙΎδηΐβ 8πα τηδβίοσβ. (1Ἰ}. ἰν. 1--6.) Τῆς Ἐρίβι]6 οοποϊα 68 τ ἢ τηδίίθυϑ οἰ ον 
ΟΥ̓ ἃ τινα πδίυγο, οχοορῦ 186 ἀϊγθοιοηΒ [ῸΓ τοδάϊηρ Ὁ η 16 ΘΒ ΤΟΣ οΥὗἩὨ 1,δοάϊορα, 
88 ὍὙ6}] ἃ5 ἴῃ ὑμαὺ οὗ Οοἴοββθ. (ν. 7---18.) 

ὙΥ̓ΒΟΟνΟΣ, βαγ8 Μιοἤδ6118, σου ]ὰ ἀπάογβίδηα 0η6 ΤΌρΙ8|168. ἰο {{Π|Η6 
ἘΡΠ βιδη8 δηα (ὐο]οββίβηβ, τηϑὺ το {ποῖ ἱορείμοσυ. Τὴ οη6 18 ἴῃ 
τηοϑύ Ρ]8 068 ἃ ΘΟΙΩΙΏΘΗἰΑΤΥ Οἡ [Π6 ΟἰΠΟΓ; [ἢ6 τηθδηϊηρ' οὗ βίῃρ]β ρ88- 
ΒΆΘ6Β ἴῃ ὁη6 ΕἸΡ 5.16, τ Β1οἢ, 1 ΘΟΠΒΙἀαΓΘα ΔΙομθ, πρῦ 6 νϑυ]ουβὶΥ 
᾿πίογργαίθα, Ὀοῖηρ ἀρίοσιηϊηθα ὈΥ 1Π6 Ῥᾶγα 1] 6] ραββαρθβ ἰῃ {Π6 ΟἾΠΟΥ 
Ἐρ 8:15. Ὑεῖ, βουρὰ {μογαὰ 18 ἃ σγοαῦ βιΠ}}}Υ]Υ, [Π6 ΕἸ Ρ18116 ἴο {Π6 
(ὐοἸοββίδηβ οοηίδὶπβ τον {πὶηρθ ὙΒΙΟὮ ἀγα ποῖ (0 Ὀ6 Τουπᾷ ἴῃ {παΐ ἴο 
{π6 ΤΡ Θβιδη8; Θβρθοῖδ ἑν ἴῃ τοραγὰ τὸ 6 ΟΡ οὗὨ δηροβ8, δηά 
ΠΡ Β[ηρ16 ροϊηΐβ, ψ ἢ] οἢ ἀρροᾶγ ἴο Ὀ6 Εββοῃθ, δπὰ τηϊρηῦ ργανυδὶ} αὖ 

οἸοββϑ, 

 ΒοΘἢΤΣΟΓ, [βπρορο ἴῃ ΕΡ᾿βίοϊδιη. δὰ (ΟΟ οϑθθη 868; (αἰπιοί, Ῥγεῖδοθ βὺγ 1 Ερί γα ἃ 165 
ΟΟΪοβδβίθῃβ ; ΜΙ. 86} 188 Τηϊτοά, γο]. ἵν. ὑρ. 116---124.; Ἠπρ᾽Β Ιηϊτοά, 88 122---1Ἰ24.; ΜαςκΚ- 
ὩΙΡὮ 8 Ῥγοῖδοο ; Ἐοβοπιλῦ]οτ, β΄. 011α, ἴοτη. 'ν. ΡΡ. 134---186. [ἡ ἰηδιζαϊς 8 οΟἸ]δίΐοπ 
οὗ 8660 ἔγγο ΕΡρ βι168 ἴπ6 δβιπάσης τν}}}] ἤπὰ ἃ ὙΘΥΥ να 80]6 μοῖρ 'η Μ, δὴ Βοιηπι6] 6} 8 
Ὀϊββοσίδίίο Εχοροιοο- τιεἰςα, ἀς ορίδιο} 19 ῬδᾺ]} δὰ Ἐρῇοδίοϑ οἵ ΟΟ] ββθηβοβ ἰῃΐοσ 80 
(ςΟΙ]δι18. ϑνο. κτιρὰ. Βαϊ. 1808. 



δ44 7ιϊγοάσμοίίοη ἕο ἐλο ῆριο 7 εςέαπιοηξ. 

ΤἼ6 [Ὁ] ηρ ΤᾺΡ]6 Θσμ! 8 {Π6 ΟΟΥΤΕΒΡΟΠΔΙΠσ Ῥαβϑαροδ οὗ ἔΐο 
ΕἸ Ρ18|168 ἰο {86 Ερμϑδϑίδηβ δῃά (ὐο]οββίδηβ. 

ἘΣΞΡΡΗΈΒΙΑΝΒ. ΟΟΙ.ΟΒΒΊΑΝΑ. ἘΡΠΕΒΙΛΝ. ΟΟΣΟΒΒΊΑΝΒ, 

Οση. 1.1, 3. ση. 1. 1. 2. ΠΗ. ἵν. 232-25. (ΟἿ, “ἰΐ. 9, 10. 
ἱ, 6, 7. 1, 18. ἦν. 17.---21. ἱ. 21. 1, 6. ἐ, 8---10, 

ἦ. 10. 1. 19,20 ἦν. 29. ἦγ. 6. 
Ϊ.15,16 ἱ. 8, 4. ἷν. 32 Ἷ:. 12, 18. 
Ι. 17.-.2} ;, 9--}5. ἦν. 81 Ν:, 
Ι. 22.111.10,11]. ἱ, 16---18. Υ. 5. ει, δ. 

:, 19. ᾿ἱὶ. 1-ὅ. 1, 12, 18. Υ. 6. δὶ. 6. 

ἐν. 1. 1. 91. Υ. ἢ, 8. 1, 7, 8. 
ἷ. 183-66. ὁ, 90. 1. 14. Υ. 15, 16. ἦν. δ. 

1:}. 1. ;, 94, 95. Υ. 18---20. 11. 16, 17. 

111. 8, ὥς, ;, 96θ---29. ν. 3] ---- 28. Υἱ, 1---9. 111. 18---25. νυ. 1. 

ἰν. 2---4. 1ϊ, 12---15. νἱ. 18.--20. ἦν, 3--4, 
ἦν. 16. ἰϊ, 19. Υἱ. 21, 22. ἷν, 7---9. 

Οπἱ {Π6 μπάεϑιὶφπεα οοἰποίάοποοα Ὀοσπθθῃ {Π18 ΕἸ ρ᾿β616 δηα {π6 Αοία 
οὗ ἰμ6 Αροβίϊθβ, βε9 Πγ. Ῥαδογ Β Ηογῷ Ῥαδυϊπφ, Ομδρ. Υ ΠΙ|. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΊῚΙΪ. 

ΟΝ ΤῊ ΕἸΒΗ͂Τ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤΗᾺ ΤΒΕΒΒΑΙΟΝΊΑΝΆΕ. 

Τ. ΟἨἩΒΙΒΤΙΑΝΙΤῪ Μὰβ ἢγβῦ ρ]απίοα αὖ ΤΙ ββαϊοηῖοα Ὀγ ϑί. Ῥααὶ, Α. Ὁ. 
ὅ0, ψῆο ἔοττηθὰ 4 ομβυασγοῖ, οοιηροβοά οί οὗ 6.718 δηὰ Οἰθῃβ]οβ, Ὀαΐ 
{πΠ6 Ἰαΐίοσ ὍΘ πχοϑῦ ἢυτηθγοῦβ. (Αοΐϑ συ! 2--4.) Τῇθ ὑηὍ06- 
᾿ιονὶηρ 9 6νῦ8, ΒουΘ ΟΣ, Βαυϊησ ΒΌΠΣτοα ἊΡ ἃ ρογβοου τ! δραϊπδβύ 1πὶ 
8Πἃ 18 ΘΟΙΏΡΔΏΥ, (ΠΟΥ ΟΙΘ ἔοτοθα ἰο ἢπδα ἴο Βογοα, δῃὰ ἰβθησθα ἴἰο 
Αἰμθηβ (χνι. ὅ---1δ.), ἴοὰ το ΟἿ ἢ6 ῥγοσθοᾶάρα (ο Οὐουϊπίῃ. 
Βοίηρ [λ8 ρτονθηίθα ἔγογα νἹβι(τησ' (86 ΤῊ Θββα] οπδηβ ἀραῖη 88 ἢ6 δὰ 
Ἱπίθπαρα (1 Τ688. 1}. 17, 18.), '6 βοπῦ 5118 ἀπὰ ΤΙμοίθυ (0 νἱδὶῦ 
ΤΠ6η ἴῃ [18 βίεδα (11. θ.), Δῃά, οπ ἐποὶν τοίασῃ ἰο τη ἔστομη ΔΜ οθάοηϊδ, 
(Δοίδβ χνὶ! 14, 1ὅ., χν. ὅ.), 6 ψγοίθ {π6 ἤτϑὺ ΕἸ: 8616 ἰο {86 Τἢ68- 
ΒΔ] ΟΠ ΆΏ8, Α. Ὁ. 62, ἔγοτῃη (ὐοσϊ ἢ, ἀπὰ ποῦ ἔγοσα ΑἴθΏ8, 88 (86 Βρυσίουβ 
Β βου ρίϊοι (0 {18 ΕἸΡΙ8016 ᾿τηροτίϑ.ἷ 

11. Το Βγδὺ Τῦριϑι16 ἴο {μ6 ΤΘΒβα] ΟΠ ΔΒ 18 ρΘΠΘΓΆΙΥ δατ 64 ἴο 
αν Ὀ66ῃ ΟὨ6 οὗ [πΠ6 Θαυ] δῦ σι θη, 1 ̓ παἀθοα 10 Ὀ6 ποῦ 186 τεγὺ , γε ἷ, 
οὗ 411 δ. ῬΡαὺυ ΒΒ Ἰοἰΐουβ, ἀπά να πα ἐμαΐ ἢ6 νγγὰβ δηῃηχίοιβ (ῃαὺ 1ὑ δου ά 
6 γϑαὰᾶ ἴο 411 {π6 Ὁ γιδίάδῃ ομυσομθ8 τη Μασθάοιϊα. [ἢ οδάρ. ν. 27. 
ἢδ ρσίνοϑ {η6 ΠΟ] ον πρ Θοπητηδηά: --- 7 αἄγιγο ψοῖι ὕψ ἐλ 7, ογά ἐλαὲ ἐλὶϑ 
Ἐρίφεϊο δὲ γεαά κιπίο αἰΐ ἐδιὸ ἀοῖψ ὀγείμγοεη. ΤΠ αἰγαοίίοη 18 νυ ΥΎ ῥγο- 
ΡΟΥΥ ᾿Ἰπβογίθα ἴῃ [18 σβί ΕΡρι 8156. [18 ρϑπυῖ θη 688 μ885 ΠΟΘ ὈΘΘἢ 
αἰβρα θα 1πῸ}} τποάθγῃ {ϊπλχ68, [ 18 οεγίδι]υ αυοίοα ἀηα τϑοορηϊθοά 
88 δύ. Ῥαὰ] 8 ρῥγοάυοίοη (ορσοίμοσ ψἱ 8 {πΠ6 βεοοηα Ερ18(16) ὉΥ͂ 

1 ατοιίαβ 888 οοπίοπάἀρᾷ {Πδὶ ἴ[Π6 3γέ ΕΡ 5.10 ἴο (Π6 ὙΠοΒβδ οηΐδη8 8 ἰῃ ΓΟΔΙΥ (ἢ6 
δοοοῃὰ, αὶ 6 ἢ88 ποῖ Βυρρογίαα [μαῖ σοη͵θοῖατα ΟΥ̓ ΔΩΥ Πἰδίογ!ςαὶ ονυϊάθῃςο. 

3 Οἱ] πιοῖ, ΒΙοςδ, Ὁγ. Μδοκηίρσιι, ἀπ ΤΠ ΔΗΥ͂ ΟἾΒΟΓ τηοάοτη ογἰς8, ἴον ΟὨγγβοβίομ δπᾶ 
ἐπα ρρολς 16 ἀδοϊάθαγ οὗ ορίηΐομ ὑπδὶ 118 ἰδ [16 ΘΑΣΙΙοδὲ τυρὶ θη οὗ 41} δῖ. ΔῈ} 8 

Ρίδεῖοα : 



Οηἡ ἐδε ϑεοοπά ἘΡίβδιίο το (ἦε Τλεφβαϊομίαη. δ4δ 

Πηφιϑ', ΟἸοπηχοπί οὗ ΔΙοχαπάγια 3, Τογία Δ 5, Οδῖαβ., Οὔρϑη δ, ἀπά 
4}} βυ θβοαιθηΐ Θοο] οϑιαβί σαὶ τυ ΓΙ ΓΟ ΓΒ, 
[ὃ γ. θθανιάβϑοπῃ ([πίγοά. 11. 461---467.) Πα8 δβυ ῇ οἸ ΘΟ] ἀϊδβουββοά 

{π6 αγφεπιοπίβ (1 δύοῃ ΠΟΥ οαη Ὀ6 641164) ὈΥ̓͂ τ ῖοἢ ΒαῸΓ ἀπά οἴθοτδ 
ἢανο βουσὶῦ ὕο Ορροβα πο αὐ μουγ οὗὨ οἠ6 οὐ ὕυοίῃι οὔ {1π6 Εὐρ 5.168 ἴο 
1116 τἀ μαι 

111. ΤΠα ᾿πτηδαϊαία οοοββίοη οὗ Ῥδ} 8 πυιηρ {Π18 ΕἸ Ρ18116 γαβ, {Π6 
Τονοῦγα ]6 τορογῦῦ 9 ΤΊλοίΥ μαα Ὀγουρμῦ Ὠΐμα οὗ {π6 βἰοδαέαδυ- 
688 Οὗ ἴπ6 ΤΠΟΒβδ] Ομ δη8 ἴῃ [πο [410 οὗἨ 186 (ἀοβϑρεὶ. Ηδ {βογοίοσθ 
νγοΐθ ἴο σοηβγπι {Π6 χὰ 1ῃ {μα (1, 16ϑὲ ὑπο Ὺ ββου]ὰ θ6 ἰυτηρά «βιἀθ 
ἔτουι 1Ὁ ὈΥ 186 ΡΘΥΒΘΟΙ [ἸΟῈ 8 οὗ [86 μὐεϑε τνλῳ, 678, ἀηα 4180 ἰο δχοῖΐβ 
[Ποῖ ἴο ἃ ΠΟΙΥ δοηνοδγβαίίομ, Ὀθοουαιῖηρ (Π6 αἸΡΉΥ οὗὨ (πεῖν ΒΡ δηὰ 
ΠΟΥ οὩ]]Πσ. ΤῊ ΕΡΙΒ616 οομβιβίβ οἵ ἔνθ ραγίβ, υ]Ζ. 

ῬΑΒΤΙ. 77:6 ]πδογίρέϊοπ. (ἰ. 1.) 
ῬΔΕΤ 11, οοἰοδγαίος ἐδ φγαοθ οΓ οὐ ἐοισαγά8 ἐδε 7 λοδεαϊοπίαπ5, απά 

γεηιῖπας ἐλόπι ΟΥἹ ἔλθ πιαπηθῦ ἵπ τολίοἢ ἐδλε Οαὐδρεῖ τοαβ ργοαοϊιεα ἰο 
ἐδόηι. (1. 2---Ἰ10,, 11. 1---16.) 

Ῥλπτ 11]. Το ἀροδίϊο ἀφοίαγος Ὺὶ8 ἀοδῖγο ἐο 866 ἐΐοηι, ἐοσείλεγ' τοι 
λὲς ἰού ϑοϊϊοϊίμαο ΚὉ7 ἔλδηι, απὰ ἀΐβ ἤγανοῦ ΚὉΥ ἐλεηι. (1. 17 ---- 
20. 1..)ὺ [ἢ 

ΛΕ ΠΥ. λὲ ὁ:] ον ἐδλιόπι ἐο σγοιῖο ἴῃ ἠοϊἧηο85 (ἰν. 1---8.) ἀπά ἐπ ὅτγο- 
ἑλογῖὶν ἴουο, τοϊλ ἱπαμδίγψ. (9---12.) 

ῬάΑπτ Ν'. εοπέαϊπϑβ οτλογέαϊίοηα αἀφαϊπδὲ ἱπιηιοάογαίΐίο δοῦγοισ Κ07 {ποτ 
ὑγοίλγεπ, ιολο λαά ἀοραγίοα ἐπ ἐλε ζαϊέδ ; ἐοσοίλον ιοἵἑι αὐπιοπὲξίογιδ 
εοποεγπίπο ἔλθ σοπιΐηφ 4} ΟἸιγίβὲ ἰο )μασηιοπέ, (ιν. 18---18., ν. 1 
---11.) 
Τιο Εἰ γ}181186 σοποϊυἀοθβ τ γασϊουβ ῥγδοίϊοϑὶ δανίοθβ ἀπ ᾿Ἰηβέγιο- 

{ἰοη8. (ν. 12---28.) 
Ου {πὸ μπαάεοισποά οοἱποίάοποος Ὀδίνσοοῃ [Π18 ΕἸ ρΙ δι] 6 ἀπ {16 Αοίβ 

Οὗ 86 Αροβί]68, βε6 Πσ. Ῥϑογ Β ἤογῳ Ῥαυη, παρ. ΓΧ.6 

ΟΗΑΡ. ΧΥΤΙ. 

ΟΝ ΤῊΗΒ ΒΕΟΟΝῸ ΚΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΤῊΗΞ ΤΗΕΒΒΑΣΟΝΊΙΑΝΒ. 

Ι, ἼΠΕ βεβοοπᾶά Ἐρίβεϊθ ἰο {16 ΤἈ ββαὶοπῖδπβ τγα8 ον θην υτι θη 
ΒΟΟΩ αὔνον {86 ἢγϑὺ (Α.Ὁ. 62), δῃὰ ἔγοτωῃ {86 βαηιθ ῃΪδοθ; ἔου δ! Ισϑηυβ 
ΟΥ 1149, ἀπὰ Τιτιοίῃυ, ἄγ Ἰοϊποᾶ ἰοσοίμαῦ τι (86 δροβίϊα ἴῃ {86 

1 ΤΥ ΠοΓ, ϑ8γο. νοἱ. 1Ϊ. Ρ. 164. ; 4ἴο. το]. 1. Ρ. 868. 
2. Τοϊά. ϑγο. νοΐ. ἰϊ. Ρ. 223.; 410. γο]. 1. Ρ. 401. 
8 ΤἸυϊᾺ, ὅνο. γο]. 1ϊ. Ρ. 264.; 4ἴο. νοὶ]. ἱ, Ρ. 428. 
4 Ιρἱὰ. ϑὃνο. το], 1ξ. Ρ. 874.; 4ϊο. νοὶ. ἰ. Ρ. 482. 
δ ΤρΪά. ϑνο. νοὶ]. 11. ΡῬῃ. 528. δ80.; 410. γο]. ζ, ΡΡ. δ66, δ67. : 
4 Οαϊπιοῖ, Ῥγοΐβοοθ δ. 184 Ῥγοῃίδσο Ερ το δὺχ ΤὨμοββϑα!οπίθῃβ ; Ἐοβοητηῦ Ποῦ, ϑομο ἴα, 

ἴοπι, ἦγ. ΡΡ. 681, 682.; ΒΙοςῖ, ΟὨτοποίαχὶβ βοτγίρίοττιπη Ῥβαὶῖ, Ρρ. 99---109.; ΜΊΟΒΔΟΙΒ, 
τοὶ, ἵν. ὑΡ. 28---29.; Ηρ Β [πἰτοἀποιίοη, ἰϊ. 88. 90--99. Βαΐ ἴ6 ἔα ]]οδὲ σίενν οἵ 811 180 
αἰγοιταβέδη 68 οὗὨ [118 Ἐρίδβι19 ἰβ ρίνσοῃ ἰπ Βατρειποιάι β ϑροοίπλθη Αοδάοηλίοτιτα 1η- 
ΔΌΖΌΓΑΙΟ ἀθ Οὐοία8 ΟἸὨτϑιϊαπογαπὶ ΤἬΟββα] οηἰοοθηβἷ8 Οτία Ἐδιίδαπο, οἱ ῥτίοσίβ ῥα} ἰἰφ 
βου. ΡῸ ΕΡί βίος (οῃβί!ο εἰ Αγχζυιηθηῖο. 1μχά, Βδι. 1825. ϑγο. 

ΥΟΙ.. ΙΝ. Ν Ν 



δὅ46 7]Τηϊγοσμοίϊοῃ ἰο ἐΐδο ἸΝριο Τεεέαπιοηξ, 

᾿πβουιρίϊοη οὗἉ {Π18 ΕἸΡΙδ016 8δ8. νν 611 δ8 {μαΐ οὗ {π6 ἔοστμη οσ. ὙΤ]ια Ερ:β 616 
γ788 ΟΟΟΑΒΙΟΠΘα ὈΥ {6 ᾿πογτηδίοη οοτηταηϊοαϊθα ἴο ῬδᾺ]} ὉΥ {86 ρϑύβοῃ 
ὙΠῸ Παα οοηνογϑα ἢ5 ἢγϑὺ Ἰοίίοσ ἰο [6 Τ ἈΘΒΒΑΙ ΟΠΙΔΏΒ, Γοβρϑοῦησ (6 
βίαίβ οὗ {πθῖν σἤσοθ. Απιοηρ ΟΥΠΟΓ {π|πρθ Π6 νγ88 ἱπίοτιμθά, ἔτοπι 
ΒΟΙῚΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙΒ ἴῃ 11}, [Πδὲ τδὴν οὗ {ποτὶ Ἔχρθοϊοα {πα {μ6 ἀδΔΥ οὗ 
{86 1,ογὰ που]ὰ ἤάΡΡΘα ἴῃ μαΐ ἃσὸ ; δῃὰ [Παὖ βοῇ οὗ {πο πὰ 88 ὑπουρῆς 
{Π6 δἀνεηῦ οὗὨἨἩἁ ΟΒγιβὲ δηα [16 δοοοιηρδηυηρ ουθηΐβ ἴο Ὀ6 ἱπηηγοηϊδίο, 
ΓΘ ΠΟρ]οοίϊηρ; {Π6ῚΓ ΒΘΟΌΪΑΥ δἴαῖτβ, 88 Ὀθὶπρ ᾿Ἰποοηδβιβίθης τ] ἃ ἀπι6 
δχρθϑοίαξιοη οὗ ἐπαῦ πηρογίδηϊ ουθηῦ. ΑΔΒ βοοῃ, ὑμθγοίογθ, 88 ἴΠ6 βίαίθ 
οὗ {6 ΤῊ ββα] 88 νγἃ8 της πόση ἰο δι], 6 υυγοΐθ {Π18 δροοηᾶ 
ἘΣ ρ΄8:16, ἔο οοσγϑοῦ {Π6}} ΤᾺ Ιβα ΡΥ ΒΘ ηβίοῃ, [0 Γθβοῖιθ {Π6Πὴ του Δ ἝἸΤΟΣ 
γΥ ΒΙΟἢ (ἀρρϑασγίπρ' ἰο σαδὲ οἢ Δροβίο θα] δυϑπογιῦγ.}) πυαδὲ αἱ πηαίο Υ Ὀ6 
Ἰη) τοῦδ, δηα ἴο γϑοοιωτηθηα βανοσγαὶ ΟὨγιβδη ἀπ168. 

11. ΑΠΙ͂ΘΥ ἃ βμοτί ᾿πἰγοάἀυοίίοη, {Π6 ἀροβϑέ]8 θασὶπβ ἢ ΘΟττλοΠα ην 
{π6 11} δηα ομαυτγ οὗ {π6 ΤΠ ϑϑαϊοηΐδηβ, οὗ τ πῖοῆ Πα δα Πεοαγὰ ἃ 
[Ἀνουγα}]6 τοροσῦ. Ηθ δχργαθββθ8 ἢ18 )ΟΥ οἡ δοοοιηΐῦ οὗ {π6 ρδίϊθποθ 
νὴ ΠΟ ΤΠ6Υ ἐπαυτοα ρμοσβοουίίομ; ΜΠ ]ΟΠ, ἢ Οὔβοῦναβ, π88 ἃ 
ΡῬτγοοῦ οὗ ἃ γἱρῃίθουβ Ἰυασδρστησηῦ ἴο οοπλ6,  ΠΘΓΘ [Π6ῚΓ Ραγβθοιίοῦβ νου] 
τηδοῦ τ] ἢ ΤΠΘῚΓ ΡΓΌΡΟΙ ΓΘΟΟΙΆρΡΘΏΒ6, δηα {Π6 τρῃύθδουβ Ὀ6 (6! νογοὰ 
ουίξ οὗὨ 411 {πεῖν δ] οι οθ8. Απα 411 {π|8 (86 δϑϑιιγοθ {Π6ῖὴ) 071} ἴα Κα 
ΡΪαθα, ἤθη 6808 ΟἸγὶϑ τοῦ γηϑ ἢ ΡΟΙῺΡ 816 Πγ8]) ΒΥ 88 ὑπίν ουβαὶ 
)υᾶσθ. Ηδ {ἈγΙΠΘΥ ἀβϑασγοβ ἐμθιὰ οὗ Π18 οοηδβίδηῦ Ῥγδύϑῦθ [ὉΣ {πΠ6ῚΓ 
ἔαγίμοΓ ᾿ἱπιρτονθιμθηΐ, ἴῃ ΟΥ̓ τμαὺ [ΠΟῪ ΤΥ αἰ (6 6] 11 Υ Ρτο- 
τ 1864. (6Ἀ. 1.) 

ΗΘ {π6ῃ ῥγοοθθαβ ἴο γϑο Εν {86 ταϊβίαϊκο οὗ [1Π6 ΤΊ ΒΒ] ΟΠ ΔΠ8, τ ΠΟ, 
ἴτοπη τα Πἀθγβί ἀρ ἃ Ῥαββᾶρθ ἴῃ [8 ἔοττηθῦ ἰοὐϊου, ΟΥὁ ἔγοτη στοησ᾽ 
Ἰηογιδίοη, βδ]θνοα ὅτε ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου. “ΤΊΙ|ιε 
ἀδΥ οὗ (6 Ιμοτὰ,᾽ 6 ἱπίοστηβ ἰμθη}, νν}}} ποὺ οοΐηβ ὑηὉ}} ἃ στϑαῦ 
ΔΡροϑίδϑθυ [88 ονοσβρτοϑδα {16 Ὁ γιϑίδη ἡνου]α, [πΠ6 παΐαγα οὗ συ βῖοῖ Πα 
ἄἀθβοσῖθοθ. γιμρίοιῃβ οὗ {Π18 τιυβίουυ οὗ ᾿π|αυῦν Πδα ἤθη Δρρθαγο : 
Ραύῦ {πὸ Δροβϑίϊα δβχργθββθ8 18 (ῃδηκίυ!ποδββ ἰο ἀοα τπαὶ {186 ΤῊ68- 
ΒΘ] ΟὨἶΔ 8 δα Θβοαροά {818 σοσσ ρου ; δῃα 6 δχβοτίβ ὑπ θη ἴο βίθδα- 
ζαβίπϑβθ, ργαυίηρ ἐπαῦὺ (ἀοα σχου]ά οοπλίοτῦ Δηα βίσοηρσίμοη {ἢ 6πλὶ. (11.) 

Ἧδ ποχί γϑαυϑϑίβ ὑΠ6}} ῬΥΔΥΘΙΒ ΤῸΓ Ὠϊμ.Β6] ἢ, απ [ῸΓ Β] ναπυ8 δηα 
ΤΙπιοί ΠΥ, μ18 ὑνῦο Δ βϑιβίδπίβ ; αὖ {Π6 βᾶπ16 {πλ6 Θχ ρυδβϑίπρ ἢ18 σοη ἤ ἄθηο0 
τ1ῃαὐ {πον νου] ΡΔΥ ἃ ἀπε τοραγαὰ ἴο 86 1ῃϑίγιιοιοη8 ἢ6 Παᾶ σίνθη 
ἴῃ6πι. Απά Πα ρῥγοοθϑαᾶθ ἰο οογγεοῦ Βοῃλ8 ᾿στθο Αγ} 168 (μα Πδα ογορὲ 
1ηΐο {Π6 10 οὔατοῆ. ϑοιηβ οὗ ὑπ6 Γ᾿ ΠΘΒβα Ομ ὴ8. Βθοῖὰ ἴο ἢανο ἰδ δῇ 
1416 δηα ἀἸϑογάθυϊυ 116 : {Π6 866 ἢ Βαυ υ Ι Υ γΘΡΓΟΥΘΒ, ΔΠ4 σΟΙ Δ Πη68 [ἢ 6 
ΓΑ ΠῚ] ἰο βαη ὑπ δῦ σοτήρδην, 1 ΤΠ6Υ 8.}}} τϑιηδποα ἱμοογγὶρ! 6. 
ΤΠ6 Δροβί]6 δοποϊ 68 τ ἢ 18. ἀροβίο!οϑὶ θθηραϊοίίΐοη ; δηά 1πέουτηβ 
ὑπο ἐμαῦ 818 πτιτηρ {Π6 βα] ἰδίου τ] ἢϊ8. οὐνγπ Βαπά τγὴᾶ8 ἃ [οΚθῃ 
οὗ {π6 σΘῃ ΘΠ 688 οὗ 8}} {16 ΕΣ ΡΊ81168 ἡ ιοἢ μα π τοῖα. 

Ετοῖὰ {π6 ῥγθοθάϊησ υἱὸν οὗ ἐμῖ8 ΕἸ ρ18116, 16 Μ11}1 Ὀ6 βθομ {παι ἱξ 
οοηβιβίβ οὗ ἢνβ ρατίβ, υἹΖ. 

Ι. Τηο πβογιρῦοη. (1. 1, 2. 
2. 8. Ῥαυ Β ΤΒδηκοσίνίηρ ἀπὰ ῬΓΆΥΘΓ [Ὁ ὑΠ6ῃ;, (Ἰ. 8----1 2.) 
3. Το Πφουβοσίίοη οὗ {ποῖ Μιβίακθ δοποογπίηρ' {Π6 ἀκΥ οὗἩ Ἰυάρτηοπὲ 

δΔῃ4 ἔμ ἀοοίτϊηθ οΘοποογμΐπρ' [Π6 τηδῃ ΟΥ̓ βίη. (11.) 

Ὁ 5.61 ΤΏ688. ἱν. 15. 17., ν. 4. 6, 



Οη ἐδ Εϊγοὶ Ἐρίδεϊο ἰο Τιπιοίλγ. δ47 

4. γατῖοιβ δάνιοοθβ γοϊδίνα ὑο Ομ τιβίϊδη υἱγίαθθ, ρα ου Αγ 
ϊ. Τὸ ῥγϑύοῦ, 10} ἃ ὈΥΆΥΟΥ ΤῸ (πΠ6 ὙΤΟββα]οπίβδηβ. (ἰἰ]. 1--ὖ.) 
1:, 'Γο οογτγϑοὶ {μα ἀϊϑογάεσϊγ. (1. θ---16.) 

ὅ. ΤΏ (ὐὐποϊβιοη, (11. 17, 18.) 

ΠῚ]. ΑἸΘΠοιρἢ {16 βοοοπά ΕΣ ΡΙΒ616 ἰο {π6 Τ ἈΘββδ ου δ ῃΒ 18 {86 βμοτίθϑδε 
οὗ 411 δι. Ῥδὺ} β ]εἰύθσγβ ἴο {Π6 ομ ΓΟ 68 10 18 ποῦ 1 ΥΙΟΥ ἴο ΔηΥ οὗἩ [ῃ διὰ 
ἴῃ {7868 ΒΥ οὗὁἨ [Π6 δοηἐἰπηθηίϑ, δηᾶ ἴῃ ἐμαῦ βρὶγιε Ὀγ ποῖ 41} (Π6 
ὙΥΤΙ Δ ἢρ8 Οὗ [118 Δροβί]θ δ΄ 80 δια θην αἰβερυ βηρ. ΤὨϊ8 ἘΡΙΒ016 
[8 ὁπ6 δαΐατο ρου Αγ ἰο 1[861} ἴῃ [π6 ργϑάϊοίοη σοι 1 Θοπίϑ! 8 οἱ 
16 “Μδη οὗ ὅ1η," δηά {Π86 “" Μγβίοσυ οὗ [πἰαυϊέγ." [10 {ππ8 μαβ δὴ 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΙΥ ψγορλείϊς οπαγαοίασ, [Ὑ]}}8 ρογίΐοῃ Μὰ δρριθὰ ὈΥ {Π6 
ΘΆΓΙΥ οἰυγοῖ 0 ἃ Ῥϑύβϑομ, {π6 ΑἸΠΟ γΙδί, τηδηϊ δδίϊηρ 41} ροῦτοσ οἵ 
ΘΥ]], υ8ὺ Ὀοΐογα {86 βοοομᾶ δάνθηϊ οἵ ΟἸτῖβ. Μογο γϑοθηΐῦ νειῖουβ 
Ὠανθ Δρρ]164 10 ἴο (μ6 ῬΆΡΔΟΥ ; ΜΆ116 οὗ Ἰαύθ Ὑϑδγβ ἸΏΒ ΠΥ Παν6 τηδΐη- 
ἰαϊηθα {86 ΘαΥ]ῈΣ ορὶ ποθ ἢ τοραγὰ ἴο [ἢ]18 ῬσοΟρΠΘΟΥ͂, ἃπα πηϑηΥ 
οἴθοὺ Ρουθ οηβ οὗὨ δογιρύαγα, ΘΒρθ ΠΥ 1π Πδηῖ6] δηᾶ ἐμ6 ΑΡοσδγ 086. 

Οὗ το ὡπαοσέσπεα οοἱἰποϊάεποος Ὀδύτθθη {818 ΕἸΡ18116 ἀπά {86 Αοἰβ οὗ 
[86 Αροβέ]εβ, β66 Ὁγσ. Ῥαὶον δ Ηοσῳ Ῥαυ]πθ, ΟΠμαρ. Χ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΧ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΕἸἼΕΒῚ ἘΡΙΒΤΙΕ ΤῸ ΥἹΜΟΤΗΥ͂. 

1. ΤΙΜΟΤΗΥ, ἰο ψβοπὶ (Π18 ΕἸ ρ18116 νγαϑ δἀἀγαββοᾶ, νγὰβ ἃ ἡδίϊνα οὗ 
Τ γϑίγα, ἃ ΟἿ οὗ Τωγοδοηΐα, ἴῃ Αϑι4 Μίπου. Ηἱἰδβ ᾺΠ6Υ ντὰ8 ἃ ἀστοῖς, 
θυι δ18Β πηοῦμον νγὰβ ἃ «6υγα88 (οἱβ συ! 1.}, 8η6, 88 ὙΧ16}1] 8 818 ρυδηᾶ- 
ΤΟΥΣ 1ωοἷ8, ἃ Ῥούβοῃ οὗ δχοϑι]θηῦ οπαγδοίοσ, (2 Τιη.. 1. ὅ.) ΤΠο 
Ῥίοιιβ οαγα {86 Υ ἰοοκ οὗὨ μΪ8 Θἀ πσδίίοη βοοῃ ἃρρβθαγϑᾶ [0 μᾶνϑ ἴῃ ἀδβιγρὰ 
ΒΘΟΘΒΒ;: [ὉΥΓ ὙΟ 8.6 Δββυσοα ὈΥ δῖ. Ῥδὰὶ ἰῃαύ, Τότ [18 ομ!] ἀποοά, 
ΤΠΔΟΙΠΥ τγὰβ ψγ6}} δοαυδϊηΐοα 1 0πΠ6 ΗΟ]ν δογιρίατεβ. (2 Τίπι. 111. 
156.) [0 18 σϑῃργα! ΠΥ Βαρροβϑα ὑμαῦ 6 νγᾶ8 σοῃηγοσίθα 0 ὑπ ΟΠ τ βίῃ 
ἔτ ἀυγίηρ {πὸ ἢγδὺ νιϑιῦ τθδὰθ ὈγῪ δὰ] δπὰ Βαγῃδῦδβ ἰο [γϑίτα. 
(Αοίβ χῖν) ΕὙοσι 1π6 ἄπη6 οὗἩ δ᾽8 ὀοῃνοσβίομ, ΤΊ ΟΙΠΥ τηδάθ βυοἢ 
ΡγΟβοίθηου ἴῃ {6 ποπ]οᾶρα οὗ [86 (ἀοβρεὶ, δι! νγα8 80 γϑιηδγκαῦ ]6 
ἴον τπ6 βαῃο οι οὗὨ [18 ΤΔΏΠΘΓΒ, ΔΒ Ὑ706}} ἃ8 [ὉΓ ἢ18 Ζθαὶ ἴῃ (Π6 οαιδα οὗ 
ΟἸ γιβῦ, (μαΐ 6 αἰγδοίθα [86 δβίθοιῃ οὗ 411 (86 Ὀγοίῃγθη ἴῃ ὕποβα ραγίβ. 
Ασοογαϊηρ]ν, θα {Ππ6 Δροβί]α οδτλα τοτα ΑἸΠΙΟΟὮ ἴῃ ϑυτία ἴο Πγβίγα 
{Π6 Βροοῃα {ϊπη6, (ΠΟΥ σομητηθηθα ΤΊ ΠΥ 80 ΠΙΡΉΪΥ ἰο μα, ὑπᾶὺ 
Ῥδυὶ βεἸθοίθαὰ Ἀσὰ ἰὸ ὃ6 {π6 σοιηρδπῖοι οὗ [18 ἐγάνβὶβ, μανίηρ ῥγ6- 
ΨΙΟΌΒΙΥ ΟἸγουπλοΙβοα πἴτὰ (οίΒ χνὶ. 2, 3.), δῃηὰ δομῃίογγοα οἡ ᾿ϊπ 
ΒΡΙ ΓΙ 4] ρἸΓ8 1 ἃ Βο πὶ τᾶ ΠΉ 6 Γ ΟΥ̓ ̓ πῃροβιίοη οὗὁ παπᾶβ (1 Τίπι. ἱν. 
14,, 2 ΤΊ. 1, θ.), (πουρὰ αὖ ὑμαῦ {ἴπη6 Β6 Ῥγο ΔΙ τγᾶ8 ποῖ τηοῦα ἔμαπ 
ὑπ ὙΘΑΓΒ οὗ ἀρϑ. (1 Τίπι. ᾿ν. 12.) Εὐομλ {παῦ ραοτιοά, ἔγεασθηΐ 
τη ῃ θη, 18 τηδάδ οὗ ΤΙτιοίγ, 88 [Π6 αὐἱοπἄβηϊ οὐ Ῥδὰ] ἴῃ 18 νδγίοιιϑ 
Ἰουσπουηρδ, 8ββ᾽ϑίϊηρ Εἷπὶ ᾿π ργοδοδίηρ' (ἢ6 (ἀοϑρ6], ἀπά ἴῃ δοπυ θυ ηρ' 
ἢ18 ᾿μϑιγαοοἢ8 ο {π6 Θμτοῦς8. ὙΥ̓ΒΘη {ἢ 86 Δρο58116 νγὰβ ἀυῖνθῃ ἔτο μὰ 
Τοββαϊοπῖοα ἀπά Βούαα ὈΥ ρεογβθουίίοη, μ6 Ἰαΐν 831118 δῃὰ Τιοίῃν 

ἈΝ 3 



δά8 7Ταηϊγοαμοίίοῃ, ἐο ἔδο Νοιο Τ εἰαηιεηΐ. 

{ποτ ἰο δἰτηρίμθη {π6 οἤυγο 65 ἴθ {π6 (4108. (Δοίβ χυῖ. 13, 14.) 
ΓΏΘποΘ ΠΟΥ ποηΐ ἰο Ῥδὺ αὖ (ὐουϊη (χν!. ὅ.), ἀπὰ ἔγοιῃ ΕΡἤΘβιι 
6 ἀραΐη βοηΐ ὙΠΩΘΙΠΥ ἰο Τοββαϊοηΐοα (Δ οἱβ χῖχ. 22., 1 ΤΉ Θββ. 111. 
2, 3.) ἴο οσοτηξοτί {86 Ὀ6] αν σΒ ἀπᾶϑγ {ποὶῦ {τυ ] 0 Π8 ἀπά Ροσβθοῦ- 
ἰἰοη8. ΤΊΠΙΟΙΏΥ τοίαγηϊπο ἰ0 {Π6 ἀροβί]θ, παχὺ δοοοιηρδῃϊθα ἢϊτα ᾿πΐο 
Αϑῖα (Α-ςἰβ χχ. 4.), δῃὰ νν88 Ἰον αὖ ᾿ρμθβαβ (1 ΤΊπι. 1. 8, 4.} ἴο Ἰπδίσιιος 
1.6 οὔτ οὶ ἴῃ (μαΐ οἰἵγ, [16 σάτα οὗ τῇ ]οἢ γγὰ8 οοηβαρά τὸ ΤΙπιοΐῃγ. 
Ηον Ἰοηρ Βα τναίομοα ονοσ {π6 ΕΣ] δδίδα ομυγοι 18 ποῦ Κπόονη: θυ 
ἢδ νγὰβ αὖ ἃ ἰαΐδυ ραυϊοά οἉ]] 6 α ἴο {Π|0 ἀροβί]6 δ οῃιθ. 76 ἅτ ΠΟΪ]Ὺ 
Ὡποογίδιη ἃ8 ἴο [ὴ6 6 οἵ ὶ8 ἀδαίῃ. 

11. Το ἀαίδ οὗἉ {π18 Τὰ ρΙ8616 μα8 θη ττιοἢ ἀϊθραϊοα. 191. ΤΥ Υ 
τοίου 1ὺ ἴο {πΠ6 γοὰῦ ὅδ; Ὧν. Βδθῆβοη, Μιομδθ]β, απὰ Ηπρ (ΔΕ 6 Υ 
Οδρρεὶ, ατοίϊυβ, Τρ) οοἵ, δῃα βανογαὶ Οὐ ΠῈΣ οΥἹ 0165), ἀαίθ 10 ἴῃ Α. ΓᾺ 
ὅδ; ΒΙΞΒορΡ Ῥδδζβοη, [ωμ6 ΟἸθιο, Ὁγ. ΜΙ], απ Ἐλοβθημ 16 υ, ̓ἴπ Α. Ὁ. 
606; Ὧτϑ8. ΒΕ Όγ, Μδοκπισῖ, δα ῬΆ]οΥ, διὰ ΒΊβμορ ΤΟμλ]1η6, 1π 64. 

7 ζαυοιν 9 ἐλθ ἘΛΈΤῪΥ ὍΑΤΕῈ τέ ἐβ αγσιιοά, 

1. Πα 1Ὁ ρρθᾶγβ ἔγοτα {μ6 {μϊγὰ ομαρίον οὗ {818 ἘΡ 8116, ὑβαὶ πὸ Ὀίββορβ μαὰ 
Ὀδοῃ 1Π|6ὴ ΔΡροιῃῖθά δῇ Ἐρβοβιιδ. δῖ. Ρδὰϊὶ :πϑίγυοίβ ὙἸΠΔΟΙΥ ἴῃ ὑμ6 ομοῖςθ, 8485 οὗ 
Δ Δρροϊηίτηθηῦ ἴο ἃ ΠΩ ΟΥ̓͂οΘ, 8Δη4 ““ΠΟΡΘ68 ἴ0 Γοίυγη [0 ᾿ἷπὶ ΒΒοσ ]γ." Απα ἰἰ 15 
τοῦ ῬΓΟΡΔὮΪ {86 Δρο53116 σψου]ὰ Ββυ δ᾽ ἃ σοιητη Ὑ ἰο Ὀ6 ἰοπρ ψιΒουΐ σονογηογα. 
Νον δ ἀθραεατγίοα ἴτοπι Ερβθβϑυϑ ἤθη ΒΘ ἐλατς!} ἃ Ἰηίο Μδοράοηϊα (Αοἰβ χχ. 1.), 
δηὰ νγ 866 ἴγομῃ ν. 17. 28, ὑἐπαῦ Οἡ 18. στοΐαση Ὀ]5Π008 δὰ Ῥδθῃ δρροϊπηίθα. (οηβο- 
ΠΟΥ 19 Ερ158016 πγυδῦ Βανα Ὀθθὴ τύυιίθη αἱ ἢΠ6 Ὀοοϊπηΐϊηρ οὗὨ 8 ἸΟΙΊΓΠΘΥ : [ὉΓ 
᾿ΠΟΙὮΥ βοοη ἰοῖν ΕἸρἤθϑβιιβ, δηῆά σαὰβ αἱ Οοσίπίν πιο Ῥαὰ]. (Αοἰβ χνῖ!. ὅ.) 11ς 

δύθη οιηδὰ δἰ ἴῃ Μαεοράοηϊα, ἴῸΥ [6 βοοοηὰ ΕἸ ρ᾽5116 ἴο 1π6 (ὐοΥ! 11 8Πη58, τετιτῦθῃ ἴῃ 
Μλαοιςάοηϊδ, τν88 ἰῃ {π6 Ἰοἱπῦ πᾶπ|68 οὐ Ῥδὰϊ δπὰ ΤΊ που. Τῖ8 Ερ 8:16, ὑβογοΐογο, 
ΔΒ ὙΓΠ ΊΘΠ ἃ Βῃοτὲ {1π|6 ὈΘίΌΓΘ 86 βδοοπὰ [0 {6 ΟΟΥΙΠΙΒΙ 88. 

2. Τὸ 18 [ασι Βοῦ οοπίοηἀοά, {παὺ ΤΠΔΟΙΒΥ, αὖ [86 (ἴθ (818 ΕἘΡ 8116 γγὰ8 τυυϊτῖει, 
γγ88 ἴῃ ἀδῆσου οὗ Ὀοὶπρ “ ἀοβρίβοα ΦῸΣ 88 γουῦπ." (1 Τί. ἰν. 12.) ΑΔ8 ἢ Ὀθοαμιθ 
Δ ϑβοοίδίο οὗ Ρδὺὶ] αἱ 1,γϑίγα (Αοἰβ χνὶ. 1.) 80 ΘΑΥΪῪ 88 Α. Ὁ. ὅ0, Βα πγιϑὶ {πσἢ δν6 
ὈΘΘΠ, 85 Δ αιϑϑἰβύεηῦ ἴῃ ἴμα ἀοθροὶ, αὐ ἰδαϑὲ ὑυθηΥ γοδᾶγ8 οὕασο. {1818 ᾿ρΙ5116 ττὰ8 
τ (6 η Α. ἢ. δὅ, Β6 πηϑὺ Βαανα Ὀθθη οὗ 86 ἂρ οὗ {διγίγ-ῆνθ ὙθΆΓ8, Ἀπαὰ οουϊὰ ποῖ 
᾿ανα Ὀ6θὴ 1688 ἐππαη ΗΘ ἢ γοᾶγβ ἃ Ὀγόδοθοῦ οὔ 86 οβροὶ. δα οοιϊὰ ποῖ ἴῃ {παῖ 
6886 αν Ὀθθη ἀδϑῃίβθα [ὉΓΣ [ἷ8 γοῦιὰ ; ἱβουρὰ Βα ταῖσι ῦ Ὀαΐογα 6 δὰ γοβομθα ἰι 8 
ἔπη γ - βου θη ἢ γ ΘΆΓ. ᾿ 

Οἱ {πὸ σομίγατΥ, ἐπ δολαῖ οΥΓ ἐλ ΤΑΤΕΒ ΘΑΤῈ, ψ  ἸΟ ΒΌΡΡΟΒΘΒ {Π|8 
ἘΡΙΒ616 ἴο αν ὕθθῃ ψγυι θη αἴοσ δ. Ῥδὺ] Β γϑί ᾿τηρυιβοητηομῦ αἱ 
ομλο, Α. Ὁ. θά οΥ θᾶ, 11 18 1πϑ]διοά, 

1. Τμαῦ ᾿ς Ἀρρθᾶγβ του δ᾽. Ῥδυ}᾽5 ἘΡρ 8.168 ἰο ῬΒ]]θηοη (22.}) ἀπά ἴο ἴπ6 ῬὨΠ1ρ- 
Ῥίδῃϑ (ἰϊ. 24.}), (παῦ ἢ6 ουἹάθηι} ἀσδίστιοὰ, τ ἤθη ἢ6 μδὰ ἃ ργοβρϑοῖ οἵ Ὀοΐησ το] θαβοι, 
ἴο ρὸ Ὀοζ ἴο (ὐοοβ8ε δπὰ ἰπίο ΜαεἼοθάοηΐα. Νοῦν ἰὃ ἰ8 δἀτη! εα {μαὺ 1686 ἵνττο 
ἘΡ 8.168 στα τυ το η ἴον ΔΓ 8 [Π6 οἷοβα οὗ δι. Ῥδὺ} 8 ὅγβί ἱπιρυγϊβοησηθηΐ δἱ ἤοιμο:; 
δηά, ΠΓ ΒῈ ὀχϑουίοδα }ι}5 ἱπίοηϊίοη οὗἁὨ ρσοΐηρ ἰο (Ο]οββδβὲ ἱπη πη δίθ! Υ αὐΐοσ Ηἷ8 το θαβο, 
10 18 ὙΘΤῪ ῬΓΟΌΔΌΪ]6 ὑδΒαί μα σου]ὰ νἱϑῖῦ ΕΡΡΏΘδβι8, τ] οἢ ΔΒ ἴῃ 186 νἱς ΠΥ οὗ Οὐ] 558, 
Δηἀ ρῥγχοςθοα ἱβαποα ἴο Ρ]Πρρὶ. 

2. ὟΝ ε [ὈΓΙΠ ΟΣ Ἰθασ ἴσοι ὑπ6 ἔγϑί Ερίβι16 ἴο ΤΊ ΟΕ γ, μα Πα τὴᾶϑ Ἰο δ αἱ ἘΡΒΘΞῸ8 
ἴο ΟρΡΡΟΒ6 ὑπ [Ὁ] νεῖ ΘΥΓΟΥΒ :-- 1. ΕΔΌΪ68 ᾿ηγθηῦθὰ Ὀγ {86 εν βδὰ ἀοοίογθ ἰο τὸ- 
Ἑοπρηθηκὶ π6 ΟὈδασνϑποδ οὗ {π6 ἰὰτν οὐἨἁ Μόοβ68Β ἃ8 ΠϑοββΆΓΥ ἴὸ βαἰναίίοῃ ; --- 2. []π- 
οογίδ ἢ ραπθαίορίθβ, ὈῪ  ΒΙ ἢ Ἰηπαϊν᾽ 4158 οηἀοανουγοά ἴο ἰγαοθ ἐποῖν ἀθβοθυὶ [Γοπὶ 
ΑΡτγαμδ,, ἴῃ {116 Ῥογβαδϑίου Ὁμαὺ ΠΥ που]ὰ Ὅ6 βανϑᾶ, ποσὶ Ὀδοδυβο {ΠΟΥ μα 
Αὐγϑδπὶ ἰο {86 }Ρ ἐΔΊΒΟΥ ;----ϑ. Ἰη τοσαῦθ αιιθϑι] 008 δηὰ δ τὶ ἔθβ ἀθουῦ βοιμα νοῦ} ἴῃ 
16 ἰανν ; ---4. Ῥοσνοσγβα αἰδραςηρβ οὗ τθθη οὗ οοστυρὶ πιϊπᾶβ, 0 σϑοκοποιὶ {μαι 
νν ΠΙΟἢ ῥΡτγοἀποθὰ τποβὺ σαΐη ἴο Ὀ6 ἴῃ 6 μαϑὺ οὗ ροα] 688; δηα ορροϑιιἰοπ8 οὗ Ἰγησπ]οάμο 
(Ἀ]56ῚΥ 80 ἢδιηθᾶ, Βυΐ {{|686 ΟΥΤΟΤΒ αὰ ποῦ ἴδκϑὴ ρἷαεθ ἴῃ πὸ ρἢοϑίαπ εἐδυγοὰ 
Ὀοίογα [Π6 δροϑι] 6 8 ἀδραγίῃγο; [Ὸγ, 'π ἷ8 οἴαγρα ἴὺ (λ6 ΕΡ]ιοβίδῃ δἰ ἀογα δὲ ΜιοιῺ 



Ὅη ἐδε ΕῤΠτεὶ Ἐρίδεϊο ἰο ΤΊ)πιοίδνψ. δ49 

᾿νο ἰὈσγοίοϊ ἃ (Ππαὺ (Ἀ186 ἐσβοθουβ που]ὰ δηΐοῦ δπιοησ ἔμ θη δον Ηἷ8 ἀοραγίΐπρ (Αοἰϑ 
χχ. 29.): 7) ἀποιὺ ἰλαί δον πὶν “εραγέϊηρ', σλαϊΐ ργτθθοιδ ισοῖσθ8 Θπίοτ' ἐπ ατποπρ ψοιι, 
ποί δραγίπρ' ἰλε Ποολ. 80. Αἰνο 9 ψοιω" οἵοιι δεῖνα δλαϊξ πιθη αγῖδο, βροαλίπρ᾽ ρεγῦογϑδ 
ἐλίπρε, ἰο ἀγαιῦ αἰσαρ αἰδοὶμέθα αὐἴον' ἐλοπι. "Τα βϑᾶῖμηθ ὑπ ἈρΡΡΘΔΓΒ ἔγομι {π6 ὕνγο 
Εγμίβι165 το {86 ἀροβίϊα νυσοῖα ἰοὸ ὑμ6 (ΟΣ ] 8 }8 9 (δ 6 οἣθ ἴσοπι ΕΡμοβὰβ ὈΘΌΓΘ 
{86 τὶοι οἵ Ποπιοίγία5, {π6 οὔμον ἴστοιῃ Μαοδιϊοπία δὗοσ ὑπαὶ ὀνθηΐ; δηὰ ἔγοπι {86 
Ἐρρί53116 πίοι π6 τγοίς ἴο ὅπ 6 ΕρΡἢ ϑιδῃβ {ποι βοῖνοβ ἴγοσα Εοιηθ, ἀυγίηρ 18 ὁοη ἤπ6- 
τθηῦ ἴπογο. ἘῸΓ ἴῃ ΠΟΠ6 οὗἉ [8.686 αἴ ΓΒ 18 Π6ΓΘ ΒΥ ποίεε ἰκκοη οἵ ἴδ δθονδ- 
“χιδηςοηθα ΘΥΓΟΥΒ 88 δι. 05:80 1 ἀιοηρ ἴα ΕΘ βίδηβ δὖ 86 {Π|ὴ6 6 Υ 6 τυ 6, 
Ὑϑοἢ σδηποῦ Ὀ6 δοσουπίοα [0Γ οπ ἴπ6 δυρροβιίίοῃ {αὶ ΤΟΥ όσα ργονδίθηῦ ἴῃ 
ΕΡρμοόβϑυβ θη {86 δροβίϊα σοηΐ ἰηίο Μαοραοπία δον ἰδ τοί, 6 σομποϊιᾶσ, 
τμογοίογο, νὰ Ὠγ. Μδοκηϊρ)ῖς, (ἢδΓ [μῃ6 ἄγεὺ ΕΡρΊ58116 ἰο “ποίην, ἱπ Ὑμῖν {86 
ΔΡΟΒ8118 ἀρδίγεὰ δἷπι ἴο δυϊάθ δ ἔρἤδϑιβ, [0 016 Ῥάγροβα οὔ ὀρροϑβίπρ {116 Σιἀ8,86Γγβ 
δ) (Ποῖν ουσοῦβ, σου ηοὐ Ὀ6 ψχΐθη, ΘἸΠ6Γ οτη ΤΎΟΔΒ, οὐ ἴσου Μίδοθάοηϊα, δὍΘΕ 
{116 τοί, 48 {μ088 σιμο οοῃίθηα ἴον {116 ΘΓ] ἀδία οὔ {πε ΕἸ ΡΙ8.18 ΒΌρβοβε : Ὀὰϊ 1ἴ πιυβὲ 
ἴδνα Ὀδθη ἩΓΙ ΘΠ οι ἰἰπη6 δἵοσ 186 Δροϑί!θ᾽5 γϑΐθαβθ ἴγοτι 15 σοῃ βποπιθηῦ ἰπ 
Ἐοιηθ, σι θη, πὸ ἀουδί, 6 ν]β δα (868 σμγοι δ Εὐρδδβυβ, δπὰ ἔουπαὰ τμ6 λυάαϊδίηρσ 
ἰ6δοθοσβ ἔθογα ὈυΒΕγ ομηρίογοά ἴῃ Βργοδάϊηρ {Π6 ῚΣ ΡΟΓη οἱ ΟᾺΒ ΘΥΓΟΥΒ. 

8. [η [Π6 ἄγβι Εἰρ 5016 ἰο ἘΠπηοίμγ, 086 Β8ι}}6 ῬΟΥΒΟΠΒ, ἀοΟ ΓΙ 68, δια ργδοίϊοθϑ ΓΘ 
χοργοθδίθα, πο ἢ ἀγα σοημαἀρηγηρα ἴῃ ἴΠ6 δοοοηἃ. Οὐοιηρατγο 1 Τιπι. ἷν. 1---. τ τἢ 
2 ἱγπι. 11}. 1---Ἡὅ.. δηὰ 1 ΤΊηι. νἱ. 20. νι 2 Τ μι. 1. 14., δηὰ 1 ΤΊπι. ἰν. 7. δηὰ νἱ]. 20. 
0} 2 ΤΊπλ. 11. 16. ὙΤδΘ βάπ|6 σοπλμηδηά8, ᾿ηδιγα οἰ Οη8, δπὰ ΘΠσΟΙ ΓΆΡ ΘΠ ἴ8 8Γ6 
βίνοη ἴο ΤΙ ΔΟΙΩΥ ἴῃ ἴμ6 ἢγβὺ ΕΡΙ8116 88 ἴῃ 86 βεεοπὰ. (Οοιηρατγα 1 ΤΊ. νἱ. 18, 14. 
νυ 1} 2 ΤΊ. ἱν, 1---ἦῦὦ. 6 βᾶιηθ γοπιθϊθβ Ὁ ἴμ6 σογτταρίίοπβ, πο δὰ ἴΑκο 
ΒἾαοα πποὴρ (6 ΕΡ Θδἴδηβ, ΤῈ ργοβοῦι θὰ ἴῃ ἰῃ6 ὅγϑὶ Ερίβι]6 δ ἴῃ {π6 βϑβοοπὰ. 
Οὐοιηράγο 1 1Ἴπι. ἵν. 14. ψ ἢ 2 Τίη. ἰ. 6, 7. Απὰ 88 ἴῃ ἴῃ6 βθουπὰ ᾿ρίβι1]ο, βο ἴῃ 
16 ἔγβι, θυθγυ ησ 18 ἀἀγα580α ἴὸ ΤΊ ΛΟ ΠΥ, 88 βιιρουϊηἰθπάθηῦ ὈΟΔΒ οὗ (86 ὕθϑοονβ 
δηὰ οὗἁἨ [Π6 ρϑορῖίθ 'ὰ 1Π86 σμυγοὶ αἱ ΕΡἢθβὰβ: 81} νι ῃϊοῆ, Ὁγ. Μδοκιῖρσηῦ 018, 11- 
ὑῶν {πδῖ ἐμ Βίαϊα οὗ {πίησε δλοη ὕΠ6 ΕΡΘΒΙΔΠ8 γγὰ8 [6 δϑῖὴθ ἤθη ὑμ6 ἔννο 
ὙΡ 81168. όσα τυ θη. ΟὈΠΒοα θη Υ, (6 ἤγβι ΕΡ 8.16 "γῶὰβ υυυι 6 ΟἿ ἃ ὼ ἡ 
ΠΙΟΠ 5 ὑδίογα {6 βαοοπά, ἀπὰ ποὶ Ἰοησ Ὀοέοτα ἴπ6 Δροβι]6᾽ 8 ἀθδί. 

Τὸ {16 Ἰαΐθ ἀαία οὗ {818 ἢγϑὺ ΕἸρΡι5116, ΒΟΟΣ, {Π6ΓΘ ἀγα {ΠγῸ6 
Ρἰδιιβι 816 οὈ]οίιοηβ, τ] οἢ Δα πλ} οὗἨ ὀΆΒῪ 80] 10}8. 

Ἰ, 10 15 ᾿ἸἘπουρὶῦ, ἰδ 1 [86 ἄγβι Ἐρίβιϊα ἰο ΤΊ ΠΟΙΠΥ σγὰθ τυ θη δον {Π6 
ἈΡΟΒ.]6 5 Το ]θᾶδο, ΒῈ οου]ὰ ποῖ, ΠῈ ἈΠΥ͂ ργορτι οἰ, αν βαι ἃ ἰὼ ΤΠ ποῖθγ, ἵν. 12. 
1,οὲ πὸ πιαη εἰοδρὲδο ἰδν γοιμλ.--- Βαϊ 1Ὁ 18 τρὶς, ἴηδὺ ϑογνῖ 8 ΤΉ] πιϑ, ἰπ οἰ αβδὶπσς 
1π6 Εοιπδη ροορίθ, 88 α]ὰ8 (6}1}108 το]αίθβ', αἰν: ἀοα {μοῖρ ἄσα ἰηΐο ἴπγθ6 Ῥδυ]οΉ5. 
ΟΠ] Βοοά, δα "τ" 64 ἴο [6 856 οὗ βουβηίθϑῃ ; γοιυζῃ, ἴγοπὶ ὑπαὶ ἴο ἔοτίγυ -Βὶχ : δηὰ 
Οἷα ᾶσα, Γγοπὶ (ΤΥ -δὶχ ἴοὸ ἴπ6 πὰ οἵ 118. Νον, βυρροβίησ ΤΠ οΙΩγ ἴοὸ παν Ὀθθπ 
ΟΥΘΠΟΥ γΘΑΓ5 ο]ιὶ, Α. Ὁ. ὅθ, πθθη πα Ὀθοαπια ῬΑ 8 δϑοϊβίαπῦ, ἢ6 σοῦ ὰ 6 ὯῸ ΙΠΟΓΘ 
Ἃπ8η τμϊγγεΐοιν, Α.Ὁ. 64, ἔνγο γϑδγβ δου (Π6 δροβί]θ᾽ 8 γεΐθαβθ, σῇ 1 18. δα ρροβοὰ 
1.18 Ερ βε1. νὰϑ νταη. δίηςο, ὑπογοίογο, ΤΊ πο τγᾶ8 ἴπ6η ἴῃ {πα ρογιοά οὔ ᾿Πρ, 
Ὑ Ὁ ΙΟἢ, Ὁγ ἴΠ6 σθο 8 88 γ7γχ6}} 88 {86 Π οπιΆΠ8, τγ88 ΘΟ β᾽ ἀαγθὰ ἃ8 γοι}, {Π6 ἈΡΟΒΙ]6, 
ὙΠ ΡΓΟΡΓΊΘΙΥ, ταῖσι ΒΆΥ͂ [0 εἶτα, Ζ6έ πὸ πιαΉ ἀοδρίδβε (ἦν ψοιίλ. 

2. θη ἴδ6 δροβϑέϊ ἰουσποά δ Μιϊοῖυϑ, ἴῃ 18 νογᾶρσθ ἴο “6 γιβα]οπι, Ὑν 11} 016 
οΟἸοοἰοπβ, {86 Οτ Β ἂδὖ Ερθθϑυβ δα ἃ πυροῦ οὗὨ οἰ ἀθυβ, {πὶ 18, οὗ ὈΙΒΠΟρΒ, ὙΠΟ 
σ8Ππι6 ἴο [εἷπὶ αἱ ΝΠ Π]οίυ8. (Αςἰ8 χχ. 17.) [15 ὑμογοίοτο δϑοά, ὙΠ αὐ ΟΟσ 9 γγ88 
ἴπογα, 'πΠ δὴ ΕἸ ΡΙ53116 πιτιτθη δου 016 δροϑι]ο᾽8 σϑΐθδβθ, ἰοὸ σίνθ ΤΊ ΟΠ ἀϊγθοῦ! Οἢ8 
οοησογηΐην {8 0} ΠΑ 08 ΟΥ̓ ὈΪΒΠΟΡ8 Ἀπὰ ἀθαροηϑβ, ἰῃ ἃ ἐδ υῖοι ΜΓΒΘΓῸ ὑπο ΥῸ ΓΘ 
80 ΤΏΒΩΥ Θ᾽ άΟΓΒ ἈΙΓοδαγ Ὁ ὙΠῸ ΔΏΒΟΥ 18, (6 οἰ ἀθγ8 ψΏῸ σδπιθ ἴο ἴΠ6 Δροβίϊα δὖ 
Μηεῖαπ, ἰη {88 γον ὅϑ, ταὶσῃξ αν θθθη ἰοο ἴδιν 70. ([ππ6 ομηγοῖν αὐ Ερλισβα8, ἰῃ ΠῈΡ 
᾿ποΓΘαΒθα β[δίθ, ἰὰ ὕ86 γον 6ὅ. Βοβὶιθβ, [8186 ἰθαοῖθγβ παὰ [6 δπίογο, ἴο ὀρροβα 
ὙΓΠΟΏ), ΠΟΤ ΟΙΒΙΟΡΒ δη ἀθδοοῃ8 τὶρῃῦ Ὀ6 ποοᾶρα ἐμὰ ὙΟΓΘ ΠΟΟΘΒΘΆΓΡῪ ἰπ ἴΠ6 γὙ0ΔΓ 
ὅδ; ποῖ ἴο πιρηϊΐοη, {παᾶὺ δοιιθ Οὗ ἴδ βγϑί, οἰ θγ8 μβανίησ ἀἰθὰ, οἰμοῦβ σογὸ να πιοά 
ἴο ΒΡΡΙΥ {μοῖρ ΡΪδοοβ. 

8. Βεοδιιβα ἴῃ6 δροβίϊα στοῖθ ὑο ΤΊ πιοῦμυ, {πᾶὺ ὧδ ὀοροα ἐο σοπιθ ἰο ἀϊΐπι κοὺπ 
(, Τίπι. 11]. 14.).. 10 18 ἀγρυσά, ἐμαῦ 186 Ἰοιίοτ, ἴῃ τ 1 ο ἢ 0818 8 ϑαϊ, νακὸ ἤανὸ Ὀόδη 
ἩΓΙ((6 ἢ ὈαΐοΓο {Π6 πὶ ἢ βαϊὰ ἴο ὑπ6 ΕΡἢοϑίδη οἱ άθσβ (Αςἰβ χχ. 25.) 7 ἄποιυ ἰλαΐ αἰ 
γ6, απιοηρ τσλοπι 7 λαῦε ροπ ργεαρσλὶπρ (δε ἀϊπράοπι 077 αὐ, 5)ιαϊ 566 πιν Ἴασθ πὸ 

1 Νοςῖοδ Δεῖςε, Π10. χ, ο. 28. 
ΝΝνΝ8 



δδὅ0 ]ηἰγοαμοίϊοῃ ἰο ἐδ ύειο Τοδέκη Ή, 

πιοστο. αὶ ἴΐ, Ὀγ 118, (η6 ἢγοὶ ΕἸ δ|16 ἰο Τἰποί 18 Ῥτονθᾶ ἴο μαῦα ὕδθθὴ τι 5 
Ὀαΐοσγα [Π6 ΔΡρ βίο 8 ἱπίοσνίον ὙΠ [86 6] ἀογ8 αὖ ΜΙ]οἴαβ, 818 Ερῖ81:168 ἰο {6 ῬΒ1Π1ρ- 
ἴδη8, ἴο {6 ΗοΌγτονβ, δηὰ ἴἰο Ῥ}]θπιοη, πῃ τ οἢ Βα ῬΓοτσηϊβοα [0 υἱδιῦ {πόπὶ, τ ταδὲ 
ἸΚουγῖβα αν Ὀθθὴ τι θη Ὀοίοτα {16 ἱπίασυυ Ὁ: [ῸΓ Ὦῖ8 ἀθοϊαγδαιοη γοβροοϊθα 86 
ῬΒΠΠΡΡίαπ8, [86 Ηρῦγονβ, αηα ΡΒ θοη, 848 π)ὸ}} 85 (86 ΕΡΡΒΟΒΙ ΔΒ; [ὉΣ {Π6 7 ΘοΥ- 
ἰδ ΠΥ ΘΓΘ ΡΘΥΒΟΠΒ ΒΙΠΟΠΡ ὙὙΠΟΠπὶ {Π6 Δροβίϊα μα ρῸΠ6 Ῥσθδομίηρ ὑπ6 Κιησάοπι οὗ 
αοά: γεοῖῦ πὸ οοτησηθηΐδίοῦ ονοῦ ὑβουρλῦ {π6 ἘΡ 80168 ἀθονα τηϑηθοηρὰ ποσὰ τσ ῦθτε 
ἴο {μδπὶ Ὀδίοσο {μ6 δροβι]6ο᾽ 8 ἱηϊουυΐον τ ἢ [86 ΕΡΒΘβίδῃ 6] θσβ. Οὐ [Π6 σΟΠΙΣΑΓΥ, 
0 15 ἀν ΟΥΒΆ}1Υ βοκηον]οάσοά (Πδ0 {686 ΕΠ Ἶ81168 σοῦα τυ θη 90ὉΓ γοδγ8 δή 86 
ἱπίογνίου ἢ πδιηοΐυ, ἀυσίηρ ἴπ6 ΔρΟΒ116 8 τϑῦ ᾿πρ Ιβουτηθηῦ δῦ Εοπμθ. ὍΝ Βθῃ, ἴδογθ- 
ἴογο, 6 ἰο]ὰ 186 ἘΠ ἸβεαΝ 6]άογβ, {πδὺὴ ΠΟΥ δηα 18 ΟἿΠΟΥ σοηγογίϑ, δι Οηρ  ΒΟπλ Β6 
Βμαδὰ ροπα ργϑδολῖηρ (6 Κιησάοηι οὗ (σοά, Βῃου]ὰ 866 δ}8 ἴδοθ. ΠῸ ΠΊΟΤΘ, 88 11 γγ83 ΠῸ 
Ῥοϊπξ οἰ 6 Ὁ οὗ Πτη ΟΥ ῥγδοίίςα σοῦ Βα Βρᾶκα, Β6 σΊΔῪ πρὶ] Ὀ6 Βυρροβοά ἴο Ββανα 
ἀροϊαγοα ποίμίπο Ὀαΐ 1}}8 οσσῃ ορἱπίοη τϑϑυϊηρ ἴστοπι 8 ἔβασβ. Ηδθ Βαὰ ]αὐο] 
οβοαροὰ {86 τῆρα οὗὁὨ τ 9618, το Ἰδιὰ ταῖῦ 0 Σ δὰ ἴῃ Οὀποῦγοα ἴο ΚΙ] δῖπ. 
(Αοἰϑ χχ. 8.) ἐληια, ὙΠῸ ΠΟ ΕὌΌΓΥ ΟἿ ΦΌΓΠΛΟΡ ΟὐΟδβίομϑ, 8116 ἃ πη τ] δας 
δηχίοίγ, ὑμαῦ, 'π πυϊπηρ ἴο Π6 Βοιμδηβ ἴσοπι Οου πο, μα τοαυοϑίθα {μθηὶ ἐο δἰσὶσδ 
ἐορ οἰκο» ιοΐίῇ ἀπε ἴῃ ἐμεῖγ Ῥγαψοῦϑ, ἰλαΐ ἂε πιρλί ὃ ἀοϊσονοα ὕγοιι ἐλ ὑπδοϊτευϊηρ τπ 
7Ζυάκα. (ἔοπι. χν. 80, 81.) --- ΕὙτίμον, τμαῦ ἴῃ 818 ΒΡΘΘΟΙ ἴο ἴμ6 ἘΡρ ιοβίδῃ οἱ άδσβ, 
ὍΠπ6 ΔΡΟΒ1]6 ΟΠΪΥ ἀθοϊαγοὰ μῖθ οὐγῃ ρθγβιδβίοη, ἀϊοίαύθα ΟΥ̓ δἰ8 ἔξαγβ, Ἀπὰ ποῖ ΔΗΥ͂ 
δι ραβύίοη οὗ ἴη6 ϑρίγιο, Ὀγ. Μδοκηιρδῦ {μίηκβ, 18 Ῥ]δῖπ ἴτοῖα τ βαῦ Βα δὰ βα5ϊὰ ᾿πι- 
τη δία ὈοοΓΘ, γαγβα 22. Πολοϊά 7 ροὸ δοιπιά ἵπ ἐλδ δρίχὶξ ἐ0 ϑεγιδαίεπι, ποέ Ἀποιοΐη σ᾽ 
ἐλε ἐλίηρϑ ιολὶοὐ δλαίἑέ δοζαὶ πιὸ λόγο: 28. ϑαυο ἰλαὲ ἐλὸ ΗἨοῖΐν Οἷλοδί ισἱἱποεεείλ ἐῃ 
εὐογῳ οἰΐῳ, δαψίπρ' ἐλαΐ δοπ απὰ αοΕΕίοξοπβ αδἰαθ πιθ. ὙΥΥΘΥοίοσο, ΔΙ ΒΟῸ ἢ Β18 ἴδαγϑ 
ΘΓ ΒΔΡΡῚΥ αἰβαρροϊπιοα, αηᾶ μ6 βοΐ! γ νἱβι θὰ {86 ΕΠ ΘβίΔη8 δῇθοσ .ἷ8 γε θβϑδο, 
18 ΟΠΔΓΘΟΙΟΥ 88 Δ ᾿ὨΒρίγοα βροβῦϊα 18 ποῦ μυγὶ ἴῃ ἐμ Ἰοαϑὺ: 1ξ ἴῃ βαγίπρ λὸ ἄπεισ 
ἐλον δλοιια 866 ἀΐβ ζασο πὸ πιοτο, Ἀ6 ἀβοϊασοά δἷ8 Οὐ ρογθυ ϑιοη ΟΠὨΪΥ, μὰ μῸ ἀϊοίδί 
οὔτμ6 Ηοὶγ ϑρίσίι.! 

ὟΥ6 οομποϊυάο, ἐπογοίοσθ, {μαὺ δὲ. Ῥ8ὺ] τυοίθ [818 ἢσγβί ΕἸρ:5}]16 ἴοὸ 
ΤΙπλοίῃυ δρουῦ {π6 δῃὰ οὔ {π6 γϑᾶὰγ 64. 

[ἼΠ6 ραββαρα 1 Τιτ. 1ν. 12. ἈρΡΡθδτβ ἴο {86 ῥγαϑοηὺ δαϊῦοσ ἕο θ6 
ἀδοιβῖνθ ἴῃ ἈνΟῸΣ οὗ ἃ δΟρΡΑΓΔΌΨΟΙΥ ΘαΥΪγ ἀδίθ ἴοὸῦ {818 ἘΣ 5116. 
Αοἴμα! ψομέδ, ἀπ πού βοχθ σοῃνθηθομαὶ αἰνιϑίοι οὗ μυτηδῃ 116 τ ΠΙΟὮ 
Βίδ μ48 Ορροβθα ἰο οἷά αφθ, βθθίὴβ οἰθαγὶυ ἰο θ6 ἱηίθμαθα. Τδ6 αἱ- 
ἴεγθηξ Βυρροβι οηβ δοπηθοίοα ψῇ ἢ {π6 ὑπ6 θη {818 ΕἸΡΙ8616 οου]Ἱά 
Πᾶνα Ὀ6θη ττϊίθη, αγο αἰβοιιββοά Ὀγ Ὦγ. λᾶαν άβοι (1πύγοά. 111. ῥ. 8-- 
92.); ἃ ΤΔΘΓΘ ΘΗ ΘΓΔΌΟΩ οὗὨ π6ὴλ οδηποῦ 6 τηδᾶδ 1ῃ ἃ ὈΓΙΘΥ ΘΟΙΆΡΆβ8. 
10 τηυϑὲ {πογοίογα βυβῆοα ἰοὸ βαυ, (μαὺ {818 ΕἸ ρ1816 ἰο ΤΊΩΟΥΠΥ ΒΘ απιβ 
ΟἸΠ6Γ ἰο βανο θθθὴ τυ θη δου δὲ, Ῥδὺ] Ἰοῦν ΕΡΏθβιβ, δ8 σλϑη!οποᾶ 
ἦπ Αοἰίβ χχ., δπὰ ψεπὺ πο Μαοδᾶοηϊΐδ ; ΟΣ αἶβα δἴναυ 8 δα βισα]αῦν 
υἱβιἑβα ὑπαῦ ΘΟΙΠΕΓΥ ἀυγῖηρ; 18 δίαυ δὖ Ερίθβαβ, δῃα ἰῃπαΐ Ὀγοαὶς ἴῃ ἢ18 
ΒΟ]ουση {6 γ6 γ8 ποΐ σγϑοογαθα ἴῃ {ῃ6 Αοίβι [1Ἃἢ {μ6 ΦΌΓΠΊΘΥ 6886, ἐξ 
τηυϑῦ Ὀ6 Βυρροβοὰ {παΐ ΤΊμΟ ΠΥ γεέμγπεᾶ ἴο ΕΡμοδὰβ Ὀείοσθ Ῥαὰὺὶ 
αὐ ίοα (παΐ οἱΐν ; ἀπα {παὺ Ῥαὰ] ἀἸὰ ποῖ ΟΑΥΤΥ ουὖὐ 818 ᾿ηἰδηθου οὗ 
)οϊπίηρ ἴῃ αὖ Ερίθβιιβ. Οπ {π6 Ἰαϊίοσ Ὠγροίμοϑὶβ γ6 ἤᾶνα ΟΠΪΥ͂ ἴο 
ὍΘΑΓ 1 χῃϊηα {Π6 δατηἰ6α ἔλοῦ {πδύ {86 Ὀοοῖς οὗἩ Δοίβ ἀο68 ποὶ [Ὁγ- 
ΠΙΒὮ 8 ὙΠ 701} 46 8118 οὗ {86 )ουγηογα, ὅο., οὐὗἨ [18 ἀροϑ!ς. ϑυοὰ 
δὴ ἀπτοοογα ρα νἱδιὺ (0 Μροδαοηϊα τηὰὺ Ὀ6 σοπηθροίθα ψ 1} {16 βῃοτὶ 
νΙδι} τπνω ἴῃ [16 ΟρΙπίοῃ οὗ βοιηθ, 6 ραϊᾷ ἰο (ὐογϊηῖ δ. δα δθου6, 
Ρ. ὅ29. 

1 Ὧν. Βοῃβοῃ᾿  Ῥτοΐδςα ἰο 1 ΤΊ. (ΡΡ. 320---222.) ΜΙοἢΔ6118, το], ἰν. ΡΡ. 75---78. Ἐο- 
δΟΏΤΩὮ]]οῦ, ὅβοδ δ πὰ Ν. Τ. ἴοτῃ. ν᾿ ὑῃ. 1-4.; Ηυρβ ἱπιγοᾶά. τνο]. 11, 88. 108--112. 
ἹΑΥ ΠΟΥ Β Ὗ οὔκβ, ϑὅνο. τοὶ. νἱ. ΡΡ. 316---820.; 4ϊ1ο. νο]. 1ἰϊ. Ῥ᾽. 392---294, Ἰ)οδάγ ρο δηᾷ 
ὙΠ γ Β Ῥγοίδοθβ ἰο 1 Τί. Μδοκηίρη β Ῥγοίδοθ ἴο 1 Τίμι. βοςοῖ. 1, γχ. ῬϑΙΟΘΥ [85 δὰ- 
ψοοσδίοα (86 66 ἀδίθ οὗ [818 ΕΣ 8110 ΟΥ̓ ΔΥΡΌΣΙΟΏΒ ΒΓ] ὰγ ἰο ἴ8ο80 δῦουο δβίδίθοὰ. Ἡοσῶ 
Ῥδυ)ηϑ, ΡΡ. 3288 ---294. : 



Οηἡ ἐδλε Εϊγοὶ Ἐρέδεϊο ἐο Τὶ πιοίδν. δ] 

ΠῚ. Βιυὺ νῇβδΐανου ποθ! ΜΕΥ τλΔΥ μανα γοναὶ δα οοποοτηΐηρ; [86 
ἀαία οὗ {π|8 ΕἸ ΡΙ8|16, 10 α8 Ὀθθὴ Βα Δ]1Υ δοϊπον]οάσοα ἰο Ὀ6 (86 
τπηαϊδραϊοα ρτοαυσίϊοη οὗἉ {6 ἀροβί!α Ῥαὰ]. οέλ ἐλ γεῖ ἀπά ξεοοπὰ 
ἘΣ Ι8}165 ἦο ΤὨΔΟΙΒΥ ἀγὸ οἰἱοα οὐ αἰ] θα ἰο ὈΥ͂ αἰπμοδέ {π6 δαγὶἰθϑὺ 
ΕδίΠογβ, δπα {μ6 βγθὺ ΕρΙ8116 ὑγ ῬοΙγοαγρ᾽; δηά ἴῃ 1Π6 [Ὁ] ον 
οδηΐαγίθβ ὈΥ ἰγϑηθυβἣ, ΟἸδιηδηΐ οὗ Αἰοχαπασγιαὃ, Τοῦ] Δη4, (αἰ 58ὅ, 
Οὔρσοηδ, δῃα ὈΥ 8}} βιυρβδοαιθηῦ δοο  βϑιαβϑίιοδὶ Ὑσὶίοβ του 6Χ- 
[0 Ὡ 5) Ὁ 

Πθοίδῖνο 88 {686 ὑθβϑίϊιτῃομιθθ ΘΟ ΒΘ] Υ ἄγ, ἴΠ6 δα ΒΘ Ή ΠΟΙ οὗ 
418 Εὐριβῖ1]6 888 θθθῃ ἀθῃιθα Ὀγ Τγ. ϑοῃ] θιθυτδομοσ, Ῥγοΐδεβοσ ΕΠ ἢ- 
Βοτῃ, δη( οἴμιθιβ, δῃᾷ νἱπαϊοαίθα ὈῪ Ῥτοΐεεονυ Ηυρ. ΤὨ6 [Ὁ] ον ηρ 18 
8 αρδίγαοί οὗ {π6 οΟὈ]δοίϊομΒ απα {μοὶν σοί [01 : ---- 

1. Τα ἰαηριαρο οὗ {π6 ΕΡΙ 816 οαπποῦ Ὀ6 ἰῃεῇ οὗ δὲ. Ῥαυὶ, Ὀθοδιιβθ 
(Ἰ 18 8116 ρ..6 4) ΘΧργβββίοηβ ΟΟΟῸΣ ὙὙΠΙΟΝ ΔΥΘ Οἰἴμου ποῦ ἴο 6 ἔουμά ἴῃ 
μὶ8 οἶβοὺ ΕΡιβϑί!6β, οσ δὶ ἰϑαϑὺ ποὺ ψῖῦ {06 βδηγ6 βιριαιβοδίίοη. Βαΐ 
1818 18 ΠΌΣΟ ΟΥ̓ 1685 [Π6 ὁ886 10 Οἴβοὺ ΕΣ 8.168; δῃᾷ βοιμβ οὔ {π6 ψογάβ 
4]]υἀ δα ἴο τὸ ἰουηά ἴῃ {πΠ6 Νὸνν Ταβίαμλθηῦ, “116 {Π8 ΘΟμροΒι (Ἰοἢ 
οὗ οἰμοῦβ θαίγαυβ ἔπ6 δροβίϊθ, πο, ὑρβθδοκ] θα Ὀγ τα ἰατγβ οἵ ργδηι- 
ΤηΔ]04] δι ΠΟΥ, οἰ 6 Γ Θοιηροῦηβ 818 οὐ ογ8 δηὰ ἔοσγοι]α 6ὁχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠ8, ΟΥἩἨ ἀογῖνθβ ὑθθια [ἢ ἃ ΠΊΔΠΠΟΡ ἴῃ ΜΓΒΙΟΙ (Π6 ὑγαρσϑαϊδη5 σου] 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ πᾶν ᾿παυϊροα ὑποιηβοῖνϑβ." 1, Βονγονοῦ, “1 δαάι!οὴ ἴο 
{Π18 Ῥϑου αΥΥ, γ76 ΘΧΘΙΩΪΠ6 {Π6 ἡ Π0]6 οὗ {π6 ἀ!οίοπ, νγ6 88|.4}} Βπὰ 1Ὁ 
ΔΒΒΌΓΘΑΙγΥ Ῥαυ] 8. Τῆ6 δοουτμηυ δου οὗ τοσὰβ οἵ 4]}16α 8 σῃ! βοδί]ΟΉ 8, 
οὐ [186 ΒΥΠΟΏΥΤΩΒ, [86 Θηυτηοσδίίοηβ, ὑπ6 βῃοτί δὰ βυάάθῃ αἀἰρτοβ- 
ΒΙΌΏ8, (6 ῬΑγΘη Π 6868, ΡΥ Ο]ΑΥΥ {Π6 ἸΟΠρ᾽ ραΑΓΘ ἢ 6818 ἴῃ 1. ὅ---18., 
1π6 δηϊτλαίϊομ γ Ὠ]οἢ ρογνδᾶθθ ἴΠπ6 ὙΠ0]6 ; --- 811 18 ποῖ δῃ 1πλ} 00 1ῃ 
1π6 86 οὗὨ οσοτίαϊη τ οσαβ, ἴῃ ΒΊΟΝ ΔΠΥ ΟΠ6 ταὶρηῦ ΘΑΒΙΪΥ βυοσοοά, Ὀαΐ 
1π6 [λ0-8ϊ]π}116 οὗὨ ἢ18 ῬΘΟΌΪ ΠΑ, τη046 οὗὨ δομηηλιπηϊοδίίοη. 7 Β6β:468, (86 
ἀἰθδγθῃοα οὗ βίυ]α ἴῃ {18 ΕἸ ΡΙ 8116, 88 δοταρασϑὰ συῖτ ἰμαὺ οὗὨ {π6 ρτα- 
σρατηρ ΕἸΡΙβ0168, 18 δοοουμῃίοα ἴῸΣ ὈΥ͂ ΠΟῪ Δαν ΒΑ Στ 68 Ἀγ ησ,, ὈΥ {Π6 
ἀἸδγοποα οὗ {π6 ὑπο σμθη [86 βϑύοσαὶ ΕἸΡΙ 8.168 σγοσα ὑσὶ υθη, δηᾶ 
ΑἾδοὸ ὈῪ (86 ἀϊνουβιν οὗὨἩ [86 βυ})θοίβ ἀἰβοιιϑβθά, 411 σοῖς οἰτουτα- 
βίδῃοαθ ψψου αἃ ὩΘΟΘΒΒΑΥΥ Ὀγοάμοθ ἃ αἰ ΥΒ ΟΥ̓ οὗ Ἔχ ργθββίοη. ὃ 

2. Τα ἀουβίβ μοι παν ὕ6Θη Γαἰ86α ἀρδϊηβὺ {Π18 ΕἸ ρ18{16, Ὀθόδιβθ 
[π6 δροβῦ!α (1, 20.) 88 80 ὙϑυῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ τιθπτοποα ΗἩγπλθηθὰβ δηά 
ΑἸοχϑπάου, γα οὗ πὸ τηοϊηθηῖ. Ηδ τωθηοηβ {Π6πὶ ᾿μοϊ ἀθη Ά}}γ, 838 
γγ6}}- πον Θχδιρ 8 οὗ ουσῖηρ Β6] -οοποοῖξ, ἀπα [Ὁ πὸ Οἵ Γ ραγροβα 
Βαβι άθβ, αἃ8 ἢθ [88 4180 ἄοπθ ἴῃ οἰβαὺ ραββᾶρβ, δ {18 ρϑγιοὰ οὗὨ δϊ8 
Ἰἴ, νἱΖ. 2 Τιη. 1. 16., δηά 11. 17., τ ἤογα ᾿6 αἷἰβο ροϊηπίβ ουΐδ γ706}}- 
ΚΠΟΝ ΠΏ ΘΧΆΠΆΡΪ6Β ΟὗὨ ΟΥΤΟΓ, 88 ἃ δγηΐηρ [0 ΟΙΠΟΙΒ, δηὰ {818 ἢ6 «80 
ἀο68 1ποΙ] 46 η18]]γ.9 

3. 10 Πα8 Ὀ6θῃ δββοσίοα, {πα΄ {ποτὰ 18 8 οοπ γαάιοίΐοη Βούσθοη 1 ΤΊη,. 
ϊ. 20. ψΒοΙΘ ΑἸοχδηᾶογ 1ϑ τηθη ]οηθα ἃ8 ἃ μογοίιο, δηα 2 Τίμπι. 1γ. 14. 

1 Τιασγάμποτ᾽  ογκβ, ὅνο. γοἱ. 11. ὑρ. 96, 97. ; 410. το]. ἱ. ῬΡ. 8380, 391]. 
2. Τυϊά, 8νο. νοἱἹ, ἰΐ, Ρ. 164. ; 410. νο]. ἱ. Ρ. 368, 
8 Ἰυϊά. ϑνο. γο]. 1ϊ. Ρ. 224.; 4ϊο. γνο]. ἱ. Ρ. 40]. 
4 ΤΙροϊά. 8νο. ν0], ἱϊ. ΡΡ. 264, 265.; 4ϊο. νοὶ. ἱ. Ρ. 424. 
δ Τυϊά. ϑνο. το], ἱϊ. ῥ. 374.; 4ϊο. νο]. 1. Ρ. 488. 
4 Τρὶὰά. 8νο. τοὶ. ἱϊ. Ρ. 471. ; 410. γο]. ἱ. ἢ», 585. 
Ἶ Ἠυ᾽Β [πιγοἀποίίοῃ, ἰϊ. ὃ 12. ᾿ 
8 Οοἰϊότίοσ, ᾿πιχοά. δῇ Νοῦν. Τοβί. Ὁ. 432. 9 Πυρ, υδὲ ἐπρνὰ, 

ἘΝ 4 



δ52 Τηἐγοασμοίοη ἕο ἐδο Λῆειο Τ᾿ οεἰαηιοτ7ιζ, 

ὙΠ ΟΤΟ δα ͵ἰβ δὴ ΘΠΘΙΩΥ οὗ δι. Ραι]. Βυΐ {π6 ἀροβί]θ οδγθ γ ἀϊδπς- 
συ Βἢ 68 {π6 ᾿πα νι] τη [Π6 βθοοπᾶ ΕἸ ρῖ8.16 ἔτομὶ πἴπὶ ΠΟ 18 ποίοοα 
ἴῃ {π6 Βγβί, Ὀγ {Π6 δριϊποὺ οὗ ὁ χαλκεὺς, ἐδ τσογ λέν ἔπ πιοίαϊξ, οὐ ἐδφ 
8δηιι. ἸΒοΖα πὰ Βοϊζου πᾶν οοπ]θοίαγοα {παῦ μΒ6 ψγὰϑ [086 Ῥϑγβοῃ 
ὙΠῸ Δρροασγοὰ αὖ ὑπ6 Βοιηδῃ ἰσὶθαπαὶ διηοησ (86 δοσυβοσβ οὗ Ῥϑῃ]. 
ΤῊϊΒ, Βοναυοῦ, 18 οὗ 1016 τιοσηθηΐ, 48 ἔγοτα {18 ἤδπηθ Ὀθὶηρ᾽ νΘΤῪ 
δΟΙΩΙΏΟΏ, ἔπαῦα τημδῦ ἤαγα Ὀ66η δυπαγαδαβ οὗ ρϑύβοῃβ σγὰο Ῥοσα {6 
Ὠδιη6 Οὗ ΑἸδοχδηάοσ, 

Ιῃ βοσί, ΠΟΘΥΟΥ ΟΔΥΘΙΆΙΙΥ ἃ πα ἱᾺΡΑΓΕΔΠΥ ΘΧΘΙ 68 {86 Βέγ]6 οὗ 
{818 ΕΠ ρ 5616, νν}}} πα ὑπαὶ (16 ἰδηριαρσα δηᾶ σϑηϊὰβ οἵ {Π6 δροβίϊε οὗ 
1:6 δ }168 ρασνϑᾶθβ 1 [μτουρμουΐ; δηᾶ {πδῦ {86 δηϊτηαύϊπρ, υγραπῦ, 
δα δωοίπρ' παοῦγοϑ ὙΠΙΟᾺ 1Ὁ Ῥγοβθηΐθ, 816 80 ἢ} 88 Ῥσγοοθθάθα ἴτοι 
186 Ἠδατί, δη 4 ΒΒ ἢ 88 πο ᾿ταροβίου οου]Ἱὰ ᾿πλιίαίο.3 

ΙΥ. Τιοίῃυ, Βανὶπρ' θθθη ἰοΐν αὖ ΕΡΡΒθβαβ, “ ἰο οἴδυρα βοιῃθ ἐμδὲ 
ΤΠοΥ Βῃου]α ἰθδοῦ πὸ οἵαν ἀοοίγϊ θ᾽ ἴῃ {π6 οἰ υγοῖ ἴῃ {Π|4ὺ οἱἴγ, 88. 
Ῥδὰ] πυ7γοίϑ (818 Ερ18116 οι ον ἰο 1πϑίγαοῦ ἴηι τ [6 Θἤο166 οὗ ΡΓΟΡΘΓ 
οί οοΥ8 ἴῃ (ἢ6 οἰ υγοί,, 88. »76]] δἃ8 ἴῃ ὑπΠ6 Θχθγοῖβα οὗ ἃ σθρᾳϊα" ΤῊ] ΠἸΒΕΓΥ. 
Αποίδοῦ δηὰ νυ 1Υ πωροτίδηῦϊ ραγί οὗ {π6 Δροϑβί θ᾽ Β ἀθϑιρῃ τγᾶϑ ἴο σδυ Π]Οἢ 
1818 γουησ οὐδηρ δύ ἀραϊπϑὺ {π6 ᾿πῆμποησο οὗὨ 086 ἔ]86 θοῇ θσε 
(ΛΠ μδ6 118. ὑμιη 8 {ΠΟῪ Το γο Εὐβ86 168), γμο, ὈΥ͂ {ποῦ διιδύ]6 αιβίϊπο- 
ΤἸΟὴΒ ἃπα 6 πα} 1688 σοη σου οσβί68, μδα σουγαρίοα [Π6 ΡΟΣ δηα βιτα- 
ΡΙΙΟΙγ οὗ τὉπ6 (ἀοβρθὶ; ἴο ῥγβββ Προ ᾿ϊπὶ, ἴῃ 41} ἢϊ8 ῥγθδοῃϊηρ, ἃ 
οοηδίδηἑ τοραγὰ ἴο {π6 1ηζογαβίβ οὐ ργδοῦϊοαὶ το σίοη ; δηα ἴο δηϊηδίθ 
δπὰ ἴο 86 ρτοαίοϑἑ αἰ] ροπσοο, βαο] ιν, ἀπα Ζοαὶ, τῃ (δα αἰβοπατρα οὗ 
[8 οοοὄ. ὍΤδὸ ΕΡΊ 816, ὑμβογϑίοσθ, οοῃβιβίβ οὐ ἰὕχθθ ραγίϑ ; ΥἹΖ. 

ῬΑΈΤΙ. 77ο 7ηϊγοάμοίϊοη. (1. 1, 2.) 
ῬΑΒΤ 11. 7πειγιιοίοηα ἰο Τιπιοίδῳ ἤοιο ἐο δοῆαυο ἵπ ἐδο «ἀηιϊπἐδέγαϊοι 
9 ἐλε Ολιγοὴ αὐ Ἐρλοβιδ; ἵπ τολϊοῆ, 

5ΕΟΊΤ, 1. ΑΠοΥ τοιϊηάιησ ΤΊ ΟΤΕΥ οὗὨ [16 μαῦρα ψ  ῖοῖ μα Ὀδθη 
οοτηχμ θα ἴο δϊτ, ΥἱΖ., ΤῸ ῥγδϑοῦνα {Π6 θυ οὗ {π6 ἀσοεροὶ 
δρδϊηβὺ [Π6 ΡΘΓΠΙΟΙΟὰΒ ἀοοίγ! 68 οὗ [86 [1186 ὕθδοοσβ (εηυταογαίθα 
δΌονΘ) 056 Ορὶ πη ἰ6ἃ ο ἔτι νοϊουβ δοηγον σβῖ68, δπᾶ ποῖ ἴο 
8 ΠΟΙΥ 116, δι. Ῥδὺ] βῆῆονγβ {π6 86 οὗἉ {π6 Ιὰνν οὗ Μοεββ, οὗ ψθιο ἢ 
ἴμ686 ὕβδοιθῦβ 6 γ6 ἱρῃοσδηῦ, ὙὍΤμΐβ δοοουηῦ οὗὨ [86 αν, Π8 
ἈΒΒΊΤΘΒ ΤΊΊΟΙΠΥ, γὰ8 ἈΡΎΘΘΑΌΪΟ ἰο {Π6 ταργθϑοηίδίιομι οὗ 11 ἴῃ 
[86 (ἀοβροὶ, τῖῖῃ τΠ6 ῥσθδομῖηρ οὗ ψ  ο ἢ6 τγᾶ8 ᾿π γαβίοα, (1. 8 
--11.) Ηανὶπρ' πηθπίϊοποα {πὸ Ο8ρ6], {ππθ Δροβι16, ἴπ {86 []- 
Ω688 οὗ ]8 Ὠδαγῦ, τη} κ68 ἃ ἀἸργβββίοη [0 βχρσθβϑ Β[8 σταϊίυαα ἴο 
(ἀοὰ ἱπ οΑἸ]Πὴρ πὶ, 80 μα ὕθθῃ 8 ρδγβθουΐοσ, ἰο {μ6 ΟἸ γιβῦδα 
ἴδ: ἢ δηα ταϊ πἸϑίθυαὶ ΟἿΟΘ: δῃα οὔϑογνθθ, ὑμαΐ {Π18 ἔΆΥΟΌΣ ττἃ8 
αχίθπαρα ἴο πὶ, ἐποιρὶ 80 ὉΠ ΥΟΥΠΥ, 88 ἃπ Θῃσουγαροηχθηῦ ἰο 
41} {παῦ Βῃου]α Ὀ6]16 να 1π ΘΥΘΥῪ ἕμίατο ἀρὸ. (12---20.) 

ΞΕΟΤ. 2. Ῥδὺὶ ἰθῃ ῥγοοθθαβ ἰὸ ρίνθ ΤΊ ΟΠΥ ραυύϊουαϊαν ἰηβίγαο- 
ΤΟΏΒ, 

8 ̓. ΟΟΠΟΟΥΪπηρ {Π6 ΤΊΒΏΏΘΥ ἰπ ὙΒΙΟΒ αἰνῖπθ ουβ ἢ Ρ τγ88 ἴ0 Ὀ6 Ῥογίογσπιθὰ ἴῃ (8 
Ἑ μοβίδῃ οδβυγοὶ. (11.) 

1 Ηυρ, ὅπ ἴσο: Σ᾽ (ὐϊέτίον, Ιοἰσοᾶ, δὰ Νοῦν, Τοβί, ὑ. 482. 



Οηἡ ἐλο γε Ἐρέδιϊο ἐο ΤΊ πιοίλιψ. δ8δ8 

8 ιἱ, σοποογηίηρ (86 αὐ Δ᾽ ΒοβίϊοηΒ οὐ (86 ῬΘΥΒΟΩΒ σβοτλ ἢ6 νγᾶ8 0 ογι δίῃ Οἷ5}}008 
δηὰ ἀοβοοπβ οὗ (δαὶ οἰατοῦ. (111.} 1 

8 ἢἶϊ, ΑΥΟΣ ΤΟγοίο  ρ [86 στοαὶ οογγυρύϊοἢ8 ΜΓ Β1ΟΒ ΤΘΓΘ ἰ0 ὈΓΘΥΔΙ] ἴῃ {116 συγ ὶ 
πη Γαἴαγα {ἰπη68 (ἷν. ]---ὖ.), (86 Δροβί]6 ἱπείσυιοιβ "ΓΔ ΟΙὮγ, 
1. Ηον ἴο δαρροτὶ {μ6 βδοσγϑὰ οδβδγβδοίθσ. (6--16.) 

. 2. Ηον ἴο δαπλοη θα ἃσοα τηθὴ δηὰ ποιηθη (Υ. 1, 2.), δηὰ ἴῃ τῆδὺ ΏΔΠΠΟΣ Πα 
ββου]ὰ ἰγοαὺ πὶάον (8---16.), ο]άοθγβ (17---.19.). διὰ οἤδηάθγβ. (20, 21.) 
Απηρδχοά δΓ6 ΒΟΙῚ6 ΒΕΓ ΟΩΒ ἰ0 ΤΊ ΠΊΟΙΠΥ ἈἸηλ861, (22--- 24.) 

8. Οοποοτηΐπρ ἴ86 ἀυζ168 οὗ β'ανϑ. (υἱ]. 1, 2.) 

ΞΕΟΤ. 8. ΘΟΠἀδμ.η8Β {ΥὙἸἘΕΠὶπρ ΘΟΠΓΓΟΥΘΙΒΙΘΒ δηα Ῥογπϊοίοιιβ αἰβραΐθθ, 
ΘΘΗΒΌΓΕΒ {Π6 ΘΧΟΘΒΒΙνΟ ἰονα Οὗ ΠΊΟΠΘΥ, δηα οδδγροβ (86 τἹΟὮ ἰο ὈΘ 
ΤΟΝ ἴῃ ροοα ποσκϑ. (ὙἹ]. 111.--19.) 

ῬΑκτΥ 111. 7Τλε Οοποϊμδβίοπ. (20, 21.) 
Υ. ΑἸΙπουρ [π6 ὀγτοτβ οὗ (86 7. ΑἸϑιηρ' ἰΘδο 6 78 αὖ ΕἸΡ6βαβ, ν᾿ μι ἢ 

σᾶνο τῖθα [0 δέ. Ῥδ0} 8 ΕΡΊ8|168 ὑο ΤΙμλοίμυ, δυο Ἰοηρ αἸβαρρααγεα, 
γοῦ “(16 Τρ 8.168 {μουυβοῖνοβ ἅγα 8}}} οὗ ργϑαῦ 86, 38 ΠΟῪ Βοῦνα (ὸ 
ΒΟΥ {Π6 1πιρ᾿οὐγ οὗὨ 1116 ῬΓΙΠΟΙΡΙ6Β ἔγομλ τ ἢ1οἢ {Π 686 ΘΥΤΟΤΒ ργοσθϑαθα. 
ΕδῪ [86 Βδπλ6 ὈΥΪΠΟΙ 68 8ΓΘ δρῖ ἴῃ ὍΤΟΥ 856 ἰο ρῥγοάιμοβ θυΤῸΥΒ δηά 
ψσ68, τ πο ἢ, ἐπουρὰ ἀΠΠδγθηῦ 1ῃ πδπλθ ἔγοιῃ {8086 ἢ ]οἢ ργανδ δὰ ἴῃ 
ἘΡμϑβὰβ ἵπ 1ηΠ6 Δροβί]θ᾽ 8 ἄδυϑβ, 8.6 Ῥγθοίβοὶυ οἵ {Π6 βαπηθ [ὶπα, δηᾶ 
Θα.ΔΠ1Υ ῬΘΓΠΙΟΙΟΊΙΒ. ---- ΤΠ686 ΕΡΙβι168 ἀγὸ 1 Καύσιβα οὗ σγοαῦ 88 1 {86 
Ομυγοῖ, 88 ΤΠ6Υ ὀχμῖθιῦ ἰο Οτιϑύδη ὈΙΊΒΠΟΡΒ δηα ἀθάσοηβ, 'ῃ ΘΥΘΥΥ 
866, {πΠ6 τηοϑὲ ρογίδοι 146 οὗ {π6 ἀυΐϊε8 οὗἨ {ποῖτν {πποίϊοη ; ἰθαοῇ [Π6 
ΤΩΔΏΠΘΥ ἴῃ ὙΠΙΟῺ {μ686 ἀυ169 βου Ὀ6 ρογίοτιηθα ; ἀθβοῦῖρα {86 
408} οδί!οηΒ ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ ἴῃ ἴΠ086 0 Δϑρῖσ6 ἴο βιιοἢ ΠΟῪ δηἀ ποπουγ- 
ΔΌΪΟ οἷδήοθϑ, πὰ οχρίδιϊη (6 οηᾶβ [ὉγΣ οὶ 686 ΟΗ͂ΘΘΒ ὑοῦ 
ΟΥΡΊΠΑΙγ ᾿πβεϊ αὐ ρα, ἀηὰ δα 8.}}} οομ πυϑα 1 [86 ομυτοῇ. 

“ ΤῊΘ ΥΘΥῪ Βαιλ6 ἐπ ηρΒ, ᾿πά 664, [86 ἀροβίϊθ, αδουΐ {16 Βδιγθ {Ἰπ|6, 
πτοίο ἰο Τιΐα8 τη Οτείθ; Ὀαΐ ογ Ὀσιθῆγ, Ὀθόδυβα ἢ6 νγαὰβ δὴ οἱ ἄδὺ 
86 τλογ6 ΘΧΡΟΣΙΘΟ6α τηϊηϊϑίου ἤδη ΤΙπιοίηγ. Νανογ 6 1688 {Π6 χα- 
Ῥϑίοη οὗ [686 ργθοθρίβ δῃα ομδῦραθ 18 ποὺ ψιμπουΐ 18 π186 10 [6 
σἤ ΓΟ 501}}, 8 1ῦ πλοῦ Ὧ8. ΠΊΟΓΘ ἀΘΘΡΙΥ 86 η810]6 οὗ ὑμὶν ργααῦ 1- 
Ρογίαῃοθ: πού ἴἰο τῃϑηθοη {παΐ, ἴῃ {πα ΕΡΙΒ116 ἰο ΤΊῦαΒ, [Π6ΓΘ ΓΘ 
{ΠΠηρ8 ΡΘΟΙ ΙΑ’ ἴο 1861, ψ ]οἢ ΘΠμδηοΘ 118 ναϊαθ. ἴῃ ββογῦ, [86 
Ἐριβι105 ἰο Του δηὰ Τιΐαβ, ἰακθη ἰοσοίμαν, σοπίδιπηρ ἃ [Ὁ]] 
δοσουηῦ οὗ {Π6 408} σαὐ!οηϑ δηα ἀαἴ168 οὗἩ [16 ταϊηϊδίουβ οὗ ἴπ6 (οβρεὶ, 
ΙΏΔΥ δα ΟοΟμϑιἀογθὰ κ8 ἃ σομηρίοεία ὈοὰΥ οὗ αν: 6  Υ-1Βριγοα δοοῖθ- 

 1π υδβίπρ 115 ΟΧΡΓΟββίοη ---- Ογεαΐί ἐς ἰδ πιψδίεγῳ οὔὨ σοαϊπεδ5 (ἰἰϊϊ. 16.), 116 ΔΙΡΟΒ1]6 18 
ἘΘΠΟΓΆΙ]Υ͂ Βα ρροβοά ἰο δ᾽} υὶα ἴο τπ6 Βοροἢ) Ἰηγϑίοσίοβ. 4.8 ἴΠ080 τηγϑίοσίοβ ἤδυθ Δί νναΥ5 ἃ 
ΤΕΙΈΓΟΠΟΘ ἴ0 βοῖὴθ ἀδὶζγ, {Π18 οἰγοιπιδίλησα ΚΤΘΔΌΥ ἔΑΥΟΌΓΒ --- ποῖ ἴο Β6Υ͂, σοηἤγιη8 --- ἴῃ 0 
σοιππῖοη τοδβάϊης οὗἉ 1115 τοχῖ, τ ΐἶοἢ 48 Ὀθοη 80 τηυςῇ οοπίτογογίοα : ΤΟΥ, ἰἶ 0 τηρητῖοι 
᾿δα Ὀδθη τηδὰς ἴπ [18 σλ90 οὗ ἃ (04, βιιοῖ δἢ Οηιϊδβίοπ σου μᾶνο τηαἰπιοᾶ 1[Π6 ΔρΟΚ110 Β 
ἀοβοσιρίοη ἴῃ ἃ τηοδβὺ 6586 114] ροῖηξ, δῃὰ οὐδεουγοά ἴμ6 ὈΘΔΌΙΥ οἵ Πἰ8 ἤπι6 ΔΙ] πβίοῃ. (Βτο- 
Κ6}}᾽5. [)δοοῦγβοβ, Ρ. 421. ἠοῖθ.) Οὐ τ86 πρποῖ ᾿ἰραῖοα αιοβίίοη τοβρθοιϊίηρ πὸ τοδάϊηρ 
οἵ Θεός ἰπ 1 Τίπι. 11], 16. τη τοιάοσ ν}}} πὰ ἃ ροσβρίοιιουβ διδίοιηθης οὐ (86 ενὐϊάθηςο ἴῃ 
Με. Ηο]άεπ᾿ 8 δεγίρίαγο Τοβεϊπιοπίοβ ἴο τὴ6 ὨΙν πἰὙ οὗ οὐ Τωοτὰ 65.858 ΟἸτίβῖ, Ρρ. 181 -- 
.88. ὙΠΟΙΘ ἴ5 δὴ οἰ θογαίθ οβϑαύ Οὐ [18 ραβϑδρα ἱπ ἴπ6 ΟὨγδιϊδη ΟΌΒΟτνΟΥ ἕοσ 1809, 
γο]. 1. ΡΡ. 27] ---277. 8566 δἷ50 1)τ. Βοιτιδη8 ΟΥ οι] ΤΠ ϑϑογίατοη οα 1 Τὶπι. 11}, 16. 8νο. 
Ἰοπάοῃ, 1741. ΜΟΙ θα π᾿ 5 ΟὈβογνυδιίοπβ οη γαγίουβ ϑυ)θοῖ8, ΡΡ. 49---104. ϑνο. ᾿οπάοῃ, 
1778. ὍὯτγ. Ηδ]ε8᾽8 Ττοβδῖῖβο οὐ Εδῆ ἰπ τπ6 ἩΟΙΥ ΤΙ Υ, νοὶ]. 1ἱ. ΡΡ. 67---104., διὰ γΥ. 
ΝοΙΔ ἢ Β Ἰπα4Ό  ΓΥ͂ ἱπῖο τῃ6 Ιπίρστῆν οὐἩ πὸ ατοοκ αυϊκχαῖο, ΡΡ. 274--- 276. Βυῖ (ἢ διϊ]οβὶ 
γιοῦ οὗ (δ6 ονίάθησο, θοΪἢ Ἔχίογηδὶ απ ἰπίθγηδὶ, ἴῃ ἵπνοῦν οὗἁὨ 1Π|8 τολάϊηρ, γν}}} 6 Του 
ἴῃ (1Π6 ον. 1)χ. ΗἨοπάογβοηβ “ ατοῦῖ ΜγεβίοτΥ οὐ Οοα Ππο88 Ἰποοηϊγονογ "6" (Ιλ άοη, 
1830). [Οἡ τὸ ΟΥΠῸΥ διάα τοίοτοιοο ἸΏ. ὕ τηδὰς τὸ Ὦγ. δανίάβοιι 8 “" Β1 0] 10] Οὐϊες σι," 
ἰ!. 382--- 4083., ἀπὰ ΤΥΟρΟ 1088 “ Δοοοιηῖ οἵ ἰδο Ῥυϊιοα Τοχι," Ρρ. 227---291.} 



δδ4 ]Τηϊγοαμοίίοπ ἐο ἐδλε Λύειο Τορίωπιοηΐ, 

σἰαείϊοαϊ σαποηδ, ἰο Ὀ6 Οὐβοσνθα ὃγ ἴπ6 ΟἸ τβύύβη οἱ οΓΡῪ οὗἁ 411] δοπ- 
Τὰ ΐοη8, ἴο {Π6 οπα οὗ [π6 ποι]ά. 

“ΤΠ6886 ΕΡι8{168, ἰμογοΐοσγθ, ουρμῦ ἔο 6 τϑδᾶ ἔγβαπθηίγ, δηα 1 
[86 ρτγοαίοϑὲ δὐϊθηθοῃ, ὈΥ͂ [ο86 ἴῃ ΘΥΘΓῪ ἃρ86 8π4 σοιηίσυ, ψ80 Βο]ά 
Βϑογοα ΟοΘΒ, ΟΥ̓́Τ ΔΟ πᾶνθ 1Ὁ 1ῃ υἱὸν ἴο οΟὐίδιη Π6ῃ : ποῖ οὐἱυ {παῖ 
ἘΠΘΥ͂ ΤΩΔΥ Τορυϊαΐθ {Π61Ὶ οοπά ποῦ δοσογάϊηρ᾽ ἴο {86 ἸΓΘΟΙΙΟΠΒ σοη δϊποά 
ἴῃ {6}, θαὺ {πμαΐ, ὈΥ͂ πιρα!δύϊηρ᾽ βου] ̓ν οα {Π6 ΒΟ] 6 μη οἤᾶτρθθ ἀ6- 
Ἰνογθα ἴο 411 {86 τηϊηϊβίοσβ οὗ {πὸ (ἀοβροὶ, ἴῃ (6 Ῥϑγβοῃβ οὗ ΤΊ ΟΤΗΥ 
δα Τιΐα8, ΠῚ. τη 8 τῆ 6 ΒΙΧΓΟΠΡΊΥ ᾿ηργοββοα ἢ ἃ βοηβα οὗ {ἢ 6 
πηρογίδημοα οὗὨ {ποῖ ἔπποίίοῃ, δμα οὗ {π6 ΟὈ]σαύϊου τ ΒΙοἢ ΠΙ6.ἢ οη 
ἰμοῖὰ ἴο 6 ἐἈ ΓΒ Ὲ}] 1ῃ αἸϑομαυρίηρ, Ἔν ΟΥΎῪ ἀαΐγ ὈοΙομηρίπρ' ἴο 1{. 
“1 18 οὗ πωρογίδῃσθ α͵8οὸ ἰο οὔβοσνϑ, {πδῦ, ἴῃ {π686 ΕΡ 81168, {Π 6 τθ 

ΔΙΘ ΒΟΙΩ6 Θχμ]οδίϊοηβ οὗ {86 ΟἸγιβίϊδῃ ἀοοίγποθ, πα βομθ αἰ βρ]αγβ οὗ 
δὲ, ῬαυΒ γἱ 8 δῃα οχρθοίδ!!οηβ ἃ8 8Π Δροβί]α οὗ Ογιβί, στ ϊο τπρογὶς 
ουν αἰζθηΐοη. ΕῸΣ 1 ἢ6 Βαα Ὀδθῃ, {6 δὴν οὗ {86 ατϑοῖκ ρὨ11ο- 
ΒΟρΡἢΘΓΒ, δῃ Βγροοσιίθ ὙΠῸ Π6]α ἃ ἀου]6 ἀοοίτηθ, ὁπ6 ἴοΥ [6 νυϊρασ, 
Δα Δποίθο. ΤῸΓ {Π6 Ἰδαγηρα ; δηᾶ 1 Η18 βϑθογοῦ νι θὺνΒ δῃα δχρϑοίδίξομβϑ 
Πδὰ Ῥϑϑῃ αἰβογθηῦ ἴσοι ποθ ψ ΠΟ. ἢ6 ῬυὈΪΙΟΙΥ ρῥγοίθββοα ἴο 186 
ψοΣ]α, μα σψουἹὰ παν ρίναμ, πὶϊπουῦ 41} ἀουδρύ, βομλθ 1η8: πιο η 
{βογθοῦ ἴῃ Ἰοίΐοσβ τυ θῃ ἴο βυθοῦ 1ηἰϊπηχαΐο ἔγιθηά8, Ὑοῖ, ἰβγουρδουί 
[Π6 ψΠΟ]6 οὗ [πΠ686 ἘΣ ΡΙ8[168, μο ἀϊβοονοσυ οὗ ἐμαὺ Κιπὰ 18 δάθ. ὙΤῇἢα 
ἀοοίτηθ οοπίδιπρα ἴῃ ἰμθηὶ 18 {ῃ6 βαὴθ τι {μα ἰδυσμῦ ἴῃ ἰδ6 
Ἐριβ6168 ἀοβισηῃοα ἔοῦ (16 ᾿πβρϑοίϊοῃ δηᾶ ἀϊγθοοη οὗἨ (ῃ86 ομαγος ἴα 
δϑμογαὶ: δπα {Π6 νἱθ 8 δηὰ ἤορ68 οι ἢ6 ΘΧΡΓΈΒ868 ἃγθ [δ ΒΔΠ16 
ὙΠ (Πο86 Ν ΒΙΟἢ Ὧ6 ὉΠΙ ΟΥΤΑΪΥ ἰδυρῦ τδη πα 0 απἰογίαιη. ΥΥ̓ δὶ 
ΒΙΓΟΠΡΘΓ ῥγοοίβ δὴ Μὸ ἀθβῖσα οὗ [Π6 δροβί!θ Β βι ποουῖυ δηὰ 1410} 0]- 
6688 {π8ῃ {Π686 ὕ᾽ 

Οα {86 κμπαεϑίφηποα οοἰπείάσηοες Ὀούνθθα {118 ΕΡΙ8116 δπα 86 Αοἱβ 
οὗ [16 Αροβί16β, βεα Ὁγ. Ῥαδϊογ Ηοσγῳ Ῥαυ]μο, Ομλρ. ΧΙ]. 

ΟΗΑΡ, ΧΧ, 

ΟΝ ΤΗῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ἘΡΙΒΊΤΕ ΤῸ ΤΙΜΟΤΗΥ. 

Ι. ΤῊΑΛΤ Ῥᾳὺὶ νγὰϑ ἃ ῬΥΊΒΟΠΟΣ ΠΘη 6 πτοῖθ {π6 βδαοοπμά ΕἸ ΡΙ8116 ἕο 
ΤΙμπιοίῃυ, 18 ουϊἀθηῦ ἔγοπι 1. 8. 12. 16. δῃᾶ 11. 9.;: δηὰ {πδΐ ἢ18 1πὶ- 
ῬΥΪΒοππηθηῦ ψγἃ8 ἴὴ Βομηθ ἈΡΡρΟΔΙΒ ἴγοι 1. 17.. 8πα 18 ὉΠΙΊΨΘΓΕΔΙΪΥ͂ 
Δἀμε4. Βαΐ, ὙΒΘΙΠΟΡ ἢ τυγοίθ 1Ὁ ἀυγίηρ Ὠ18 Ειγχϑί ἱπιργβοπιμθηΐ, 
Τοοοσδα ἴῃ Αοἱβ ΧχυΣ]., ΟΥἨ ΔΌΣ Πρ ἃ ϑεσοηπα ἸΤΩΡΥΙΒομτηθηῦ ἔθ ΓΕ, 18 8 
οἷηῦ {πᾶῦ 88 Ὀδθὴ πιυοῖ ἀἰβραΐθα. ΤΌΘ ΤΌΓΠΔΟΣ ορϊηΐοηῃ 18 δἀνοοσαίο 
Υ Ὦτβ. ΗἩδιπιοηά, Τυρμιίοοί, ΤἸμαγάπον, Ητιρ, ἀπά αν  ἄβϑοη ; δηά 

186 ἰαίίοσ, ὈὉγῪ Ὦγβ. Βϑηῆβοη, Μδοκηιριῦ, ἀπά Ῥαΐαν, Βιίϑῃορ Του] ηδ, 
ΜιοΔ46115, Ἐβοδοητ 16 γ, Νοδαπάογ, δηα οἴμοσβ.Ό ΤΠαὶ {86 1α8[-τ 6 ῃ- 
τοηθα ορίπίοῃ 18 πιοϑῦ οογγϑοῦ, γα ὉΠ1ῈΚ νν1}} ἈρΡΡΘΔΓ ἔγοτα {π6 [0] τὶν 
ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΔΙΙΟΏΒ : ---- 

1. Α οοἸϊαίϊίοη οὗ {6 ΕΡΙ81168 ἰο {86 Ἐρβοβϑίϑῃϑβ, Οοἱ]οββϑίδηβ, ῬἈΣΠ ρρίδηβ, δπὰ 
ῬΒΙ ποι (νυ ῖο ἢ ἀγα Κηόνῃ ἴο μάν Ὀθθ υυγιύθη ἀυγίησς δῖ. Ῥαυ 5 βγδί ᾿πυρυίδοι. 

᾿ γχ. Μδοκηῖρ Ῥχοῦ, ἰο 1 Τίμ, ϑοςῖ, ἐν. 



Οἡ ἐλὸ δϑεοοηὰ Ἐρίδεῖε ἰο Τὶ πιοίψ. δδὅ 

πιθηΐ), τῖιἢ 086 δοοοηὰ ΕἸ ἰδι196 ἰο ΤἰπιοίὮΥ, νν}}} βου ἐμαΐ (818 ἘΣρῖ8116 νγα9 ποὲ 
τὶ θη ἀυγίηρ ἰμ6 ἐἴὴ6 θη ὑμοθ6 Εἰ δι] 65 γγασα ει θη. [π 86 ἕοστηον ΕἸ 131:|68, 
[8:6 διῖμον οομ βάθη } Υ Ἰοοκοα ἔογνατὰ ἴο 818 1 ογαιίοη ἥἔτοσα οοπβηριηθηῦ, δηὰ ἢ}8 
ἐρΟΟαν ἀδραγίαυτγο ἔτοπι ἤοσμθ. Ηδ ἰ6}18 (6 ῬΒΠΠΙΡΡίΔη8 (ἰϊ. 24.), “1 ἰγυδβῦ ἴῃ {16 

ογὰ ἐμῇ 1 α͵80 πη 8617 88}8}} Θοσμθ βμοσιγ." ῬΒιθαοη Β6 Ὀ᾽ἀ8 ἴο ργϑρϑγα 20 Εἷπε 
8 Ἰοάρίπρ ; ΦΟΣῚΙ ἰσχυϑί," 8878 Π6, “ ταῦ ΓΠΓΟΌΡΉ ὙΟῺῸΣ ὈΓΑΥΘΙᾺ 1 88}4}} Ὀ6 φίνϑη υπίο 
γου." (νεσ. 22.) [ἡ 186 Εριδι]6 Ὀθέοσθ 8 Βα Βο] ἀβ ἃ ἰδηραμε οχίσγθπλοὶυ αἰ θγθηῦ : 
41 Δπὴ ΠΟῪ ΤΟΔΑῪ ἰο ΡῈ οἴἶεγοα, δηὰ [86 {Ππ|6 ΟΥ̓ ΤΠΩΥ ἀδραγίυγα ἰ8 δῦ δαπᾶ. 1 ἢᾶγνθ 
ἴουρσῃῦ ἃ ροοὰ ἔρβι: 1 Βανε Βηβῃθα τῇῪ οουγ8ΒῈ ; 1 Βανο Καρύ [86 ζ8 10}; Βοιοοίοσ "ἢ 
6 Γα 18 δὰ Ἂρ ἴῸΣ 6 ἃ σόν οὗ σὶ ῃὐθουβῃθββ, ΒΟ Ὰ ο 1,οτὰ, τὰς σρίθουβ 
ψυάρο, 888}} σῖγα τὴ δὖ ὑβαῦ ἀδγ." (ἰν. 6---8.) 

Αραΐπ, τβθη [86 ἔοσιμον ΕἸρ 8.168 σοῦ τσ απ ἔσο Ἐοπλθ, ΤΠ ΒΥ θὰ 1} 
Ῥδυΐϊ; δπὰ ἢ 18 Ἰοϊηθα νιϊὰ πὶπὶ ᾿ῃ τυ πρ ο [86 Οο]οββίδηβ, {86 ῬΒΠ]Π ρΡἴδηδ, δηὰ 
ἰο ῬΒΙ]ομλΟΙ. 6 Ῥγαβοηῦ ΕἸ 5.16 ᾿πὴρ|168 ὑδαῦ Β6 γγαὰβ δρβοηῖ. ΕἼ ΒΟΥ, ἴῃ [88 
ἴοτιμοσς Ερ βι168, ᾿ϑθμδ8 γγ8 ψΠῺ δὼ] αὖ Βοπια: “[ϊκ6, [86 Ὀεϊονοὰ ῥιγδίοίδῃ, 
δηὰ Πόηλ88, στοοὺ γου." [Ιπ ἴδ6 Ερ 8116 πον ὈΘίΌΓΣΘ 18: “ Ποιλα8 μδ(ἢ} {ΌΥβακθ ἢ 
ταθ, δανίηρ ἰονοα δὶ Ἡμθξαν ΓΙΑ, δπᾶ 18 ροη6 ἴο Τ᾿ βοβϑαϊοηΐοδ. ΟἾἼΟΘ ΙΏΟΓΘ: 
ἴῃ 186 ἔογιμοσ Ερίϑι16, Δίαστκ νὰ9 πὶῦὰ δὰ], ἀπὰ οἷ ἰπ βα] αἱϊηρ (86 ΟΟ]ΟΒ81:8Π8. 
πῃ {δ6 δ ϑεροῦ Ρ 8116, ΤΠ οί 18 ογάθγοαὰ ἰὸ Ὀσγίησ εἷτα πῖϊὰ Ὠΐηι, “ ΤῸΣ ΒΘ 18 
ΡτοδβιδὉ]6 ἴο τὴ ἴογ {86 τηϊ Ἰϑέγγ." (ἰν.11.) 

2. ΒΟ οἰγουμπιδίδηοοβ οὗ 80 }᾽8. ἱπιρ ἰβοηπηθηΐ, 88 Σοίδυσοα ἰοὸ ἴῃ {818 Ερ 8016, Δ.6 
σϊ οἷγ ἀϊθδγθηὶ ἔσομαι ἴ86 ἱππρυιϑομπηοηΐ σοϊαϊθα ἴῃ Αοίϑ χχυῇ!. 80,81. ὙΒΘη Β6 
ὙγᾺ8 ρογιχὶ 6 το ἀνγ6}} 8]οιθ ἴῃ δ]8 οὐ ἰγθὰ Βουβθ, δηἢ σχϑοοῖνθ 811 80 οϑπη8 ἰο 
ἴηι, δηὰ ῬυΌΙΙΟΙΥ [0 ργθϑοὶ ὑμ6 οβρεὶ, Ὀοὶπρ συκγάθα ΟὨ]Ὺ ΟΥ̓ 8 βδίπρὶθ βοίαϊοσ. 
Βυῖῦ 1Ὁ ἀρροϑδῦβ ἔγοπι 2 ΓΊηλ. 1. 16---18.. (μαῦὺ [Π6 ΔρΟΒ(18 τὴᾶ8 ἴῃ οἶοδϑο σοῃηβηομοηΐ, 80 
1μαῦὺ ΟἸΘΒΙΡΒΟΓΣΏΒ, ΟὨ }8 Θομιϊηρ ἴο Βοπιθ, δα οοπμϑίἀθγα] αἰ ΟυΪΥ ἴθ Βπαϊηρ 
Βίπ οὐ Απὰ {μδὺ ΟΥπι68 ὝΘΓΘ ΠΟΥ͂ ἰαϊὰ ἴο δῖ8 οαγρα νου αἰ δυο ΠΌτα [8080 
ΤΟΥΤΔΟΙΪΥ Δ] οσοὰ ἀσαίηϑὺ ᾿1π|, ΔΡΡΘΘΓΒ ἔγοσῃ 11. 9. ; ΠΟΤΕ Π6 8.058 ὑμαῦ 6 δι 78 
εοἰΐ, εὐοπ εἰπίο δοπάς, α8 α πιαίεγαοσίογ ; ῬἸΆΙΠΪΥ ἱταρ γί ταὶ Β6 τῶ ποῦ ΟΠΪΥ͂ 
δυγάροα οὗὨ 411 Ἰ:θεγίγ, θαῦ αἰ8ο (παΐὶ 6 νγὰ8 ἰόυπι, Ββδηα8 δηὰ ἔδεϊ, ἴῃ 8 6]086 
ἀυηροοῦ. Ὧγ. δίδοκηιρῃῦ {81} Κ8 0818 Ῥγ88 ῬσοΌΔΟΪΥ ὑπάδν 16 ῥγχγείθπορ ἰμαῦ 86 
Ὑ748 056 ΟΥ̓ ἴΠο86 ΟἸΒγιβδηβ το ΝΈΓΟ δοοιδβοὰ οὐ δβαυϊῃρ βεοῖ Βοιηθ οἡ ἔγαδ. 
Ἡδπος {86 ποτὰ πιαΐαγαοσίον (κακοῦργον), τ ΒΙΟἢ ἴῃ {118 Ῥαβ8αρ6 ΤΗΔῪ τθὰῃ [δαΐ {116 
ΔΡΟΒ016 νῦδϑ ἰγϑαϊθα 88 οὐδ οἵ [86 πογβύ οὗ οὐ πηῖη 18. 

8. Τμ6 βιϊυδίίοη οὗ δα], σβεῃ δα πτοία (818 ΕἸ Ι8.16, νγὰβ Ἔχ γα οἷ Υ ἀΔΏΡΘΓΟΙΒ, 
ΤὨ15 ἈρΡΡΘΑΥΒ ἔγοιλ 2 ΤΊπ.. ἱν. 6, 7, 8. απ ἔγομι νϑῦβα 10. ὙΒΟΓΟ, δὖ μ8 γϑι ΒΗΒΥΘΥΣ, 
8} τη6 ἢ ΤΌτβοοὶς δα, ΕὩΓΙΠΟΣ (νογβ6 17.), ἐλ ᾿ογὰ ἀοἰϊοονοα λἀίπι ὕγοπι ἰλο πιοιιλ οΥ 
ἐλὸ ἰΐοπ, ΟΥ ἴ86 στο γ οὗἩ Νατο. Απὰ ἴῃ νϑῦβα 18. Βα Βοροϑ ἐλο Ζογά ισἱδἱ ἀεἰῖυοῦ 
ἀΐπι ὕγοπι δυογῳ εὐὶΐ τσογὰ, ὃν ργοδεγυίηρ ἀϊπι υχιο λα ἀφασεπίῳ ἀϊπράοπι. “ΤῊ 8 νυᾶϑ 
τοίαἰ!γ ἀϊθδγθης ἔγοτῃ ἐμ6 βρβῃθθ ἐγθαίμηθης σοοοσάθὰ ἴῃ Αοίϑ χχυϊ,, δηὰ βῃονβ 
(δαὺ (818 ΕΡΊ8116 νγῶϑ τσὶ ἐὔδιι δὖ ἃ ἰδίδσ ροσὶοά ὑβδὴ [86 ὕγγο γϑαγβ᾽ ἱπη ργϑοηπηθηῦ 
τηοηθοηρα ὈγΥ [ἐὑκ6. 

4. 10 Δρρδδυβ ἴγοτῃ 2 Τίπι. ἵν. 18. 20. ἐμαῦ τ βθη {86 δροβίΐθ στοῖθ, δ Βαὰ ἰδίβὶγ 
Ὅσρη δὖ Ττοδϑ, Μιδίαθϑ, ἀπὰ Οογπῖθ. Τη8 νγὰβ8 ὁ ἀἰβοσγοηὶ τουΐο ἴσγοτα ἰμαὺ ἀ6- 
Βου 64 ἴῃ [86 Αςἴθ. ΑἾδο ἴῃ 2 Τίζω. ἱν. 18. 116 ἀββίσοβ ΤἸωοίμυ ἴο Ὀσίησ ΠῚ Βῖπὶ 
ἃ Οἰοαὶκ ἀπὰ ϑοῦγα Ὀοοκϑ νοι Βα Βαὰ οἷ δὲ Ττοαβ. Βαΐ ἴῃ δ᾽8 )οῦγπογ ἴο 1τα]γ ἴῃ 
Αοἷϑ χχγῖϊ. 6 ἀἸὰ ποῦ οοπιθ ἤθὰγ Τσοθβ. [0 18 ἔσθ δα νἱβι δὰ τμδὺ []δοθ οἡ 18 
ὙΆΥ ἴο Φοτγιβαίθμ, (Αοἰβ χχ. ὅ---7.) υῦ 88 {μ]8 νἱϑὶς το Τσοῦϑ Βαρρεπθα ἴῃ {86 
γϑὰν δὅ7, ἀπὰ ἴῃ ῥγϑβεηὶ Ερίβι]ϊβα 8 ποὺ πὶ ίθπ Ὀοίογα [86 γᾶς θὅ, ὑΠ688 Δγ(10]68 
ΓΟ ποῦ {μ6η Ἰοΐς Π6Γ : Τ0Σ Βα ποιὰ Βαγά!Υ Βᾶνα ἀοίαγοα βοπαϊηρ Ὁ ἴθ οπὶ ΤῸΣ 
δαύθῃ οὐ οἰσι)ῦ γοᾶτβ8. Ηδ ποιϊὰ χαῦθποῦ ἰᾶνο βοΐ [Ὸγ το ἰο (πβᾶγοα, ὙΒΠΘΓα Β6 
ὙΔ8 ἴῃ ὈΓΙΒΟῺ 7 ὙΘΆΓΒ; ΟΥ̓ΙΏΟΥΘ ΘΑΓΙΥ ΟἹ δ ῃγβῦ σοτηϊηρ ἴο οπια. 

ὅ. Δ Βαῃ μῈ σγοίθ {818 Ἐρ 5.16, 6 δὰ οἷν Ττορμίτηιιβ βιοκ αὖ Μιηδίυβ. (ιν. 20.) 
Βαὺ (18 σου ]ὰ ποῦ αν βαρρθοπθὰ οὐ ὑδ6 7υυγΠΘΥ ἴ0 «6γυβαίθηι, Ὀθοδα86 ᾿ΓΤΟρἢΠΪ- 
Ιυ8 Ὑῶ8 ΜῈ δι. 1 αδἱ Φογυϑαΐθα (οί χχὶ. 29.), δπὰ ἴῃ ἢἷ8 νογαρθ ἔγομλ 
Ομβασοα ἴω ΠᾺ}} δα ἀϊὰ ποὺ ἰομοὶ αὖ Μιϊοίυ8Β. [Ὁ 15 ΟὈνίουϑ, σΟΠΊΓΑΓΥ ἴο 0). 
1μαν ποτ᾿ β ΒΥροιοβίβ, ὑπαὶ ἐπ 6 ποσὶ νὶπὰ που] ποῖ 9 ον ὑμοτὰ ἴο ρχοσθθα ἔτ ΒΟΓ 
Βοῦμ ἔγοτι πὰ αἰοηρσ ἴμ6 οουϑὺ οὗ Αϑβἰ4. (Δςἰϑ χχνυὶϊ. 7.) 

6. Ῥδὰ! βαγϑ8 (2 Τί. ἵν. 20.) ἐμαῦ Εγαϑίυϑ ϑίαγϑά Ὀθμϊπὰ δ Οογίηιμ. ΤῈΘ ΔρΟΒι]6 
τηυδὲ ὑΒβογοΐοτα δανα ραβερὰ (ἰγουρ]ι ΟΟΥίπιμ οἡ ἐμαὶ ἸουτγηοΥ ἴο ἴζοπιθ, δίθασ γϑῖοἢ 
8 πισοία {μΐ8 Ερίϑ:]6. Βαυΐ ἔγοπι (ὑξδβϑαγθα (0 [{Ἀ}γ, ἴῃ Αοὐβ χχνἱ!. Β6 αἸὰ ποῦ Ρᾷ85 
[γουσὰ Οοτίηθ. Ὧν. Ἰωαγάποτ᾽β ὕνγο οὐ)θοίομβ ἴο {818 δγραμιθιῦ ΔΥῸ ποὺ ϑ8ι18- 



δδθ Ζιϊγοασπμοΐέτοτι ἰο ἐδο οι Τοδίαηιοηί, 

Τλοίοσυ. ΕὟὌΓ [6 ΒαΥ8 ἰμαΐ Εγαβέυϑ βίαγοα Ὀομϊηα αὖ σον πμθη δι. Ῥδὺὶ Ἰεῖ μα 
οἷ ἴο ρὸ ἰο Φογυβδίθῃ, (πουσῃ ΤΠοίμγ, τὸ 85 ὑΒθὴ 1 80. ῬΔῺ], ταϑὺ Βανα 
Κηονῃ ὑμαῦ οἰτοιιπηδίδηςοθ, Ὀὰὺ 50. Ῥαὰ] ΟὨΪΥ τῖδῃθα ἰὸ τοπιηᾶ Ὠϊπὶ ΟΥ̓́ 1{,--τ οὐ δ6 
Τηθη οη8 18 ϑίδυ, Ὀδοϑυβα ἢ6 τῦῶᾶϑ δβοηῦ ὈΥ δὰ] ἴγοη Ερβθβϑὺϑ ᾿πίο Μδοράοηπία 
(Αοἰβ χῖχ. 22.) ; δπὰ πσβδοη Ῥδα], σοϊπρ ἔθ γα 8180, το γηθα ἰοὸ Αβῖα Μποσ, πο ἀἰά 
ποῦ τοίυση τ ἢ} ἷπι, ποῦ Ὀοϊηρ τιθηςοποα ἴῃ Αοἰβ χχ. 4. 

ΤΠ6 τοβαϊῦ οὗὁἨὨἁ {π6 ῬὈγοοθάϊηρ οὐβογναίοηβ 18, ἐπα (818 ΕἸ ΡΙΒΕ16 νγὰϑ 
στο Ὀγ δὰ] αἱ Εομλο, ἀπὰ ἀυγίηρ' Δη ᾿πρυϊϑοητηθηΐ ἀἰἴδγοηΐ ἔγοπι 
{πα΄ τοσογάρα ἴῃ Αοίβ χχυ. δ] Ἀρρϑαᾶγβ ἴο αν Ὀθθῃ σγαϊθαβοά 
ἔγοϊῃ [18 οοῃβποιηθηΐ Α. Ὁ. 63, πα, φἰῸΥ νἹβι τ ηρ' Βανοσαὶ ΟΠ ΓΟ 68, 
τοίη α ἰο Βοπηθ ΘΑΥΥ ἴῃ 6ὅ; ψΠογα, αἴοσ θη Θομβποα ταίΠῸΥ 
ΤΏΟΓΘ {ἐμ 8 ἃ ΥΘΆΓ, ἐῦ 18 ΌΠΟΓΑΪΙΙΥ ἀρτορα {παῦ Πα βυϊογθα τηδγίυσάοπι 
Α.Ὁ. 66. ΝοΥῦ, 88 {16 δροβίίϊβ γϑραυϑϑίβ ΤΊΩΟΙΒΥ ἴοὸ δοῦλα ἴο Π]πὶ 
βείοσε ψιηίον (2 ΤΊμ. ἱν. 21.), 1Ὁ 185. ῥσόρδῦ]6 (δῦ {818 ΕΡΙΒ116 νγδϑ 
νυ ΐθη ἴῃ [86 τηοητῃ οὗ Ψυ}γ οὐ Αὐυρπδὶ Α.Ὁ. 66. 

11. Τὸ 18. σΘΠΟΓΆΙΥ͂ ΒαρροΒΟα {παὺ ΤΊΠΊΟΙΠΥ 88 αὖ ΕΡβθϑὰβ θη 
Ῥαι] νυγοΐθ 18 βοοοῃᾷ Ε ρ᾽β616 ἴο ἢϊπ. ΤῊϊ8 ορϊηΐϊοη 18 δἀνοσαίοα ὈΥῪ 
Ὠγ8. 1,μἀγάποσ, Βθηβοη, δηαὰ Μδοϊκηιρσμί, θαΐ 18 ορροβθα ὈΥ ΜΊΟ 6118 ; 
ὙΠῸ 88 δῆονῃ ὑμαῦ ΤΊΠΊΟΥΠΥ νγᾶ8 τηοβὺ ργΟΌΔΌΪΥ ΒΟΙ ΠΟΤῈ ἴῃ 818 
Μίποῦ θη Ῥδὰ] βοηῦ {Π18 Ἰο ον ἴο πῖπα, Ὀδοδιιδα {μ6 Δροϑ]6, ὑοιναγάβ 
(πὸ οἷοβα οὗ {π6 ἔχβὺ οπαρίθυ, θη 0 η8 βου γα] ῬΟΥΒΟῚ8 Ὑν}1}0 αὐτο]: ἴῃ 
(παΐ τορίοη, δηα αἶδο Ὀδθοασδα (2 Τιμ,. ἵν. 18.) Βα γτοαποϑίβ ΤΊλοίῃν ἴὸ 
ὑγῖπο ἢ Ὠἰπλ ἐλθ οἱοαΐ, δοοίδ, απά ρατοϊιπιοηῖα, ὙΠΟ μα δὰ [Ιοῖϊ 
ὈΟΠΙΠα Ὠϊπὶ αὖ ΤΥΟδΒ; δπα Ὀδθοδιιδα Τ ΎοαΒβ ἀοθϑ ποῖ 116 ἴῃ {δα τουΐα 
ἔγοιῃ Ερβθϑυβ ἰο ἤοσηθ, ὕο ΒΊΟΝ Οἱ ΤΟΥ γᾶ ἀθεὶγθα ἴο “τᾶ Κοὸ 
Ἰιαβίθ 0 σοπια ἴο δῖτα Ὀοίοσο νγυϊηίοσ." (1ν. 21.) ΜΊΟΒΔ6118 οοπο] υάθα, 
{πδγοίοσο, ὑπαὶ δὰ], ποὺ Κπουιηρ' ΘΧΔΟΥ ΠΟγΘ ΤΠΠΟΙΔΥ νγα8, τοῖα 
(0 κἰπιὶ {Π|18 ΤΕ ριβ616, σνοἢ 6 ᾿πίγυδίοα ἴο 4 βαΐβ ρούβοῃ (βοτὰ Ὁ. 
Ἰθοπβοὴ ΒΌΡΡοΟΒΘϑ ἴο πᾶν θη Τυομῖουβ) {πὸ ν88 ἰγανθ!] σ᾽ Ἰηἴο 
Αϑι Μίηοῦ, ἢ δὰ ΟΥΔΘΡ ἴο ἀδἸνοῦ 1Ὁ 10 δηλ ΠΘΓΟνΟΥ 6 ταϊσπὲ 
μα μ1πλ.3 

111. Τῇ ἱπηπιοαϊαίθ ἀθβῖσῃ οὗ Ῥδὺ] ἴῃ τυ ηρσ (818 ΕἸ 8116 ἴὸ 
ΤιποίμΥ, νγᾶ8 [0 Δρρυῖ86 ῃΐπὶ οὗ {Π6 οἰγχουμηδίδμοοϑ {πα μαα 6 Ά]Π6η 
᾿λπ ἀυτησ 18 βθοομα 1 ρυβοητηθηῦ δὲ ἤοιμθ, δπα ἴο γεαμαβί ἰιΐπὶ 
ἴο σοηι6 ἰο πίῃ ὈΘίογα ἔπ ϑηϑαΐϊηρ υἱηΐοσ, Βαΐ, Ὀαϊησ πἀποογίμϊῃ 
ψ ΠΘΙΠΟΥ Πα βμου]α ᾿ἰνο 8ο ἰοηρσ, πα ρσᾶνθ Ὠϊτα ἴῃ {Π18 ἰοίου ἃ γαγιοῦῦ 
οὗ δἀνίοββ, ὁμασρθδ, ἃηα Θηθοιιγχασθιηγθηΐβ, [ὉΓ {π6 [108] ἀΙβοπαγσα οὗ 
118 υϑτηϊδίξογιαὶ ἐμηούοηβ, ἢ ὉΠ6 Βο]θυμηϊῦν δπα αἴβοίοη οὗἩ ἃ ἀγὶην 
Ραγθηΐ; ἴπ οὐάογ {παΐ, 1Γ ἢ6 βῃου]ά 6 ρυὺ ἴο ἄδαίῃ Ὀοίογα ΤΊΟῦΠ 5 
ΔΥΓΙΨΑ], [Π|6 [088 τσ [πῃ ΒΟΙη6 ἸηΘάΒαγα 6 ΘοΟπιροηβαίθα ἰὸ Πῖπὶ ὈΥῪ 
{Π6 18 ΓΟ Οἢ 8 σοηΐαϊ 6 1ῃ {}}18 Δαταῖγαθ]6 ΕἸρΡ15116. ἢ {818 νον, 
ΑΙΌΟΥ ἜΧρυ ϑβίηρ ἢ18 δἴθοϊϊομαϊθ σομσθγη [ὉΣ απ, 6 δχμογίϑ ϊῃ ἴὸ 
ΒΌΣ ἋΡ {6 σιν μοὶ μΒαα θ6θη σοηίοσγοα ἀροὶ μἶτα (2 ΤΊ. 1. 2 -- δ.); 
ποῦ ἴο Ὁ6 ἤπεοα οὗ [6 ἰοϑίμιη ον οὗ {π6 Ἰμογχά, ποῦ οὗ Ιδὺ} 8 βυβεν- 
1ηρ8 (6---16.}); ἴο πο ἔαδύ {|186 ἔογμι οὐ βουμα σψογάβ, ἀῃα ἴο συδτγὰ 
1ῃγ 1014 016 ὑπαῦ σοοά ἀδροϑῖξ οὗ (ἀοβροὶ ἀοοίτιμθ (1. 13, 14.), ἡ ΒΙΟᾺ ἢ 6 

ι ῬΑΪογ 5 Ηογῷ Ῥϑ]π8, ΡΡ. 8308 ---805.; ΟαἸπιεί, Ῥγοίδοεθ βὰῦ 164 βοοοηὰθ Ερίἴσο ἃ Τὶ" 
σηοῖπόο; Μϑοκηῖρμι δ Ῥγοίδοο ἴο 2 Τί). δβεεί, 1. ; 1... Βοηβοῃ β Ῥγοίδοθ ἴο 2 Τίμι. ρρ. 501 
--517.. ΜΙΊΘΙΔΟ 158 [ηϊγοά. νοὶ], 'ν. ρὑΡ. 168 --177.; Ιλγάποτ᾽ ΤΟΥ ΚΒ, ϑνο. νοὶ. νἱ. ὑΡ. 3838 
---575.; 410. νοΐ. 111, ρΡ. 8308---321. 

2. Μιςοἢδο]18, νοὶ. ἷν. ὑρ. 161---164 



ΟἈ {ἐμὸ δεοοπὰ Ἐρίβεϊο ἐο Τὶπιοίδγ. 657 

Ὑγ88 ἴο σοιητηύ ἰο {1{Π|π|} πηθη 0 5ῃοι]ἃ 6 8016 ἴο ἐοδοῖ οἱ οΥϑ 
(1.1, 2.); ἴο δηϊπιαύθ ἴτὰ ἴο ϑηάυγο, 1} Τογ 46, ρουβθου 108 ΤῸΓ 
{π6 Ε86 οὗ {86 (οβρεὶ (1. 8---18.}: ἴο ΒΌΡΡΓΘΒΒ δῃᾶ ἀνοϊά Ἰορομπηδοῆ οι 
(14. 23.); ἴο ἀρρύονθ Ὠἱπηβο] ἃ Γι} ταὶ ηἰβίοσ οὐὨ ἴπ6 ποσὰ (1ὅ--- 
22.}; δπᾶ ἴο ἔογθνατγτη ἤἢϊτ οὗ 1π6 Ῥ6γ}]8 οὗ (886 ᾿αβϑὶ ἄδυβ, ἴῃ οοῃδβο- 
4υθηοα οὗ σοκοα ΠυροοΥ 108] ΒΘ ἀπο 8 ἀηα θηθηχῖθθ οὐ {π6 {γι}, 
ὙΠῸ ανθη ἰθθὴ Ὑ6Γγ6 ὈσρΙππίηρ ἴο σῖβο ἴῃ {π6 σμυσοῦ. Τἢθβα δι. 
Ῥδὰ] δαπιομβῆθβ ΤΊ ΟΤὮΥ ἴο ἢδα, σ᾽ νῖηρ Βῖπι γασιουϑ οδυι 008 ἀραϊηϑὺ 
1Π6τὰ. (111.) 

ΙΥ. Το ΕΡΙΒ616 {πογοίογο οοηβιβίβ οὗ ἴἄγθο ραγίβ; ΥυἱΖ. 

ῬΑΒΤΊΙ. 7726 7πθοτίρέϊοπ. (ἰ. 1---ὅ.) 
ῬΑΕΤ 11. “Ἢ Ἑτλογίαϊίοη ἐο Τιπιοίδ, 

ΞΕΟΤ. 1. Τὸ αἸ]Πρόποθ, ραΐθηοθ, δπα ΣΉ 688 1η Κοορίηρ {86 ΤΌΓΠὶ 
οὗ βουπα ἀοοίγ!ηθ6, ἴῃ  ΔΙΟΝ 18 Ἰη γοἀποθα δὴ δδοιπρ' ῬγΆΥΟΥ ἴῃ 
Ῥ6 μα} οὗἩ Οποβιρβοσιβ. (1. 2 -- 18.) 

ΒΕΟΤ. 2. Τὸ ἐοσε 6 ἀπάογ ἃ] οοπ8 δηα μουβοουοπβ, ἴο 46] ἵν 
[86 υποοττρίθα ἀοοίτίπθ οὗὨ {μ6 (ἀοβρβὶ ἴο οἴϊιϑγβ, ἀπά ἴὸ ρυσγιγ 
οὔ 8. (11.) 

ΞΕΟΤ. 8. Τὸ Ὀετγᾶγα οὐ ἔδ᾽βα ἰθδοῇουβ, ψΠῸ γα ργϑαϊοιθα ἴο δγῖ86 
ἴῃ {π6 ἰαβὲ (πη68 (τ 086 το 68 ἀγα ἀθβοῦ! 64), ἰο θ6 σομῃδίαπς 
ἴῃ 18 ῥτοΐδϑϑιοη οὗ (86 (ἀοΒῃ 6], τϑβίϊπρ οἢ ὑΠπ6 ῬΙΘΉΔΓΥ δ ΠΟΥ ΤΥ 
οὗ Ἡοῖν ϑδοιγιρίυγο, δῃὰ το Ὀ6 αἰΠροηΐ ᾿ῃ 18 τ] :βίοσια] Δ ὈΟΌΓΒ, 
(1. ἵν. 1-.-8.} 

ῬΑΒΤ 111. 7λε Ουηοϊμδίοη, σοπέαϊπῖπρ ἐδι6 4 ροδὲϊ65 Πεφιιοεέ ἰο ΤΊπιοίδῳ 
ἔο οοπιθ ἰο ᾿ϊπι αδ δοὸπ αϑ ροδϑῖδίο, ἑἰοσοίλοῦ ιοΐζΐ, υαγίοι5 δαϊμέαζίοτι5 
ον ἰλὸ Βτοίδμγεπ ἴπ “5ἰα Μίδιον. (ἰν. 9---22.) 

ν. Α58 {818 ΕἸ ριβέ]6 νγὰ8 ψυϊτύθη ἰο δὲ, ῬδῈ]} 8 πηοβὲ ἱπεϊπιδία ἔτη, 
Ὁποῦ {Π|6 Τ]Β6γ168 οὗ ἃ ρμο], δηὰ ἰπ6 θαΓ ῥγοβρθοῦ οὗ ἀβϑδίῃ, 10 τηδὺ 
ΒΟΓΡΘ ἴο ΘχὨ!1ὺ (Π6 ὕρταροσ δηᾶ οβασδοῖου οὐ {π6 δροβίϊθ, πὰ ἴο οοῃ- 
ψὶ ΠΟΘ ὑ8 {παΐ Π6 τῦᾶϑ πὸ ἀδορίνου, Ὀυΐ ΒΙΠΟΟΥΘΪΥ Ὀ6]:Θνοα (Π6 ἀοοίγ 68 
ὙΠΟ Π6 ργοδομοά, “ ΤῊῺ]Β δχοθὶ]θηΐ πυιηρ,, ἱΠογθίοσθ, νν1}}} θ6 σϑδα 
Ὀγ {88 ἀϊδβοῖρ]68 οὐ ΟἸιγῖβί, ἴο [Π6 δῃμᾶ οὗ [6 ψ σα, τι τη6 ὨΙρἢοδβὺ 
βα ̓βίδλοϊου. ΑἈπά {86 ᾿τηργθβϑίου Ἡ ΒΙΟ 1Ὁ ταυϑὲ πᾶν οὐ {Π|61Ὁ τη] η 618 
γ71}} οἴζθη Ὀ6 σϑοο]]θοίθα Ὀγ {ποῖ τις {πΠ6 στοαίοδι οἴεοί, ἔν [Π6 Θοη- 
Βγιηδίϊοη οὐ {πο} (ἈΠῸ ἴῃ [η6 (ἀοΒροὶ, δηα {Π6]γ οοπβοϊαίίοη ἀπάϑσ 8]] 
{π6 601}8 συ μιοἢ {6 1} Δαμογαποα ἴο {Π6 (χοροὶ πλαὺ Ὀγηρ ὕροπ {Ποτη.᾽ 

““ Ἰτηδρὶπα6,᾽ βαγ8 Ὦγ. Βθῆβοη, “ 8 Ρῥίοιιβ δ ΠΟΥ, ἀπά θὺ βοηΐθηοο οὗ 
ἀραίῃ ἔον 818 ΡἹΘΕΥ͂ πα Ὀθμθνοϊθηοα ἴο τχδη Κι πΠ4, νυ ηρ ἴο ἃ Δα] 
Δ Πα δδοϊοπαίθ βοη, (μαῦ 6 παρ ῦ 866 ἀπ δια γαοα ᾿ἰπὶ ἀραῖη ὈΘίΟΓΘ 
Βα [οἴ 1π6 σου] ; Ῥαγι]ου]αυ]ν ὑπαῦ Β6 ταὶρ ῦ Ιθανα τ ἢ Εἷπὶ μῖ8 ἀγίηρ 
ΘΟΙΩ 868, 8π4 σμαγρα Ὠΐτα ἴο ᾿ἶνθ δπα δι Ὅ 838 μΒ6 μδὰ ἄοῃθ; --- απὰ 
γοῦ Μ1}} ἢαν {π6 ἔγαιηβ οὗὨἨ {π6 δροβίϊθ᾽β τῃϊηά, ἀπσίπρ (6 υσιπσ οὗ 
(18 σμο]ς ΕἸ 8116.ἢ} 

Οἱ {86 ὠπαοβίσποα οοἱποϊάρποος Ὀούνθοη {{π|8 ἘΠ 1516 πᾷ {π6 Αοἴθϑ 
οὔ 6 Αροβί!οβ, 866 θσγ. Ῥδὶον Ηογῷ Ῥδυ πα, Οἰαρ. ΧΩ. 

1 Ῥχοῖδοο ἰο 3 ΤΊ), Ὁ. 517. 



δδ8 7]ηϊγοάμοξίοι ἴο ἐδ ῆειο Τοείπηιοηΐ, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 

ΟΝ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙΙ ΤῸ ΤΙΤΟΒ. 

1. Τιτῦβ νγὰβ ἃ τοῖς (Πγ. Βϑηβοη {8 1η}κ8 ἢ6 τῦᾶβ ἃ πδέϊγϑ οὔ Αποο ἢ 
ἴῃ ΒΥΓΙΆ), ἀπά οπο οὗἩ Ῥδὺ}Β δαυ]ν οοηνογίβ, ὙΠῸ δἰνθπαθα ἢϊμ [ο τὰ" 
88] 6, Α. Ὁ. 49, δῃηὰ δ οσγασβ ἔγανο] θα ἢ δὰ, (ΤΙ 1. 4., 68]. 1. 
1--3., Αοἴβ χν. 2.}ὺ ὅϑὅοῃιθ Υθ ΑΓΒ δίίοσ {Π18 νγγχὸ ἐπα ὑπαῦ δὰ] βοηῦ πῖπτε 
ἴο Οοτίμτῃ (2 Οον. χὶϊ. 18.), ἴο ᾿Ἰηνοβρσαϊθ δπα σορογί ἴο Εἴτα {Π6 βίδίβ οὗ 
{Π6 σὨυγΟΣ τὼ ὑπαῦ ΟΕ, ἃπα ραγ ΟΌΪΑΥΥ ἴο τοροτῦ ψμδὺ οἴδθοῦ πδα 
Ὀδδη ῥχοάιιοοα ὈΥ πὶ8 ἢγϑί ΕἸριβύ]6 ἕο {π6 (ὐογιηἐ Πῖδη8, ὙΠῸ 1η06}11- 
δϑηοα Ὀτγουρ]ῦ ἴο {Π6 ἀροβίΪα ΌΥ Τιτὰ5 Δἤοσα θα ἢϊτὰ {π6 Πρ] ιθδῦ βαι18- 
[οίοη, 858 1Ὁ λγ Ἔχοθϑαβα 4]} ἷἱβ δχρθοίδιοηβ. (ν1}. 6---18.) Απάὰ 88 
Τηυ8 μα οχργθββοα ἃ ρα ουϊαῦ τοραγὰ ἔοσ {π6 (ὑονι δ, ἰῃ6 
ΔροΒέ]6 πουρῇῦ ῥγορου ἴο βοπα δῖπὶ Ὁδοῖκ ἀρϑῖη, 1 βοῖὴα οἰ γβ, ἴο 
μαϑίθη {86 οοἸ]δοίϊοη [ῸΣ {π6 ροοῦ ὑσοίθσοη ἴῃ δ πἄφα. (ν}}}. 6.) ΑΠΘΣ 
{Π|8 τὸ τπϑοὲ ψἹ ποὸ {γέμα γ ποῖοα οὗ ΤΙΐὰΒ; δχοορὺ {μαῦ ἢ6 18 τπηϑη- 
τοποά ἰπ {π18 ΕΡΙ9616 88 βανίηρ θθθὴ ἢ Ῥδὰ] ἴῃ Οτοίο (ΤΊ, 1, δ.), 
δηα 2 Τίμῃ, 'ν. 10. (Βποσῖ νυ δοΐοτο (μαῦ ἀροβί]ο᾽ Β τηαυυσάομ) 88 Ὀθϊησ 
ἴῃ Παϊμαῦα. Ηον ΒΙΡΆΪΥ ἢ νγᾶβ βϑίθοιῃθα ΟΥ̓ {π6 ρστγϑαὺ Ἀροβί!α οὗ 
{16 (ἀδη.1168, 15 ουϊἀθηΐ ἔγοια {π6 αἰδοιίοηδΐθ Δ ΠΟΥ τη ΜὨϊος 6 Πα8 
Βροΐζθῃ οὗ μὶπι ἰο [86 (ΟὐοΥ μι δη8.: ὙΥΒοίμοσ Τιϊὰβ νοῦ αὐ οα 
τοί ψγ)}ὸ ΚΟ ποὺς ποῖ." αν τῦῖ Δ}Υ͂ οοσίδιῃ ᾿πἰοστωϑίοη. Θ0η- 
ΘΟΓΠΙΩρ ὑπ6 {{π|6, ΡΪΔ66, ΟΥ̓ ΤΩΔΠΠΘΓ, οὗ Π18 ἀθδίῃ. 

1. γε πᾶν πὸ οογίδιῃ ᾿ῃ]οσταδίίοη γμθη οσ ὈΥ οπὶ ΟΠ ΥΙΒ ΠῚ 
γγὰ8 ἢγϑί ρδηΐθαὰ ἴῃ τοῖθ. Α,8 βοῖῃθ Οτγδίδῃηβ Ὑγοῦθ ργοβοηῦ δὲ {Π6 
ἢτϑ οἴιβίου οὗἩ [86 Ηοὶγ ϑρ᾽ τὶ αὖ  γυβαίθπι (Αοίβ 11. 11.), ΒΙβμορ 
Τορλ η6 {1 ηῖκ8 1Ὁ ποῦ ᾿πργο Δ ]6, [ῃδΐ, οα ΤΠ6ῚΡ τούασγῃ Βοπλθ, {ΠΟΥ͂ 
ταϊσηῦ θα {Π6 πγοδη8 οὗ ᾿πἰγοαποῖηρ {Π6 (ΟΒρ6] διηοηρ {Π6}} σουπΥ- 
τη6η.2 Βυΐ Μιοθδο}18, γ. Ηαἰθβ, μα ταν Οὔ Γ οὐἽ [168 ΔΓ6 οὗ ΟρΙπίοη 
{παῦὺ ΟἸ ΓΒΔ τπγ88 ἢγβί ρ]αηίθα ἔμογα ὃν Ῥδυ], ἀυτίηρ {Π6 γοᾶγ ἀπά 
ὃ Π4}} [Παὐ 6 βροηΐ δὲ Οοῦϊπίμ, Ὀθούσθθῃ {πὸ Ἰαϊίου ραγί οὐ Α.Ὁ. δ], 
Δηα [6 ἔΌΥΠΙΟΥ ρατὺ οὗ Α.Ὁ. ὅ8. [Ὁ ΔρΡΡΘΔΙΒ ἔγοταῃ 2 (ὐοσ. χὶϊ. 14. δπὰ 
ΧΙ, 1. (Δοοογάϊησ ἴο {π6 νἹ ΘῈ ἰβίθη ὈΥ 8οπ16), ὑπᾶὐὺ (Π6 Δροβίΐα αἱά 
ΤΏΔΚ6 8 ΘΧΟΌΓΒΙΟΙ ἀυγηρ {Π18 Ἰηΐοτναὶ, δηα τοϊυσηοα (ο (ὐογηί ἢ. [ἢ 
{Π18 Θσχουγβίοι 1Ὁ 18 Βαρροβοα {παὺ μ6 τη846 ἃ σογαρε ἰο Οτθῦβ, ἴῃ ΟΥΟΣ 
ἴο Ῥγθδοὴ {π6 (ἀοβροὶ {πο γα, δπὰ ἴοοῖς ΤΊτα8 ἢ Ὠϊπὶ 848 8ῃ Ἀββιβίδηϊ, 
ὙΠΟ Πα Ἰοἵξ ὈΘμϊπα ἴο τορυ]αύα [86 ΘΟ; οὗ ὑπαὺ ομυτοῦ. (ΤΊ 1. 
ὅδ.) Φοβδρῇιβ 1 ΌΥΠῚΒ τι ὑμαὺ {ΠΟ γ6 ΤΟΓΘ ΤΩΔΏΥ «6078 5 ἴῃ {118 18] πα 
δῦ {π6 ὅτ δὰ] πσοίβ {πΠ18 1 ρΙ8616 ἕο Τιΐαβ; δηὰ [86 δροβίϊθ βθϑγὴβ 
ἰο0 ἢᾶγ6 σοῃΒιἀ6γθα ἰθηλ ἃ τθογα ἀδηρθγοιβ ΡΘΟρ]Ὲ ἴμ8η {π6 Οτοίδῃβ 
{ποιυβοῖνοϑ, ὙΠῸ ΜΕΥΘ [ὈΤΙΩΘΙΥ͂ ΠΟΙΟΥΙΟᾺΒ [ῸΓ ὈἸΓΔΟΥ͂, ἰαχυγυ, ἀ6- 
ῬΑ ΟΠΟΓΥ, ἈΠ ΘϑρΘΟΙΑΠΥ [ῸΣ ᾿γίηρ. 850 ᾿ῃηΐδηλουϑ Γ6Γ6 (ΠΟΥ [ῸΓ ΠΕῚΓ 
Παδιΐαλ] ργδοίιοο οὗ [Ἀ]βεῃοοά, {μαῦ κρητίζειν, ἰο αοὐ ἰἰκο α ΟΥοέαπ, νγ88 
ἃ ῬΓΟΥΘΙΌΙΔΙ θυ ἴον ἐείϊησ α ἴΐ6. ΝᾺ ἴπο86 σἱσθβ ὑπ Ὺ ὙΒΘΓΘ 
οπαγροα Ὀ. ΕΡΙ πΘ 1468, ὁπ6 οὗἉ {Π6]Υ οὐ ροοίϑ; δῃηᾶ δὰ] μδβ αυοίοά 
Ἀ1π} 88 Θχρυφββίηρ; ὑΠ6ὶν ἔσθ ομαγδοίοσ, (ΤΙ, 1. 12.) 

λ΄ 8566 ρΡΑγιου ΑΥΪΥ 2 ΟοΥ. ἱϊ, 38., υἱΐ, 6, 7. 13---} 5., νἱϊ, 16--928. ἀπὰ χί!. 18. 
3 Ἐ]οπιοηΐβ οὗ Ομ γβιίδη Τ ΠΟΟΪΟΡΎ, το]. ἷ. ἡ. 416. 
5 Απὸ, Δυὰ, 110, χΥ!]!, 6. 12. 8 1.; 8 ο ΒΕ]]. Φυἀ. Π{Ὁ. 1. ο. 7. ὃ 1. ὅχο, 



Οηἡ ἐδὸ Ἐξ ρέδέϊο ἰο Τ δι. δδ9 

Π1|. Νὸο ἀκία 18 βο οοηϊγουοσίθα 48 [ῃαὶ οὗ {ῃ6 ἘΣ ρΙβε16 ἐο ΤΊϊι8, 
Μιοἤδ6118, ὸ ὑΠῚΏ ΚΒ 10 τναϑ τι ἴθι 8001 ΔέοΣ Π1Β ΒΌΡροΒϑα νυἱβὶῦ ἴο 
Οτοΐο, 18 οὗ οριπίοη {παΐ, ἴῃ [86 ΘΠχοποϊορίοαὶ δυταηροιηθηΐ οὗ Ῥϑὺ} Β 
ἘΡΙΒ1168, 10 Βῃου]ὰ 6 ρ]αοοα Ὀοΐνθθη [86 βοοομα Εἰ ρι8116 ἰο {π6 Τὴ 68- 
ΒΑ ΟΠ ΔῺ8 (Α. Ὁ. ὅ2) δῃηὰ [πε τοδὶ Πρ 8016 ἴο {86 (ὐοΥ 8 }8 (Α. Ὁ. 57). 
Ηυὺυρ ρΐδοοβ ἴὑ θαύτθοη {πῸ ὕννο ΕΡΊ8[168 ἰο {86 ΟοΥ ΕΠ απβ; Ὠζγ. Η 8168 
ἀαῦθβ {π18 ΕΡΙ8118 ἴῃ Α. Ὁ. 62; [)γ. 1μγάμοσ πῃ ὅθ; Τ,οτὰ Βαγτιηρίοῃ 
ἴῃ ὅ7; τ. Βδηβοιυ δῃα Βίβιορ Τουμλ]η6 ἴῃ 64; ἀηα ΒΊ5ΠοΡ Ῥδϑϑγβοῃ, 
γτβ. ὙΥΌΥ δηα Ῥαΐου, δηὰ 86 Β10]6 ΟΠ ΓΟΠΟΙΟΡῪ ἴῃ Α. Ὁ. θὅ. ΤῊΘ 
ΒΌ ὈΒουιρίϊοι βίαίθϑ {18 ΕΣ ρ18116 ἰο αν θὰ τυ θη ἴγοτῃ ΝΊΘΟΡΟ θ᾽ 
οὗ Μαοθάομπία, ργο αν Ὀθοδιβο δύ. δ] ἀοδιγθα ἰο τηϑθοὶ [ιΐπὶ αὖ 8 
ΟἸΥ οΔ|16ἃ ΝΊΘΟΡΟΙΙΒ, θὰ ψὨϊοῆ οου]ὰ ποῖ 6 {π6 μΪαοθ ᾿πύθηάεα ᾿Υ͂ 
[86 δυΐμον οὗ ἴΠ6 βυ ρβοσιρίίοῃ ; ἔοσ {π6 ΝΊΘΟΡΟ] ΙΒ γοξοσγθα ἕο ὈΥ Ηΐτὰ 
Ὑ88 Βι[υδίρα οα {86 ΥἾΥΟΙ Νοββὰϑ 10 ΤἬὭΓΣΔΟΘ, πα ὑγαβ μοί θυ] {1}} 
αὐίεν [18 Ῥατιοα ὈΥ [Π6 Θιωροσοῦ Τγαΐαη. ΑΒ 1 01Κ6 18 (οἴ4}}Υ βι]θηΐ 
ΘΟΒΟΘΥΏρ δῖ, δ} 8 Ῥσοδοῃίησ αὖ Οτοῖθ, ἐπουρῇ 6 Βα8 ποιμοοά ἐμαὶ 
Πα ἰουοβρα δὲ 186 Εδὶν Ηδνϑῃβ ἴῃ ἢϊ8 ἢσβῦ νγογαρα ἴο Βοτηθ, ἰὖ 18 τηοβί 
ῬτΟΡ8Ὁ]6 ὑμαῦ {818 ΕΡῚΒ.]6 τγαὰϑ τυ ἰοῦ μ18 1 θογαύοα ἔγοπι ἢ18 
Ἐγβί Ἰτηρυβοηπηθηΐ, Α.Ὁ. 64. [866 (16 Δα ἀ6α ποΐθ.7] πὰ {Π18 οριπϊοῃ 
18 ΒΙΥΘΏρΊΠΟηΘα ΟΥ̓ {86 γοῦραὶ] ΠΔΙΤΩΟΩΥ βυϑιδίηρ Ὀοίγοθη {86 ἢγοξ 
ΕΡΙ5016 το Το ΠΥ ἀπὰ {86 Ἰοἰίον ἰο ΤΊζα8; στ ΒΙΟἢ οδηποῖ Ὀ6 ΠαίΆΓΑΙΥ 
δοοουηίθα ἔργ, ὈὰΓ ΟΥ̓ Βρροθίηρ (μαὲ [ΠΟΥ σγσογα Ὀούμ πυτι ἴθ ἀθοαΐ 
{Π6 Βδτὴβ {1π|6, 8η6 ὙἘ116 (Π6 Βδγ6 1468 ἃπα Ὀῇγσχαβοβ 6ΓῈ ργοβοηΐ [0 
16 ὙΥΙΟΓ Β τϊμα, Απιοηρ ΟἾΠΟΣ ᾿ἰπβϑίδῃοαβ ὑπαὺ τρηῦ 6 Δαἀάυοορά, 
ΘΟΙρΡΑΓα 1 ΤΊ, :. 1---ὃ, νὰ ΤΙ. 1. 4, ὅ. ; 1 Τία, 1. 4. τὰ ΤΙ, 1. 
14,; 1 ΤΊ, ἰν. 12. χὰ Τιῖ, 11. 7. 1δὅ., Δα 1 ΤΊ. 11]. 2---4, ἢ 
Τίς, .. θ-8.:} ΤΠδ ραπυΐϊηθηθθβ δηα δα μϑη ον οὗ [86 Ερ8116 ἴο 
Τὰ ΓΘ ΠΘΨΟΥ αποβέϊοπϑα [}}} βυθ)]θοῦνα οὐ τ] οὐβπλ βουραῦ ἴο βού 
Δδ8146 ϑυϊἀθηςθ.Ἔ 

[ΤΠ ΠΘΥῸ Ἀρρθαῦ ἴο 6 τηΔηΥ͂ ΑἸ ΠΟυ] 168 ἴῃ [86 ὙΑΥ ΟὗἨἁ Δϑουϊ θὴρ {Π}18 
Ἐριβυ]6 ἕο ἃ ἀδίβ βυββεαιιδπὶ ἴο {π6 σϑίθαβθ οὗ 16 ἀρ ϑί]θ ἔγομπλ ἢ]18 
Ἐοπιδὴ ἱπιρυ]βομιηθηῖ. [10 Τί. Β6ΘΠῚΒ 88 16 1Ὁ ὈοΙοπροα ἴο ἃ {πὴ 6 
ποΐ ΥΘΓΥΥ͂ τη0ἢ} ΤοΙον α ἴγοια ἰπαὺ ἴῃ ποῖ 1 ΤΊμη. ν88 τσ θη. [0 
ῃιίδέ Ἰανο Ὀ66η Βυθβοαισοπί ἴο [86 τη τη οπϑα ἴῃ {μ6 ὁπά οὗὨἩἁ Αοίβ 
ΧΡ, ἀπά {π6 Βασὶπηΐηρ οὔ Αοἰβ χῖχ., 88 18 Βῃονσῃ ὈΥ {Π6 πηδηίοῃ οὗ 
ΑΡΟ]]οθ. [10 ββϑίηβ ργοῦδ]6 ἰο 1π6 ργαβοηΐ δαϊίοσ, ἐμαὺ δ. Ῥϑὺ]}} 8 
υἱϑιῦ 10 Ογθίθ ἰοοὶς ρίδοα δείισεοπ ῃ8 {ἰπὴ6 στο [ὰΚ6 Ἰθανθ8 Πὶπὶ 
ρων ΧΥΙ, 23.} πὰ σψθθη 6 Βρϑαῖβ οὗ Πίσω ἴῃ ΣΙχ. 1. 8ἃ8 γβδοῃιηρ 

ῬΒθδιιϑ δέίεσ. “" βανίησ ραββοά {πγουρ [Π6 ὌρΡοΓ οοδδίβ. ΤῊΪ8 
ἰθᾶνθβ ἀθυπαάβηΐξ ΓΟΟΠῚ ΤῸ ΤΩΔΗΥ͂ ᾿ΟΌΓΠΘΥΠρΒ, ΒΌ ΟΝ, 88 ἃ Υἱϑιὺ ἰο Οτθίβ, 
Δηα Ἰοανῖηρ ΤΙζα8 ΠοΓθ, δηὰ {πη τ]ηϊοσησ αὖ ΝΊΟΟΡΟΙ ΙΒ. )γ. ραν! α- 
ἀπ, ἴῃ 818 “ Τηἰτοἀυοίοη," ἀϊδοιββαθβ [6 {ΠΘΟΥ 168 οὴ {818 Βα] 6 οὗ νΘΥΥ͂ 
Ὁ}]}Υ. 
Ν, Τιΐα8 Πανῖηρ Ὀ6οπ Ἰοῦς ἴῃ Οτγαῖθ ἰο βοί!]6 {Π6 σμυσο 68 ἴῃ (86 

Βαυ ταὶ Οἱ 168 οὗὨἨ ἐμαὶ ᾿βίαπα δοοοσάϊμῃρ ἴο (86 δροϑβίο!οαὶ ρ]δη, ἔδυ! 

δ ΟἸπιοῖ, Ῥγοῖδοθ βὰν 1 Ἐρίγο 6 5. Ῥαὺ] ἃ ΤΊτα; Ὅτ. Βεηβοηβ Ῥγοίδςθ (0 ἢἰΒ ῬΑγΔΡΉΓΑΒΘ 
Δ ἃ (ΟΟΤΩΠΙΘΠΓΑΤΥ ΟἹ {π|6 Ερίδβιϊ6; Γδγάποιβ Ῥ ΟΥΚΒ, ὅνο. το]. νυἱ. ὑῃ. 8320---ὃ24.; 410 
γο]. ἐϊ, Ρρ. 294---296.; ΜίομΔο 158 Τηἰτοά. νο]. ἱτν, ρρ. 39---41.; Ηπρ᾽8 ηϊγοά. νοὶ, 1, 
88 95--97.; Ὧτ. Μδοκηϊρηι 8 Ργοΐδοο ἴο Τί. ᾿ 

5 1 ἰβ οἰϊοὰ οὐ δ]θάθα ἰο Υ͂ 411 π6 ἔδίμοσβ ψῆο μδγο αὐποϊοὰ {π0ὸ ὕνο ΕΡρί8168 (0 
ΤΟΙ. 8.66 [16 Τοίθγθηοε8 ἴο τ᾿ θὰ ἰη ᾿. 551. δεργὰ, 



δ00 ]ηἰγοαμοΐοπ ίο ἐλ οι Τοςίαηπιοηΐ. 

σπγοΐο (Π18 ΕΡΙΒΕ16 ἴο ἢῖπὶ, (μαῦ μ6 ταῖσὺ ἀἸβομασσα Ἐ1Β ΤΑἸΠΙΒΙΣῪ ἈΠλΟΙ 
{π6 Οτοίδηβ ἢ {Π6 ργραύου βυοοθβϑ, ἀπά ἴο σῖγα δῖπὶ ματα 1π- 
βίγιιοίοπθ ΘΟποοσηϊηρ 18 Ὀομανίουγ ἰονναγὰβ [86 ᾿ἀΑΙβῖησ [ΘΔΟ ΒΘ Γϑ, 
ψ|.0 Θηἀοανουγοα ἴο ραγνοτγί ἴπ6 δ ἀπα ἀϊδύαγ Ὁ π6 ρϑᾶοα οὗἁὨ 1Π6 
ΟἸ γιβιίδῃ οὔσῃ. Ὅλο ΕΡΙ8116, ὑμποσοῖοσθ, οομβιβίβ οὗ ἴἤγθα ραγίβ. 

ῬΡΑΚΤΙ. 776 Ζηιδογίρέϊοπ. (1. 1----4.) 
ῬΑΒΤΙ]. Πηἰγιοίοης ἰο ΤΊξι, 

ΒΕΟΤ, 1]. σοποοσπῖηρ {86 Δρροϊηίπηθηῦ οὐ 6] 6 Υ8 οὐ Ὀΐεμορβ, δη 
ἀδβδοοηβ, ν οβ6 4υ8}} ΕΠ σαῦ 08 ἀγα δηυτηογαίοα. (8---9.}) ΕὭσΙδοσ, 
ἰο βον Τιίαβ μον οδυουβ μ6 ουρῦ ἴο Ὀ6 ἴῃ 86] θοῦ πρ' ΤΏ6 ἢ ἴῸΓ 
ΒΟ ἢ ΟΥ̓ο68, 8] γϑιλ!η 48 Η1τ οὗ [86 δοίϑ οὔδ6 }υἀαἰδίηρ' ὑσδοο γα. 
10---16.) 

ἜΝ 2. Τμαῦ 6 βδουα δοοοιωιηοάδίθ 18 δχῃογίδι!οηβ ἰο [86 
Ταβρθοῖίνο 8968, Β6Χθθ, δη4 οἰγοιπιβίδησθθ οὗ ἴμοβα σμοπὶ ἢδ 
ὙΥΔΒ ΘΟΙΩΠῚΒΒΙΟΠΘα (0 ἰηϑίγιιοῦ; δηά, (0 σῖν Π6 σγοδίεγ σψοῖρῃς 
ἴο 18 1ηβ ΓΟ οη8, 6 Δἀπη ΟΠ 8168 ἢ1μὰ (0 6 δῇ Θχδπιρὶ6 οὗ νι δί 
Πα ἱδυσμῦ, (11.) 

ΒΕΟΤ. 8. ΤΠαῦ Π6 βῃου]Ἱᾶ ἱπουϊοαΐα ορϑάϊθησθ ἴο {π6 οἱνἹ] τααρἕβ- 
ἰγαΐθ, ἴῃ ορροβιζου (ο {πΠ6 6 »)ὲὸ δῃὰ 7 διβίηρ ὑδδοογ8, π80, 
Ὀοῖηρ᾽ ΔΥ̓́ΘΥΓΒΘ ἔγοσα 81] οἷν] σονθύῃοῦβ, οχοθρῦ 80 ἢ 85 6 ΓῈ οὗ {Π6Ὶγ 
ΟὟ ΠΑΙΊΟΏ, ΓΘ ἀρῦ ἴο πὰραθ (ἀθηθ16 ΟΠ τ ϑυϊδηβ 1 ἃ ᾿Κ6 
ΒΟ ΠΟ 8 Βρ͵Υἱΐ, 88 1 10 ΤΟΥ͂Θ δὴ ἹΠαΙΡΠΙΥ ἔογ {π6 Ρθορὶθ οὗ ἀοά 
ἴο ΟὈΘΥ 8 1Δο]αΐγοιιβ πηισ᾽βίγαίθ ; δηα 4180 [ῃδὺ ἢ6 βῃου]ὰ θη [Όγοα 
ΟΠ. Π688 ἴο 4}] τχϑη. (111. 1--.-7.) 

ΘΈΟΤ. 4. ΤΠδὲ ἢ6 δῃου]ὰ δηΐογοθ ροοα ὝΟΥΚΒ, δυοϊα ἔΌ0 18} α1685- 
(λομβ, 8δη4 βῆπῃ μογϑίϊοβ. (111. 8----1 1.) 

ῬΑΕΤ ΠΠ. 4π Ζιυϊξαίίοπ ἰο ΤΊίξμδ, ἐο σοπιθ ἰο ἔϊιε “4 ροείϊε αὐ ΝΙοεοροῖϊε, 
ἐοφοίλιοῦ" τοϊἐδ πυαγίοιι5 Πὶγοοίέοπϑ. (11. 12---Ἰδ.) 

Υ. Ετοπι ἃ δοιραυίϑοη οὗ {μ6 ΕρΙβ|165 οὗ Τιὰ8 πῖῖ (86 ἔπο 
ἘρΙ80168 ἰο ΤΊ ΠΠΟΙΠΥ, 76 ΤΔΔΥ ᾿ΘΑΤ το} 88 ἴο [Π6 ργδοίοαὶ ομαγδοογ 
οἵ ΟἸ γιβίδη 116 ἃπα βϑύυϊοα ἰπ {Π6 φροβίοὶϊο ασ, ἔμ6 ἀδηροῦθ δηά 
ΠΟ] 168 Ὁ} μὰ ἴοὸ 6 τρρῖ, δῃὰ {6 βρϑοῖδὶ Ομ σιβδη ἰγαςῃ8 
γν ἢ10}} τηοῦ [Π6 γαγ]θα οἰτουταηβίβδῃοθϑ. 

Οχἱ {π6 μπαοδίσποά οοἰποίάεηοεβ Ὀαύθοα {818 ΕἸ ρΙ8016 δπα {86 Αοίβ 
οὗ [868 ΑΡροϑβί!εβ, β66 θγ, ῬαδὶεγἘ Ηογῳ Ῥαυϊ πη, Ομαρ. ΧΙΠ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ). 

ΟΝ ΤῊΒ ἘΡΙΒΤΙῈ ΤῸ ΡΗΙΓΕΜΟΝ. 

Ι. ῬΙΠΠΊΤΕΜΟΝ ψγ)ὲ8 8ὴ 1πῃδδιίδηῦ οἵ (ὐΟ]οββθβ, 8ἃ8 ΒΡ ΘδΙΒ ἔγοπι Ραυ Β 
τηοπεοηΐϊηρ Οποβιπηὰ8 ἰπ 18 ΕἸ Ρ15|16 το {16 (ὐΟ]οββίδηβ (ἦν. 9.} δ8 οπθ 
9 ἐλιοπι, Ἀα 4180 ἔγομπι [18 βα] αὐ πρ' Ασομ ρρὰΒ ἴῃ {Π19 ΕρΊ5116 (νον. 2.), 
ὙΠῸ ΔΡΡΟΑΓ8 ἴτοπι (0]. ἰν. 17. ο αν θθθῃ ἃ ρβϑϑβίου οὐ {παῦ ομυγοβ. 
Ῥ)]οπλοπ ΒΘ θπ8 ἴο μᾶγα θθθῃ 8 Ῥοζβοῃ οὐ σιθεῦ ΨΥ 89 ἃ τη8ῃ, δϑᾶ 

ΞΞΠΑΒΈΡΕΕ, 



Οη ἐδε ΤΕ) ρίξεἶο ἰο λιϊοπιοη. ὅ61 

οὗ βοπιδ ποθ 88 ἃ οἱ] ΖΘ 1 ΔΒ οὐγῃ σουηΐγ. Ηδ νγὰϑ ᾿Ἰ κου 86 806 
ὃν ({ε σοπιπιμπίςσαξίοη ὁ ἰδ ζαϊίλι, (μαῦ 18, ὈῪ [18 θθπαβοθηοο, ἰο γϑίγθϑῃ 
ἰὴ6 ον οἷβ οὗ {π6 βαϊηΐῖβ. (6, 7.) Αὐοοοτάϊηρ το ατοί, ΡΆΠ]Θμλοη τγ88 
Δῃ δἰ ον οὗ Ερἤθβῃβ; Βοαυβοῦτα δῃὰ 12ηγ, ᾿οααγιάρθ βαρροβα Εῖτα ἴο 
ἤανα Ὀδοὴ ομθ οὗ [Π6 πιϊηϊβίουβ οὗ [ῃς6 ()ο]οβδίαῃ μυχοῦ ; πᾶ ἔγοχῃ 
Ῥαυ} 8 σεαυδβίηρ δῖ (22.}) ἴο ρτονίθ ἃ Ἰοάρσίπρ' ἔοσ μἰπὶ αὖ (ὐοϊοββθ, 
ΜΊΟΒ46118 {λ1η 8 ἰμαῦ ἢ6 88 ἃ ἄθδοοῃ οὗἉ ἱμαῦ ὀμαυσοῃ. ΤΉΘδ6 ΟΡΙΠΙΟῚ8 
ἈΡΡΘΑΓ ἴο ἢν Ὀθθὴ ἔουπαρα ὁπ [86 ᾿πβοτιρίϊοη οὗ {818 ΕἸ ρ:8116, νυ ἤθγθ 
Ῥδὰ] 08118 Ὠΐτῃ ἃ [8] ον - ἰοῦσα. ΒῃὉ {818 Δρρε]αίίοη, Ὅτ. ὙΥΒΡΥ, 
Τ,Δγά που, δα Μδοκπηιρῃύ ἢᾶνο Γοιμδγοα, 18 οἵ δια ραουβ βιρσ: Ποδίοα ; 
θεϊηρ σίνθῃ ποῦ ΟὨΪΥ (0 {Π088 ν»ῇο ΘΓ ΘΙ Ρ]οΟΥ αὶ ἴῃ Ῥγοδολιηρ (86 
(οϑροὶ, Ὀυΐ 4'8ο ἴο βυοὶ ρίουβ ᾿πάινι 818, οὐ οί  86Χ, 88 δϑϑιϑίϑα 
186 Δροβίϊθβ ἴῃ ΔΗΥ͂ ΤϑηποΥ 

ῬΒΠ]ΘΔΟη νΥ88, τλοϑύ ῬΥΓΟΌΘΔΌΪΥ, ἃ οοπνογίοα (ἀθηί]6, απὰ ἔγομιχ (86 
ΠΙποίθθ ἢ σγοῦβα οὗ {π18 Εὑμ᾽8016, βοῆχθ Βᾶνθ βιιρροβαα {πᾶὶ 6 89 
οομγοσίθα ὑπάογ {Π6 τα] ηἸβίγυ οἵ δὰ]; Ὀυΐ, ἔγογμμ (8 Δροβί θ᾽ 8 βαυϊῃπρ' 
ἴῃ {μ6 ΗΠ νϑῦϑα ἐμαὶ μα μδὰ λεαγά οὗ ῬἈΠ]Θμλομ Β δὶ} ἴῃ ΟἸ γὶβϑί 
(τ βιοῖ νγαϑ 818 ἀδυ8] ρῆγαβα ἤθη πγιϊηρ (0 ΟἸγιβίίη8 τ οτὰ μα μδά 
ΠΘΥΘΥ Β66ὴ ἢ), γ. Βοηβοι ἰΒ οὗ ορ! πο (πα΄, ἀυσὶπρ Ῥ40}᾿ Β Ἰοῃρ᾽ βίδυ 
αὖ ΕΡΒβθϑιβ, βοιμα οὗ {π6 (ὑο]οϑϑίδῃβ δὰ ροπα {μι 0Π6γ, δὰ μθασγὰ Εῖπὰ 
ῬΓΘΔΟῚ {π6 ΟἸγιβέϊδῃ ἀοοίσμο (Αοίδ χῖχ. 10., χχ. 31.); οὐ {παὺ {86 
ΔΡΟΒΙΪῈ δα βϑηΐ βοιηθ οὗ [18 δϑϑιβίδηϊθ το δα ρῥ]δηϊοα {μ6 Οοβραὶ 
αὖ Οοἴοββ. [[ἔδ0. Ῥδὰ] μδα ποῖ σοπλα Ἰηΐο {πο86 ραγίβϑ οὗ βία ΜΊποσ, 
᾿ὖὸ 18 ΠΙΡΆΪΥ ῬγοΌΔΌΪΟ {παὶ ῬΒΙ]Θλοα σου ΠΟΥῸΡ πᾶν Ὀθοοτηθ 8 
Ομ γιβίδη; [86 Δροβί]8 ταϊρῦ ὑμογοίοσο νγ6}} βαυ, [μδΐ ῬΒΠ] δου οπϑὰ 
πηΐο εἶτα Ὠἰ 86}, ΟΥΎ ὨΒ ΟὟ 80Ὰ] : ἰμουρ {86 ΟΡΙ ποι (μαῦ μ6 νγ88 
οοηγνοχίοα Ὀγ δι. Ῥδαὶ Βἰμμβο]  βθουὴβ {Π8 τλοσὸ ργο 80 ]6. 

11. Τὸ Δρρϑαᾶγβ ἔγοιη νϑύβθβ 1. 10. 18. δῃὰ 28. οὔ 1818 Ἐρ'βέ16, μαὶ 
Ῥδὰ] τγ88 ὑπ ον σομποπιθπῦ ἤθη δα σσοΐβ 10; δηα 88 ἢ6 Θχῇγθϑβοβ 
(22.) 18 ὀχροοίαίίοη οὐ θοϊῃρ ΒΒΟΓΏΥ το] θαβϑα, 1Ὁ 18 Ῥγοῦδ0]6 {μαῦ ἱΐ 
Ὑγ48 ΓΙ ἀυσὶπρ 818 Εγβύ ᾿πρυ]ϑοηπηοηΐ αὖ Βοσλθ τον 8 ἰδ 6 6ηα 
οὗ Α. Ὁ. 62, ΟΥ̓ ΘΑΥῪ 1η 68 ; δη νγ88 βϑηΐ, ἱορϑίμοσ τὰ {π6 ΕἸ ΡΙΒ1168 
ἰο {Π6 ΕΡΡΙοβίδηβ δια (ὐο]οβϑίδπβ, ὈῪ ΤΙ οβίουβ δηα Οπθβισουβ. 

111. 80 ϑαυν 88 {86 πη οὗ “ ϑγόσῃθ, βοιθ ἔδϑίϊαϊουβ οὐ [198 βμῃονϑά 
8ῃ ᾿πο] δου ἴο Ἐσραπηρα {118 ΕἸ Ἶ8016 ἔγοιη [86 βαογθα Ἵᾶποῃ, 88 Ὀθὶῃρ' 
8 Ὀγναία Ἰθ οσ, Ἀπ ΘΟΠΒΟΑΠΘΗΥ οἵ γον [1Π{{16 ᾿πηροτίαπος ἰὸ {μ6. 
ΟἸνιϑύδη οὁμδυγοι, Τὐπα ΒΔ ΌΪ]Υ (Π6 ΔροΒέ]68 ταϊριῦ (4πηα, ἔογ δυρμῦ 
6 Κηον [0 [86 ΘΟὨΓΆΓΥ, 414) τυγιΐθ ργίυαξε ἸοςῦαΥΒ 88 Ψ08}] 88 οὔμοὺ 
ῬΘυβοῦΒ. Βυΐ γγ͵ὸ βᾶνθ ΠΟ γϑᾶβοῃ [0 δοῃβιάϑυ {Π6 ΕἸ 8116 ἰο ῬΒ]θμοα 
ἴῃ {Π18 ΠΙσῃῦ; 1 νγὰθ τ ΠΟ]]ν πυιθη ἢ [Π6 ἀροβί] 6 Β οἱῦπ Πδηά, 
ὙΠΙΟἢ τγὙβ το τόσο ἔμθδὴ ψηδῦ Πα Τα]. ἃ (μ6 ἐολεπ ἐπ αἰΐ λῖ8 
Ἐρ βέϊοδ. (2 ΤΉρββ. 1. 17.) ΑἸΒουρΡῚ ἔγοτα 118 Ὀγον νυ, δηα {86 
Ῥγϊναία παΐυσα οὗ 18 βυδ)]ϑοί, 1 νγὰ8 Ὀυῦ ΤΆΓΟΙΥ τπλοπϊοποα ὈΥ {Π6 
ΡΥ γ 6 ΘΟΟ] Θβ ϑίιοα] Ὑγιῦθυβ, γοῦ 6 ΚπΟΥ ἰδαΐ 10 γγαβ δ] ἀ6α ἴο, 
1πουρῇ ποῦ οἰἱοα ὈΥ πϑιηθ, ΕΥ̓ ΤΥ] 18}, μα τὰ γθοκοηθα διηοηρ 
5. Ῥαυ] 8 ΕρΊβι|1608 ὈγῪ Οδἴυβ 10 τ͵β ΚΟ Ύ]886 τηοϑί ἜΧΡΎββΙ Υ 

1 β6 ἱπαείδηςοβ οὗ 118 'η ρα. χνὶ. 8. δηὰ 8 οδη 8 
5 ἕος ἘρΗ. ἰ. 15.; ΟΟ], 1. 4. ἀηὰ 1, 1. 
δ 1,ΑγάποτΒ  ΟΥΚΒ, ὅνο. νοὶ]. ἰΐ. Ρ. 465.; 4{ο. νοι, ἱ. ἢ. ἀῶ 
4 Ιὐϊὰ, ϑ8νο, νυ]. ἰϊ. Ρ. 274.; 410. νυ]. ἱ. Ρ. 48. 

ΥγΥΟΙ. 1Υ. 0ο 



δ62 ]ηίγοάμοξίοη ἐο ἐδο οι Τορίαπιοηέ. 

αυοίοά Ὀγ Οτροι᾿, απ νγαθ ὑσοπουῃοθαᾶ ἕο Ὀ6 δυϊπθηίο ὈΥ̓͂ 411 {86 
δηοϊθηΐ ΧΙ οσΒ οἰϊοα ΟΥ̓ ΕὐυΒΟΌϊυΒ ἢ, ἀπ 4180 ὈΥῪ 411} βυαϊδβοαιοθηξ 

᾿ ΘΟΟΙ οϑἰδβίοαὶ ψυϊίρτβ; δηὰ ἰῦ [88 αἰνγᾶγβ Ὀθθμ ᾿πϑογίθα ἴῃ ΘΨΟΙΥ͂ 
ομἰδίορσαρ οἵ {π6 ὈοοῖκΒ οὗ (88 Ννν Τοϑίδιλθῃί. δϑίγοη σου οσχίογηδὶ 
ἰΘΒΌ ΠΟΥ ἰο (86 δυο ΓΟ Υ οὗ ΔΩΥ ρατ- οὗ [86 Β10]6 οχιβίβ ποῖ, 
{Π8ῃ {π΄ ψ Ποἢ τα πάνθ ον {86 Ερ 8016 ἰο ῬΠιοιηοι, [86 ἀγρυμηθηῖ 
οὗἩ νι ἢ 18 ποῦ τηθδῃ, ΠΟΙ 18 ΔηΥ͂ ρατύ οὗὨ Ὁ πῃ νγογίθΥ οὗ [86 στοδῖ 
ΔρΟΒΙΪ8 οὗ {π6 (ἀθη11168. 

“ὙΠΟοΟνοσ," βαυϑ Ὠζγ. ΒΘηΒοΙ, “ ΜΨ}1}}] σαΓΘΙΠΥ ϑίμαν 1, ψν1}}} α18- 
ΘΟ ἃ ρίδαί πα ογ οὗἩὨ {π6 ἀοοίγποβ ἀπα ρῥγθοορίβ οὗ ΟἸγ δ 
ΘΧΡγοββδα οὐ Ἰπβηυδίοα: ἴοσ ᾿πϑίδηοο, 1. [η ἃ γϑὶ σΊουΒ ν16 7, ΟΥ̓ ἸΡΟᾺ 
8. ΒρΙΓϊΪ8] δοοοπηΐ, 811 ΟἸΥἰβθδη8β ἅτ ὑροὴ ἃ ἰθν6]. Οποϑιηαδ, {86 
βίανθ, ὉΡΟῚ Ὀαδοοιηϊηρ ἃ (Ἰ γιβίϊαπ, 18 [πΠ6 Δροϑίϊο 8 ἀθῶγ βοὴ δἂπά 
ῬΠ]δμλοπΒ Ὀσοίμοσ. 2. ΟἸΓΙ ΒΟ ΔΏΣΥ τάκ πὸ δ ογαίοη ἴῃ τηθη 
οἶν}} 8 αἴδισβα ΒῪ ΟἸ γιβδίίδη Ὀαρίϊϑτη ἃ βίανα ἀἰὰ ποῖ Ὀθοομμδ ἃ ἔγεθα- 
ΤΏΔΠ ; 818 ὑθιαρογαὶ οϑίδῦθ Οὐ ΘΟ! 1 ο0η νγ88 8{1}} {Π6 Βδῖηα ; ἀπά, ἱβουρἢ 
Οποβιθυβ γ͵ὲθ (Π6 ἀροβί]θ 8 βοὴ, δὴ ῬΒ]θηοη ΒΒ Ὀγούμοσ, ρΡρῸΝ ἃ 
Το] ρίουβ δοοουπύ, γαῖ 6 νγὰϑ οὐ] σϑα ἴο Ὀ6 Ῥ.]θμλο Ἐ δἰανο ἔὸὺυ ἝΥΘυ, 
ὍΠ]688 18 πηλϑίθυ ὙΟΪ ΙΆΓΥ σάν πὶ Π18 ἔγοθάοιῃ. 8. ϑογνδῃΐδ 
βου ἃ. ποὺ θ6 ἴδκϑῃ οὐ ἀοδίαϊποα ἴγομμ ὑπο ὶγ οὐ ᾿ηαϑίθυϑ τι πουαΐ ὉΠ6}Γ 
Τηλδίου Β οοηβθηΐ, (66 νον. 13,14.) 4. Υ α Ξῃου]ά Ἰονε δπὰά 4ο σοοὰ 
πηΐο 8}} θη. 6 βῃουϊὰ ποῖ οοπίθιηῃ ρϑύβϑοῃβ οὗ ον θεαί, ΠΟΥ͂ 
αἸβάδϊη ἴο μ6ὶΡ 6 τηθαποδὺ βίανα θη 1ὖ 18 ἴἢ ΟἿΓ ροϑγοῦ. ΤΠ6 
ΒΡΟΒΙ]6 ἢδ8 ἤθγ βοὺῦ υ8 8 δχϑιίρῖα οὗ Ὀθηθν  θηςα, ΘΟ ἀΘβοθῃβίοη, δηά 
ΟἸιγιδύδῃ οπαυγ, τ οι 10 γ16}1 Ὀθοοίηθβ ὰ8 ἴο ἔοϊΪον. Ηδ ἴοοῖκ 
Ρᾶϊῃβ 1 ἀπα οοηνογίθα ἃ βἷδνθ, πὰ 1ῃ ἃ τηοδί αἴοοπομαῖο δηᾶ 
Θαγηδϑῦ ΤΏΔΏΠΟΥ Ἰηἰογοο θα 1 18 τλδϑύοσ [ὉΓ 8 ραγάοῃ. ὅ. 8 
ΒΒου α ποὺ υὐίονϊν ἀδδραὶν οὗ ἰβοβθ 8 δῇρ ν]οϊςεα, Ὀὰΐ δου] 186 
ΟἿ Ὀαβύ δῃάθανοιτβ (0 γθοϊδῖσα ὑπο. ὙΤδοισ Ομοβίμλιβ πα τοῦ 
ἢ18 πηδϑίθυ, ΔΠα γὰη ΔΥΤΑΥ͂ ἔγοτη ἢϊπὶ, (πΠ6 Δροβί]6 αὐϊαπιρίθα ἢ]8 σοη- 
ΥΘΥΒΙΟΏ ΔΙΏΟΩΡ᾽ ΟἾΠ6Γ8, 86 βιιοοοοαρα ἰμογοῖη. 6. Βιοβϑιιτυςοη 18 ἀκ 
ὙΠΘΓΘ Δ} 1Π᾿ ΣῪ ἢδ5 6 θη ἀοπα, ἅ}]688 [86 ᾿Π}Γ6α ραΓΥ ἔγθοὶυ ἰογρῖνα: 
ΒΟΟΘΟΓΟΙΠΡΊΥ, [16 Δροβῦ]6 δὰ] ρῖνοβ ἃ ῬγΟμλἶδ6, ὑπ οσ ̓ ΐ8 οὐ Πδηά, 
ἔον ΟπθβιτηιβΒ αν Άν ΓΟΒΟΙ ΟῚ 88 ἃ πηϑύζου οὗ }υδίϊοο, 1 ῬΆΙ]Θμιοη 
Ἰηβιϑίβα ροὴ 1. 7. ΥἿ6 βῃουϊ ἃ Ὀ6 ρσταΐθία! 0 Οὐγ Ὀδπρίδοίοσβ. 
ΤῊῖ8 δὲ, δὰ! ἰουοῆθ8 Προ ν ΥῪ ρσοπίὶν (νοῦ. 19.}, γι Πογα μ6 Ἰη τηαΐθϑ 
ἰο ῬΒΙ]οοη {πᾶῦῷ ἢ6 οὐρα υηΐο ΜᾺ ΠΣ Β6} 7 ἃ]50 ; δηά, ἰμπογοΐογοθ, ἴῃ 
Ῥοϊηΐ οὗ σταϊιίαἀ6, 6 νγὰ8 οὈ] σ θα ἰο σγαιῦ 818 τεαθϑί. 8. Υ 6 ββου]ά 
ἔογρινθ [π6 Ρϑηϊοηΐ, ἀπ 6 οαγτν σϑοοης δα ἰο ἰμο. 9, ΤῊΘ 
ΔΡΟΒΟΪΘ 8 ΘΧΘΙΏΡ]6 ἰθϑοὴρ8Β 8 (0 ἀο 411] γα ὁδῇ ἴο πγαϊζθ ἘΡ αὐᾶγτοὶβ δηά 
αἴθ σθβ, δπὰ Γθοοῃοῖ]6 ἐἤοθα γῇο ἅτ αὖ ναγίδποο, 10. Α 186 ἤδη 
ΟΒΟΟΒ68 Βου}θ[Π.68 (0 8 ΓθβΒ ἱῃ ἃ 80[Ὁ δηα ΟὈ]ρηρ' ΤΆ ΠΠΘΓ, ουθῃ ἴῃ 
08868 ὙΠ6ΓΘ {Π6Γ6 18 ΔῈ ΓΠΟΥΠῪ ἴο οομμηδηᾶᾷ,. 11. ΤΊ6 Ὀϊϑῃορθ δηά 
Ῥαβύοσβ οὗ {6 (γι βδη ομυγοῇ, δηὰ 4]} ὑθδομθῦβ οὗ γοϊρίοη, αν ἤοσθ 
{πὸ τηοϑὺ ρ]ογϊουβ θχϑιηρ]θ βοΐ Ὀϑέοσα ἔμθω, ἰο ἱμβάιποα ἐμ6πὶ ἰο ᾶνθ ἃ 
Ιηοϑὺ ἴθῃα ον τοσαγὰ τὸ (Πα 8Βοι]8 οὗ ᾿η6ῃ οἵ 4}1 γϑηϊβ δηά σοοπα! ]0}8 ; 
δηα ἴο Θηἀθανοιγ ἴο Θοπγαοχίὶ ἃ δ'ανθ, ἃ8. Μ6]] 88 [89 το ἀηα στοαΐ δηὰ 

. Τιαγδηογθ  οΥβ, ϑνο. το]. 11. Ρ. 472.; 470. νο], ἱ. ῃ. 585. 
5 Ἡΐδῖ, Εκο], 110. 11]. ς. 25. 



Οἡ ἐλο Ἐριϑιϊο ἰο Ρλίϊοπιοη. δθ8 

ΒΟΠΟΌΓΡΑΌΪΙα οἱ {86 οαὐίῆ. Ηδ γῶο ἀϊδβάαϊποα ηοὶ ἰο ἐδαοὴ 8 βἷανϑβ, ἃ 
ἔυρτθνα, δηα ἃ τδ1οῖ, θὰ ργθδοῃθα {π6 ἀοοίγιηθ οὗ βαϊναίϊοη ἴο ἢ ΐπὰ, 
8Πα ἴοο Κ Ραΐηβ γ} ῖπλ, {1} ἢ6 Βαα γαϑίοσθα ἢϊτ ο 18 τηδβίϑσ, δὴ 
Βοποϑὺ ὙΟΥΙΠΥ͂ ΤΔῈ ; --- ΠΟῪ αἰδιηὐογοϑίθα τηιϑὺ μ6 ἤᾶνα Ὀθθηῇ Τὸ 
ψ Βοπὶ σου ὰ ἢ6 ποὺ σοπμἀεβοθῃα ἢ ΟΥΓὁ μόδα βαϊ ναϊΐοηυ δπὰ ὨΔΡΡΙ Π 689 
που]ὰ Πα ποῦ δπάθανουῦ ἰο ργοιηοίο ἢῷ Ὑγουϊὰ ἰο (ἀοα ἴμ6γ6 νγὰβ {86 
ΒΆΤΩΘ ΒΡ1Γ1 ἴῃ 811} {Π6 ἴσδόμοσβ οὐἩ ΟἾΔ ΠΥ, αὖ 41} ἄτηθβ δὰ ἴῃ 81] 
ΡΙδοοβὶ 12. Ηβϑγθ 18 ἃ πιοϑβῖ ρ]ουϊοιιβ ῥὑγοοῖῦ οὗ ἴπ6 ροοᾶ οἴἴεοίθ οὗ 
ΟἸὨΥΙβ  δηΣγ, ΒΘΓΘ 1 18. ΤΙσΠΠΥ ἀπάεγβίοοα δηα Βμοογοὶυ οι τδοαᾶ, 
10 ἰγδηϑίοσιηβ ἃ ψυ] 688 βίαν δπα (μοῦ ᾿πΐο ἃ ρίουϑ, νἱγίμπουϑ, 
ΔΙ Ϊ8016, πα υϑοία] τδῃ ; τᾶ 8 τη πού ΟὨΪΥ ΠΔΡΡΙΟΥ δηα Ὀοίίου ἴῃ 
Βαμβο ἢ, Ὀαΐ ἃ θοίίου βοσναμί, δηὰ δϑίοσ ἴῃ 8}} σγϑ δ η8 πα οἰγουϊη- 
Βίδῃοοθ νυ βαΐθνου, 

“ 58)4}} 8δὴ ἘΡΊβ[16, 80 11} οὗὨἨ υβο! δηα Ὄχοθ]θηΐ ᾿πβίσγυοίοηβ, Ὀ6 
χα]οοίθα [ῸΣ 118 ὈΓΟΥΠΥ͂ ἢ ΟΥ̓ Ὀδοδιιβ π6 οοσαβίοῃ σϑαυϊσοα (μαὺ 1ὖ 
Βῃου ]α θ6 τψυιῦζθη ΘΟ ΘΓ Πρ' Οη6 ΡΔΓΓΙΟΙΪΔΥ ῬΟΥΒΟῚ 7 ΟΥ̓ Δα ἀγοββϑᾶ ἰο 
ἃ ὈΓΙναΐο πη Μροη ψου]ὰ 40 0786}} ἴο δχϑηλῖὶπα 1 Αγ ΪΥ θαίογο 
{Π6 0 σα͵θοῦ 1, ΟΥ̓ ΒΡΘΔΚ οὗἉ 1 8ο 8 1σμ ]γ.ἢ } 

ΙΥ. ΝΥ 6 Ιϑθαγῃ ἔγοια {πὶ8 Εριϑι16 ταὶ Οποϑίμχυθ γα [Π6 βανθ οὗ 
ῬΒ]δοη, γβοπλ μΒ6 δα ρου ρ8 το 663, δηα Υαῃ ΑΎΤΑΥ ἔσομαι Π]πὶ ἃ 8 
τ 8388 Βομθ. ΥΥ̓Βοίμοσ μα τεροηϊθα οὗ νῇῃδὶ Βα δα ἀοηθ, ἀπά νοϊυῃ- 
τ ν πϑηῦ (ο Ῥδα], ΟΥ ἴῃ ν βαῦ ΟΥΠΟΙ ΤΔΠΠΘΥ {ΠΘῪ ΘδΠ16 ἴο τηδοϑὺ ἔμογθ, 
ὸ ἤᾶνθ ΠῸ ἱπίοτιηδίίοη. Βυΐ [86 δροβίϊ]θ, ἀυσιηρ ἢ18 οοημῇβηριμθηΐ 
ἕηι ἀἰβ οιση ᾿ϊγοά ἤοιι8ο, Ορθῃθα ἃ ΑΥ ἰο ἴῃ6 Ποαγῦ οὗ {Π6 τθ 8β]ανθ, 
οοηγογίθα τὰ ἰο {π6 ΟὨγιβίϊδῃ ἔλι ἢ, πὰ ὈαρθΖοα ᾿ϊπ. [{ 4150 
ΒΡΡΘαΥΒ ὑμαὺ Ῥαὺ] Κορ Ομποϑιηβ πὶ πὶ ἔῸΣ βοηλα {1π|6, ἴο νγαῖῦ 
ἀροὴ ἰδοῦ, απ Ὁ} Οπαβιτηυϑ, ὈῪ 18 οοπάαοί, οσοπβιτηρα {μ6 ἐσ ἢ 
δηΑ Β᾽ ΠΟΥ Υ οἵἨ 18 ὁοῃηνογβίοη. Πυυηρ 18 δοοάθ ψττἢ (Π6 ΔροΒι16, 
6 βογυνϑα [πὶ ει {86 στγοαύαδϑι δββι Δ} Υ̓ δηα αβδοίίοη: ὑαΐ, θεοὶησ 
ΒΘΏΒΙΌ]6 οὗ Β18 ἔλι]ῦ 1 ΣΌΠΗΙΠρΡ ΑΙΥΔΥ ἔγΟμ 18 τηδβίου, 6 ψ 1864] [0 
ΤΟΡΑΙΓ (μαΐ ἸΠ]ΌΓΥ ὈΥ̓͂ ταϊαγηϊηρ ἴο ἢ. Αὐ {πΠ6 βᾶπι6 [π6 θαϊηρ' 
αἴγαια Ἰθϑί, οὐ 818 σοίυση, Ὠ1Β τωδϑίθσ βῃου ὶ ἱπῆϊοῦ ἀροη ἶτα {Π6 
Ῥυμιβῃιηθηῦ ψ ἢ16}} Ὀγ (86 δὴν ΟΥ ουβίοιιῃ οἵ Ῥθτγυρία γὰ8Β ἀπ ἰο ἃ 
Γυρτῦνα 8ανο ὃ, 6 δηἰγοαῖθα Ῥᾷὺ] ἴο σσῖΐα ἴο ῬΒΙ]θμοι ἴῃ [18 ὈΘμδ] Ε, 
Δηα τοαποβίθα Εἰμὶ ἴο ἔοσρῖνθ δπα σϑοοῖνο ἢϊηὶ ἀραὶη ᾿πἴο [118 ἈΠ} Υ. 
Τὴ Δροβῦϊα Ἰμογοΐοσο στο (Π18 ριβυ 6 το Ῥμιθηλοη, “1 ὙὙ}10]}, 
ΜΠ ἰμ6 ρτοδίαδῦ βοΐμθθβ οἵ ὌἼχργθϑϑίοῃ, ψαιιαίῃ οἵ αἰϊδβοίίΐοη, ἀδπὰ 
ἀ]ΙοΔοΥ οὗ δαἀάγθββ, ἢθΘ ποὺ ΟἹΪΥ ἰηίογοθαθα ἔοὸσ Ομ θβιηλ8᾽ Β ρΆγάοη, 
Ὀυῦ υτρο ῬὨΣ]ΘΟη ἴο δβύθομλ ἢϊπὶ ἀπ μὰ σοηβάθηοθ ἴῃ ὨἸΤΩ ἃ8 ἃ 
ΒΙΠΟΟΓΘ ΟἸγιβίίδη, Ἀἀπα Ὀοδδιβα σγοϑυιςαοη, ὈΥ͂ ΓΟραϊσηρ {16 1] ΕΓ 
παῖ ᾿ᾶ8 Ὀθθη ἀ0η6, γαβίοσοβ [ἢ6 Ῥϑύβου 0 αἸαὰ {Π6 1Π]ΌΓΥῪ ἴο {Π6 
οποίον βοὴ μ6 μδα ]οβῦ, {μ6 Δροβί]θ, ὕο 6η4}0]6 Ομ θβιλΒ [0 ἈΡΡΘΆΓ 
ἴῃ ῬΒΠ]ΘΠΊΟΠ Β ΠΥ 1} βοχθ ἄσρτοα οὗ τοραυϊαθοι, Ὀοχπα ΠΙμηΒ6} Ὁ 
ἴῃ {Π18 ΕΡΊ8016 ὈΥ δὶ8 μβαπᾶ- γι ηρ, ποῦ ΟὨΪΥ ἴο ΓΕΡΑΥ͂ 8}1] (μὲ Οπθϑὶ- 

1 Ὧτ. Βοῃβοηβ Ηἰβίουυ οὔ [86 ΕἸἾσβί Ρ᾽δηιίπρ' οἵ Οσιβεϊδηΐγ, το]. 11. Ρ. 811. 24 οἀϊῇ, 
3 Μδοκηῖρης δπὰ γάμου ἃγὸ οὗ ορἰηΐοη τῃδὲὺ δὲ. Ῥδα} 8 ὀχ ργοββίοῃ ἴῃ ἴπὸ οἱ θοητἢ 

γοῦβο ἀο065 ηοῦ ᾿πδίπιιαῖο [πᾶὺ Οποβίμλϑ Βα χοδῥθα ἈΪ8 τηϑδίοσ οὗἩ δηγιμίηρ δι ἢ]8 βοσνΐοθ; 
Ὀαῦ [116 ἜΧΡγθβϑίοη 18 ΟὨΪΥ Ὠγροιποίίοαὶ, 

8 (τοῖίιιβ ᾿ΠΙΌΓΙΩΒ 08 ὑμαὺ Ἰηδβίοτβ δὰ ἃ ρόυοσ ἴο ἴογίαγο (ΠΟΙ δανοβ 80 Ὀομανοὰ 1], 
δηἃ ονθῇ ἴο ρυΐ ἴμδηὶ ἴο ἀθδίμ, υἱοῦ ΔΡΡΙγηρ ἴο 1[π6 τηϑρἰδίχαῖθ; διὰ ἴδαὺ [818 νγ 89 
ΔΟΤΟΘΆΌΪΘ ποΐ ΟὨ]Υ ἴο ἴΠ6 Βοτμδὴ θυϊΐ 8150 ἴο πὸ Ατοοσίδη ἰαν. 

ου 2 



δθ4 ]ηϊτοσιοξίοη ἐο ἔλο οι Τοςίαπιθρηΐ. 

τηῖιΒ οὐγοᾶ ἰο ῬΆΣ]ομλοη, θὰ ὕο ταβκα {Ὁ}] γοραγδίϊοη α͵8ο ἰο ῬἈ1]οπιος 
ἴῸΥ ΠΔΙΘΥΘΥ ἸΠΊΌΣΥ ἢ6 δα ἄομπα ἴο Ὠΐτα ΟΥ̓ ΤὐΠηϊησ ανγαυ.Ἶ} Τὸ 
δοοοπηΐ ἴον ἴΠ6 8ο]1οζαμ 6 ΘΧΡΓΟΘΒβοα Ὁγ Ῥδὰὶ ἴῃ {118 ἘΣ ΡΙΒ116 ἴῃ οτάδν 
ἰο οὈίαϊῃ Οπθδίσηιβ᾽Β ραγάοῃ, ἀμ ργόουγο ἃ ὑπογοιρὴ γϑοοηο]]α[οη, 
10 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [0 ΒΊΡΡΟΒΘ, ΤΟΝ δοῦλα οὐ 108, (δὲ ΡΠ] το νγᾶ8 
κθθὴ ἃπα οδϑίϊῃμαία ἴῃ ἢ18 τϑϑβϑηϊμηθηίθ, οὐ οὗἩ ἐπαῦ σου ρῇ δπά Ἰηϊγαοίδ- 
Ὁ]6 ἀϊδβροβιύίοη ον τ οι (86 ῬΒγυρίληΒ Το γα ργόνοσῦῖαὶ, Τῆα οοη- 
ἸΓΆΓΥ 18 ̓ Ἰηϑ᾽ηυδίοα ὈΥ {16 ΔΡΟΒΊΪ]6, ἘΠΉΣῸΝ ἴῃ Οὔ ̓ ὈΪδ668 δομηπηοπάερά 
[18 ὈΘΠΘΟΪΘμοα δηά οἤαγΥ. [10 18 τηοϑὲ ργόρ δῦ], ἃ8 γσ. Μδοκηιῖσκί 
ἢδ8 οοπ]δοίαγχοα, ὑπαῦὺ ῬΒΠΘΩοη Πα ἃ πυμθοΥ οὗὨ βανθβ, οἡ τ ποιά ἴῃ 
Ῥδυάοηϊηρ οὗἨ Οποβίμιιϑ ἴοο ΘΑΒΙΪΥ τϊσῦ αν Πδα 4 δά εἴἶεοί ; δὰ 
1βογοΐοσθ μ6 ταῖσῃΐ παρα βοπὶθ Ῥυ ΠΙϑῃμηθηῦ ὩΘΟΘΒΒΑΥΓῪ 88 δὴ ΘΧΘΠ0Ϊ6 
ἴο {π6 τοβί,. Αὖὐ Ἰϑαϑὲ ῥϑὺ] σου ]ὰ ποῖ αν οοπβιἀογοὰ ἐπθ ραγάοηϊησ 
οὗ Οποβιμλὰβ 88 δὴ δα γ ὑΠαὺ τηογ θα 8ὸ ταυοἢ οαγηθϑῦ θηίγοδίυ, ἢ 
8 ῬΟΣΒοη οὗἩ ῬὨΙ]Θπλοη Β ΡΙΘΥΥ, ὈΘΠΘυ ποθ, δηα ρσταϊίπαθ, ὉΠ]6885 ἢθ 
Πα βυθροοίοα Πλ ο μάνα δηΐϊογίδιη θα 8οηγα Βιοἢ Ση ΘΠ ΠΙΟΗ. 

Υ. Ὑμοίμον ῬΏΠθμοη ραγἀοηθα οὐ ρυπίβιθα Οπϑβίμμμβ, 15. ἃ οἱτγ- 
Ουπηδίδῃ 8. ΘΟΠΟΘγηΙπρ ὙΠΟ ψγὸ ἢᾶνθ πὸ ἰπίογπιαίίοη. ΕὟΟΤΩ 16 
ΘΑΓΘβίῃθββ ΜΠ} ὙΓΠ1Ο. [Π6 ΔΡΟΒΙ]6 80]1οι 64 Ὠ18Β ραγάοῃ, δῃὰ ἔγοτῃ {Π6 
Βοπογοϑιυ οἵ ΡΒ] δι ομ Β ἀἸβροβιίίοι, [86 οὐἱσ ἄρον οἰζοα σοη)δοίυΓοβ 
{παῦ 6 δοίυ!]Υ ρμαγάοποά Οποβίμλιβ, δηἃ ουθῃ ρᾶνθ Πΐτὰ ἰδ ἔγθθάοπι, 
150 ΘΟΙΆΡΠΔη66 ΜΠ {86 ΔΡΟΒΟΪο᾽Β. ἐπβι πυ Δ. !]0, 88. 1ᾧ 18 ἰπίογργοίθα ὃν 
ΒΟΙΏΘ, ἐλαέ ἦε τυομιϊά (0 πιοτὸ ἔλαπ ἦς λαά αϑἰοά. Τὺ δθθπιδ 838 ἱπουρὴ 
{π6 Δροβϑί]θ που]ᾶ ]οἱ σθϑάθυβ ἴῃ ἔαθασο ρθ8 μπάογείαπα [18 ἴο Ὀ6 {Π6 
ὨδϑίαΓΑΙ] ΤΟΒ}}0 οὗἁὨ 818 τοαυθδίύ. [10 νγὰ8 πὸ ἀποοιωσηοῃ {Π]ηρ', ᾿ῃ δηοϊοηὶ 
168, ἰο Ὀοδίον ἔγοοάομη οἱ {πο86 βίανοβ βοβο δι μι ι] βουνῖοθα παά 
Ῥτοοσυγοά ἔογ {παπὶ {Π6 οϑίθοη δῃὰ ροοῦ ν}}}} οὗἩ ὑβμι6ὶγ πηιβίοσβ. Τ7]}6 
Ῥγγα ΟΠ γΙβδηβ ργθβουνίηρ {818 ΕἸΡΙΒ116, πα Ρ]δοίηρ Ὁ ἴῃ (86 
ΒϑΟΤΘα οδηοη (Π τ. ΒΘΏΒΟΙ ΤΘΙΊΔΙΪΒ), ΔΥῸ ΒίΓΟΩΡ ΔΥΌ ΠΘὨ8 ἴο ᾿πά ποθ 
Ὧ8 [0 θ6]ῖονα [μδὺ ῬΠΙ]Θπλοπ ρταηίθα [86 ΔρΟΒΙ16 Β γρατιδδί, δηα γϑοοινοα 
Οπμθβιμλὰβ ἰηΐο Ἀ18 ΠοιιΒ6 ἘΠ ἔἌνουῦ δραϊῃ. ἊΑΑ8 ΟὨἸΘΒΙ 8 γγ88 ΡϑΓ- 
ΤΟΊ ΑΥν τθοομηηθηαθά ὃν δύ. δι} ἰο (86 ποίϊοβ οὐὗἉ [Π6 (ὐο] οββιδῃβ 
(ἰν. 9.}. 1 ὁδῃηποῦ Ὀ6 ἀουδίοα παὶ ἐΠ6Ὺ Ομ ΟΡ Π]Υ σϑοϑι νά μῖπὶ ᾿πίο 
{Π61Ὁ στοῦ, [ἢ {Π6 ΑΡροϑίο]οδὶ (ὐοπβεϊ αἱοπβ3, ΟἸΘβῖμλι8 18 581 τὸ 
Βαγα Ὀδθῃ θἴβῃορ οὗ Βογωδ; δυΐ ἴμεν τ ἃ δοπιρι]δίϊοη οὔ {πμ6 ἐοαγίῃ 
ΟΘΏΓΟΓΥ, ἈΠα ΘΟΩΒΘΑΠΘΏΓΥ Οὗ ἢ0 δυποῦυ. ὙΥΠΘη Ἰρηῃδίλυ8 ᾿τοίθ 
ἢϊ8. ΕΡΊ8116 ἐο {π6ὸ ἘΡΒΘβιδῃβ (4. Ὁ. 107), {πεῖν ὈΙΒΠΟΡ Β πᾶπιθ νγα8 
Οποβίπηι ; πα τού ἐμβουρηῦ ἐμαῦὺ μ6 γγὰβ {πΠ6 Ῥϑύβοῃ. ἴῸγ ΨΒοπὶ 
δὲ. Ῥϑὰὶ ᾿ἰπίθγοθάθα, Βυΐ {Π|8, 88. Πγ. γάμου σουηδυῖβ, 18 ποῖ 
οουΐδιη, γ, Μ]|)" 88 τηϑηϊοποᾶ 4 Μ8., δ (πΠ6 σοποϊυβίοη οὐ σι Ὠϊοἢ 
10 18 β814 ἐμαὶ Οποβιταυβ βυ βου τηδγίγγάομῃ αὖ Βόῖὴβ ὈΥ Βανίπρ; δ 
]Ιορβ Ὀγόκθϑῃ. 

Τη6 ψΠ0]6 οὗἉ {Π18 ΕἸ Ιβέ16 18 ἱπάθϑα ἃ πιοβὲ Ὀθαυς] οοπιροβιοη. 
ΘΌΘΝ, ἀοἔθγθμοθ δηὰ τοβρϑοὶ ἔοσ ῬΈΣ]θπιομ, δυο αἰδοϊοη πα σομοοση 
ἴογ Οπϑβίπιυβ, βυο ἢ ἀϊδίαπι Ὀὰΐ πὲ ᾿πδὶ πυδίϊοη, διιοῖν ἔσθ ἔθ πρ θά 

᾿ Μαοκηῖρἢι Ῥγοίβοθ ἴο ῬΗΪ]οπιοπ, βθοῖ. 2, Ὁ Τ2Ὁ, Υἱϊδ, ο. 46. 
" Τΐβ ῥαββαρθ ἴ8 οοῃϊαίποὰ ἴῃ 186 Ιρπδίίδη ἘΡίβι]6Β θνθὴ ἴῃ ὑποὶγ βιῃογῖοδὲ [Όστα : 5068 

ΟὐγοίοπΒ ΟὐΥρὰβ Ιρτιαιίδπαπι, ΡΡ. 17, 18.; δῃὰ ἔἴοσ [μ6 Ἐπρ] 6ἢ Τταηρίδιίοη, Ρρ. 339. 
“ ὝΟΥΚβ, ϑνο. νοὶ, ἷν. ῥ. 381.; 410. νοὶ, 113, Ρ. 8324. 
δ᾽ δον, Τεϑῖ, ΜΙΠ|: οἱ Ἰζυβίοτὶ, Ρ. 518. 



Οηἡ ἰδὲ Ἐρίδέϊο ἐο ἐλε Ἡδῦδγειον. δθδ 

ἤηο δἀάγοθθ ροσυδάθ {ῃ6 σῇ], {πα΄ {Π18 ΔΙοπα τσ Ὀ6 Βυῇοϊοπί ἴο 
σοηνίησα 8 ἴπαῦ 40] νγγὰϑ ποὺ ἀπδοαπδιηϊοα 1} (Π6 ΜγοΥ], ἀπα νγῶ8 
ποῦ [Πδὲ νγθαῖκ δ ηα ΥἹΒΙΟΠΑΤΎ ΘηἐΠδιαϑί 1 οἢ (Π6 Θῃθαϊθ8 οὗ τονο]8- 
τυ Βᾶνα Βοιμθίϊπη68 Γαργοβθηΐθα ἢϊτπη ἰο θ6. [{18, ᾿πά 664, ᾿ἸΠηρο5810]6 
ἴο Ρογαβ6 {18 δα μαι γ Ὁ] 6 ΕΡΙ 8616 σιτπουὺ Ὀαίηρ ἰουσμοα τι {Π6 ἀ6]1- 
ΟΒΟΥ͂ οὗ βαπυτηθηΐ δηα [86 πηλδίουϊν δά ἄγθββ {παῦ ΔΡΡΘΆΓ ἴῃ ΘΥΟΣῪ Ραγῖ 
οι... Υ͵ο 866 Βοσθ, ἴῃ ἃ πηοϑῦ βίσικιηρ Πρἢΐ, ΠΟ ΡΘΥΓΘΟΟΥ οομβίβίθης 
ἔσθ ρο θη 688 18, ποὺ ΟὨΪΥ σι 8}} 0πΠ6 τγαγτηίῃ δῃα Β᾽ ΠΟΥ οὗὨ (86 
ἐτιθηα, θὰῦ ἀνθ πιὰ {π6 αἀϊσπηὶν οὗ ὑπὸ ΟΠ γιβῦδῃ δπὰ {π6 δροβί]θ. 
ἘΥΘΙΥ ΜΟΙ ἢΠα8 118 ἔοτοθ δηὰ ρῥγοργϊοίυ. ὙΠ ταῦ αἰσηιν δπά 
ΔΌΛΒΟΥΥ ἀο68 δὰ] δαἰγοαῦ, ὑποιρἢ ἃ Ὀυιβϑοθοσ πὰ τ μδῦ σοπά6- 
ΒοΘ Βῖοη. δηα ὨυΙ ΠΥ ἀ068 ἢ6 Θοτηπλδηά, {μου ρἢ 8ῃ δροϑί]ϊα  Απὰ 
1 τῃ18 Ἰουον ΓΘ ἴο Ὀ6 ΔΟΠΒΙΔοΓΘα ἴῃ πο οΟμοῦ ροϊηΐ οὗ νἱϑν (Πὰπ 
88 ἃ ΙὩΘΓ6 ΠυΠηδη ΟΟΙΠΡΟΒΙΟΙ, 1ὖ ταυβῦ θ6 Δ] ονϑα ἰο Ὀ6 ἃ πηϑδίογ- 
Ρΐθ 66 ἴῃ 1185 Κιπά, Αβ δῃ "]υδβίγαϊοπ οὐἁὨ {8 Τϑυλαγκ, Ὁ ΤΊΛΔΥ ποῦ ὈΘ 
ΠΏΡΓΟΡΘΥ ἴο δομραγο ἰῦ 1 δὰ ΕἸριβέ]6 οὗἩ [6 γουηρον Ῥ]ιηΥ ἷ, ἐΠαῦ 
Βοθ8 [0 ἢαγα Ὀθθὴ τυυυϊθη ΟἹ ἃ Β1Π11184 ΟΟΟΔδΊοη ; ΜΆΙΟΝ, (πουρἢ 
ΘΟΙΡΟΒΘΟα ΌὈΥ͂ ὁη86 ὙΠῸ 8 ΑἸνγᾶγβ Ὀ6Θ γθοκοηθα ἴο 6ΧΟ6] 1ῃ [6 6ρ18- 
[ΟἸΔΓΥ͂ Βέγ]6, δῃὰ {πουρῇ 1Ὁ ὑπαοιδίθα]Υ μα8 δὴν Ὀδϑιυι68, γοῦ 1ὑ 
τηϑῦ Ὀ6 Δοκηον οαρσοα ὈΥ ΘΥΘΥΥῪ ᾿π)ρΑΓί8] γοδᾶου [0 Ὀ6 γΑΒΟΪΥ ἸΠΓΘΤΊΟΥ 
ἴο {Π18 Δηϊτηαἰθα οομηροϑιίίοη οὗὁ {π6 ἀροβί]ϊθ. ῬΊΙΩΥ βθθηλβ ἀθβισουβ οὗ 
ΒΆΥ ΩΡ ΒΟΠΊΘΙΒΙ Ωρ; {Π6 ΔΡΟΒΙΪ6 Πᾶ8 υτροὰ ΘΥΟΙῪ {πϊηρ {μαῦ οδη ὉΘ 
ΒΆ1Δ ροὴ {Ππ6 οὐοαϑίοη. ΡΊ]ΙΩΥ ἰ8 ἴοο αἰδοῖα ἰο 6 αἴδοῦπρ; 188 
ΔΡΟΒΌΪῈ ἴλκα68 ροββϑθββϑίοῃ οὗ οὐὺγ ἢθαγί, δμα δχοϊΐθϑθ ΟἿἿἹΓ ΟΟΙΩ ΡΑΒΒΊ Ὲ 
Ὑ Ποῖον 6 Μ01}} οὐ τοί. 

Ου {πὸ ὑπαοδίσηοα οοἱποίάεησες Ὀούνιθοι {18 ΕΠ Ρ181186 δπα {86 ΑΑοίβ 
οὗ 16 ΑΡοβί!εβ, β66 γ. ῬδιογΒ Ἠογῷ Ῥδυϊῖηϑ, Ομδρ. ΧΙΥ͂. 

ΟΗΑΡ, ΧΧΤΠ, 

ΟΝ ΤῊ ἘΡΊΒΤΙΕῈ ΤῸ ΤῊΒ ἨΒΒΕΕΎΓΒ. 

1. ΑΕΤΕΒ {με {πϊγίθεοῃ ΕἸ Ρ᾽ 8.168 ἀνουθα ]γ πτι ίθῃ Ὀγ Ῥδαϊ, τι Ηὶἷδ 
πϑιὴ6 ργθῆχοα ἴο ἔμθη), βυοοθθᾶβ τ μαὺ τὸ 041} (Π6 Ερ18616 ὑο {μ6 
Ἡφῦτονβ ; {Π6 παΐαγα δηᾶ δας ουβὩρ οὗὨἨ τ Ώ1Οἢ 88 Ὀ66ῃ τοσα οοπίσο- 
νογίοα, ρϑυθαρβ, {μὴ ΔΗΥ͂ ΟἶμῈσ ῬοὸῖΚ οὗ {π6ὸ Νὸν Τϑβίασηθης. ἊἈ4.8 
186 1π| Πδίοσγυ ἔοσταυϊα υϑυ] ἴῃ (Π6 ΟἾΠΘΓ φροβίο Ἱ δ] Ἰο ζουβ 18 σγϑη την 
ἴῃ {Π18 ΕΡΙ8116 (πον βίδηαϊηρ [86 ΒΌΡΟΓΒΟΣ ρΌ ΟΣ ὕθστμβ 1ὐ ἐλθ ΕἸ ρίδβέϊο 
ἐο ἐλε Ἡδεῦδτγειοδ), τὸ 8 Ῥδθθα αὐαβίοῃθα ΒΘ μοΣ 1Ὁ 88 ΤΘΔΠΥ 8ῃ 
ἘΣ ΡΙ8ι16 βϑῃΐῦ ἴο ἃ ρδγϊοι δ. ΘΟΙΩΠΛ ΣΟΥ͂, ΟΥ̓ ΟΠΙΥ͂ ἃ ἀἸΒΟΟΌΓΒΘ ΟΥ̓ 1586 - 
ἰφιϊοη ἰπηϊοπαρα [ῸΓ ρἝποσαὶ σοϑάοσβ. ΜΊΟΒΕΘ]15 ἀδίθσγιωϊμθβ ὑπαὶ 10 ἐδ 
Δῃ ΕἸΡΙβι16, δῃα σϑιθδγκβ (δαὺ ποὺ ΟὨΪΥ {Π6 βθοοπᾶ ρϑύβοῃ ρ]7Ὰ] ψ6 
ἸΠΟΘΒΒΑΠΟΪΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἴΐ, ΜΒΙΟΝ δόμα ᾿παἀθοα σου] Ὀ6 πὸ ρῥγοοῖ, θυΐ 
ἰ8δοὸ ἐμαὺ {π6 δυῖμου 8]10ἀ68 ἴο Βρθοῖαὶ οἰγουμηβίδηοθβ ἴῃ {818 ττϊτηρ;, 

Ὁ μὴ ἰχ, ερ. 21 3 Ῥοάάτίάρο, [πἰτοὰ. ἰο ῬΒΣ]ΟΙΏΟΊΙ, 
οο 8 



δθ6 7Τηϊγοαμοίίοη ἕο ἔλο Λζριο Τοβίαγιοπέ. 

ἴῃ ομαρίοσβ νυ. 1], 12., υἱἹ. 9.,) χ. 82--84,. μα δΌουο 81] ἴῃ ομαρίου χἹ]. 23. 
24., τυ ἢ σοηΐδιηβ [86 ΡΓΟτΏ186 οὗ ἃ νἱβιῦ, ἀηα νδυΐοιιβ βα] αἰδίζοῃβ : 4] 
ΜΠ ΟὮ ΟἸΓΟυμ βίο 68 (Δ ΚΘη ἰοροίμοῦ ΒΠΟΥ [μδ΄ 10 ΓΘΑΙ]Ὺ 18 8Δῃ ἀροβίο- 
1104] ΕἸ: 8616. 

ὝΥ78ο {6 ΗΘΌτονΒ ΘΥΘ, ἴο Ποιὰ {818 Ἰο (ον γδβ δα γοββοα, Ἰρασηοαᾶ 
ΤΩΘῺ 8.6 ὈΥ͂ ΠΟ Π]68Π8 ἀργοθᾶ, δὴ᾽γ ἴβαδο Νενίοα 88 οὗ ορὶπίοῃ ἐμαὶ 
Ὀγ “16 ΗΘΌγοΥΒ ᾽ ἴῃ {Π18 ΕΡΙΒ118 νγχα ἃσ ἴο υπαογβίβῃα {μο86 «6 ν 15} 
Ῥο Ιονοσβ νῆο μά ον «δυυβα]θιὰ ἃ. βῃογί {1π|6 Ὀοέοσα 18 ἠδϑίσυοοη, 
8η ἃ ὙΟΙΘ ΠΟῪ αἰβροιβοα {ῃγουρμουῦ Αδὶα Μιποῦὶ; Ὀαΐ οὗὨ (μ18 να 
Βανα 0 δ θη) τοοοσγά, ΟἾΠΟΥΒ ἀρϑὶη Πᾶνα ᾿πηδοίηθα (ῃδὺ 10 ττῶδ 
Δ΄ ἀγοββοά ἰο {μ6 ΗΠ οΌγον ΟΠ τ ϑίϊαπβ 1π ϑραίη, (ἰαἰδῖια, Μαοθάοηϊα, οὐ 
αἱ (ὐογϊ ἢ οὐ Εοιηθ, ΟΥΓἹ ἴο ἔμοϑα ψΠῸ σοβι θα τὴ Ῥαϊϑείπο ΟἸδιβθηὶ 
οὔ ΑἸδχδαπάσια, 9 ϑγοπιθ, πα μα 5, ΟΠ γγβοβίοια, Τθοάογοί, ΤΠΘορἢν- 
Ἰαοῖ, δπὰ οἵμος δίδου, ογα οὗ οριπΐοι ὑπαὶ ἰη6 Εριδι]α ἰο {86 
Ἡδργονβ γὰ8 βοηΐ (0 {η6 δσοηνοτίοα Ψ6νγ)}8 ᾿ἰνίηρ ἰὰ δ υᾶπα; γ͵1πὸ ἴῃ 
[16 Δροβι]ο Β ἀδγβ ψοσθ οὐἂἹ]Ἱοὰ ἨἩθΌγονβ, ἴο ἀἰβιηρυϊδῃ τΠπθὰ ἔτγοτῃ 
{π6 6.18 ἴῃ {π6 θη θ]6 σουπίγίοθ, ἢῸ ψψογα οδ θα Ηδ]]θηἰδίβ οσ 
Οτϑοΐδηβ. (Δοίϑ νἱ, 1., 1χΧ. 29., χὶ. 20,) Τὴ ορϊπίοη οὗἉ {π686 Ἰοατπθά 
ἘΔΙΠΘΥΒ 18 δαορίοα Ὀγ 6Ζα, [μουἱ͵8 δρρδὶ, ὕδγρζον, Ὁ γβ. σδίβοοῦ, 
ὙΥμῖθν, Μη], βάγάποῦ, δπα Μδοκηῖριῦ, Βιβῆορθ Ῥϑαγβοη δηὰ Τοιη- 
11π6, ΗΔ]]οΐ, Βοβθηι ον, Παρ, δοοί, πα οὔμοσα, Μιοδμδθ]18 οοπ- 
ΒΙΟΥΒ 1 48 τυ θη ἴοῦ 1Π6 86 οὗὨ {π6 “6 18} ΟἸ τ βυδηβ αὖ “ ΘΓ Βα] μὰ 
8ηα ἴῃ Ῥαϊοβῦπο; δηὰ Ῥχοίβββοσ δίυαγι, (σἢο 18. [Ὁ] Ὁ. Μ. [8 
Ἠδτροϑ,) {Πδὺ 1 γα ἀϊγθοίθα ἴο ΗΠ οργοννβ ἴῃ Ῥδ]θβίηθ, δμα ΡγοΌΔΌΪΥ 
ἴο {1π6 σμυτοῦ δ μβαγοᾶ. Τὴ νϑΥῪ ἀποϊθηΐ οριῃπΐοη {μδὲ 1ἢ νᾶ: 
ΔΙάγοββοα ἰο 68 ἴῃ {π6 Ηοὶν 1μΔη4, ἀμ ποτα ΘΒρΘΟΙ ΠΥ αἱ Φ ογὰ- 
Β86η1, 18 ΘοΙτοθογαίθα ΟΥ̓ {π6 σοπίθηίβϑ οὗ {π6 Εριεῦ]8. 1086 1, τὰ τυ 816], 
Μ͵ πιθοῦ Ὑγ10} ΤΩΔΠΥ {μίηρΒ ΡΘΟΌ]ΙΔΥΪΥ δ 1 184016 ο {86 ὈΘ]1Θν 8. ἴῃ 
“υ6.8. 

1. Τὸ 18 ουϊἀθηΐ, ἔγοι ὑπ 6 ῬΟΪ6 ἔθῆοῦ οὗἨ {18 ΕρΡΊ8016, ἐμαὶ διιοηρϑὲ 86 ῬΟΓΒΟΠΒ 
ἴο ψμοῖὰ ᾿ῦ 8 δ ἀγοββθα, βοῶ ὙΘΙΘ ἴῃ Πηιηϊποηῦ ἀδηρσοῦ οὗὨ [Πρ θΔῸΚ ἔγοηι 
Ὁ νι βϑυϊαπὶγ ἰο διά εἴδη), ᾿μἀποοα ραγΟΥ Ὁγ ΒΟΙῚΘ ῬΘΟΌΪΑΡ Ορροϑὶ τ οῃ5, 8Δη4 ρΑγΕΪΥ ὉΥ͂ 
186 [186 ἀγρυμηθηΐβ οὗ {πΠ6 σα π8. ΤῊΙΒ οουὰ ΒΑΓ ΪΥ ἤανα Βαρροηῃθὰ ἴο βονδγὰὶ 
ΘΟΙΙΠΊ ἢ {168 αὖ 1116 βᾶ6 Ὁ1Π|6 ἴἢ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΡ ΘΟΥΠΙΣΥ ἴΠδηῃ Ῥαϊοβίηθ, δηά, ὑπο γοίοσο, 
ἯΘ Οδηποῖ Βρροβα ἰΐ οὗἁὨ βονϑσαὰὶ σουητ 1168 οὗ 84 Μίηογ, ἰο σδίοδ, ἴῃ (δα 
ΟρΡΙπίοῃ οὗ ποθ σοιηπιοηϊδίογβ, 86 Ἐρίϑι|]5 νγὰϑ δἀἀγοβϑϑεὰ. ΟΣ ϑ. Δ Υ δὖ {818 
{ϊ1π|6 δη]ογοά, ἔγοπι ἴΠπ6 Το] ογας σ᾽ Βριγιῦ οὗ [86 Εοιηδη ᾿ἰαν8 ἀπὰ ἴ[Π6 Βοπιαῃ τηδρ]8- 
ἰγαῦθβϑ, ζὩγουρβουῦ (Π6 ΘΙΏΡΙΓΘ ἰπ ρΘηΘΓΑΙ, 80 στρ οἢ το ρίουβ ᾿ἰθοσίγ, ἐμαὶ ουΐ οὗ 
Ῥαϊοβίϊπα 1 πσουα δανα Ὀθοη ἀἸβΠου] ἰο μανα οβδοίθα ἃ σθποῦαὶ ρογβοουϊίοη. Βαΐ, 
ΤΒγουρἢ 186 ἰπἤπσηοσ οὗ 186 “6 ν7158}} Βα Ποάση ἴθ Φογυβαίθηι, {6 ΟἿ Υ ϑ. 188 ἴῃ {πὲ 
ΘΟΙΠΙΓΥ υπάογγαπῦ βανογαὶ βουθσὸ ῬΥβθο 008, Οϑρ ΘΟ Αγ ἀστὴρ [86 Βιρὰ ρῥγιοδῦ- 

1 Οὐβογνδίίοηβ οἢ ἴ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡρΒΟ οἵ δῖ. Φοδῃ, Ρ. 244. 
3 διαεγιβ (οιηχη. οἢ ἴπ6 ΕΡΙΜΉ16 ἴο τπῸ ΗΘΌγοννΒ, νοἱ, ἱ. ΡΡ. 67---78. (Απάονοτ, Ν. Α.π|- 

1827.) [πῃ Ρῃ. 8---67. Βα [48 ἀϊδειιβεθα [ἢ ναγίουβ ΒΥΡοίθε68 οὗ Ὀγ. δύογσ, το ϑρροβθε 
ἦξ ἴο ἤδτο Ὀοοη ψτθη ἴο ἴτη6 ΗἨΘΌΓΟΝΥ ΘΒΌΓΟΙ δὲ (ἰδία; οὗἨ Νοοββοὶῦ, γῆοῸ σοπιογοα κα 
8ἃ8 δα γοβϑοὰ ἴο {πΠ6 σπύτος δὲ ΤΠ ϑβα]οηϊοδ; οἵ Βο]ίοη, ΠΟ ἱπιασίὶποὰ ἐμαὶ ἐλ νγ88 ἀἰγοςῖοά 
ἴο Ηοῦγονβ 0 ὙΟΣΟ ΒΟΪΟΌΓΠΟΓΒ ἴῃ Α5ἰι Μίηοσ; οὐ Μ|ςοῆδΔ6] ΝΥ οθοῦ, το δάἀναπορα δηὰ 
οπάἀοανουγοὰ ἴο δι ρροτγὶ ἴδ ορ᾿πίοῃ {παῖ ἰδ νγᾶβ δά ἀγοββοὰ ἴο ἴ6 σμαγοῖ αἱ (γί; δπὰ οἱ 
6 δησίθπῖϑ (ΠΟ86 Ορίπίοη ἢ6 δἀορίϑ), [δ 8ι 8 ἘΡΙ8|]Ὲὰ νγαδ σι τἴθη ἴο [6 ἩδΌΓΕΙ 
ΟΠατοὶ ἴῃ Ῥαδ]οβίπο. 

8 1. Ηδτρο, Εξβαὶ Οὐἰίαυο δὺγ ᾿᾿Αα  ποηεοῖϊτό ἀθ ᾿ἘΡΓΓΟ δὰχ ἨΘΌΓΤΟΟΧΣ, Ρ. 186. (ἸΤου- 
ἴουδβο, 1832.) 

4 Τιηιβ 18 οὐνἱάδπὶ ἴσοπι (6 Αοἰβ οὗ π6 Αροβι!οβ, ὅ60 4180 1δγάποσ 5 ΟΣ ὈΣΠΓΥ, ομδρ. Υἱὶς 
ΑὙ οΥκϑ, ϑνο. νοὶ, ἱ. ὑν. 164---201.; 4ϊο. νο]. ἰ. ΡΡ. 90---110.) 



θη ἴδε Ἐρίδεϊο ἐο ἔλιε Ἠδεῦδτειυϑ. δ6θ7 

Βοοᾶ οΥ̓͂ [86 γουῦροῦ Αὐδηιβ, τ βοη 3... ὅδίηθ8 δῃηὰ οἱμβοσς ΟἸγἰβιϊδηβ βυβοτοὰ 
ΤΩΡ ΥΓ ΟΠ. 

2. ΕὩτΒοΥ, ΤΠ τ 6 οι πο ἴπ6 ΕἸ 5168 οὗἁὨ δ:. αι, ἜβρϑοῖΆ] ]γ (ἢ ο86 ἴο Πα ΕἸΡΒοβίδηβ, 
ῬΒΠΙρρίλμβ, διὰ (ὐο] οβϑίμηϑ, ἀπ οοιιραγα ὑμ6πὶ πὴ} (μ6 ἔνο ΕρΙ 8.168 οὗ 5:1, Ῥεῦδγ, 
ψἰοἢ γα δα γοβθοα τὸ (μ6 ΟἸ τ βύϊαη8 ἴῃ Ῥοπίιυβ, (ἰαίϊα, Οδρρβάοοϊα, Αβἷβ, διὰ 
ΒιΓμγπῖα, τὸ 80}8}} πὰ, ἐπουρὶ πηθηίοη 8 τπλᾶθ οὗ βϑάϊιοθυθ, ποῦ {116 βιβα]οϑὺ 
ἔγαςθ8 οὗὨ ᾿πηπιπομὶ ἀΔΉΡῸΡ ΟὗἨ Δ ΔρΟΒίΔΒΥ 10 Δι64ἴϑηη, ἀπ 80}}} 1688 ΟΥ̓ Ὀ]ΔΒΡ ἢ ΘΙΑΥ͂ 
ασαϊηδὺ ΟἸγιβῖ, 88 γα ἤηα ἰπ ὑΠ6 Βιχίῃ δηὰ ἰθηΐῃ ομδρίογβ οὐὗἩ [86 ΕΡ β8|16 ἴἰο {86 
Ἡεῦτονϑ ὍΘ ρΆββαραβ ΟΥ̓Ὠ (818 ΕἸ Ρ8116 νυ Γοϊαῦθ τὸ [88 δ Ὀ7θοὺ ἀγα ρθουν 
διἰαριοά ἰο [86 58:{80100 ΟΥ̓ ΘΟ Πλ Π1165 ἴῃ αἰ βύϊῃο; ἃπὰ 1Ὁ ἰ8 ἀἸΒῆου] το τοδᾶ 
ὕπ688 Ρραββᾶρεϑ ψ]Βοαὶ ἱπίδγτϊ ρ' ὑμαὺ βουθγαὶ (]}γ βι Δ η8 δὰ γθ}}ν δροϑία[ 86 δηὰ 
ΟΡΘΏΪΥ ὈΪαβρθηθα ΟἾγσιϑῦ; [ῸΓ 1ὖ Δρρθᾶγβ ἴγσοια Αὐὔἰϑ χχνὶ]. 11. [δῦ ν]οἸθηῦ τηθαβι 685 
ΘΙ ἰδίκοη ἴῃ Ῥα]θβθηθ ἴῸσ {}}}8 ΘΥῪ ῬΌΓΡΟΒΟ, οὗἩ πθ οὶ τα ταθοὶ τοῖν ΠῸ ἔγδοθβ ἴῃ 
ἈΠΥ͂ ΟἾΒΟΡ σουθγυ αὖ ὑμαῦ ΘΑΡΪΥ ἃσθ. ΝοΙΊΒοΣ [86 Ερ 8.168 οὗ δι᾽. Ῥαὰ], ΠΡ {μο86 οὗ 
δι. Ῥοῖου, ἔα γηἰδἢ ΔΩΥ ᾿ἰπϑίδησα οἱ 8 ΡιΌ]1Ο τοπαποϊαδιίοπ οὗἹὨἁ ΟΠ Υ 80 8} ἀηὶ τοῖαγῃ 
ἴο ΔΦυάαίδπι : δῃὰ γοϑῦ, 15 ΔΩΥ βΒ0 ἢ; ̓πϑίδποοθ δὰ Βαρροηθα ἴῃ (ΠΠ6 σοπιηη 68. ἴο 
Ὑ ἰοἢ ΠΥ πγοῦθ, (ἢ 686 ΔρΟΒ1168 σου μάγ ]γ μανο ρα886α {Π6πὶ ΟΥ̓ Ρ ἴῃ 8116 Π66, ΟΥ 
νὶτθουΐ σδαϊοηϊηρ ΟἾΘΡ ῬΘΥΒΟῺΒ δραίηδὺ {Ὁ]]οὐτϊηρ δ ἢ Ἔχαμιρ]68. ΤΊ|6 οἰγοιπ» 
δβίδῃοο, ᾿Κον 186, 0 ΒΊΟΝ [86 δαῖμον οὗ ἴη6 ΕΡΙ5116 ἰο 6 Ηδῦτονβ 811π468 (χ. 28.) 
ἐμαὺ βανϑγαὶ, ὙΠῸ 80}}} οοπυϊηιιοα ΟΜ γιβί Δη8, ΤΌσβοοκ (86 θαοθϑ οὐ μι ]]ς πογϑ !ρ,, 
ἄοθβ ποῖ ὁ 1Π 8ΠΥ ΟΥΠΟΡ ΕΡ 3116, δῃηἃ ἱτΡ1168 ἃ Ἡλρρ δηὰ οοπτϊπιιθα ρΟΥΒΘΟΙ “ 
τἴοη, τ ἢ ἀοίογτοὰ {6 ΟὨγΙβυϊ ἢ 8 ἔΓΟι δὴ οροῃ σοηίδββίοη οὗ {μον [Ἀ}0}}. 

ΤῊ6 δεν δ Φογυβαίθι δα Ὀοίογα {ΠῸῚΡ 6γ68 ὑπ6 ΟΥ̓ πΔῃσο8 οὗἩἨὨ ἴπ6 18. οὗ 
Μόοβεβ απὰ {86 βϑγνῖοββ οὗ (6 Τϑιηρῖθ σου }}γ ἀἰβρ᾽ γα ; απὰ ἴο θὰ {Π|6ΓΘ 
Ὑγ88 ἃ ΒρΘΟΙΑΪ παρὰ τὲ ἰαβὺ {ΠΘῪ Βῃουϊὰ ἰὰγη Ὀδοῖκ ἰῃ Βοαγῦ, [00] ηρ, ΟΥ ῥγδοῖῖςθ ἴο 
{Π086 ΟΥΑΙ ΠΔΏ 6685, [6 ἰΥρίοδὶ ραυγροτγί οὗἩ νυ ῖοι δα Ὀδθῃ ΚΠ δηβνογοα ἴῃ [86 ὁΠ6 
οὔογίησ οὗ ουν Τωοχά. 

8. Ετοπλ ΟἿ. ΧΙὶ, 7. νγγὰ τρᾶὺ 866 (πδί ρεοιζίαν' βι δεῖ πρ' βθοιηθᾶ ἴο ἱπιρθηᾶ ουθῦ 
ἴθο86 σμὸ τ γα δα ἰγοϑϑοᾶ. 10 818 ᾿πέδγθησα ὃ }ι8ῖ, δῃηὰ 1 ρογβοοιιίοη Ὀ6 Βρδοί Δ ΠΥ 
οοπίοαιραοα, τῃ6 ἩδΌτονϑ, ἰὸ τ μοπὶ (818 ΕἸΡΙ8116 νγὰβ ψσιτθη, βθοῖὰ ἴὸ βᾶνα Ὀθθὴ 
16 Ὀϊ η18 ΟΥ̓ Ῥα]θϑίΐη ; [0 ἴῃ πὸ ΟΥΟΓ ραγὶ οὗ [86 Εοῃδῃ ΘΙΡΙΓΟ, Ὀοίοσα [ῃ6 
γοῦν 6ὅ, διὰ {86 δῃθπλῖθβ οὐὨ ΟὨΥἸβυ Δ πῖγ ὑπ6 ρον ῦ οἱἁὨ ρογβοουθπρ' 115 ΡΓΟίΒΒΒΟΓΒ ἴῃ 
ΒΙΟὮ ἃ ἸΏΔΠΏΘΥ 88 ἴο ἀορτγῖνα ἴμαπι ΟΥὗὨ μον ᾿ν68, Ὀδοαιβα πὸ Εουηλη οουγῦ οὗ υδέϊο 6 
πουϊὰ να σομαθῃμπθα ἃ τη8ῃ ἴο ἀδαί ἢ π ΓΟ [ῸΓ ταὶ σίουϑ ΟΡ  ΠΙΟΠ8; δηὰ {86 
ῥτγοίοηος οὗ ἴ86 96ν 8, ὑμῃαῦ ὙΒΟΘΥΟΥ δοκπον)οαροά «6818 0 ἢΠ6 Μαββίδῃ νγα8 
ΟἿ οὗὨ ἰγδᾶβομ δσαϊηϑὺ ὑΠ6 ΘΠΊΡΘΓΟΥ, ΜΦ6'ΒθἧεΕ ζώ0Ο ϑΟρ δι οαὶ (0 6 δἀτιἰ6ἃ ὮὈΥ 8 
τι οὐπιὴ ῃιλσίϑίταῖθ. Βαΐ, ἴῃὰ αἰ θβίπο, Θύθρι θη δηὰ ἰμ6 οἰἄδοῦ “1168 δὰ ΔἸγοδαν 
Βυβεγοὰ τηλγίγτάομι (Δ οἵβ νἱ}. χ!}}.)}; ὈοῚΒ δὲ. Ῥοίοσς δηὰ δι, Ῥϑὺϊ μδὰ Ῥθϑὴ ἴῃ 
ἱπιηθηΐς ἀδησοῦ οὗἩὨ υπάαογροίπρ (μ6 βαῖηθ ἕδίο (Αοίβ χὶϊ. 8ὃ---θ., χχὶ, 1]---2}, 26, 
80.) ; ἀπά, δοοογάϊηρ' ἴο ΟΒΘρ 118 ἷ, ΒΟΥ ΘΟ ΓΑ] ΟὔΠΘΥ ῬΟΓΒΟῚ8 ΘΙ μὰ 10 ἄφαίμ, ἀυσὶπρ 
(με δἰ σὶι-᾿υθϑυμβοοα οὗἉ [86 γομηροῦ ἀπδηυδ, δροαΐ [Π6 γϑᾶγ 64 οὗ θὅ.2 

4. “Πα ἀδοϊαγαῦοηβ ἴῃ ΗΘΌ. 1. 2. δηὰ ἵν. 12... δηὰ ραγυϊο Αγ] [86 ΘΧμου δυοη ἴῃ 
1]. {-τ-ά.. ἅτ6 ῬΘΟυ ΑΥΙῪ 80} 8016 ἴο (Π6 ὈΘΙΊΘαν ΟΣ οὐὁὨἨὨ Δυάεα, τ ῆθτο «6905 ΟἸτὶδῦ 
δ πι86}} ἄγϑυ ἱδυρμῖ, ἀπὰ 88 56! ρ1658 αὔζογ δῖπι, σου βγπληρ ὑπ ὶγ ὑθβυ  ΟὩΥ τὶ ἢ 
ὙΘΥΥ ΠΟΠΊΘΓΟΊΙΒ ΔΠῚ ΘΟΠΒΡΙΟἸΔΟΙ8 ΤῊ] ΓΔ 6168. 

ὅ. ΤΘ ΡῬϑόρ]α ἴο σβοπὶ (18 ΕἸΡΙ5:186 γὰ8 βθηῦ Ὑ6ΓΘ Ὑ706}} δοαιιδὶη θα τ] ΟΡ 
ϑανίουτ᾿β Β ΒΟΥ ΠσΡ, 88 {8086 οὗ  πᾶθα τλιδὺ ἢν Ὀθθη. ΤῊ 8 ἈρΡΘΑΥΒ 'π Η6Ὁ. 1. 8.; 
1:. 9. 18. : ν. 7, 8.; ἰχ. 14. 28.: χ. 12. ; χιϊ, 2, 8. ; πὰ χΙι!. 12. 

6. ΤηΘ οθῆβϑυγα ἴῃ ν. 12, 18 τλοδῦ ὨΓΟΡΟΓΪΥ υπάεογβίοοα οὗὨ ΟΠ τ δ 1808 1π “6 Υυ 88} 6 πὶ 
δηὰ δ υάρα, ἰο σΒοσὶ [86 (ἀοϑρ6ὶ νγγὰ8 βσϑὺ ργϑδοῆθά. 

1 Αηϊ, δυά, 10. χχ. ας. 9.8 1. ΤᾺΘ τνογὰβ οὗ Ψόβορῇῆμβ δ΄θ 88 (Ὁ]]ΟΥ͂Ν: ---- “ΤῊΘ γΟΌ ΠΡῸΣ 
Απϑηῖβ, γο ἢδΔα οδίαϊηοά 1Π6 οΟΠςΘα οἵ μἰρῃ- Υοδϑί, νγα8 ἃ πηδῃ οἵ ἀδβρθσγαῖθ σμδυβοῖοσ, οὗὅὨ 
ἴΠ6 δεοῖ οὕ τῃρ δεάάποροβ, τῆο, 88 1 ἤδνο ΟὈβογνυοα 1 ΟἿΟΣ Ρ]ΔΟΘ8, γ6ΓΘ ἴῃ ΘΘΠΟΙᾺΪ ΒΟΥΘΙΘ 
ἴη ἐποῖν ῬαηΙπ πηθηῖ8. ΤᾺΪ5 ΑΠδΠΒ ΘΙ γδοσα ὕπὸ ΟρΡρογναΠ ΠΥ οὗ δοιίηρ, Δοσογά ἰηρ ἴο 8 
ἐπο]πδιΐου, ΔῸΣ τἢ6 ἄσθδε οὐὗἩ Ἐσβίαπ, απ Ὀοίογα τὸ ἈΥγῖνὰ] οὐὁἨ ἷβ σι σσοβδοῦ ΑἸθίηυ8. [Ι͂Ἃη 
τηϊ8. ἱπίογνδὶ πὸ σοῃβετιτοα 4 σουτῇ οὗἉὨ 7πβιῖς6, αηα Ὀγουρσῃν Ὀοίογα 1 Φαπλθδ, ἃ Ὀτοῦβοσ οὗ 
Ψοβαβ, ΠΟ ν᾽ οδ]οὰ ΟΠ γβῦ, δη ἃ βανϑγαὶ ΟἴμοΥβ, ΥΠοσο ΠΟΥ ογὸ δοσυδβοά οὗἩ πανὶηρ 
υἱοϊαιοὰ 1Π6 ἰανν, δη ἃ γογα σοπάοιηποᾶ ἴο Ρ6 δἰοπϑα τὸ ἀραῖῃ. Βυΐ [6 τιοσγὰ τηοάογαῖθ 
Ῥατὺ οὗὁἨ [86 οἷ, δηά ΠΟΥ ψῆΟ δι υ ον δὐμοτοὰ ἰοὸ [80 ἰᾶνν, ἀὐδαρργονθὰ μἰμὴν οἵ ἐμὶν 
ΠΡΈΠΟΙ ς- δὲ 

2. Μ|ΠΟΠΔοΪ 5, νοὶ, ἵν. ΡΌ. 198---197. 
οΟο ά 



δὅθ8 ]ηϊγοάμοίίοη ἕο ἐδε νοι. Το δίαπιδηξ, 

Ἴ. 1 ΑΘ ἶγ, (86 ἀχμβοτγίδιοη ἴῃ ΗΘ. χὶϊ!. 12---1Ἰ4. 16 γοῦυ αἰ βίου ἴο Ὀ6 Ἔχρ]διποά, 
οἡ ὕδμα ΒΡ ΡΟ: ΙΟη ὑπαὶ ἢΠ6 ΕἸ 8.16 τῦὰϑ τυϊίθη ἴο Ηρυθας ὙΠῸ ᾿ἰγοὰ οιἍδ οἵ 
ῬαΙοϑοπο ; 10. ποῖμον ἴῃ 186 Αοἴβ οὗ [86 ΑΡροβι168, ποὺ ἴῃ {86 οὔμοῦ Ε ρἰβϑι165, ἀο πὸ 
ταθοῦ πὶ} δὴ ἰμϑίδηςα οὗ δχρυϊβίοῃ ἔἴγτοπι (86 ΒΥ̓ΠΑΡΌΡΘ ΤΩΘΓΘΙΥ [ὉΣ ἃ Ὀδ]οΥ ἴπ 
Ομγῖϑί ; ου [86 ΘΟΠΙΓΑΓΎ, {86 ΔροΒ.168 {6 πιβοῖνα8 σγογα ρδγην θα ἴο ἴθϑοῖ ΟΡΘΗΪΥ ἴπ 
1Ππ6 “6 ν18}} 8556 η}0}:695ὅ. Βαϊὶ 1 τῷ Βρροϑα {Ππαῦ {16 ΕἸΡΙ8016 88 τσ το ὕο εν 5 
σΟηνοΓ8 ἐπ “6Γιβαϊαπι, {815 ρᾶββασα ὈΘΟΟΙΏ68 φρογίβοί Υ οἷδαγ, δηᾶ, 0γ. ᾿μάγύμογ 
ΟὔβοΥνοβ, πιυϑῦ πᾶνα ὈΘΘῚ ὙΘΓΥ͂ 8018 0 ]6 ἴο0 {Π|61Ὁ 6Ά86, ἜΞΕΣ 1 ᾿ἢ να σι τιτρη 
ΟὨΪΥ 8 βῃογι {{π|6 ὈοίΌΓα ὑ6 οοπητηοποθιθηΐ οὗἁὨ {16 76 δὴ 78, δοουΐ ἴΠ6 γοασ θ6 
οὐ 66. ὙΤὨδ Ομ ιγιϑθαη8, ὁπ 188 Βιιρροβι οι, δγὸ Ἔχβογίθα ἴ0 δπάαγα {πεν ἴα στ ἢ 
Ῥδιίθηςθ {Γ ὉΠ6Ὺ 8δοι ἃ 6 Οὐ]ροὰ ἴὼ ΤοῖΓα, ΟΥὁ βου] ἃ ούθὴ Ὀ6 ἱρῃουη! ] ου 5} Ὁ ὁχ- 
γα! οά ἔσομι ΘΓ β] 6), ϑίποα ΟἸτιβὺ ΕἸ πι861} μδα Ὀδοη ἰοσεθᾶ ουαΐ οΥ̓Ό {1118 νΘΤῪ οεἰΐν, 
Δη1 Πλά 8 θογοα τ πουῦ 118 γᾺ118. 10 8 ἃ οἰἵγ ἀονοίθα ἰο ἀδδβίτιοίοπ, δπα {ΠΟΥ͂ 
νγΠ0 ἤδι] ἴτοπὶ Ὁ παὰ ἴο δχρϑοῖ ἃ θοῦ 'ἱπ μρᾶάνθῆ. Ὑ8π6 αἰδοῖ ρ]68 οἵ Οδγίβι μδὰ 
Ῥύθη ἰγοδῦ παγποὰ Ὀγ ὑμὶν Μαϑίου ἰὸ δα ἴγοπι Φογυβδίοτη ([ὑκα χχὶ. 20, 21.), 
δα τπ6 (ἴδ ἀκϑὶρηοαὶ ἔοσ ἐμοῖς ΒΙσῃΐ σου], τ θη {18 ΕἸ ρ18016 νὰβ τσ τἴοπ, Ὀ6 ποὲ 
αν αἀἰδίαμι, ὙΠαὺ {Π6 Ὺ δούαδ!]ν 90] οσσοὰ Πἷ8. δάν!οθ Ἀρρθδ18 ἔγοπι {86 τοϊδίϊοῃ οἵ 
Ἐαβορ αὶ; ἀπά, δοοογαϊησ ἴο “Φοβορθαϑ3, {Π6 πηοϑὺ βθηβ 0] 6 ἱπΔΟΪΔΠ|8 οὗὁἨ «6 γ.38- 
Ἰοπι ἴοοῖκ 5 πη αν τηθαβαγοβ δέον {Π6 τοϊσοαΐῖ οὗἁὨ Οδϑίϊαβ Ο 1108, τοῦ Ὠδρροηθᾶ ἴῃ 
Νονθι θοῦ 66, ἀπὰ ᾿ἰκοννῖϑα Ἰοῦς 186 οἰἴγ. ΙΓ τὸ ϑίρροβο, ἐδβεγθίογθ, ὕμαῦ ἐδ 
Ἐριβ|16 νγὰβϑ σι νοι τὸ {π6 ΗΘΌτονϑ οὗὨ “ε6γβα θη), [86 ραββϑσα ἴῃ αι θβίϊοη 18 οἶθαγ; 
θὰῦ οἡ {π6 Βυροιμοϑὶβ ἰδαὺ 1 να8 τι τΐοη ἰο Ηοῦτονβ, νῆο ᾿ἰἰνοά ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟἾΒΕΥ 
Ἰασο, {πΠ6 τγογαβ, “ Ζοί 8 ροὸ ζοτγίλ υἱξὴ λΐπι οἱ οΥΓ ἰλ6 οαπιρ, δεαγίπρ' λὶδ τερτοασλ," 
οβ86 {Π|18 ἸΏΘ8η]ηρ. 

ΤΙΐθ8 ὀχμογίδιοη, τοραγαθαᾶ ἴῃ δποίδου ροϊηὶ οὗ νίονν, 88 ἃ βρθϑοΐαὶ ἔοσοα σσβοπ 
δὐἀάγοββοᾶ τὸ ΟΝ τ βιϊδη ν ρε ἴῃ Ζογαβαίθῃ. ΤΆΉΘΥ ἀγὰ οδι]θὰ οα ἴο ἔακα ὑμῖν μἷδεθ 
ἴῃ βαραγαϊοη ἔγοπι ὑπαὶ ογἀογοὰ βγϑίθπι οὐ σἰΐυαὶ το ρίοη νοι ἀοα πὸ οπρον 
οΥ̓ΠΘα ; δηὰ ἴῃ {Ππ|8 σοπποούϊζοῃ Ὅ76 ΠΙΔΥ 866 ἴπ6 τηρογίδηοο οὗἉ [Π6 Τοδοδίηρ τοϑρθοῖ- 
ἴησ ἃ λοαυοπῖψ ϑδῃοῖΌΔΥΥ, ἃ Ηρ Ῥυγίοθὺ αδουε, οπα δηϊϑῃθα βδογιῆςθ, ὅζο. 

Τὸ {πεδα οἰθαὺ δπᾶ ἀἀθοϊβῖνε δνϊάθηοθθ, ὑμπαῦ (π6 ΕΡΙ81186 ἕο {πὸ 
Ἡδρθτγονγϑ ψγὰ8β λἀάτοϑβοα ἰοὸ “ον ΟἸγιϑέδη8 σϑϑιἀθηΐ ἰῃ Ῥαἰθβίιηθ, 
10 48 Ὀδθη οὈ]δοίοα, 

Ἰ. Τῃαῦ 186 στοτγὰβ ἴῃ ΗδῸ χὶΐ. 4. (γε λαὸ ποί γοβίβίοα μπίο δίοοα, σοπιδαίίπρ᾽ - 
αραϊπδί 5ἴπ,}) σληηοῦ ἈΡΡΙΥ ἴο 86 σἄυγοῖ οὗὁὨ Φογυβαίθμι, ἤΟσα ἴδθοτα 84 δἰγοδαγ 
ὈΘΘΠ ὑὔὺῦ0 ΠΊΔΓΥΥΒ, Υἱζ. ϑίθρμθη δηὰ “4165. Βυΐ (μῖ8 οὈ)θοίΐοῃ 18 οὗ πὸ τοι ρα, 
1Γ 10 8 190 (16 φεορίο οὗ ἰμαῦ συτοἢ δίομθ {μ18 ΕἸ 8.16 89 αἰγϑοίθά, δῃὰ ποῖ ἴὸ 
ἐμ6 γιΐογδ ; δηὰ ἴον, 1 Δηγ, οὗἩ {86 σοιητηοι ρθορ]α Βαὰ δἰ Βογίο Ὀθθὴ ρμευῦ ἴο ἀφδίξ, 
δουρὶ ΤΠΟΥ Πδὰ Ὀδθη ἱπηρτγίβοηθά, ἈΠΡΆΝ ἢ δηὰ ἀοίδιηο, Οοιαραγα Αοίβ νἱῖ. 
1--- ὃ. χχνὶ. 10, 11., δηὰ 1 6588. 11. 14. «{4π|68, ἴο0, ἸΏΔῪ δδνα ποὶ γαοί δυβοτγοά, 
δηὰ δίοριοη Ὀο]οηρσοα αἰπιοϑὺ ἴο 8 ΤΌΣΟΥ σΘΠΘΓΑΙΟΏ. 

2. Τμδῦ {86 χαπιαγῖς ᾽η ΗδΌ. νἱ. 10. (Οὐ( ἱδ ποί μηγὶρλίοοι ίο ζυγρεΐί ψοιν τοογὰ 
απα ἰαδοιι 97 ἴουο, ἐπ ἰλαὶ γε λαῦα τπϊπιβίογοα ἴο ἐλα βαϊπίδ, ἀπά α΄ πιϊμιϊδίδν,) 18. ποῖ 
ΒΔ 016 ἰο (6 βἰδῖο οὗἨἁ {μ6 οἰυγοῖ αὖ Φ γ Βα 6 πὶ, δ ὑμαὺ {ἰπ|6, Ὀδοδιδβο, ἐΒουρἢ {δα 
ΤΩΘΙΔΌΘΥΒ ΟΥ̓ ἱμαῦ σΒυγοἢ δὲ 3γϑέ ὝΘΤΘ ἴῃ ἃ βϑίδίβ οὗἁ δϑιαθηςθ, τ βθπ ΤΠμοῪ δα Α] 
{Πἰ|πρ5 'π οοτηπιοῦ, γοῦ αἴ ναγὰ8 ΓΠΟΥ Ὀθοδῆλθ 80 ρΟΟΓ {Ππλὺ (ΒΟΥ γα γα σοϊϊουθὰ ὉΥ͂ 
ἴη6 σου ο.8Β οὗ (6 (ἀδηῖ 6 ΟἸιγ βεϊαπ5 ἰθ Μαοράοηϊα, (ἀαἰδί!α, Οογιητι, δὰ 
Απίΐοομβ. ὙΒΟτΘ 18, Βουγαυ ον, ΠῸ ἕογοα ἴῃ 1818 οὐ͵δθοϊΐοα. Μιηϊδίοσίηρ ἴο {86 8βαἰηξε 
ἴῃ ἱμῃο86 ἀδγ8 ἀϊὰ ποὶ οοῃβίβὲ βοϊθὶυ ἴῃ Βοὶρίης ἴπ6 πὶ τ πιοθογ. Αἰὐἰθμαϊηρ οη 
1Βθπι ἴῃ {861 ᾿τρτἰβοητηθηί --- τη ἀοτῖηρ ἴμ6πὶ Δηγ {{1|]6 ΟΥ̓ 68 οὗὨ τ ]οἢ ΛΠ 6 βίοοά 
ἴῃ ΠΘΘ6 --- ΒροΑΚΙηρ ἴο ὑμθπὶ ἱπ 8 Κιῃα δηὰ σοηβο Αἴ οΥΥ ΠΊΔΠΠΘΓ --- [8686 δηα βοἢ 
ΟΥ̓ΒΟΓ Βουυ θα 88 ΠΊΔῪ Ὀ6 ΡΘΥΪΟΓΙ 6 ὙΠΟ ΙΠΟΠΘΥ ὙΟΓΟ, ἀπ 50}}} ἃγθ, 86 τυ οὶ 
τηϊηἰδύθυϊηρ ἴο 188 Ββδϊη8 88 δθογαΐῃρ ἴῃμδπὶ ρϑοι ἶϑΥΥ αἰὰ. Απά, ἀουθε1685, [86 
ἸΏΘΙΛΌΘΙΒ ΟΥ̓͂ [Π6 στ Β αἵ Φογυβαίθηιν τηϊηἰδίοσοα ἴῃ ἐμ δῦ ΠΊΔΠΠΟΡ ἴ0 ΟΠ6 δῃοίβουὺ ἴῃ 
ὑμοῖν δή] ούοηβ. Βαῖῦ, ἐπΠουρὰ (6 σϑηογα! γ οΥὗὨἁ [86 τιδιαῦογ8 οὗ ὑμπαῦ σΠυΓΟἢ το Γα 
τοἀυορα [0 ΡΟνΘΓΙΥ͂ ὈΥ {16 βΒιι βδγυ!ηρδ [ΒΘΥ δὰ δυδβίαϊποά, γαῖ 1π 4}} ρυο 8 ΌΠΠΥ (Βόγα 
ΓΘ ΒΟΙΠῚ6 8]0η0 ὑπ 6ηὶ ἴῃ ὈΘΙΓΟΥ ΟἸΓΟῸ ΠΙϑ ΘΠ068 ὙΠ 0 πε δανο ἀσβοσνϑα (86 δοι- 

1 Ηἰσι. Ἐκοὶ, 110. 1. ς. 35. 1 ΒΟΙ], Ζυά, 11. “1, 6, 30. 9 1. 



ΟἈἡ δε Ἐρέφίϊο ἰο ἐδ Ἡδγοιος, δ09 

ταοπἀδαίϊοι, ἐπα ΠΥ λαά αὐπιϊπὶ πίονα απὰ αἰά πιϊπίδίογ' ἰο ἰλθ ϑαϊπιὲε Ἢ 
8 βῆ 6 Οὗ 1Π6}} ποῦ α]γ σοοάϑ." ᾿ 6 ϑαϊπίε, ὉΥ͂ ρἱ νίπρ (μδϑτὰ 

ὕροῃ ἃ τονίαν, ἐπογοίογο, οὐ 411 {π6 ΟἸΓΟΙΓΒΙΔΏΘ68, τ7χ6 88.8}} 6 
ἸυΒ:Π 64 ἴπ δαἀορίπρ {86 Ορ᾿ ποι οὐὗὨἩ {π6 δποῖίδης μασι, ἐμαὶ ἐπ ῖ5 
Ἐρι8118 νγὰβ δἀαγοββεά ἴο Ηθθγενν ΟἸ γι βεϊδηβ ἴῃ Ῥαϊδβέϊπθ: δαΐ ἴδ ἴβ 
(48 ΜΙιομΔ6118 μᾶ8 ουβογνθα) ἃ χαοϑίϊοη οὐἩ 1[1{{|6 ΟΣ πὸ Ἰπῃρογίβῃοθ, 
ὙΠΘΙμοΥ 16 νγὰ8 βθηΐ ἴο «Γθγυβα θη) ὩΙΟΠ6, ΟἹ ἴο ΠΥ ΟἿΝΘΙ Οἱ ἴῃ 
Ῥα]βϑίϊπο : θθοδιβα δὴ ΕἸ 8{16, ἰπίθη θα ἔου [π6 86 οὔ Φοιν βῃ δοπ- 
νογίϑ αὖ “6γιβα θη, τησϑὺ θαυ! }Υ ἤν οοποδγπρα {86 οἱπον Φον 8 
σον Γί8 ἴῃ ἐῃπαῦ σοπηΐτγγ.3 

11. ΤΊῆια παχύ φυθϑθίοῃ δοποθγηΐηρ {818 ΕἸΡΙ8116 σοϊαίθα ὑο {π6 1.4 ν- 
ΘσΟΆΑΘΕ ἴῃ ΜΒΙοἢ 10 νγα8 πε τθη. (ὑπ {18 βυδ]οοὶ (Π6γ αν θ6θῃ 
ὕνσο ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ΟΡ ΠΙΟΠΒ ; ΟΠ6, ἔδιαῦ 10 νγὰϑ οΥὐἱ σα }Π} } πυυιίθη ἰπ Ηοθτθνν, 
ΔΩ ἰγδηϑβαίβά ᾿Ἰηΐο ασθοῖκ Ὀγ Τυϊκα οὐ Βαγπαθαβ; δηά {μ6 οἴμοσ, ἐμαΐ 
1ν νγὰ8 γι ΐθη ἱπ σε. ΤῊ6 ἐὈΥΠΊΘΓ ορϊπίοῃ ἴδ δηϊθγίαϊ πϑά Ὁ (88 
ἘΑίΒογβ, ΟἸθιηθηῦ οὗ ΑἸοχαπάσία, Εα μα] 8, Τδοάοτοί, ΤΠΡοΟρΠΥΪδοί, 
 θγοιηθ, πα (48 βοῖηθ ἤδνθ Βρροβ64) Οτίσθῃ, ἀπά αἶ8ὸ δγ Βαβγαϊῦ, 
ΜΊοΒ86118, δα οἴμογβ δῃγηοηρ' ἐπ 6 τιοάθγηϑ8. Πα Ἰαῦτον ΟΡΊΠΙΟῊ --- ἢ αῦ 
10 τγᾶϑ ΟΥἹρΊΠΑΙΠΥ σοτηροβοα ἴῃ Οὐγθοκ -- ἰ8 μο]ἃ Ὀγ Εδθγιοῖαβ, Βϑαυβοῦγο, 
(Δρρεὶ, νη, Βάβπαρε, ΜΙ], μουβάσδη, ΡΙοίοι, ὙΥ εἰδίθιη, Βτγαυπίαβ, 
Ηεϊάορσον, ὕδη ΤΊ], (ΑἸ πιδὺ, ὕατρζον, Ρυιτῖαβ, Μοϊ ἀθημανοσ, [τάπου, 
Ἰδοαάτιάσο, Μδοκηῖραῖ, Βοβοημα ον, ΒΕ απηρεθιβ, γΊβογ, ΑἸθου, ΒΙΒΠοΡ 
Τοι]η6, Ὀτ. Πα 68,. ΡῬγοΐδββου ϑίυδγί, δῃᾶ, νγα Ὀοϊϊονθ, ὈΥ δἱμνοϑ 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΤΟ] ΘΓ Θοτμιηθηίαίου αηα οὐ Ἰς ὙΠῸ ἢδ8 ἰγοαίθα οὶ {Π18 θοοκ. 
Τὴ ἀγρυμηθηΐβ ἴον {πΠ6 ΗθΌγον οὐ δυγο- ΟΠ! ἀαἷο οὐὶρίπαὶ οὐ {18 

ἘρΊ8:16 τὰν Ὀ6 τοάἀποϑα ἴἰο (πΠ6 ὑνγο 10] ον ὶπρ’ : -- 

1. Α58 ἐμῖ5 Εἰ ρίβ|16 τγᾶβ8 νυ θη ἴον [86 υ86 οὗ Ηδοῦτον Οἢ τι βιϊδηϑ, ἰ{ τ 88 ῬΥΓΟΡΟΥ 
{παῖ Ὁ βΒῃουϊὰ Ὀ6 πτιτΐδη ἴῃ Ὁπ6Ρ οσπ ἰδησυαασο. ΤῸ {π1|8 ἀγραιπιρηῦ, ᾿ξ Π88 Ὀθθῃ 
ΤορΡΙ ἰοα, 3γεῖ, ὙΒαὶ Γ 1Ὁ ντᾶϑ ῬΥΟΡΟΥ ὑπαᾶὲ {86 δροβί]α ββοιυ]ὰ ψυιΐθ ὕἤο ἔμοῖὰ ἴῃ (88 
Ἡφοῦτγον ἴοησααο, 1Ὁ πιιδὺ αν Ὀ6Θῃ ΘαΌΔΙΪΥ ΡΥΌΡΟΡ [ὉΓ πὶ ἴο τυσῖῦα μἷ8 ἰο το ἴο [88 
Βουπηδηϑ ἴῃ ὑποὶγ οὐγῃ ἰδῆσυδσε; γοῦ τὸ Κπον ὑμαὺ δι. Ῥδυ} 8 ΕρΙ 8616 ἰο [16 Βοιμδη8 
Ὑ7ΑᾺ8 ποῖ τὶ ίοη ἰπ [,δἴϊη, [86 ἰδησυάᾶσα οἵ βομλο, θὰ ἴῃ ατϑοὶκς : ὯΔγ, δῖ 4}} ἢ) 18 
ἘΠΡ 8.168, δηὰ [Πο86 οὗἩἨ 6 οὗαὺ δροβί] 68, σοῦ πτϊ θη ἴῃ ατϑοῖς, δὰ ποῦ ἴῃ 188 
Ιαπσυαροδ οὗἩ 6 σμΌγΟ 68 βηἃ ῬΟΥΒΟΠ5 ἴ0 ὙΒοῖὴ ἴθ  γ ἬογῸ δα άγοβϑοα, Θεουπαϊἶῳ, 
186 Αροβίο! σαὶ ΕἸρ 51168 θαίηρ ἱπίαπάοα ἔογ (μ6 υ86 οὗὨ 186 π016 ΟἸ τ ϑιϊδη πουϊὰ τη 
ΘΝΘΓΥ͂ ἡρδ, 88 Ὅ76]}} 48 [ὉΓ ὑῃ6 ῬΘΊγβοπβ ἴο ὙΠΟΙῺ {ΠΟΥ͂ ΟΓΟ Βαηΐ, ἰὕ ΑΒ ΙΩΟΓΘ ὈΓΌΡΘΥ 
ἐμαῦ ΠΟΥ βου] Ὀ6 πτιτοη ἰ ατροῖς μδῃ ἴῃ ΔΩΥ͂ ρῥγουϊποίαὶ ἀϊδϊθοῖ; θθοβαβα 186 
ατθοὶς ἰδησυασο τγᾶ5 ΤΠΘ ἢ τ ἰ γΘΥΒΆΠΥ υπαογβίοοα. Ἴδα ἀγρυϊμιοπίβ δηἀ ποθ ἴο ΒΠΟΥΣ 
μαι (ἐτεοκ νγᾶβ (86 ΟΥ̓ ΚΊΠ4] ἰληρύλσα οὗ {6 Νδὺν Ταϑίδιημθηῦ βΘΏΘΓΆ ΠΥ, ἃΓ6 Ἔα Δ ΠΥ 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ6 ἴο ῥσονο {παῦ τ[π6 ΕρΙ8016 τὸ ἴἢπ6 ΗΠ ΘΌτγΘνΤΘ γγᾶ8 που τὶ ἴθη ἰπ ΗΘ ΌΓΟΥ,. 

2. [0 18 οὐ)εοίοα, ἐπαὺ 0818 Ἐ 8016 88 Ὀθϑὴ οτὶ σία! γ πυτιτΐθη ἰη ΗΘ Ότον, Ὀθοδιι88 
}:ι5 τοοῖς βύγ]δ 18 Βα ρογίου ἴο ὑπαὶ οὗἩ 8. Ῥα0}8 οἴμον Ερ'β11.68β. Τὸ συ μῖο οβθη- 
τα 6 ν, δου ὕαγρζου, μ845 γορ] θὰ ὈΥ οὐβογνίην, {πὲ (86 ἀϊβδγθηοα ἴῃ 80}}6 ΤῊΔΥῪ 8 
ΥΘΔ ΠΥ δοσοαη θα ἔογ, ὈΥ οοπβίἀογίην, [πῇ [8 γγ88 ὁπ6 οὗἩἉ [Π6 Δροϑι} ̓8 ἰα51 τὸ πρε θεν 
Δηα {δαὶ ἔγοια 18 οχίθηδινο Ἰηΐογοουτδο τ} τηθὴ οὗ νϑγίουβ ΤΆ Π Κ8 δηἰ ΟΠ ΠΟ Π8, 
ἀυγίηρ ᾿͵8 Πα ΠΘΓΟῚΒ )ΟΌΓΠΘΥϑ, “ ῬΔὺ] {π6 ἀροα "ἢ που]ὰ παίυγα! νυ ττῖῖς ἴῃ ἃ αἰ δγθηῦ 
Βΐγ]6 ἔγοταῃα Ῥβὰὶ ψθθη 8. γουηρ πιᾶπΠ. ΤῸ {818 γϑπλαγκ τὸ ΠΔΔῪ Δα, ὑμαῦ 86 γ6 ὩΓῸ 
βιιοι οοἰποίάθποθϑ οὗ δχργδββίοη Ὀαύνθαπ ὑμ18 ΕἸ Ρἰ5.}]6 δπὰ 8:0. Ρδι}}8. οἵβονῦ ἰθίζθυϑ, 
ὙΙοὗ ΤΟ ἰπ ΟὙθοκ, 88 ἰδίῃ λον ὑμδὺ ᾿6 48 118 Δα ΒΟΥ, ἀπ ΘΟηΒΟα ΘΗ 41ὰ 
ποῦ τυτῖϊα 1 ἴῃ Ηδῦτον ; Ὀιυῦ 88 ([ἰ8 ἰΟρῖο 18 ἀϊδοιβθβα θοῦ δὖὺ ἰδηρίῃ ἴῃ ἃ βυῦΐδ6- 
4υθηΐ ραᾳῦθ τ ῥγοσθεὰ ἰο σϑιθμαγι, (μαὺ, 48 [88 Βυγχίδε νϑσβίοῃ οὔ {μ18 ΕἸ ρίβι]8 τγὰ8 
ταϑάα ἤστοια {86 Ογϑοὰ ἴῃ δΔΠ ΘΑΓΪΥ ἀρσα, ἰῦ ἰ8 αν ἀδηῖ τμᾶὲ πὸ Ηθῦγον οὐ βίπαὶ νᾶ 8 

1 Μροκηΐ μι 8 Ῥχγοίδοο ἴο ἴπ6 Ε βῖ]19 ἕο ἴη0 ΗΘΌΓΟΥ, δθοῖ, 3. καὶ 1. 
3. ΜΙοΒΔΟΙΙΒ, [πιγοᾷ, γ0]. ἱν. Ρ. 198. 



610 Τηϊνοακμοίίοη ἰο ἔδλε οι Ταερίαριοηέ. 

(θη οσυττοπὲ; 8η4 σΟΠΒΘΑΌΘΠΕΥ {παὺ ΜΊΟΝΔΘ]18᾽ 8 ἐπροί ἕος τοδροοϊηρ ἴα ὈΪυπᾶονα 
οοπιηλοὰ ὈΥ ἴμ6 βυρροβοᾶ ἰγαπβίαἴοσ, μ88 πὸ ἑουηάαϊίοη πμδίονοσ. Αραῖη, [86 
ἘΡΙ5:16 18 βαϊά ἐο Ββανθ Ὀδθθῃ ὑσαπβαἰθα ὉΥ ΟἸεπιθηῦ οὗ Βομλθ, αὐ τΒΟΓΘ ΟΥ θη, τ 
ΔΓΟ ποὶ ἱπίοτιιθᾶ. Ὑῦ.88 (818 ἰγαμϑβίαθϊοη Ἄχοουϊαὰ ἴῃ [τὰ] Ὀοίογα 1 νγᾶβ βοηΐ ἴ0 186 
Ἡδρτονβὴ [Γ 80, νδδῦ ρυγροβα οουἹά 6 δηβυγογοα Ὁ τ τϊηρ 10 ᾿π Ηοῦτον ποῖ 
10 48 ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 υβαεὰ ἴῃ αἰ μροῖῦ γ)δΔ8 ἴῦ ϑεηΐ ἴῃ Ηδργον Ὀσίοσα {Π6 βϑυρροβοα 
{ταηεϊδιϊοη Ὁ [ἢ νἢδὲ ἰαπσααρο γγἃ8 1Ὁῦ σοι ππἰοδίοα ἴο οἴδογβ ὈΥ ἴῃ6 ΟΠ τγιβιιδ9 
ψῦο ἄγϑὺ γσοοοϊνοα Ὁ ὃ Απᾶ 1 4}}] (86 Βτβῦ οορίθ8 οὗ 10 σϑῦα ἀἰβρεγβθα ἴῃ ἩφΌῦγενν, 
Βον ολπι6 ὑθ6 γ ἴο Ὀ6 80 υὐίου]γ Ἰοβῦ, (μαΐ πὸ Δυῦδπίϊς γοροῦῦ οὐ ὑγϑαϊοη σοπσογη- 
ἴῃρ ἴῃ6π), ΟΥἹΎ ΔΠΥ Οὁπ6 Οὗ {μ6πὶ, Θν΄ σϑιγδίῃθα : Ὀ651 68, ΠΕ 1 σγογο ὑγαηβίαῖθα ὈΥ͂ 
ΟἸδιμθηὶ ἴῃ {πὸ Ὑ οβῖ, δπὰ ὑμαῖ ὑγϑηβι Ὁ] ΔΙΟΠΘ ΓΘ ΡΓΟβοσυθα, μον οαπι6 1 ἰὸ 
438, ἰδαῦ ἰῦ 8 80 νψῸ 1] Κπονῃ δηὰ ρϑηθυδ ν τοοοϊνρα ἴῃ {π6 Εαϑι Ὀρθίοτα {π6 
δτυατα ΟμυτοβοΒ σοοοϊνοὰ ἰξ ἰηΐο {ποὶσ σδηοη οὗ δοτίρίαυτο ὃ ΤῊΪΒ ἰγδαϊ το, {Πποτὸ- 
0Υ6, τοβρϑοίπρ ἰΐ8 ἐγδηβιδίϊοη Ὀγ ΟἸοπιθηῦ, [8 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ὙΔΥ στοῦ 688 ἀπὰ ἱπηργοῦ Δ ]6. 
ΤΠδῦ 0 τγαβ ποὺ ὑἰγδηδβαἰθα ὈῪ ΟἸδπιθηὶ 18 ΘΟ ΔΙ ; ΤῸΣ 86 [88 δ᾽ πι861 πιϊϑαηῃἀογβίοοά 
οδδρ. Χὶ. ὅ. 

Τπἀοροη ἀμ οὗὨ {μ6 ργϑοθάϊηρ Θοπβι ἀθγα ἢ 8, ΠΟ ΒΠΟΝ {Ππδξ 
{πῸ ΕΡΙ5116 ἐο {π6ὸ Ηδῦγανβ 88 ἤθνοῦ ἐχίδηΐ ἴῃ {η6 ἩΘΟΌΓΘῪ οὐ ϑυσγο- 
Ομιαϊάαϊο ἀϊαϊοοῖ, ἐμπ6 Ἐιβϑί]ο 1861 {ῸΓΠΙΒμ6Β. ὰ8 τ] ἀθοϊβῖνα ἀπά 
Ροβίτϊνα δυιάθποα {πᾶῦ 1Ὁ νγ88 ΟΥἹΡΊΠΔΙΥ τγι θη ἴῃ {Π6 Ἰαησιαρα ἴῃ 
Ὑ ΒΙΟἢ ᾿ὖ 18 ΠΟΜ δχίδηίϊ, 

1. Τὴ 186 ἔγϑὺ ρ]δοο, {πὸ βέγ]θ οὗ {1}18 Ε}} 1816, {πγουσμοαξ, τηδη  68ὲ8 ἐμπαῦ ἰξ 15 πο 
ἐγδηϑίαιΐοη. [1Ὁ ἢὰ8 δ] οσοῖμοῦ {86 δἱγ οἵ δὴ οτίρί παῖ. ὙΒΘΥΟ ἰ8 ποιμίπσ οὗἁὨ {πΠ6 

᾿σοηβίγαϊηὗ Οὗ ἃ. ὑγβϑηβίδίοῦ, ΠῸΓ ἀο νὰ πηροὺ πιὰ ἰῃο86 Η ΘΌΓΔΙΒΠ)8 τ ΒΙΟἢ ΟΟΟΌΣ 80 
σοηϑύβηυ! Υ ἴη [86 Θαρύυδριηῦ νουβίοη. 

2, Ηοῦτον πλμη68 8.6 ἰηΐογργοίβα : 88 Μιοϊολίζοάοος ὉΥ Κὶπρ 9.7 Εἰϊρλίεδοιιδποεα 
(σἱ!. 2.), ἀπὰ ϑϑαΐίομι ὉΥ ϑασρ, ἡ ἈΪΟἢ ἱπιοσργοίδιοη που ἢλγα Ὀθοη βυρονῆμπουβ [ἢ 
186 Ε)ρίβι:16 μβαὰ Ὀδθη πτϊτίθη ἴῃ Ηορτον. 11 (818 ἘρΙ8Β116 θ6 ἃ ἰγδηβϑίαἰίοη, ἀπὰ ποὲ 
8 ΟΥΤΟΊ ΠΑ], Ὀθοδιι86 ἴπ6 ᾿ηὐοτργοίδθοη οὗ ἃ [δ τογ 8 18 Δ θα, νγγὰ πιᾶν σι αι] 
ἘΡΌΡΠΕΙ, δίδται (πα 5. Ῥαὰΐ πτοῖθ 818 ΕΡρΙ531168 ἴο [86 (ἀαἰαιίδηϑ απ Βοιπδηβ ἴῃ 
ἨἩροῦτον, Ὀθοδαβ6 ἢ δα8 δαάοά {16 ἱπλογρτοίαιίοη οὔ {πΠ6 ϑγγίας πόογὰ Ἄδα, ---- [ἈΤΒῸΓ 
(Βοπι. νἱϊ!. 1ὅ., 64}. ἵν. 6.), οὐ {πᾶῦ Φομη σπγοὺθ [18 ἀοβρ6ὶ ἴῃ Ηθῦτγον, θδσοβαβο (Ἰ. 
47., χχ. 16.) Βα 48 δχρίαϊπραὰ {π6 τπϑδηϊηρ οὗ 6 Ἠθῦτοανν ποσὰ ΒΑΌθοηΙ. Τα 
88Π16 ΓΟΠΊΔΓΚ ΤΥ Ὀ6 οχίοπαρὰ ἰο πα οἴμοῦ ἰὮγοΘ Εν δηρ 818, 411 οὗὨἍ τ οι, γα ματα 
866), τοῖα ἴῃ ατροῖκς, 88 ἴ86 ψμοΪ6 ουγτοηὺ οὗἩ ΟἸ γί βιίδη δ α Ὁ Υ 4180 αὐἰΐθϑίβ. ΑΚ 
ξαγίμον ῥσοοῦ ὑπαὶ [86 ΕΡΙ8116 ἴο {πὸ ΗΘ γοντΒ γ88. οἱσίπα! γ υυιτοη ἴῃ ατοοκ, δὰ 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΗΙΥ Μγ8 ποὺ ἃ ἐγδηϑ ΠΊΟη, 18, (μΒαῦ [86 ἀγραπχοηΐ οὗ {86 δυῦΐθοῦ 18 ἔουπάοὰ 
ΟὨ {86 ἱπίογργοίδίϊοι τυ δῖοἢ μΒ6 8 ρίνθη ἃ8 οἵ [6 τνογὰβ δῦονα οἰϊοά. 

8. Τὴδ ραββαρθθ οἰἱθα ἔοι {88 ΟἹ Ταβίβαιθης ἴῃ {818 ΕἸ Ρ 8016, ἀτὸ ποῖ χυοϊοά 
ἥτουα (86 Ηοῦγεν Ὀαὺ πΌμι [Βα Βαριυδρσιηῦ, θγα {πῶΐ βυ ΠΟΙ ΘΠΕ]Υ τορτθϑοηΐοαὰ {Π6 
Ἡοῦγον ἰοχῖ. ΕὙΘΑΧΘΠΟΥ (Πα Ββύγαδβ8 οὐὔἩ ἐμ ἀγριπιθηῦ ἔλθη ἔγοῦι βυςῖ ααοϊαιϊοῃϑ 
ΤῸ] 168 ΟἹ βοιῃοὶ ἱ ρ ΡΘΟΌΠΑΓ ἴῃ ὑπαὺ νογβίοπ, 1 ο οου ἃ ποῦ ῬΟΒ51]Υ παν ἰακϑα 
Ῥίδοο ἢ 1Ἀ86 Ερίδβιϊ6 βαὰ ὕθθη νυιτίθη ἴῃ Ἡθῦγον. Απὰ ἴὴ ἃ ἔδυ ᾿πείβποθβ, τ 6 γ6 
186 Βαρίυδρίηΐ ἀἸὰ ποῦ ΓᾺΪΥ τοπάοσ ὑμ6 ΗΘΌΥΘΥ ἰοχὺ οὐὗἩἨ 1:6 ΟἹὰ Τροβιδιηθηῖΐ, 186 
δυαΐμοῦ οὗ (λ6 ΕρΙ 8016 Β88 βυ υϑυϊτυ θα ὑγαπβιοη8 οὗὨ 88 ον, ἔτοτι τον Β6 ἄγρα 

1 ΤΏ ὩΌΠΔΘΓΟΙΙ8 ΡΑΓΟΠΟΙ 5188, ΟΥ Οσοιττοηςο8 οὗὨ τ ΟΥβ οὗ Π{|{ βοιιπὰ, Βαϊ τὸ ἢἰο ἢ σαηποὶ 
Ὅ6 τοπάογοά ἴῃ Ἐπ δἢ ι ἢ ἀπ οβδοῖ, (Πδὺ ἀγθ ἴο θὲ ἰουπμὰ ἴῃ 118 Ερίβεϊο, αν Ὀθο 
πΡροᾶ 88 ἃ ΟΙοδΓ Ῥσγοοῦ [Πδὺ 10 18. ποῖ 8 ἰγαῃϑαιίοη. 66 ἰπϑίδησοβ οὗ βιι ἢ Ῥαγοποπιαβίαβ ἴῃ 
Ἠροῦτονϑβ ν. 8. 14... Υἱὶ, 3,19. 22., ἰχ. 10., χ. 84., χὶ. 87., δηὰ ΧΙ. 14. (6 τ.) Βαῖ οΥ̓ 1686 
Ῥϑτδηοπιαβίαβ, Ῥτοῖ. δίιιαγι Οὔβοσνοβθ {Παῦ 026 ᾿πβίδῃοθ ἴγοῖλ ΗΘ. Χ. 84. 18 {Π|6 ΟΠ]Υ Οἠδ 
ὙΓΠΙΟὮ ἈΡΡΟΔΙΒ ἴ0 ὈΟΙΓΑΥ͂ ΔΠΥ͂ ΤΊΑΓΚΒ ΟΥ̓ ἀοβῖρη; 8πα Ἔυθὴ ἤθγο 1Π6 πιᾶγκβ ἀγὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ Ἰπ6μῃ5 
οὗ ἃ ἀδοϊδῖνα παίαγο. “1 ὉΠΟΥ͂ ΔΓῸ ΓΟ ει. Ὁ δοοίἀδηΐαὶ, ΓΠΟῪ ΤΔΥῪ αν Οσσυγγοα ἴῃ [ἢ6 
Ἐρίβι16 ἴο ἴπ6 Ἡθῦγοννβ, ουθη 1 [18 ῥγόβθηῦ ἰδηρααρθ ἰ8 ΤΊΘΓΟΪΥ ταὶ οὗ ἃ ἐγαπδίαίίοπ. ἴῃ 
ἴδοῖ, ἀνθ ἀοβισηθα ΡΑΓΟΠΟΙ ΔΒ 8 ΤΑΥ͂, ποῦ ὉΠΙΓΟΑΙΘΠΟΙΥ, ΟΟΟΙΓ ἰῃ 8. ἰγϑηβ᾽δίίοη, ΤῺ 
δυραμπιοηΐ ἱπ ΤἈνΟΌΣ οὐ 16 Οσοοῖκ θοῖηρ 16 οΥ ζῖηδ] ἰδηράαρα οὗ [86 ΕΡΊ51:16 ἴο ἴη6 ΗἩφῦτονβ 
θπ|10 οἱ Βυο ἢ .᾿πδίδης65 ΟΥ̓Ἠ ρΡΑΓΑΠΟΙΊΑΒΙ4 ἃ8. 1086 Δθονο οἰϊοα (νθγο, ἴῃ τηοδὺ ἢ ΘΧΔΙΏΡΙ69 
κὖς 18. ἃ ΣΏΟΓῸ ΠΟΙΠΟΡΒΟΙΥ οὗὨ |{κ ἴθηβοβ ΟΥ̓ σ868,} 18 ἴοο ὑποργίϑίη δηὰ ἴο00 βἰθπάοσ ἴο ὃθ 
Τοβίθἀ οὔ, 88 ἃ ῥιορεῦ δβυρροτί οὗ ἴ6 Ορἱμοη ἴῃ αιιοδιίοη," ϑϑιμασι δ Οὐπιηλ. οἡ τὯθ 
Ἡοῦτονβ, νοὶ]. 1, Ὁ. 282. 



θη ἐδ Ἐρεδέϊο ἐο ἐλο Ἡεδγειοδ. δηϊ 

πη 1ῃ6 βΒδΠ|6 ΤΔΏΠΘΥ, ἩΏΘΠΘΘ ἰξ ἰδ τηληϊίοϑὲ ἐμαὺ (818 ΕρΡ 8116 ΠΟΥΟΣ ττῶϑ οχίδηϊ ἴῃ 
ἩδοΡτον. 

Ιπάρϑροπάθην οὗ ἐπ688 (γα Γ1πΚ 1παϊθρυ θα} }]6 ἀηα ροβίεῖνθ) ατρτι- 
Τθηΐβ ἴον ἴῃ6 τοὶ οΥἱριπαὶ οἱ 186 ἘΡΙ8616 ἰο ἐῆ6 ταν, τ μι οἢ 
ΜιοΒΔ6118 88 αἰϊθιηρίοα ἴο απϑυγοσ, θα ψ]τουΐ διισοθββ, {Π6 Ὦγρο- 
{1π6818 {Πα 1 νγγᾶϑ ει τ6ὴ ἰπ ΠΘΌΓΘΥ 18 δἰοπα δα χὰ βονοσαὶ αἰ Βῆοι]}- 
[168, δηα ραγ ΟυΪΑΥΪῪ [86 ὕνο [Ο]] ον ηρ᾽ : ---- 

1. Ταῦ αὖ {86 ὑἴπμθ [86 δυΐβου (Ρ8ι}, ἃ8 18 βῃονγῃ ἴῃ ἃ βυ ϑϑοαιοπῦ ρᾶρθ,) οσουϊὰ 
ποῦ ἀδιίοτταϊηθ ἴῃ ταὶ αἰαίοοῦ ἢ6 βῃουϊὰ τγῖῖα ἴο {μ6 ΗἩΘΌτονβ, νος ἢ ἐν ταϊσἰῦ 
811 υπαογθίβῃα ; [ὉΓ [86 ρυτα Η τον ἰμθὴ ὀχ βϑίθα ἰπ (μ6 ΟἹ]ὰ Ταβίδηοπῖ, ἱπουρὰ τὸ 
85 ποῦ ἰῇ ΡΟρυΪΡ υ86. Απιοπρ ὕπ6 «ὁ νγ8 [Π6ΓΘ ΘΓ Βαν γα] ἀἰδ]οοῖβ Βροκθη, 88 
πῃ6 Εδϑὶ Αὐδπγεβαπ Οὐ ΟΒαϊ ἄθο, δὰ ἴπ6 Υ̓́οϑί Αττδιηεθδὴ οὐ ϑ'γγίδο ; συ βίο βυϊογοά 
ψαγίουβ Δ᾽ ΘΓ ΓΟ ἢΒ ἔγοπλ ἴῃ ῥΐδοθθ τ θογα 086 «6.07 τοῦθ αἰβρουβοά ; 50 ἐδπδῦ 1Π68 
οτρίημαὶ ΗἩθῦτον τγδαβ Κποόυγη σοιμραγδῦύνοϊν [0 ἔδτν, δηα {Π086 γῆ ΓΘ σοηγογβαηΐ ἴῃ 
5γγίδο τισι ποῦ Ὀ6 δοαυδίηθα τὰ τ6 Ομ] ἀθθ. 10 (μαγοίογα 8 Ερίβι16 μββὰ ὑθϑιι 
πτϊτΐοη ἴῃ ὈΪΌ]1ο4] ΗΘΌτον, 86 ἐραγηδαὰ ὕειν ΟἿΪΥ σου μᾶγνα σοδά 10 ; δηὰ ἢδὰ ἴὃ 
Ὀδθὴ σι ἴθῃ ἰῇ ΘΙ Π6Υ οὗὨ ἴπ6 Οἵμος ἀϊδ]θοῖϑ, ἃ ραῦῦ ΟΠΪΥ οὗἩὨ {16 Δεονγ8 οου]ὰ Βανο 
ογιιβοὰ [ἴ. 

᾿ 2. ΒΥ συηρ ἰῃ Ηοῦτον,, {86 Δα μΟΣ ΟΥ̓ {π|8 ΕἸ ρ 8116 οου]ὰ δᾶνα ᾿πβυσγιιοϊθα οὨ]Ὺ 
858 οὐγῇ Ὡδίϊοη : δὰ ἢ18 δγρυπιοηὶβ σουϊὰ ἤᾶγα δυδι] θὰ ΟἿΪΥ σὴ [86 μἱουβ ἔδυ, 
ψγ 8 }}6 (86 ον ηρ πιυϊυ πα ποιὰ ἰῃ 411 ργοραὈ Υ πᾶν σι ἀϊσα!οὶ ιῖ8. ἀος- 
{Π1η68, Δπα τη ϑτοργοβαηΐθα {6} ἴο [1.6 ἈΠΙΏΟγ πιὰ Δη4 [0 βίγαηρσουθ. Βας, Ὀγ πυτιῖ- 
ἴησ ἴπ6 ΕρΊ8116 ἰὴ ατοοὶς, τ μῖοὶ ἰδηρύασο, 6 ἤᾶνα Βθθῃ, γ88 δὖ ὑπαΐ {1η16 ἘΠΙΥΟΥ- 
ΒΆ ΠΥ Κπόνγη δηα ὑπάογϑιοοά, 6 ἰηϑιίγιιοῖθα 18 Οὐ ΘΟ ΠΤ γ6ῃ, ἃπα 8150 Ἔχ ρ[αἰποὰ 
ἐ86 ΟὨ σι ϑείδη οονθηδηΐ ἴο 116 (ἀφ η11168.32 

Τὴ6 ῥγθοοάϊηρ 185 ἃ ΒυΠΆΠΊΔΓῪ οΟὗἩὨ {Π6 ἀγρυϊηθηίβ δ] ἀποοα οα (ἢ 18 
ταιοἢ) ΠΠσαϊοα ροϊηῦ : δηα ἀροὴ πα τυ ]ι016, νγ6 γα Θοῃρο]]οἀ ἴο ἀγα 
1π6 οοποϊαβίοη, ὑμαῦ {16 οτἱρῖπα! ἰαηρααρο οὗ {π6 ᾿ριβι]α. ἴο [Π6 
Ἡοῦτγονβ πλιιϑῦ πᾶνε θη ἀΒΕΕΚ. Ὅμο τοδάογ, πον ανοσ, ν0}}} δαορί 
ΜΠ ΠΙΟὮ ΟρΙπίοη μα ἀδθιὴβ δοϑὺ Βιρρογίοα σοποογπιησ {16 ΗΘΌΓΟΥ ΟΥ 
ατοοῖς οὐἱρσίηαὶ οὗὨ {818 ΕἸριϑε]ῖ6, [δ Β6 ῥγοίου {π6 3οσγηιοῦ, ᾿Ὁ τη Ὀ6 
ΒΑ ΙΒίΔοἴΟΥΥ ἴο ἢπ ἴο 6 τοι η]οα {παΐ {π6 οἰγοιπιβίαηοο οὗ {18 
ἘρΡιβ0]6 Ὀθιησ Μγεὶ ψυϊτίθη ἴθ Ηθῦγονγ, δὰ ποθὴ ἰγϑηβίαίθα ἰηΐο 
ατθοῖκ, ΕΥ̓͂ ΠΟ πηθϑῃ8 δοοίβ 118 ρο πα! 6 η 688 8η6 δὐ  Θῃ(ἸΟΙΥ, 

111... ΤὴῈ ποχί οδ]θοὺ οὗἵἩἨ ᾿ὩΔΌΙΤΥ τοβρθοΐθ {6 ΑΥΤΗΟᾺ οὗ {Πῖ|8 
ἘΡΙ8ι16, βοῦιθ αϑογι δίης 1ἢ ἰο Βαγπαῦαβθ, {π6 οοπιραῃίοη οὗ Ραμ] ; 
οἴδιοτβθ ἰο ΟἸοιηθηῦ οὗ ομμο, ἰο {π6 δνδηρο δῦ Πὰκ6, ἴο 5118 οΥ 811- 
ὙΒΔΠΙ18, ΟΥἨΥ ΤΟ ΑΡΟ]]οΒ; δπὰ {π6 Ογιϑίίδη μασι σομ γα ν ἴο 116 
ΔΡΟΒΙ]α Ῥδα]. 

ΤοΥ  λη3 πὰ {π6 ἢγϑύ 0 Δϑουι θα {ἢ18 Ε ρ]8016 ἴο Βαγμδθᾶ8, 

1 γ. Ουσθη Βλ8 ΔΌΪ ἰγοδίοἃ [ἢ18 ἑορὶς ἰπ Ηἷα ΕἾ οχογοϊϊαιίοη οπ ἴ86 ΗΘΌΓΟονΒ, υο]. ἷ. 
ὈΡ. 46---63. [0110 εἀϊτίοη. Οαϊπιεῖ, σοπηοηῖ. 1 λοτα]. ἴοπι. Ὑἱ. ΡΡ. 681, 6382. ϑϑιπατί δ 
ΟΣ ΠΟ ΠΓΆΓΥ, γο]Ϊ, 1. ΡΡ. 282---29835. Οδ)νίη δηα βανόγαὶ οἵπος ἀἰνπθβ μᾶνο Ἰαϊὰ πηι 5. 688 
ΡΟΩ ἴδ6 στο μΠογίηρ οὗ 106 Ηφῦτονν ποτὰ ΓΞ ὈΥ διαθήκη, ψ ιΐοἢ ἀσηοῖοβ οἰ ΠΟΥ τοδίϑτηθηῦ 
ΟΥ̓ οονοηδῃῦ: δηἀ ΜΊΟΝΑΟ 8. πὰ8 βοκπονϊοάρει ταὶ (18 18. {π6 πιοδὲ βροςσίοιιβ οὔ 4}1 [80 
Δύραηοηθ Δἀἀισοα τὸ ὑόν τπαὲὶ ἴῃς ἘΡίδ116 το τῆ Ηοργοννβ τγᾶβ8 ογὶ βίη! Υ νυ τοπ ἴῃ 
ατοεκ. Βαϊ Βτγδιυΐαβ αστηβ ἐμαὶ ἰδ ργονοβ ποι μῃῖπρ οἴ ΠΟΥ αν. Ῥχοϊορ, ἴῃ ΕΡ. δὰ ΗΓ. 
Ῥ. 25. Το οὈ͵θοιίοηβ (ο τι ῖβ Ερίβε16 οὗ γβ. ϑο]Σ ἀπὰ ΒΟΥ ΒΆγι, στουπάσα οἱ τΠ6 πιοίο 
ἴῃ ΜΠΙΘΙ 118. ΔΙΙΓΠΟΓ ἀιιοῦοβ δῃὰ δρροδ]8 ἴο τῆς ΟἸὰ ᾿Γεβίαπιθηϊ (ἀπ ἃὰ αἷἰδὸ οὐ ῬαΓΠΟΪᾺΓ 
ῬἝγαβοθ πε χρυ ββίΟη8), ἅτ ὀχαπιϊποᾷ ἴῃ ἀοίαι!, δῆ πιοϑὲ Βα 8 ποτ τοίπιοα ὈΥ̓ 
ΠῚ διατί, ((ΟὐΟμππιοηίαγυ, νοὶ. ἱ. Ρρ. 205---252., οΟΥ Ρη. 286---290. οὗ [πὸ Τοπάοῃ 
οἀϊεϊοη.) 

2. Ἐταποῖβοὶ Φιη1} ῬΆγΆ}1616 ὅδοσα, 110. 8. 6. 9. ἰη ἘΡ. δὰ Ηοδγ. ἴοπλ. ἱ. Ρ. 1595. οὐδ, 
Οεπονα;, 1618. 

8 1)6 Ραυακιϊοϊιτία, ς. 9η. 



δ72 Ϊηϊγοσμοίέϊοη ἐο ἐδε Λίειο Τοξίαηιεηΐξ. 

8η 818. ΟρΡ᾿Ιοη νγα8 δἀὐορίοα ὈΥ ΟἝΔΘΤΟΙ, ἀπά Β ΡΒΘα ΘΗΠΠΥ ὉΥ Ὦγ- 
ίοσε ; Ὀαὺ 10 γοβδίϑ Οἢ σῇθγα δοπῃ)θοίαγα, ἴοσ Του ]ΠΙΔη οὔθ πὸ δυΐμο- 
ΤΥ, 84 ἀο68 ποὺ δύϑθῃ βαὺ {παὺ {18 ΟΡΊΠΙΟΩ γ848 σεοθιγθα ὈΥ {6 
σμυγῃ. Ηα [8 αἷϑο οοπίγαάιοίθα Ὀγ ΟἸθιηθηῦ οἵ ΑἸδοχαπάσγια , ὙΠῸ 
ΤΩΘΠΓΟΗΒ ἴΠ6 ΕἸΡΙΒι16 ἴο {π6ὸ ΗἩῦγονϑ δβ δῦ. Ῥδι]βΒ; ἴο ΒΙΟἢ Ὑ76 ΓΛΑΥ͂ 
Δα, ταῦ {π6 βίυ]θ οὗ (86 ΕΡΊ8.16 δϑουι θὰ ἰο Βαγῃδῦδβ αἴ β βὸ 
ΜΔ 6Ιγ ἔγομα {πδὲ οὗὨἨ {μ6 Ἰούίοσ ἴο {π6ὸ Η ῦγονβ, 88 ἴο ρζουβ ὑπδΐ {ΠΟΥ͂ 
οου]ά ποῦ αν Ὀ6θη ψυίθη ὈΥ {Π6 βαᾶῖμθ ρϑύβοῃ, ΕἼ ΠΟΥ, 1ὖ ἈΡΡΘΆΓΒ 
ἔτοιη Η 6. χὶῖ. 24. [ῃαὖ (Π18 ἘρΙ8116 σᾶ τυ θη ἔγοτα 1{]ν, ν᾿ ΠΘΓα 
{ΠΟ6Υ6 18 πὸ αδυἱάοῃοο ἐπαὺ Βδαγηδθδθ ον θη. ΔΙ] αδίγι8 3 σοϊδῖθο, 
{πᾶ αὖ {6 δῃηᾶ οὗὁἉ {86 ἔουγίδ, σΘΏΓΟΓΣΥ ΤΩΔΗΥ͂ ῬΡΟΓΒΟΙΒ αἰγιθαϊοα {Π|8 
Ἐριβι]6 ἰο ΟἸβιηθηὶ οὗ Εοιμα; Ὀαὺ {Π18 ΠΟΙ Οἢ 15 σοπίγααϊοίθα Ὀγ (ῃ6 
ἔχου (μαὐὺ ΟἸοταθηΐ μα8 ἢ πλ56}{ σρϑαΐοα!Υ αᾳυοίοά {μ18 ΕΣ ΡΙ8116. 
ΤΠ δαῖηθ ΔΌΓΠΟΥ αἶβὸ ΠΟΥ 18 {μα βολθ δδουιδοὰ 1 ἰο Κα: 

Δηα {μ18 Ἀγ ροίῃ 6818 88 Ὀθθη δαἀορίθα ὃγ τοῖϊαϑ ἀπα ὈΥ «4Π8856}8, οἢ 
δοσοιπύ οὗ ἃ Βιρροβθα χϑβοιι Ὀ]ληθα οὗ βίγ]θ Ὀοΐσψθοη 6 ΕρΙ5116 ἴο 
116 Ηφοῦτονβ δπά {π6 τυ! ηρ οὗ Τυ]κ6, ἃπα ΘΒρθοΙ Υ οἱ δοοουὺπὲ οὗ 
1Π6 σγραῖον δθσᾷποο οὗ βίυ]θ ἀπά οβοῖοθ οἵ ψοσγαβ ἀἸβουυθγδῦβ 1π {{]18 
ἘρΙ8116 {πῃ 18 ἴο Ὀ6 ἑουπα ἴῃ ῬααὶΒ οἴμοῦ Ἰοίίοσβ. Βυΐῦ ἴο {Π18 
ὨγΡΟΙΠ 6518 {Ππ6 Γ8 ΓΘ Βου γα] οὐδ] θοίοπβ. ΕῸγ, 1. 1 Κ6 ψγὰ8 ἃ (ἀθητ}6 
ὈΥ ὑτιἢ, ἀπά οουἹὰ ποῦ ἤᾶνα δοαυϊγοὰ παὺ Ἰηὐϊμδία Κπον]θᾶρσα οὗ 
1τη6 Ηοῦτον [ποταΐαγα δηα σα] σοι τ μι ῬΔΪ Ῥοββαβϑβθα, νυ 80 νγι8 
Ἰηβίγιοοα ὈῪ (ἀἌΠπι8116] πα Οἴμον οἰ θδγαῖθα «6 18}} ἑθβοοσθ. 2. 1 
1μὰκ τοῖο {118 Τὰ ρ15116, ν ἣν ἀϊὰ Πα ποῦ τίμου ᾿μβοσῖθα 1 ἴο {Π6 
τοί, 0 6 ΓΘ Π18 ΘΟΙΠΕΓΥΊΘη ἢ 8. ΕΟ] οβιαβύισαὶ δητ  αα Ὑ 8 
οί! 8:16 ηὖ σοησογηϊηρ [818 ΕΡ β016 δ8. Ὀδῖηρ τι υθη ΟΥ̓ (μα Ενδη- 
ρα δῦ, ἴο σοὶ 411 {π6 ρῥυϊαϊανο Ὁ γιβύδῃ ὙΥΙΟΥΒ ὉΠΔΗΪΟΒΕΙΥ͂ 
Θϑοῦθ6 {86 (ἀοβροὶ ψ μοὶ Ὀθαγα ἢ8. Ὡδιηθ, 8Πα 4180 {π6 Αοἰΐβ οὗ 16 
ΑΡροβίϊθβ. 4. Τι6 δυΐμοσ οὔ {π|8 Εριβϑί]6 δαάγθδβοβ πὸ Ηδῦσονβ 
(χι. 18, 19.) 88 ῬθΥβοἢβ διηοηρ βοτὰ ἢ6 Πα ργοδομοᾶ (86 (ἀοΒρεὶ : 
ΘΠ 88 1 ΠῸ ΨΏΘΓΘ ἈΡΡΘΑΙΒ ἐπα Το μδα ῥγθδομοϑᾶ ἴο {86 οοπνοσίοα 
68, 10 0]]οὐγϑ {παῦ Ὠ6 σου] ποῖ θῈ (86 δυῦδον οὗ (818 ΕἸ 8118. 

Αἰροηρ (86 τπηιοάθτῃ πσϊΐοτβ, (᾽. Ε᾿, Βοοῆπιθ, ἴῃ 18 1 ἐγϑηβ]ίϊοπ 
οὗ {π|8 ΕΡΙ 8116, ἀβοῦῖθθβ 10 ἐο 831188 οὐ ΘΙ ναπὰβ (ὈΥ̓ τ οτὰ 6 ᾿πηασΊ Π08 
10 νγχὰβ ἀϊγοοίοα ἰο {π6 σμυγοῖ αὖ ΑὩΠΟΟΙ)ὃ ; πα {86 1] 8 ΓἹΟῈΒ ΓΘΙΌΓΠΙΟΓ 
Το ν {μουρπὺ {μαὺ (μ18 ΕΡΙΒ[15 νγγὰβ θη ΕΥ̓ ΑΡρο]]οβ, ψηῸ 18 
ΤΩ ΘΠ ΟΠΘα ἴῃ Δοίβ χυἹ], 24, 28. 88 θοϊηρ δὴ δἰοαιοηΐ τη8Π, ταϊρἢΐν 1ἢ 
116 δοτιρίυγο, ἔογνοηξ ἴῃ βρὶ γιΐ, δηα μα ἐμαΐ οομνὶπορα {Π6 “6718 οὐΐ 
οὗ {π6 δογὶρίαυγα 1156}; 411 τυ Βοἢ Ομαγαούθυβ ἀπαυ ΘΒ δ Ό]Υ ἀγα ἔουπά 
ἴῃ {π6 ἘΡΙ58116 ἰο ἰὴ Ηδῦγονβ. Βυΐ Ῥοίῃ 1Π686 οομπ)θοΐαγαβ ἈΓΘ 
ἰοίϑ ΠΥ ὈμΒαρρογίοα ὈΥ ιἰβίογιοδὶ ὑθβίι μου, ΠῸ τηθηζίοη ὑβδίθυοῦ 
Ὀοϊηρ τλ846 ΟΥ̓́ΔῺΥ ΕΣ ΡΙ5116 οὐ οἵαν ὑσὶ ηρ, 88 θοΐηρ' ΘΟΙΩροΒΘα οἰΠοΓ 
ὈΥ 1148 οὐ ΕΥ̓ ΑΡοἹ]οβ. ϑοιηβ νψεῖριῦ που]ὰ σογίδι ]Ὺ μάνα αὐϊδομοά 
ἴο ΓἰΠοΥΒ οοπ]οοίατο, 15 [Π6 Θχοϑι]θπῦ αὐα] 1168. Δβουῦὶ θα ἰο ΑΡο]]οβ 
δὰ θθθη ρου αῦ ἴο ᾿ϊτη, οὐ 17 ΤΠῸῪ δα ποῖ 4}1 βδθῃ ἑουπά 'π Ῥαυὶ 
1 ἃ ὩΔΟΧΘ Θηλϊποηξ ἄσρτοα ἴδῃ 1η ΑΡΟ]1]0ο8β. Βαΐ δὰ] Ὀεΐπρ' ἐμάονοά 

. Ἐπβοῦ. Ηΐδι. Ἐςο], 110. 111, 5.84, ὅ'66 716 Ραββδρθ 4180 ἰῃ Τασγάπου, ὅνο. το]. 11. Ρ. 211. 
4ϊο. γνο]. ἱ. Ρ. 894. 

3 Ἡδτ. ας. 89. Τιαγάποσ, ὅνο. νοἱ]. ἷν. ὑ. ὅ00 ;: 4ϊο. νοὶ. ἱ Ρ. 522. 
5. ᾿ρίδιοϊαι δὰ Ποριώοδβ, Ῥγίαδς, ΡΡ. Χ]. τοχῖν, (ὐρβία, 1825. 8γο.) 



Οὴἡ ἐλε Ἐρίδεϊο το ἐλ Ἡδεὗτοιοα. δὴ8 

ὙΠ ἢ ΠΌΣΟ Δ Ρ]6 οἰ δηα Ἂχοθ ]θηοῖθβ ἢλη ΑΡΟ]]08, δῃὰ Ἐ οἷπρ' 4180 
8 ἀἰνιηοΙν σοπδει θα ἀροβί]6, Π6 οοπ͵θοΐαγο οὗ λα ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ͂ 
4118 ἰο (86 στουπα. 1 

γε τ ΠΟῪ ἴο σοπϑιθσ {π6 δνυϊάθησθ, θοῇ ὀχίογηδὶ δπα ᾿ηίοσηδὶ, 
ἔον [86 ορίπίοῃ τ πο ἢδ8 σθπ ΓΑ ΠΥ ργανα θα τη [86 ΟΒτιβύϊδῃ συ γοὶι, 
ν1Ζ. ὑπαὶ 1ῃ6 ΕρΙ8116 ἴἰο ὑῃ6 ἩΘΌγοννβ 18 {πὸ ρϑηυπα ργοαποίοι οὗ [ῃ6 
στοαῦ Αροβί]α ἴὸ {16 (ἀθηξ 1168, 

1. ἜΧΤΕΙΒΝΑΙ, ΕΥΙΌΕΝΟΕ ΟΝ ΗΙΒΤΟΕΙΟΑΙ, ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ. 
[..7 1. ἐλο ῃτϑὺ ρΐἶδοο, ἐξ ἐξ ασἰποιοίεάσεα ἐο δὲ ἐλ ργοαμοίϊοπ 00 αμῖ 

ὃν ἐδ αροϑβίϊο Τείετ' ἵπ ἠὲδ δοοοπά ρέδίϊε (11. 16, 16.); 3ὥοπι ιολιοὐ 
»άαδϑβασφε ἱὲ 5 ουϊ(ορἕ, 

1.) Τιδὶ Ῥεΐον μδὰ τϑδᾶ 4}} δι} 8 ἰδίίθυβ. 
(Ὁ Τιιαῦ Ῥαμ] μαὰ νυγιτθῃ ἰο [0886 (ΓΙ 58 Π8 0 σβοῖλ Ῥεδίον νγγδβ ὑβ6η τυ! Ἰη(', 

{Ππι80 18, ἢ. 1Π6. ὈΘΙΠΙΘν ηρ᾽ 6:8 ἴῃ ροηογαὶ (2 Ῥοί. 1. 1.}, δηὰ ἴῇο {Π086 οἵ {Π|6 ἀἰδρογβίοι 
τηθηϊοποα ἴῃ 1 Ῥεῖ. 1. 1. Νον, βῖποθ ἴβότα 18 ΠῸ δυϊάθῃσο ἴο ῥσονο ἴμπαὶ (8 ἘΡ[8116 
88 ἰοϑῦ, 1 Ὁ] Ἰ]οτγ8 (Παῦ 10 πιιιϑὺ Ὀ6 (ῃ81 νι ϊο ἢ 18 ΠΟ ᾿πβογ 6 ἐο ἐλο Ἡρῦτγοιυϑ. 

(8.) Ταῦ Ῥϑιὶ] πτοῖθ ἴὸ (δηλ Θοποθγηΐηρ' [86 βᾶπι16 ΤΟρΙο8 τ ΒΟ γογο [86 8766 8 
οΥ̓ Ρειοτ ΒΒ Ερι8|[56. Τμὰ8 ῬΘΙΟΥ τγῖῖθ8, ἰμαὐ ὃν Ολγὶδέ αγὸ ρσίσοη ἰο τὸ αἱΐ ἰλίπρϑ 
»ετ. αἰπίηφ ἰο ἵγε απὰ ρυαϊίπε85 (2 Ῥοῖ. 1. 8, 4.), ἀπά ταὶ ΨΦ68υ8 ΟἸ γβί 18 186 δὺπ οὗ 
Οὐά, ἴπ ιτύλοπὶ ἐλ αλλ 15 ισεἰΐ ρίοαξεοά ισἱὴ τι5, Οὗ τΉλοπι ἐλ Ῥτγορλείβ δρολθ. ΤὮεβ6 
Μὰ ἰορῖο8 τ ΠΡΟ Σὰ πον ἴῃ ΗΘΌ. ;. ἰο χ. 19. Αραϊη, Ῥροίον Θχογίβ ὑΒ τα 
ἴο ὅδ απο Λοϊϊπο8ς (2 Ῥεῖ. 1. δ---16... 11. 1δ.} ; 80 4150 ἀο68 Ῥραί. (ΠΗ Ὁ. 1]. 1--.-ὅ.. 1}. 
1. 6---19.) Ῥεῖοσ βῆονβ 1Π6 ΠΕΣ οὗ δροϑίαϑυ (2 Ῥεῖ. 11. 20, 21.), δπὰ 8ο ἀοϑβ 
186 αὐΠὸγ οὗ μ6 ἘΕΡΊ8116 ἴο {π6ὸ Ποῦτονβ. (Ηθῦ. νἱ. 4---Ὁ9.) ΑἾ8ο 88 Ρεΐοσ, ἴῃ (88 
σοηπροίϊοῃ πῃ τι ἢ 1}}18 Βοηΐθῃοθ ΟΟΟΌΓΒ, [8 Βροακίηρς οὗ {π6 σοιαΐπρ δράΐϊη οὗ Ομ γί βῖ, 
δηὰ τΠπ6 Δοσοιηρδηγὶπρ' ἐνθηΐβ, ἰὕ ΤΔΔΥ Ὀ6 ροϊηϊοι οὐ (μαὺ {818 ΕἸρ͵8116 Βρθδκβ οἵ [88 
δὴ 6 δορ6. (χ. 8ὅ---88.) 

(4) Ἂἱ {86 Ερίδβι16 πηδπθ!οπθα Ὀγ Ῥοίοσ, ἢ6 βΒθϑιηϑ ἰ0 δβϑοσῖα ἴο δι] 8ῃ ϑῃ} ΠΘΠΟΥ͂ 
οὗἩ νἱβάουη. [ὑ νγῶδβ, ἢ6 Β8γ8, ἐυγίϊζοπι ἀσοοτϊηρ᾽ ἰο ἰδὲ τοϊδάοπι ρίσοη ἰο λπι. Α5 Ῥϑὰὶ] 
τηϑι]α 86 οὗ {Π8ὺ τϊβάοαι τ 1 μα θοθὴ σοπίδγγοα οἢ πἷπι ῃ τσ Πρ 4} [18 ΟΥΠΟΣ 
ἘΣ ΡΙ90168, 80 ἴπθγ 18 πὸ ἀουδὶ παῦ 6 οχογίεα (μ6 888 δά, Ζοαὶ, ἀπὰ ἰονα ἴῃ 
πτιτηρ [86 ΕΡΙ5116 ἰο ἴπ6 Ηοῦτονϑ: δι, 'π Π6 μαβϑᾶρα ΠΟΥ ὉΠ6ῸΘΙ ΘΟΠΒΙ ἀΟΓΔΌΟΗ, 
ῬΘΙΟ δπλϊηθηογ αἰδυϊηραϊκβο8. {Ππδὺ ἀρο5.16᾽ 5 πϊβάοι. ΕΗ16 068 ποῦ γοῦν ἴο Ῥδυ]} 8 
Βρὶ γα] τϑάοι ἱπ σόηογαὶ, ἴθ ἢ Κηοσ]οαρο οὗὨ [26 ν}}} οὔ (ἀοὰ δπηὰ οὗ {Π16 
Τηγϑίογ 68 οὗ [86 (ἀοβροὶ ; Ὀυῖ 6 ῬΑΓΟΟΌΪΓΙγ Δ] 168 ἴο (86. ΘΒρθοῖαὶ μοΙν ρῥγάθῃοθ 
ἀγα ῬαῺ] 848 ἀϊβρίαγοα πῃ {Πδ σοιηροβοη ΟΥ̓ {Π| ΕΣ ρΙ5116 ἴἤο ἐν 6 Ηῦτονβ, τ μοῖὰ 
{86 βἰχυοσίυγα οὗἁ ΙΒ ΔΥριμιθη 8 νγ88 ΒΗΘ ΌΪΑΥΪΥ δαἀαρίθα ἴοὸ σοηνίηοθ, 1 ὩΠὈΘΙ ΘΝ ΓΒ: 
ὙΠ} 16 818. Ἀγ η08 ἀπ ΘηΘΟΌΓΑσΟΙΙΘη8 ἬΘΓΘ δ ΓΔΌΪΥ σα] υ] θα [0 δηϊπηαΐα [86 
Ῥο]ονπς Ηοῦγενβ ἴο σοηβίδηου δηὶ ΤΟΥ πᾳ (π6 1810} οὔ (86 ἀοβραεὶ. Αὐ (88 
8816 ἔπη6, ΠΟΙΒΙ Πρ ΠΟΤ ΟἸΘΆΓΙΥ δἰιονπ [Π6 δ᾽ σα τ ἰβάσιῃ τ] οἢ ῬΘΙΟΥ 8886 γ8 [0 
[6 τηδηϊίοβε ἰη {819 Ἰοίίοσ, ὑπ Ῥαα 5 οοπα οβοθηβίου ἴο ἴ.6 σαρδοὶο168, ργθ) απ 68, 
δηὰ δ δοιοη8 οὗὨἩ ὑπο86 ἴο σόα μΒ6 τγοῖβ δη ψγἤοπι ἢ6 σΟμβίδη}]Υ ἀτροὰ τ 108 (ΠΟ ῚΡ 
ΟΥ̓ ὈΓΪΠΟΙΡ]6 8 8Πη ΘΟΠΟΘΒΘΙ ΟΠ 8. 

ὅ.) Τα Ῥοῖου δᾶγηϑ {Π6 ΓΘ ΟΓῈ δοπιὰ ἐλίπρϑ ἀἰδουιιβδαὰ ἴῃ {16 Εἰ ρίβι16 ο {6 
Ἡδοῦτγονβ ν οἢ τ γὸ λαγα οΥ' αἰ δίοιϊ ἰο δὲ ἀπαογδίοοαά (δυσνόητά τινα) Νον Ῥαϑαὶ 
ΕΧΡΠΙΟΙν βἰαία8 (ΗΘ. ν. 11.) τπδὺ βοπιθ οὔ 88 ἰορίοβ το ΒΘ νγα8 ἴο ἀἰβοιβ8 ἴῃ 
1πὺ Εριβῖ16 τγϑῦθ δυσερμήνευτα, λαγὰ ἰο δὲ εἰδιογοα, οὐ ἀϊουδ ἠο Ὀ6 ἱπίογρτοιθά, 
δπα ΘΟΠΒΟαΌΘΠΕΥ δΒαγὰ ἴο Ὀ6 υπάοτβίοοι ; ραγι οι Αγ] γ [86 τορίο Π6 ᾿τπηπιδα δίο!γ μαά 
ἴῃ σίου, νἱΖ. ἴπ6 ἐγρίοαϊ παΐυγα οὐἩ [868 ρασβοὴ οὗ Μοϊοββθάθικ Οὐ 1 10 σϑίδνυ ἴο {88 
Ῥυοβίβοοά οὗ ΟΝγιϑί, {παῦ πουὰ Ὀ6 58.1}}} τθόγα “ Βαγὰ ἴο Ὀ6 υἱίεγθα," Ὀδοδυβθ ἰΐ 
11}0}168 Ποῦ ΟὨΪΥ δὶ8 Ὀοϊηρ οοπϑβιι θὰ 4 ῥγίοϑὶ δίγθν [818 ἐ μθθαι ογάαν, Ὀαὶ αἰ80 ἷβ 
Ῥαγίηρς ἀοτῃ ἰδ6 ΤΔΏδομπι (ὉΓ ἴμ6 51:ὴ8 οἵ [86 σψμο]α σοῦ, δηὰ δ18 δα ιϑέβοιϊοη οὗ 
αἰνίηθ υβέϊοα6. ΕΥ̓͂ (18 βδουιῆσθ, απὰ {Ππ8 οροπὶηρ {16 Κιησάομι οὗ Βαᾶνθπ 0 4]]} 
Ὀο εν σθ. Τορίοβ πὰ (8686 10 που]ὰ ΡῈ ἀπο ῸΓ (μ6 ἀροβί]α ἰο Ἔχρί δίῃ ἴῃ 8 
ῬΙΌΡΘΓΙ ΤΆΠΏΘΓ ἴο0 186 ΗοΌΓΟΥΒ ; ποὺ Ὀδοαυβ8 ΠΟΥ 6,6 ἴῃ ΓΘ 56] 68 δοβίσαβα, θὰ 

ΒΤ, 'ἰ6 δἀοριοα, πονγονυοσ, ὈΥ Πίηάοτῇ, ἰῃ ἰ8 Εχουγδβιυβ δὰ 7. Α. Ἐγηθϑιὶ ζϑοώοῃοθ Αςδβάθ- 
τηΐϊοδλδ ἰη Ερίϑίοϊδια δὰ Ηεῦγοβ, Ρ. 1180. ὅγο. 1 δῖ, 181] ὅ, 
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Ῥδοϑυϑθο ἰῃ6 ΗΘΌγαννβ γογὸ ἀ}}} οΥὗὮὨ Δρρυθββοηβίοη, ἐμτουρὮ ὑμεῖγ μγοὐ ἀϊοοὰ αὐἰαο ἢ- 
τηθηῦ ἴο {86 [μον 168] ᾿ὰνν δηὰ ῥγιοϑιβοοα. 

ΤῊ ργβοθάϊηρ σοηβι ἀογα 08 {01} δον ἱπαῦ {π6 ἘΙ8016 ο ἐμ9 
ἩοῦτενΒ νγαβ {86 ΔΘ πη ῖοΔ] Ἰοίον τσ βιο ἢ Ροίοσ μδᾶ ἴῃ νἱον.  ε Βανθ 
1ηβ᾽βίθα {Π6 ΠΊΟΥΘ ΒίΓΘ ΠΟ ΒΥ ὩΡΟῺῊ ΠῚ8 ἐσϑ ]Π ΟΠΥ͂, ὈδολαΒ6, 88 ἢ6 νγὰβ 
ΔῈ ἱπΒριγΓθα ὩΡΟβί]86, γγ6 {ΠπΠῚΠΚ 18 Θυϊάθποθ βαβηοϊοηῦ ἰο ἀοίοσγιηϊπο {πὸ 
ΘΟΠΙΓΟΥΘΥΒΥ ΤΟΒροοίησ (18 ΕΡΙ 8116, ἀπὰ ἴο ἀδιμοηβίγαϊθ (ποῦν Β- 
βίδπάϊησ [86 Βοορίιοα] ἀθοϊαγαίίοη οὐ Μ|ΊΘΠ80118. ὕο {86 σοπίγατγυ.) {μὲ 
0 18 ἃ βΘΏΙΠΘ 8ηα 1ηϑρ᾽γ6α ρῥγοαιοίοη οὗ {μα 1 βύγϊουβ ἀροβε]α Ῥδμ]. 
ΤΊΠογα ἃγθ, ΒΟ ΘΥ͂ΘΙ, ἸΏΔΏΥ ΟΥΠΟΥ (ΘΒΕΤΩΟΏ16Β [0 ΡΓΌΥα {86 58π16 ροϊηΐ, 
ὙΈΙΟΝ 6 51Π|4}} ΠΟ ῥγοοθοά ἰο βίδίθ ; δδοὶ οὗ {ῃθῖὰ ΒιΠΡῚΥ ουὖ- 
Ῥα]αποΐηρ {π6 τ εῖρηῦ οὗ [Π6 οοπῃ]θοίαγοβ δάνδηοθα ἀραϊπδὺ 10, θαΐ 41} 
οὗ σαιοῦ, ἰακθη οοἸ δον ]γ, ΠΌΓΠΙΒῃ δυο ἃ ὈΟΔῪ οὗ δνιάθποθ 1π 
ἔδνουσ οὗἨἩ Ῥδὺ] Ὀοΐηρ (86 Διίμοῦ οὐὁὨ (118 ΕΣ ΡΙβ.16 88. οδῃ μὲ δα ἀιςθα 
ἴοὺσ πὸ οἶἴοσ δηοίθῃηῦ ἈπΟΏΥποι8 τ Πρ ψμαΐονοσ, Υ͵ο {ΠΘ ΓΘ ΌΓΘ 
Ῥτοοθϑᾷ ἴο στοπλαγΚ, 

[1.1 Βϑοομά!υ, ἐλαέ ἐδε ἐοϑέϊπιοτψ 9 ὁοοἰοδἰαδέϊοαϊ απέϊεϊέῳ ἀεοξάοαϊῳ 
αϑογίδος ἐδιὶς Εἰ ρ ξέϊο ἐο αμὶ, 

(1.9) Απποηρ (6 Εδίθοτβ οὗ 186 ΟΒΕΕΚ ΟΥ ΕΑΒΤΕΕΝ ΟἬὍΒΟΗ, ὙΠῸ πτοίβ ἴῃ {86 
ατοοῖκς Ἰαησιαρο, γα Ηπὰ δἰ] βίοηβ ὑ0 ἰδ ἰπ Φυδβίϊη Μαγίγγ, ἴῃ ἷ8. ἀϊαίοραα πεῖ ἢ 
Τύγρθο {86 δον, Α.Ὁ. 140. [Ιὲ 8. οἴϊοῃ οἱἱοὰ αα Ταικῖς, νι μβουῦ ΔΩ Βοδι δίίοη, ὮΥ͂ 
ΟἸαπιεπὺ οὗ ΑἸδχδπάσγία, δροαῦ {86 γϑᾶγ 194. [Ὁ ἴδ σχεοεϊνβα δῃὰ αιοίοά 85 Ῥδὺ}}8 
ὉΥ Οτίσοη δυουΐῦ 380.3 [0 ν88 α͵80 γϑοοϊνθα 848 [86 δροβίϊο᾿β ὉγῪ 1)]οηγβίυβ, ὈΙϑμορ 
οὗ ΑἸοχαπάσϊα, ἰπ 247. 1ὺ 18 Ῥ]ΔΙΏΪΥ σοϑίοσσοα τὸ Ὀγ Τβδοσποβίυϑ οἵ Αἰοχαπάτγι 
δρουῦ 282. [Ὁ ΔΡΡΘΔΥΒ 0 μάνα Ὀδθη τρϑοοϊνθα ὈΥ Μοιβοάϊυβ δρουΐὶ 292, ὈΥ Ῥϑιι- 
Ρ 8 δρουῦ 294, ἀπὰ ὈΥ Αὐοδοίδυβ Ὀΐβῆορ οὗἩ Μοβοροίδπιϊδ δ 186 ἘΡΕΊΝΕΙΕΕ οὔ {88 
Του οοπύασγ, ΕΥ̓ ὑμ6 Μδηϊομοδῃβ ἰῃ 86 ἔουγ, δηὰ Ὀγ 86 Ῥδυ οίβηβ ἴῃ [86 
ΒΕΥΘΠΓΩ σΟΠίιγγ. [ὑ Ῥῶ8 γϑοοϊνθα δηὰ δβουϊθοὰ ἰο Ρϑὰὶ Ὀγ ΑἸοχδμάθγ Ὀίβμορ οἵ 
Αἰοχαμάσγία ἴῃ {Π|0 γον 8513, δῃηὰ ὈΥ 1Π|ὸ Αὐαπϑ ἴῃ (86 ἔοαγι οοπίασγ. ἘΠΌΒΘΌ 8, 
θῖβθορ οὗ Οθβαγθα, δρουΐ 815, βαγ8, “ ΤΠΘΥΘ δγΓ6 ἐοιιγίθοη ΕἸρ 5168 οὗ Ῥδὺ}] Ὀείΐοτα 
{6 ρα] δηὰ νὑ6}} Κποτῃ : Ὀιδ γαῖ ὕπογα ἄτα βοηθ ψὸ δᾶνα το)οοῦθά (τινες 
ἠ ϑετήκασι) δὶ ο {86 ΗΘΌΥΘΥ8, δ ορίηρ, ἴῃ ὈΘΠ ΔΙ οὗ ἐμοῖγ οριπῖοη, Ὁμαὺ ᾿ὑ νὰ8 ποῦ 

1 Τὸ {Π6 ῥγοἼοοάϊηρ, ἀγραμηθηΐ 10 ἢ458 Βθοη οὈ͵δοίοά, ἔπδὺ 186 Ἐ᾿ 8116 Ῥαγισα]αΥγ ἱπίοπάοὰ 
ὈΥ ῬΡΟΙΟΓ ΤΏΔΥ Ὀ6 {πᾶὺ τὺτιδη ἴο [6 ἘοΠη8η8, ἰῃ ν᾽ αῖσῃ ὅδ᾽, ῬΔῺ] ΒΡΟΔΚ8 [Ὸ [6 “6νν8 ὉΥ͂ 
παπιο (ἰἰ, 17.),, δηᾶ ἴῃ ψὨϊοἢ ἴΠΟΓΘ 18 8ῃ Ἔχῃοτγίδοη τὼ δοοοιηΐ [μ6 ἰοηρ;:-Βυ σηρ οὗἩἨ αοά 
ἴο Ὀ6 βαϊ γαϊίοῃ, οὗ {Πδὶ τ] οἢ 1645. ἴο τορθηΐδηςθ. Βαΐ ἴο {8 οΟὐ]δοιίοπ ΜΙ ΌΥ μα8 πο}] 
τορ] θα, (1.) ΤΠαῦ τγῆαὺῦ 18 υσιτΐθη ἴῃ της Ερίβι|16 ἴὸ (ῃ6 οιηδηβ 5 δἀἀγοβδοὰ ἴὸ {6 πη- 
Ῥο νης {9 ))}8. ΟἾΪΥ, ΏΟΓΟΔΒ ῬΟΙΟΓ ὙΓΙΓΕΒ ἴὸ ἴΠὸ Ὀτοίῆτοη (2 Ῥοῖ, "Ϊ.. 12... τπ6 δείουεά 
(νογ568 1. 14. 17.), ἴο [086 80 λαά γεοεϊυοα ἐκ ρμγϑοίοιις ζαϊιὶ. (1. 1.) Ηδ τποτγοίογο σουϊᾷ 
ποῦ τηεδῃ ἴΠ6 7618 οὗ ποῖ δι] ρθε Κ8 ἴῃ (Π6 Εἰ ρΙδ.10 ἰο 186 Βοηδη8. ΝοΥ (2.) ἐδῃ {πὰς 
ἘΓΡΙ5116 τ ἢ ΡΥΟΡΓΙΟΟΥ Ὀ6 8βαϊὰ ἴο θ6 νυιτΐοη ἴο {Π6 ἀϊδροτβοα “9678, Ὀδοδιι56 ἰδὲ 15 δβἀ ἀγοββοὰ 
ἴο ἴποβο δῖ οιῃθ οὐἱγν (οπι. ἰ. 7.), δη ἃ Ομ] ΗΥ ἴο 186 (ἀ6π|1165 τΠόγο (. 18., χὶ. 18., χν. 15. 16.) 
--- (3..) Το νοζγάβ οὗ Ῥϑὰὺ} ἴῃ ἔοι. ἰϊ. ἀγὸ ποῖ δὴ χα πουίδοη ἴο σοπηΐ {Π6 Ἰορ -ϑ τίη 
οὗ αοἂ βαἰϊναίίοη, Ὀαΐ 8 γέργου ΤΟΥ ἀοβρίβίηρ [18 Ἰοηρ -βυβοσίηρ : Ἡ ΒΟΓΘΔΒ ἰη ἴῃ6 ΕἸρί511|6 ἴο 
ἴΠ6 Ηδθθτοννβ (χἰϊ.) μΒ6 Θοτητλθη 8 [Π6 ΙΓ Ῥδίίθηοο ὉΠᾺΘΣ δι βοτί πο Β, ἀπ ἀβδιισοϑ τἤθτὰ ἐμαὶ ἰἱ 
νοῦ ]ὰ οὐἰαίη βαϊναιίοη; δηὰ {μϑὺ, 1 ΠΟΥ ᾿ϊνοὰ ὈΥῪ ἔδιτἢ, (μον 1,οτὰ υσου]ὰ οοπια, απὰ πο ι]ὰ 
Ὡοΐ [ΔΥΤΥ. ΤῸ ἩΒΙοἢ 7 ΤΏΔΥ δαά, ἰδὲ 'π 1Π6 ΕΡΙΒ116 ἴο τ1πΠ6 Ηοῦγχον 8 (ἰν. 9.. χὶϊ. 14. 18. 24.) 
τιοηΐοη 18 τηλᾶο οὗὨ [86 Ἰηϊγτοἀποίίοη οὗ [6 τὶρμύδθουβ ἱπίο 80 ὨΘΑΥΘΗΪΥ ΘΟ ΠΙΓΥ, τ οὶ 18 
οη6 οὗ [86 τορὶο8 τηδηἰοποᾶ ἴῃ ἴ86 βοοοῃμὰ ἘῬΊδ8ι16 οὗἉ Ῥοῖοσ. 

2 Τῇ γγογὰβ οὗ Οτίρϑῃ (0 νγ88 οὗ ορί πίοῃ [μὲ ἴπ0 4088 γγχοτθ 1896 οὗἩ ΡῬααὶ, ᾿δοιρἢ 
ποῖ [πο 8[7]6,} ΔΓΘ ΥΟΥΥ͂ ΤΕΟΙΏΔΓΚΑΒΪθ. Ηθ δΒδΔΥ8 ἴπδὺ “ ποῖ νἱποὰϊ σδυ86 ἀἰὰ [Π6 δηοίοηδ 
ΤΥΔΠΒΙΉΪ [18 [6 ρἰ8116] 88 Ῥαι]᾽ 5." (ΕἸ πβοΌ. Επςο]. Ηἰδβι. 110. τἱ. ς. 25.) Νον, ἰδ 18. ΥΕΙΥ͂ 
οσογίδίη τὺ (6 σΤΟΠ 68 Δηᾶ ἩΓΊΟΓΒ, ΠΟ 6ΓΘ δηοϊοηΐ8 τυ] τοδροοῖ το Οτίβοη, ταυδῖὲ ΠΑΥΘ 
σοπγογβοὰ στῇ 0Ππ0 ΘΡΟΒΙ]68 ΓΠΘιηδαῖνθβ, ΟΣ αἱ ᾿οδδὲ ἢ ΓΠΘΙΓ Βιισοθβϑοσθ. Απά βίηςο (δὶ 
ἰδ οη τγ88 ἀποίεηί ἴῃ (πο [ἴπ|68 οὗἩ ΟἸετηθηὶ οὗ ΑἸοχαηάσὶα δηα Οτίχθη, αθοῦϊ ομα διιηάἀτρά 
δΔηὰ [ΠΤ γοαγθ αέοσ ([Π6 ΕΡί8.16 τνὰ8 υυτιτὕθη, ἰδ τησδὲὶ μᾶγθ δὰ 18 τίδο ἴῃ (86 ἀ8γ8 οἱ 
Ῥμιυ] ἰτζοῖς, Δηἃ 80 οδπηοῦ ΓΟΔΒΟΏΔΌΪΥ ὕθ6 οοῃίοδίοα, 



Οη ἐλ Ἐῥιὶκίϊο ἐο ἐπε Ηεδγειοδ. δ76 

τοοοϊνοα ὈγΥ 86 Ἑσδυγοῦ οὗὨ [16 ΒΟΠΔΏ8 89 ἃ τυ ηρ οἵ Ῥαυ]}." ΤᾺ ἴ8 οἤδη αυοϊοὰ 
ὮΥ Εὐβθῦ τ9 Ἀἰπιβ6] 88 Ῥαυ} 8 δῃὰ 88 ββογεὰ ϑδοσίρίατθ Τἢ8 ΕἸ 8116 νγᾶβ τοοεϊνοὰ 
ὍΥ Αἰμδηδϑιι8 ψἱποὰῦ ΔΩΥ ιοϑιἰδιίοη. [Ι͂ὼ ἰδ ϑηππιογαίίοη. οὐ Ῥϑὺ} 8 ἐουγίοοη 
ΕΡίβι165, {818 18 ρἰδοθὰ ποχὶ δῇϊοσ (6 ἵπὸ ἰο ἴἢπ6 Τ᾽ ΒΘΒβδ 8 Π8 δηὰ Ὀθίογο {116 
Ἐρίπβε!οβ ἰο Τιπιοίμγ, Τιΐυ8, ἀπὰ ΡΒ ]θθοη. 86 βᾶπ)|8 ογὰθσ 18 οὈυβεγνθὰ ἴῃ {86 
ϑΥπορϑὶ5 οὗἩ ϑογίρίυσα δϑογι θὰ ἰὸ μἰιη, ὙΤἢ8 Ερί8:16 18 τϑοοῖνθα δ8 Ῥδυ}᾽8 ὈΥ͂ 
Αἀδπιδηΐία8, δα  ΠοΓ οὗ α ἀϊδϊοσιια ἀσαϊηϑὺ τ1ῃ68 Μαγοϊοη 68, ἰη 880, δα ὈΥ Ογτιὶ οἵ 
Ζογαβαίθι ἰὴ 848. ΤὨΐθ6 ΕΡΙ 5016 18 αἷβο τϑοοϊνρα ἐδ Ῥδ1}}8 ὉγῪ ΕρΊρμδηῖϊὰ8 δρουΐ 
868; Ὀγ (86 Αροϑίο!οαὶ Οοπϑβιεςαςοπ8 ἀροαΐ ἴμΠ6 πὰ οὗ (6 ἴουτι! οοηΐαγΥ ; ὉΥ͂ 
Ἐβαϑι} αὔουϊ 870: ὈῪ τΟΡΌΥΥ Ναζίδηζθοπ ἴῃ 870; ὈγῪ Απρι]οομ 8. 480. Βαῦ Ὠ8 
ΒΆΥΒ 1ὑ γγ8 ποῦ ΠΊνΘΥΒΆΙΪΥ τοοοῖνβα Ὧ8 Βα 8. [0 γγἃ8 τθοοινοα ΟΥ̓ ΑΥΟΟΌΓΥ ΝγΥΒβθη 
δρουῦ 371; ὉγῚ Πιάγπιιϑ οὔ Αἰοχαπάγια δϑοὰὺ (Π6 βϑιηθ {1η16; ὈΥ Ἐρβγαια 186 
ϑγτγίαῃ ἴῃ 870, δμὰ ὈΥ ὑπ ΟΠ υ το ο8 οὗ ὅὅγγια ; ὉγῚ Πιοάογυβ οὗὨ ΑΓΒ Ἰη 878 ; Ὁ 
Ἡ τ 8 ἰϑαγηθὰ ρνυρίίαη, δοοαῦ {Π6 γϑαῦ 802 ; ὈΥ ϑεγωρίοῃ, υίϑμορ οὗ Τ μπλυϑ 
ἴη Ευγρὶ, δϑοιῦ 847; ὈῚ Τιΐαδ, Ὀϊδῆορ οὗ Βοϑίγα ἴῃ Ατδρῖα, δρουΐ 862 ; ὈΥ 
Τποοάογα, Ὀϊβθορ οὗἩ Μορπμιοβύια ἴῃ ΟἸΠ οἷα, ἀρουῦ [86 γον 894 ; " Ομγγϑβοϑίομι ἴῃ 
{πὸ γϑὰγ 398; δὲ ϑανογίδη, ὈΙΒΠῸΡ οὗ Δ}08]4 ἴῃ ϑγτγία, τὴ 40] ; Ὀγ Υὶ Ἰοῖοῦ οὐὗἁ Απίΐοο 
ἀθουΐ 401] ; ὈΥ ῬΑ κάϊι8, δῖ οΣ οὗ 8 ΠΠ οὐ ΟΠ γγβοβίοῃ), δροιΐ 408 ; ὈΥ Ιβἰάοτα οὗ 
Ῥο] υβῖιιπὶ δροιῦ 412; ὈΥ ΟΥτὶ!, Ὀϊϑιορ οὗ ΑἸδχδῃάγία, ἰῃ 412; ὉΥ Ὑμοοάοτγοῖ ἱπ 
428; ὉγΥ ΕἸ δογίυ8, Ὀϊδιορ οὗ Τγάπα ἴῃ πα  κοταὶ ἴῃ 43] ; ΌΥ δοογεῖοβ, {Π6 
δος οϑἰδβίϊσαὶ Βἰδίοτίδη, δῦουϊ 440: ὈΥ Εϊαἰϊὰ8 ἴῃ Εργρὶ δοουΐ 468 ; δπά, ρτο- 
ὈΔΌΪγ, ὈΥ 1)1υπγδία8, ἔ]56ῖ γ οᾺ}16ὶ (86 Αὐθοραρίίο ; ὈΥ ἴπ6 δαῖμον οὗὨ [π6 μα δέιυπο8 
εἰ Ἰεδροπβδίοηθδ, ὉΠ. 6 δϑογιροὰ [0 “8ιη Μαγίγσ, Ὀὰΐ τϑῖμοῦ τσὶ θη ἴῃ 1.6 ΒΒ 
οοηΐατΥ. [Ὁ 18 ἴῃ {86 Αἰοχαπαγίδη τηλῃυβογίρὺ γι ίθη ἴθ ὑμ6 ΙΒ φοαπίωγγ, θά ἴῃ 
1μ6 ΒιιοΒοπιοῖσυ οὐὗἨ Νοθρδογαβ δρουῦ 806 ; δῃηὰ 18 τθοοϊνθα 88 δ Β ὈΥ Οὐδβπιαβ οὗ 
ΑἸοχαπάγια δθουῦ δ8δ: ὕγ [ωϑοηίϊυ8 οὗ Οὐοπβίδπιίηορὶα δρουΐ 610; ὈΥ Δοδπ 
Τ)απιαβοθὴ ἴπ 780; Ὀγ ῬΒοιίι8 δρουὶ 868 ; Ὀγ (ξευϊαθηϊυβ ἀθουῦ ἐμ6 γοᾶσ 960 ; ἀπὰ 
Ὁγ ΤΒΘορἢγ]αςσῦ ἴῃ 1070. 

(2.) Απιοηρ ἴμ6 ΕΔΌΒοΓΒ οὗἩ (86 ΚΑΤΙῚΝ οὐ ΥΈΒΤΕΒΝ ΟἬΒΟΗ, γ͵Ψ ὩΔῪ γι οἰΐα 
ΟἸεπιοηΐ, το νγᾶ8. Ὀΐβιθορ οὗ ουιο, ἐπουσὰ ἢ6 στοῦ ἢ18 Ερίϑι1]6 ὑο (86 (ὐγ ίδη8 
ἴῃ ατγοϑεκ Α.Ὁ. 96, οτ, δοοοτΐπρ ἴο βοπια οὔ (ϊς8, δθουΐ 16 γϑᾶγ 70. [πὶ {18 ΕΡΙΒ116 
Π6Γ 8Γ6 ΒΟΥΟΓΆΪ ΔΙ 8] 008 ΟΥ ΓΘΙΈΓΘΠΟΘΒ ἴο {6 ΕΡΙ8116 τὸ {πὸ ΗοΌτον 8.2 Ιτϑηερυβ, 
Ὀίϑῃορ οὔ ᾿γοηβ ἀρουῦ 178, γγ6 ΔΓ δδβιγϑᾶ Ὀγ ᾿υβουίαβ, οἰτθα δοῦλα ρββῆρθβ οαῦ οὗ 
118 ἐρίοις ἴῃ ἃ σοῦῖκ ποῦν ἰοβῖ ; που υΠ6 688 10 ἀ068 ποῦ ἈρρΘδΡ {παῖ 6 τϑοοϊνο τ 
828 δι. Ραυϊ 5. Βγ Τογιυ]]η, ῬγαβΌγίοσ οὗ (ὐδγίμασο, αρουῦ (ῃ6 γϑᾶγ 200, {8 
ἘΡΙ81168 18. δϑουι δα ἴο Βαγηδυαβ. ὐὐαίαβ, δρουῦ 212, βαρροβοα ἰο αν Ὀθθη ῥγθδ- 
Ὀγίονῦ ἴῃ ἴΠ6 σΒυγοῦ οὐ οπχο, στοοκοηῖηρ ἂρ δα Ερί81168 οὐ δὲ. Ῥϑὰϊ, τηοπιοηθά 
τι ϊτίθθη ΟὨΪ]Υ, Ομ ἰηρ ὑπαὺ ἴο ἴθ6 Ηοῦγονβ. Ηἱρροίγιυδ, γιὸ βουτίβμοα δθοὺς 
9220, ἀϊὰ ποῖ τϑοοῖνα (86 Ερίβι] ἴὸ [16 ΗΘΌγονβ 88 δ᾽. Ῥδι} 8. ΤῊΐ5 ΕΡ 8616 ἰ8 ποῖ 
αυοϊοά ὈΥ Ογρτγίδη, Ὀίϑιορ οὗἩ Οαγίϊμαρσο, δθουϊξ 248 πὰ δῇ γαγ8, ΠΟΥ ἀο68 ἱΐ 

1 Ἐπιβοδία5, Εςο]. Ηϊϑι. 110. 11ϊ. 6. 38. [τ ἀοο8 οὶ ἕο! ον τἰμαὺ [Π6 τινες οὗἩ ἘΠΒΟΌΪ}8 τγΘΤΘ 
τίου; Ὀαϊ οὐθῃ ἰγ ΠΟΥ γογο, {ΠΟΥ ἀϊά ηοῦ Δρροὰὶ ἴο οάοσ ατοοὶς τ ΟΣ, θα Ὁ ΟὨΪΥ ἴο τ06 
Ἠοιηδη ουτοῆ,. ΤῊΪΐ8 τννογά τινες --- ΒΟΜῈ --- ἰη ἀἰοαίθ8 ΤΊΘΓΟΙΥ͂ 8η δχοορίίοῃ ἴο [Π6 σοηογαὶ 
ορίἰπίοη οὗ [86 ασθεκβ, ἱμ τὸ ὈεΪ Πρ ΒΟ. ὙΠῸ ΤΕΣ ἰηβαοηςοα ὈΥ͂ Γοεροοῦ ΟΥ ῥγδροββϑββϑίοῃ 
ἴοῸ ἴῃ6 Ποιηδηβ: δηιὶ {1118 ὀχοοριίοη 18 [1561 ἃ ῥσγοοῦ 1μδΐ ἴ6 ἀτοοῖκ ΟΠ ΌΥΟΙ δὲ ἰγρο δο- 
Κηον]οάροά 118 ΕΡίδι16 88 ἃ ργοάἀαεσίίου οὗ ἴΠπ6 ΔΡροβῇίο Ῥϑι], δοσοσγάϊηρ ἴο ἴμὸ γγ}} Κηονη 
Ῥτίποῖρὶο ἐσορρίϊο βγπιαΐ τοσμίαπι. Το ἰδεῖ, ἰπαὺ [6 ΑΥΔΠ8 γογο [Π6 ἢγβι ἴῃ ἰπ6 Οσοοξκ 
ΘΓ ΟΠ Ο8, ΥΠΟΠῚ ὨΙΒΌΟΤΥ Ομ 8 1} ἀθηγίηςν 88] ἴο ῬῈ ἴ6 ΔιιῦθοΥ οἵ {1}18 ΕΡΙ 5:16, δ ἀβ ηῸ 
ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ ἄσρτοο οὗ ψοῖμῆν ἴὸ τ[Πὴ6 ἀροΙαγαίοηδ οὗ ΕἸ ΒΟ 5; δη ἃ Γοοοτμτη "8 Π18 ΟΠ ΔΓΔΟΙΟΥ 
85 8 Πιἰδίογίδη, τ ΒΟΤῚ ὯῸ ργοά]οοθίοῃ ΤῸΓ ἃ ΡΑΓΙΥ οου]ὰ ὈΘΙΤΑΥ͂ ἱπῖο ἃ ἀσρασγίητγο ἔγοπὶ Ὠ18- 
τοτίς δ] τῇ, Ηρ Β [ηἰγοἀποιίοη, ἰϊ. ἃ 146. Βεμηγαο κοῦ ΒΙῸ}1ς 41 ΤΠΘΟΙΪΟΡΥ, νο]. ἱ. Ρ. 109. 

8 1 ἴ8 ἃ δἰ ΠρΈΪΑΓ οἰγουτηδίδησο ἴπδΡ ἢ Ὀοοΐκ οὗ τπ6 Νοὺν Τοβιίδιηθηΐς Ὧδ8 Ὀθοη 80 ἴτϑ- 
ἀπ ΠΟΥ αποίοα ὃΥ ΟἸοτοπὶ 88 ἴπ6 ΕἸ Ρ 8116 ἴο ἴ1Π0 ΗἩφῦγοινβ. ῬῬγχοῖ. δυσὶ Β88 δστδηροά Η15 
αποίδιϊοη8 ὑπᾶοῦ ίουγ αἰ ἤογθης ο]α8868; υἱζ. 1. Ῥαββαροβ ἴῃ ΜΠΙΟὮ [Π6 Ἔχδοὶ Ῥογάϑ, οὕ 
ΠΟΑΙΙΥ͂ 80, οὗὨ [86 ΕΡΊδ(16, ἀγα εἰνδὰ ;---- 3. Ῥαββασοβ σοηϊαϊηἶηρ ἴΠ6 8Β8πὶ0 Βοηςπηοηΐ, ΙΔ ἢ 
ΤΏΟΓΘ ΟΥὨ [688 σοηϊγδοίίοη οὗἩ ὑμὸ Ὄχργοβϑίοῃ, ΟΥ δὴ Ὄχοῆδηρο οὗὨ ἴἰδ6 οΥχίη8ὶ νογὰ ἴῸΓ 8 
ΒΥ̓ΠΟΠΥΙΠΟΙΒ Ο0Π6;--- 8. Ῥαβδαχζοδ ΨΪοἢ Δ͵ΓῸ 8 ῬΡΑΣΔΡἢ Γαι ἰπϊδιίοη οὗἩ (6 ΕΡΙ8416 ἴο 109 
Ἡρῦτονγθ; οἵ ἰῃ τ Πομ [86 5[}}6 ΟΥ ῬΗΓΑΒΘΟΪΟΡΎ οἵ [18 ἘΣ δ116 18 τῆοσϑ οὐ 1688 χη θά; ---- 
δηα, 4. Ῥηβεαρδθ δία γ [0 ἰοχῖβ ἴῃ ἴῃ ΟἹὰ Τεβίδηθηῖ, θὰ τ οὶ ΟἹομηοηῦ ὈΓΟΌΘΔΡΙΥ 
αποῖεά ἤοπὶ ἐδ6 ΕΡίβι16 ἴο (86 Ηδοῦγονβ. ὙΒοβο αἰ βγη ο]48868 οὗ αυοίδι!οβ Ῥτοῖ, 
διθασὶ 69 οἰποί αῖοὰ Ὑ 11} ΤΩΒΗΥ͂ γα] Ὁ]6 ΟὈΒΟσυ δ ηΒ, ἴον τ ἰοἢ [Π|6 ΤΟΒΟΥ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΣΗ͂Υ 
τοξοσσοὰ το ἱδ (Οσοσα ΘΠ ΔΤΎ, Υ0]. ἱ. ΡΡ. 77---84., ΟΣ Ρῃ. 94---106. οὗ [80 ἱνμοηάοῃ οἀϊτίοι, 



δ16 Ϊαϊνοάπμοίίοη ἰο ἐδε Λῆριυ 7 ορζαπιοηί. 

ΔΡΡΘΑΣ ἰο μᾶγθ Ὀθθῃ τϑοοϊψα Ὀγ Νονδίιϑ, οὐ. Νοναίίδη, ργθβουίον οὐ πιο, δθουΐ 
251 ; πόνου 6 688, 1 8 1) δ οΓ- {π|68 σϑοοῖνθα ὈΥ 818 ΨὉΪΠἸ ονγασβ. [ὁ ἸΩΔΥ Ὁ 
Τουρηξ ὈΥ βοιμὸ ὑπαῦ {18 ΕΡίβι16 18 γϑίδσγοα (ο ὉΥῪ Δγῃοῦῖαβ αδουΐ 806, δηὰ 
1,δοϊαπίϊ8 δρουῦ {116 β8π|6 ὑτὴ6. [Ὁ 15 ρίαν συοϊοα Ὀγ δηοίδον Ασγηοθίυβ ἴῃ {δὼ 
ΛΠ οαπίαγγ. [Ὁ 88 γϑοοϊνθα δἃ8 δι} 8. ὉΥ ἤπῆδεν ΟΥ̓ Ῥοϊοιίοτβ δυουῦ 864 ; αδπἀ 
ὈΥ Ἰμυοἰξαν, Ὀΐδμορ οἵ Οὐδ! ασὶ ἴθ ϑαγάϊπία, ἀθουῦ {88 δατμθ {ἰπ|6, δηὰ ὈΥ δἰα {οἱ 
ἸΟΜΘΙΒ; ἰδ 88 4180 τϑοοϊνοα 45 Ῥϑ}} 8 ὈΥ Ο. Μ. Ψιοίοτίηυϑ. ΥὙΥ̓ΒΟΙΠΟΣ τὸ τγδ8 το- 
οοἰνϑα Ὀγ Ορίείυϑ οὗἨ ΜΙϊενὶ ἴπ Αἰτίοα, δϑοιῦ 870, 18 ἀου ύδι!. 1 νγᾶβ γϑοοῖνθα δ8 
Ῥδυ} 8 ΟΥ̓ ΑἸῦγοϑβο, Ὀἰβῇορ οὗ ΔΙ] Δη, δρουῖ 874 ; Ὁ τὲ ῬτΙδο Δ ηΪ8ῖ8 ἀρθουΐ 378, 
Αδουῦ {π6 γϑαῦ 880 νγᾶϑ ρα 0] 86 ἃ ἃ σοΟΠλ ΠΟ ΠΙΔΓΥ ἁροη {πὶγίθοη Εἰ ρἰβ(168 οὐ Ῥδαὶ 
ΟὨἶΪγ, ἀϑοσι ροὰ ἴο Ἡ Αγγ, ἄδδοοη οὗ Ἰζοπιθ. [10 νγὴ8 γϑοοϊνθα ἃ58 80} 8 ὈὉγ ΡΒ] δδίοσ, 
ὈΙΒΒΟΡ οὗἨ Βγαβεῖα ἴῃ [Γἰαγ, ἀρουΐ 880 ; Ὀυὺ Πα ἴδ Κ68 ποίϊδςα ὑπαῦ ᾿ῦ νγα8 ποῖ {Βθη σϑ- 
οοἰνοὰ Ὀγ 4}1.0 Η8 βιασοοβϑοῦ (ἀδαἀοηϊα8, ἀοουΐ 887, αυοῦα8 (818 ΕΣ βι16 48 Ῥδυ } 8; 
ἦν 18. Αθὸ ΤΘΘ ΠΥ γϑοοῖνοα 856 Ραυ] 8 ὈΥ Φοτγοῖηα βθοιϊΐ 892 ; δῃὰ [6 Β8γ8 1ξ νὴῖ8 
ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ τϑοοϊνθὰ ὈΥ̓͂ {μ6 σθαῖκβ, δηᾶ ὑπ6 (γι 188 ἴῃ (6 Εδϑὶ, Ὀαΐ ποί Ὁγ αἱ] 
ἴι6 1,Δἰ1η8.1 [Ὁ τῊαᾶβ γο.οϊνοα 85 Ῥϑυ } 8 Ὁγ Βυῇῆπυβ 'ῃ 897 ; [ἴἰ 15 4130 ἴῃ [Π6 6β4- 
Ἰορσαβ οὗ {86 (μἰγὰ σουπῃοῖ! οὗἩ Οδγίμπαρσα ἴῃ 897. 10 18 Τγθη θη αυοίοα ὈΥ͂ Αυρτι5- 
[ἴὴ6 48 Ῥαυ] 8. 1ῃ ΟΠ6 ρΪ866 6 ΒΑΥ8, “ [1 18 οὐ ἀου  ὈΓ{Ὁ] Δ ΠΟΥ Ὺ τὶ δοῦλο, Ὀὰὲὶ 
6 γγαδ πο] πο ἴο ἔο]Π ον [Π6 ορίηΐοη οὗὨ [86 οἰ υτχοῖθβ 1πὰ ὑπ Εὐαϑὲ, τγ8οὸ τϑοοϊνϑά ἴὲ 
διποηρ ὑπ6 οΔΠΟηΪο08] Θου ρίΓο8." 10 γ)χᾶβ γθοοῖνθα 88 ῬϑᾺ}5 ὈῪῚ ΟἸτοπιδίίαβ, Ὀἴβθορ 
οὗἩἨ Ααυϊοΐα ἴῃ Παὶγ, δρουΐ 40] ; ὈΥ Ιπποσρηΐ, Ὀΐβθορ οὗἩ Βοπιθ, δρουΐ 402 ; ἘΥ͂ 
Ῥδυίηυβ, Ὀϊδῆορ οὗὁὨἨ Νοῖα ἴῃ Τίαϊγ, ἀρουῦ 408. Ῥοϊαρίυβ δθουΐ 406 πτοίβ 8 δοιὼ- 
ΤΩΘὨΓΔΓΥ ὉΡΟῺ ἐβίσίβθη Ἐρ 8.168 οὗ Ῥδα], οὔ ὑϊηρ’ {μαῦ ἠο 186 ΗἩΘΌγανϑ ; πϑυθγίμο- 
1688 1ῦ γγ88 τϑοϑῖνθα ὈΥῪ Β18 ὉΠ] οσσοσθ. [Ὁ νγγὰβ τϑοαίνθα ὈΥ Οὐδϑϑίαπ δθουΐ 424 ; ὉΥ 
Ῥτοόβροὺ οὗ Ααιαῖηα δρουῦ 484, δὰ ΟΥ̓ ἴ6 Δι ΒΟΥ8 ΟΥ̓ [86 Ὑχοτῖκβ δβοσι θά τὸ Ηΐπι : 
ὉΥ ΕυοΒογίαβ, ὑἰϑθορ οἵ [ζγοπβ, ᾿η 484; Ὀγ Θοάυ] 8 Δρουῦ 818 ; ὉΥ 1,60, Ὀῖδδορ οἵ 
Ἐλοπιθ, ἰπ 440: Ὀγ ϑαϊνίδη, ργθβυγίον οὐὗὁἨὨ Μίαγβοὶ ]θϑ, «Ὀου 440; ὈγΥ (οἰαβίυβ, 
ὈΙΒΒΟΡ οὗ Βοπιθ, δρουΐ 496; ὈγῚ Εδουπᾶυδ8, ἃῃ Αἰτίσδῃ Ὀΐδθορ, δϑοιΐ δὅ40:; Ὁγ 
7 π|11|ὰ8, 8π Αὐγϊοδη Ὀίβμορ, δρουΐ ὅδθ ; ὈΥ (ὐδββίοαογιβ ἴῃ δδθ ; ΌΥ͂ {86 διιῖδμον οἵ 
186 ἱπηρογίδου σους ἀροὴ Μαιπον, δρθουΐ ὅθδ0 ; ΌὈΥ ΟὙΘΡΌΓΥ, Ὀίβμορ οὗ Εοπιθ, ἀρουΐ 
ὅϑο; ὈγΥ ΙβἸάοτο οἱὗἉ ὅβ6ν}}}6 δρουῦ ὅϑθ ; πὰ Ὁγ Βοᾶὰθ δρουῦ 70], ογ ὑμ6 Ὀερίπηίην 
οὔ 186 οἰρῆι σοπίυτγγ.3 

ΕΎομὰ {π6 Ρῥγθοθαϊηρ ἰοβυϊ πη Ἶ6 8. 1Ὁ 18 ουτἀθηΐ, ὑμαΐ πὰ ἀρουΐ 
ΤΠΙΓΟΥ ὙΘΆΓΒ δὖῦ τποϑὲ αὐΐοσ (μ18 ΕἸρΊβι]6 τγαᾶϑ σι θη, “1 Δα δοαυϊγοά 

1 ΤῊ Ποη-τοσορηδίηρ οὗ {18 ἘΡ 8116 88. δι. Ῥδι} 8 ρῥγοάδιυοίίοη “ ὈΥ͂ 41} τπ6 Τα ης,᾽ δε- 
Ἄοοτγαϊηρ' ἰο Φοζομηθ, δηὰ {Π6 οἰΓουχηβίβησα οὗὨ 115 Βοΐηρ “ οἵὗἩἉ ἀοιθε{} Δα ΠΟΥ Υ͂ νυ ἢ ϑότηθ ἴῃ 
16 Τ,διη Οδυζοῖ, δοοογάϊηρ ἴο Αὐραβεῖηο, ἃτο ἴῃ. δοσοσηῖοα ον Ὁ Ητρ. Τῆι ΥΥ δβίογῃ 
ΟΠ υτΟΝ τγ88 Κυρὶ δοιίν νυ δα ρ]ογοά ὈΥ͂ ἴΠ6 Μοηίδηϊϑί8. [ἢ υἱηἀἱοβδιίοη οὐ ἐποὶγ τοποὶ, τ8δὲ 
1Πο86 σΌΠΝΕΥ οὗ συίονουβ γα ΒρτοββίοἢΒ Βῃ οι] Ὀ6 ἸΣΤΘΥΟΟΒΌΪΥ οὐἱ ΟΥ̓ ἔγοπι [ἢ σα τοῦ, ΠΟΥ 
ΤΟ] ]οἃ ΟΒΡΘΟΙΔΙΠΥ οἡ ΗθΌΓΟΒ Υἱ. 4, ὅ. 88 γὸ ἰοῦ ἴγοη Του] δη (ἂς Ῥαάϊοϊ τα, α. 20.) 
Δηα Φοτοιηο (Δάν. Φονίηϊδη, 1, 11. 6. 8.}): οἡ ἩΒΙΟΝ δοσοιηΐ [ἢ6 τηϊηίβίουβ οὐὔἩ {μ6 1διΐπ 
ΟἸυτ ἢ τδάδ οδιυζίοιιϑ δη ἃ Βραυηρ ι.86 οὗ [8 ἘΡῚ51106. ΝΙοϊ Ἰοπρ ΡῬγΟΌΔΟΪΥ δου ἰὴ ἀθϑίὴ 
ΟΥ̓ Ιγοηο8, ἴΠ6 ῥΓΟΒΟΥΟΓ Οδἰα8Β δββυπιοα [Π6 ἴοι οἵὨ οἰ] ΤΟ 8. Ορροβίτοη δραϊηβὶ 1818 
ἘΡίδι1]6, ἰπ ἃ ὑσοσῖκ ψπὶοὶ δ6 ρου] 9ῃη64 ἀραϊηδῦ ἴπΠ0 Μοηϊδηϊβίβ: δηὰ ἴτγοιῃ παν εἴπη (815 
ΟΡ᾿ηΐοῃ 88 δἀορίοα ὈΥ ἴ186 στόδίοῦ ραγὶ οὗὨ [6 1,μδεΐη Ομυτοῦ. ἙἘνοη (6 Μοπίδη δῖ8 
{ΠΟ ΠλΒογ 68 το θα ἔγοτῃ [Ποῦ οτὶρῖπ8} ροϑιτοη οἡ [8 βαδ]οοὶ, δηά ἴῃ {πο }Γ ρο]διηῖςαὶ 
ῬΟΓΚΒ γοσοὶγϑαά [ἢ}18 ἘΣ 8116 ΟἸΪῪ 8.8 δι 85 108 ΔΌ ΒΟΓΙΥ͂ τγα8 ΔΟΚπον]οάροα ΗΥ͂ {Π6ἷσ ΟΡροπθηῖβ, 
ὨΔΙΊΘΙΥ, 88 8 Ῥχοἀποίίοη οὗὨ Δῃ Δροβύο ἰ 4] ὑθδομοσ, ΒαγηαθΑ8, ΟΥὁ Ο]οτηθηῖ, ὅς. Αὔοῦι ἔΟΥ 
Υ̓ΟΆΓΒ δήδσ δι᾽ Β δίίδοκ, δγοβα [86 Νονδίίϑηβ; "γῆ, 88 γγϑ ἸσΆτη ἤγοτλ Φοτοτηθ, Απρτιϑτῖπο, 
Ἐριρδδηΐιβ, Τμοοάοτγοῖ, δηἃ ΟΥΒΟΙΒ, 4180 υϑοὰ 186 ραββασὸ Ηϑῦ. νἱ. 4, ὅ. 45 ἴῃ γγιποὶραὶ 
ἀοίοπορ οἵἉ ἱμοὶγ ἰθηεῖ8. Ὑ͵ΏΪ16 [π6 ΟΥ̓ΘΟΪΚΒ τόσο οδ] πὶ βρϑοϊαϊογβ οὔ ἴπμ6 σοπίοβι, δὰ ονδάοα 
ἴΠ6 ἀγριπαθηΐ ἤοτη Η65. Υἱ. ΟΥ ΓΠΟΙΣ ἱπιογργοϊδιηϑ, π6 Τωϑ11π σΠτο 68 ψοτο ἰοα ὈΥ (6 
ῬΓΘΒΒΌΓΟ ΟΥ̓ οἰΤοιιπηδίδησοβ ἴὸ ἀθην (ἢ6 δυϊμογιυ οὗ 1[ῃ6 ὈΟΟΚ, νῆο86 σοηίθηΐβ ἐΠ6Υ ΘΓΘ 
ὉΠΘΌΪῈ ἴο σοίαϊθΌ. Βαϊ [86 1,801 ΘΠ ΣΟΙ 65 δὰ 0 Θος] δ᾽ αβιϊοαὶ ἐγδά εἴθ, πὸ δα οΥ Υ οὗ 
ΘΑΓΙΪΟΓ ΠΟ 68. ἴ0 ἩΙΟΝ ΠΟΥ οουἱὰ ΔΡΡΟΔ]: [ἢ6 016 σοηίτονοῦθυ ργοσοοάοα οἡ [δα 
στουηὰ οἵ ἰπίογηδὶ ουϊάθησοθ. 1 νγὰβ ἴῸΓ {Π|18 γϑάβοη [πδ΄ Φογοῖηθ πὰ Απραυβίίης σου] ποῖ 
δάοριὶ [86 ορϊηίοη οὗ 86 σμυτο ἢ ἴο ἩΒΙΟἢ ΤΠΘΥ Ὀοϊοηροά; Ὀδοδιῖδο ΤΠΘΥ͂ ΟΓΟ οοηγνποοὰ οὗ 
[80 ΘΟΠΙΓΆΣΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 ἐδδύϊ τ ΟἿΥ οἵ [Π6 Δηοοη8: δηα τοῖν ἰηπῆασησα τη ἀρὰ ἰο ρῖνρ, δὲ 8 808- 
δοαποηῦ ἄδγ, ἃ ἀἰδδγοην ἰαγη 0 [6 ορἰηίοη οἵ [Π8 1,διη Οἤπγοῆ. ΒΟΒλιοΚοεδ ΒΙ ] ςΑ) 
ὙΤΒΘΟΪΟΦΎΥ, νοἱ. 1, Ρῃ. 115, 116. Ηρ Ιπιγοἀαοσίίοη, γο]. ᾿ϊ. 88. 144---Ἰ 49. 

5 Τιυάπογ ΟΣ, 8νο. νοὶ]. νυἱ. Ρρ. 391---395.; 40. νοὶ]. 11}. Ρῃ᾽. 329 ---331. [Ιη 8 ποῖθϑ 
ΓΠΟΓΘ ΔΙῸ ΓΟΙΌΓΘΠΟΘΒ ἴο (6 νϑγίοιιδ ρασίβ οὔ [Πς ργοσράϊηρ το] Πλ68, ἰῃ νι πϊοὰ ἴῃ6 οχίσαοιϑ 
ἔγοτα ἴμ6 δῦονο- πιο ΕΔΙΒΘΙΒ ΔΙῸ ἴο Ὀ6 ἐομηά. 



ΟἈ ἵλε Ἐρίδῖϊε ἰο ἐλ Ἡεύτειον; δῚῚ] 

Βυ ΟΝ ΘΌΥΤΕΠΟΥ ἀπά ογοαιϊί, {παῦ {Π6 ΘμΌγοΝ αὐ Βοπιο, {π6 πιοίτορο] απ 
οὗ ἴΠ6 νου], ἴη ἃ Ἰϑίύου δἀάἀγθββεα ὈΥ (Ἰθπιθπὶ {ποὶγ ὈΙΒΠΟΡ ἰο ἐμ 
σΒυγο δὲ Οουϊηί, πλάθ γοροαιθα ἀρρμοαΐβ ἰο 10 88 ἃ ὈΟῸΚ οὗ ἀϊνὶπθ 
ΔΌΙΒΟΥΙΥ, ἃπα ἴῃ δυο ἢ ἃ ὙὙΑΥ͂ ἃ8 (0 ΠΩΡΙΥ͂ ἃ Κηον]οᾶρθ δημα δοκπου- 
Ἰεάσπιοηί οὗ ὃ ὈΥ {π6 Οὐ λῃ οἰιυγοῖ, βιμλ αν ἴοὸ {Ποὶν Ὄση. 
Ἐγίθον, δ υϑέύϊη Μαγίγτ ἢὰ8 δυἹἀθηῦ]ν ΔρρΘΘ] θα ἰο 18 οοηΐδηΐβ ἃ8 
βδογθὶ, Α.}Ὁ. 140; δροὰῦ σῃϊοῖ ἴλιπ6, οὐ ποὺ ἰοηρ αἰΐοσ, 1Ὁ νψᾶϑ ἴη- 
Βου[δα διηοὴρ (Π6 οὩποπίοαὶ Ὀοοῖβ οὗ (86 Νον Τοϑίδπιθης ὈΥ {Π6 
Θμυγομ68 οὗ ἴΠ6 Ελαδὲ απα ΥΥ̓́δϑί : ἀπ Θοῃβθα Π  1Ὁ πχυδύ παν ΔΩ, 
δῦ ἃ ΡΟΥΘ νϑΥῪ [1{{16 αἶνον [16 δροϑίο!!ς αρθ, ἃ ΘΌΓΓΘΠΟΥ δηα ἃ ογρα!ῦ 
ποῦ δὖ 41] οΥ δὖ τηοϑὲ ΨΘΓῪ 110{16 Ἰηξδσίου ἴο [πα΄ οὗ ΟΥΒ6Υ δοϊζηοπ]οασοὰ 
Ῥοοκβ οὗ [6 Νὸνν Τοβίδπιθηϊ.ὔ" 

2. ἵΝΤΕΒΝΑΙ, ΕΨΙΘΈΝΟΕΒ ΤΗΑῚ ΤῊΗΒ ΕΡΙΒΥΊΕ ΤῸ ΤΗΕ ΗΕΒΒΕΥ͂Β 
18 ΤΗΕ ΘΕΝΌΙΝΕ ΡΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΟΕ 51. ῬΑσῦμ,. 

[..7 πῃ 186 βγϑὺ ρΐδος, δαμὶ ολοτίβἰιοά ἀπ αγαοπὲ χραὶ ἀπά αἤεοίϊοη 
ἐοισαγάς ἢιἷ5 ἀϊπδηιοη ἀσοογαϊπρ ἰο ἔδε Πεβὴ. (οι. ἰχ. 1---4. ὅζο.) 

Απὰ σὴ νὸ ἰδίηϊς 6 Κοῖγ τῃΠδὺ Πα βμου]ὰ πόνον τγῖϊα ἴοὸ {πο86 τΟ 6ΓΘ 80 6Χ- 
ςαοάϊηυῖν ἀθασ ἴο δἰπὶ ὃ Κπονίησ ὑπ 6 1Γ ργο}υο65 οοηςογηϊησ ὕπ6 ]μαν! ἶσα] αν, 
ταῦ 5.076 οὖ οὐ] μα βοϊθοῦ τλογ ἀρρτγοργίαιθ (Ὁ. 6 ῖν Ἰῃξίγαοίοη δηὰ οἀϊδοδίίοι 
{πη ἴΠ6 δοτγοσαηίίοη οὗὨ {π6 [μον οὶ ργιθϑύμβοοα, πὰ {Π|6 βυγραβϑϑὶησ Θχοοίϊοησα οἴ 
ΟἸτιϑο δ Ῥουβοη πὰ Οβῆσο, Θβρϑοῖα !γ οὐ 8 ἴταο, βριγιτυα], ἀηὰ δίδγπη] Ὀγ]οϑι μοοί, 
οὔ νυ] ς ἢ ἴθ 6 μον} οὶ] ρῥγίοϑίμοοά γγὰ8 θα 8 ἐμόν, δι} οὗ ψ]οὰ {Π|| δυῦθοῦ οὗ 
ἴδε Ερίϑι]ς ἰο 186 ΗοΌτανϑ 1.88 ἰγοδύβα 8ὸ ἰΆγρ οὶ ὃ 

[1.1 Θασοομάϊγ, 17 απ ακιέϊιογς πιείλοά ὁ. ἐγεαξέπο δὲβ δμδ)οοίβ, ἰο- 
σοίλον εοὐέμ ᾿ὶδ πιαΉΠΕΥ ΟΥΓ τεαδοπῖπρ, 8 α 8176 τπαγΐρς ὃν ιολίελ ὧδ πιαν 
εξ αδοογέαϊποά (α8 αἷΐ φοοά ἡμώχεϑ 0} σοπιροϑίξίοη αἰϊοιο), τος δλαϊί ιοὐἐῤ- 
οιιὲ λοϑίζαξίοπ ργοπομπος δ᾿ αμὶ ἐο δ ἐϊιε απμέϊιον ὁ ἐλ6 Ἐξ ρέβίϊε ἐο ἐδε 
Ἡοδτειοϑ. 

(1.) Τὴῤς φεπεγαΐ αγγταπφοπιοπέ οΥ πιοίδοά ρεγϑιοά ἐπ ἐλὶ Ἐρισίϊε 
σΟΥ̓Τεδροπας τοϊέὴ ἐλαΐ 9} Ταμὶ ἵπ ἢιΐ5 οὐδοῦ Ἐ ιδέϊος, 

Ηΐ8 τιϑιβοὰ οὗἉ ργοοδάυτα ἰβ {μ6 ϑαπὶθ ὑσὶ τἢ (πὲ οΥ̓ ἷ8. οὔμΕΡ ΕἸ δι 168, νυ ]ο}} τν 8 
δἶ8δο ᾿δοῦν ἴο πη. Ηδ ἤγθθ ἰὰγ8 ἀόνυγῃ {86 ἀοοίτὶπαὶ ταγβίογίθβ οὗ 186 ἀο8ρεὶ, 
ν]ἱαϊοδίϊηρ {ΒΘ μὰ ἴτοτι ορροδβὶ τοι) ἃπὰ Ὄχοθρίϊοῃϑ ; πὰ ἴθ πὸ ἀθβοθμὰβ ἴο δχβογῖ- 
δίοηϑβ ἰο οὐοϑαΐοθποα, ἀοἀοσα ἔγομχ τμθιη, ψἱτἢ δὴ οηππηοτγαίΐοη οὗ {πο86 πιογαὶ ἀπ168 
οὐ πίοι 16 88 ΠΟΟΟΒΒΑΓῪ [0 τοϑιϊηα {1086 ΟἸ!Γἰβίϊαπθ ἴὸ νν Βοὰ δ6 τοῦθ. [ἢ (818 
γοϑρθοῦ π6 Ερίβι16 ἴο {μ6 Ἡθῦγονγβ ὈθΑγΒ ἐπα ρστοαῖοεϊ τοβουλθίαπος ἴο ἴπ6 ΕἸ ΡΙΒ[16 0 
{Π6 (ἀα]δίίαμα, δπα Θβρθο δ }]}γ ὑμαὺ Δἀἀγοββοὰ ἰὼ 16 Ἰξοπιιπ8. {Κα ἴΠπ6πὶ, (Π6 (ὍΓΙΠΟΡ 
Βα]  οΥ̓͂ (18 Ερίϑι16 (οἢ. 1.---χ. 19.) 18. ρυῖπο ρα! γ ἀοοίγίπαὶ, θυ τ ΟοσαΒΙ ΠΑ] οὁΧ- 
διογίωιοπβ Ἰῃιογιϊχοα, πιο [86 δγθησίῃ οὗ εἰς νΥιου 8. ΓΘ Πρ 8. ὈἸΔΙΪ Υ ΔΡΡΘΆΓΒ 
ο ᾿ιᾶνα ἔοσγοθὰ ἴγοιη δίηπι. ΕὟΟΠπι οἢ. χ. 20. ἴο {86 δπὰ, (86 ΕΡίβιΐς ἰ8 Ββογίδιουν δηιὰὶ 
ῬΓδοῦο4). “1 {Π|6 ΕἸΡΊ8116 ἰο {16 [ἰ οἴπδηβ, }υὲ Ὀεΐογα ἴπ6 βαϊαἱαίογν ρατῦ Ὀοσίῃ8, [86 
ΓΙΟΥ͂ ΘΑΓΏΘΒΟΥ 85Κ8 [ὉΓ ἃ Βρθοΐδὶ ἰηναγοβῦ [ἢ [8.6 ΡΓΆΥΘΓΘ οὗ {8086 Ὑίιοιῃ ᾿6 8 ἰγοββοα, 
ἴῃ ογογ {ΠπΠαὉ 6 πιᾶὺ Ὀ6 ἀεἰγογϑὰ ἔγοπ ἴΠ6 ρονσοῦ οὗ ρεγβθου το ; ἀπα Β6 [Ὁ] ]ονγ8 18 
τοημοϑὺ τ] ἢ αὶ ροι᾿οη, τμ80 τ1π6 Οαοά ὁ Ῥδαρο ---- ὃ Θεος τῆς εἰρηνης --- τιὶμἂῦ Ὀ6 τ ἢ 
ἰνό πὶ, ἀηὰ οοποίυλ68 πεῖν δὴ “πιθη., (Βοιη. χν. 80--- 88.) Τῇ ὙΘΙῪ βάπι οὐἄον, 
μθιυϊυίοπ, βίγ]6, ἀπὰ σοῃο] υβίομ, Δρρθαγ δἵ 186 οἷοβα οἵ ἴμ6 Ερίβι]6 ἴὸ {πὸ Ἡοτον9. 
(χΠ".18-.21.) ΤῊ νυυῖίον Ῥ6ρΡΒ 8η ἰηίδγοβδι ἴπ {Π6ῖν ργΆγ γβ, ὑμαὺ Π6 τὴδνὺ ὕ6 τοβίογοα 
ἴ0 {Πδῖὴ {86 ΒΟΟΠΘΡ ; Ομ πιθ 8 ἔμθπὶ ἴο ἴπ6 Οοά οΓ Ῥεαοὸ (δῦ Ἔχ ργοββίοη τ866 10 
ΠΟΓΟ οἶδ θὰ ἴῃ ϑι. Ῥαϑυ ΒΒ τγιησθ δὰ ἴῃ {86 Ερίδι!α ἴὸ {πὸ 1 γονν8) ς ἀπά 
ςΟμΟΙ α4168 ἢ δὴ 4»η6η."5. Β΄ ΠῚ} ΑΓ οοἰποί ἀΘῃοοΒ 35 ἴ0 πιοίμοκΐ οσσαγ ἴῃ ἰδ ΕΡΊ51108 

1 Βιααγι᾿ 8 ΟΟΙ ΠΘΉ ΔΓΥ, νοΐ. ἱ. Ρ. 109. ἣ 
ἢ διθλγιβ ΟΟΤΩΠΙΘΠΙΔΣΥ Οὐ ἴΠ6 ἘΡίδι]6 ἐο [86 Ηοῦγοινβ, νοὶ. ἷ. ὑῃ. 152, 153.; οὐ. ΠΡ 

185---187. οὗΥ̓ [86 1οπάοη οἀϊείΊοη, ϑοξυίαϊ! Ηἰδβι. εἰ πα ϊοαῖτίο Ομμποηὲβ, ΡΡ. 665, 666 
ὥννεη οὐ ἴῃ ΠΟυγτογνδ, νο], ἱ, Εὐχοτγοϊδείοπ 2. 

γΟΙ. ΙΝ ΡΡ 



δ78 ]ηϊροϊμοίϊος ἕο ἐλο Ἄνοιο Το εἐαηιεηΐ. 

ἴο {86 ΕἸΡἢοβ'δὴ8 δηὰ (ὐοϊοβϑίαπβ (Ργοίοβϑου ϑίυδλγι αδᾶβ, (ο [6 ῬΆΠΙρρῖδη5 σὰ 
ΤἝ ΒΒ] οὐ 8 8 4180) ; νεῖ οἢ σοποῖαθ 1 ἂπ Απιθη Ὀοίογα ἴΠ6 βαϊυϊδιίίοῃ. 

(2.) 1 ε]ιῖ8 ἰοξέεν, το ηα ἐπαξ ουεγοιοίπο ΟΥΓ δοπέϊπιεπί, δγίοῳ 6ώ- 
»Ῥγοβϑοιί, ιολίοῖι αἀἰδεϊπσιῖεἢο5 Ραμ βοηι ουογν οὐδεν βασγεοα τογεΐεγ. 

“ὙΒΟΓΘΙΙ 4180 ἈΓ6 ΔΟγαρὶ ὑΓαηβιυϊοι5 ὕγουῃ (86 Βυ Ὀ)6οὐ 'π Βαπὰ ἴο δοιηδίῖην Β.Ὁ- 
ὁγάϊπδίθ, θαΐ αὐ [86 β8πι6 ἔϊππα σοῃπϑοίθαὶ τὶ τ 10 ; τυ ϊοἷι, μανὶπρ ραγβιθα ἔῸΓ 8 111216 
ΜΠ 116, {Π6 τΥΠΟΙ σϑέυγηβ ἴο ιἷβ βΒ)6οὐῦ } δηα 1 υϑιγαῦοθϑ 10 ὈΥ δγρυτηθηΐϑ οὗ στεδὲ 
ἔἕογοθ, σουοῃ θα δβοπιοίϊιηδβ ἴῃ ἃ βΒῃογὶ Ὄχργθβϑίοῃ, μα βοπηθ ϊπιθ8 ἴῃ ἃ βίηρὶε υογα, --- 
81} τ ἢ ἀγα ρθου δῦ ἰὸ αι]. [πὸ (18 ΕΡί8116, ΠΚονν 188, ΘΟΠίΣΑΓΥ ἴο ἴπ6 ῥγδοίίοε οὗ 
οἴμον πγίϊοσβ, Ὀαὺῦ ἰὴ Ῥα0} 8 πιλῆποσ, τὰ τηθοῦ τ τη ΔῊΥ 6] 108] ἜΧΡΓΕΒ5ΊΟΉ8, τις 
ΔΘ ἴο 6 Βυρρ)]16 ἃ οἰἴμον ἥγοιη [6 [Ὀγθροϊῃρ οὐ ἤτομλ [86 [0] ονίηρ᾽ οἰδα868. [ὼ 18 
8130, 88 ἴῃ ἐδλυν» δοκιον σε ΕἸρ 8168, γ Βπὰ χϑαβοπίηρβ δι ἀγοβϑοὰ ἴο 188 
Τμουρ 8. οὗ {Π6 τιον, δπ ἃ ϑΉΒΕΒ ἴ0 ΟὈ]οΟἰΐοπβ ποὺ ργοροβϑᾶ ; Ὀοοδαβε, Ὀεὶπσ 
ΟὈνίουβ, 186 ὙΓΙΟΥ Κπον ὑμΠ6Υ που]ὰ παίιγα! Υ οσοῦγ, ἀπὰ ὑπογοίογα ποοάθὰ ἰο ὃ6 
Τεοπιονοὶ. [1,αβί]γ, δὔον Ῥαὺΐ Β τππβηποῦ, [86 δαῖμον οὗὨ τη6 ΕΣ 3:16 ἰο 186 Ηφῦτεν 
65 βυ )]οϊποᾶ ἴὸ δὶβ γδϑοῃίησϑ ἸὩΔΠΥ Ἔχ βογίδιοηϑ ἴο ῥ᾽ 6 γ διὰ υἱγίπα; 811 τυ ΒΒ, 
ἴο ἱμώμειν ΜῈΟῸ ἅγα Ἰυάσοϑ οὗ ὙΤΓ ΩΡ, ΡΙΔΙΠΪΥ ροϊηῦ ουὖ (86 8δροβϑί]8 80] 85 ἰμ6 
δυΐδου οὗ 1818 Ερ᾽3116..5 

(3.) “Μαηψ ἐπέπφε ἴηι ἐλὶ Ἐρίδεϊε (ίοο πιαπεέγοιις απᾶ ἵπάοοα ἔοο 
οδυίϊοιιβ ἐο γειμῖγο απ οπιπιεγαξϊοπ) ουἱδοεπέϊν πιαπὲξεεὲ ἐλαΐ ἐΐς αμέλοτ' 
τοαϑ ποὲ σπῖὶν πιϊσλίψ ἐπ ἐλ ϑογίρέμγοβ, διιὲ αἶδο ἐχοοοαϊπσίψ τοοῖϊ εἰἐϊεά 
ἐπ ἐδθ ομδίοηιϑ, ῥγαοίϊοο5, ορίπίοη 5, ἐγααίίίοπδ, οχροσίἑοπδ, απά αρρἕϊοα- 
ἐϊοῃ 5 ΟΥΓ ϑογίρέωτγο, ἐΐόη γϑοοϊυδά ἔπ ἐδ ειοϊδἢ οἰ τοὶ. 

“Τὴ {86 ΕἸΡ᾿816 το 186 ΗθΌτοντβ, σα Βηὰ βυαοι ΘηἸασροα νΐονϑ οὗ (86 ἀϊνῖπο ἀ18- 
Ῥθηβδίίοηβ γεβρθοίδηρ Το] σίου ; 0 ἢ δ Ἔχίθηβιῖνε Κπονϊθάρο οὗ π6 εν] ϑ τρ- 
ἔχγοβ, δοοογάϊιηρ ἴο {Π6 Ὁ ἀποίοπὶ δηᾶ ἔγιιθ Ἰηϊογργοίδίοη, ποῦ Ῥααὶ, πηο ἀουδί, 
ἰραγσηθά ἔγοπι (ἢ οϑ ουγαϊθα ἀοοίουβ ἀπᾶθυ τυῆοβα ἑαϊ ἴοι μα βύυι]οα ἴῃ ἢ 18 γΟΌ ΠΟΥ 
ΥΘΆΓΒ δὖ ΘΓ βΆ θὰ ; ΒΟἢ 8 ἄδθρ ἰπϑῖρηῦ αἶ8ὸ ἰμΐο (Π6 τηοβὺ τϑοοπᾶϊθ τηθδηΐῃρβ οὗ 
{1688 δογρίαγοβ, πα βυιοἢ Δάπλ ΓΔ Ὁ]6 τεαβοπίησβ ἰοαπαθα {Βογθοη ΤῸγ {με οοπῆγπιδ- 
ζ[ἴοη οὗ τ[Π86 οϑρεὶ τϑνεϊαιίοπ, 88, πὶ βουῦ ἀεραταρθιηθηῦ (0 {Π6 ΟἾΒΟΙ ΔρΟΒΙ]68, 
δθθλ (0 δανθ δχοθοάρα, ποῖ ἐποῖσ πδίαγα! 1168 πὰ οἀυοσαίΐοι Οὐ, Ὀαὺ ἀνε 
(πὶ ἄκστοθ οὗἁὨ ἱπβρίγαϊΐἼοη πῖῖ τ μἰοἢ ΠΘῚ σοῦ δηἀοσθα. Νόοπο οὗ ἴδοι Ὀαϊ 
Ῥμ]} 5, σο νᾶ Ὀτουρηΐ ὑρ δὲ {Π6 ἴδει οὗ Οὐδπι}}16], ἀμ πτῆο ῥσοβίθα ἴὴ {86 “ον 158 
Το σίοπ δηὰ ᾿οαυπῖ ρα ἀΌονα τηΔηΥ οὗ Ηἷ8 [Ὁ] οτνν-δίυαἀθηΐδ, απ πγδο, ἴῃ Ἀἷ8 ΣΙΡΟΥ γΘ ΑΓΒ, 
88 ᾿Π0ΠηΔΙ6ΙΥ δοαυδίηἰοι τὴ ἢ [86 Ἰοαγποὰ τπθη οὔ 818 ὁσσῃ πδίϊοη (Δοίβ ἴχ. 1, 2. 14.. 
ΧΧΥΪ. 4, ὅ.), ἀηὰ ψῆο νγ8 64]16ἃ ἴο {16 Δροβι!θβὶιρ ὈῪ Οἰιγδὺ Εἰ πηβαὶ [, θη ἔογ ἰμδὲ 
ΌΓΡΟΒΒ Ἦθ Δρρθδγθὰ ἰὸ Βἴτωη ἔγομπι μθδνθῃ, -- ΠΆγ, ὙΠῸ τν88 σαυρηῦ ἊρΡ ὈΥ ΟἸτῖδί 
αἴο ἦς τοϊγὰ ὨρΆγΘΏ, --- ττ88 Θα 08] ἴο {Π6 80) 6οἴδ ἐγοαιβα οὗ ἴῃ 1818 τχοϑὺ 8 ται γ Ὁ ]9 
ὑρ 8116.᾿ 4 

[11.7 1κ. ἐλε γα ρ]δοθ, Δοἑ ομῖν ἄρος ἔλθ σεπογαΐ 8εορε οΥ ἐλὲς 
Ἐρώβεϊο ἱοπά ἐο ἐδε βαπιὸ ροϊπέ, οι τολϊοὐι δέ, Ταμῖὶ ἰανϑε 50 πρμοῖι 5έγε88 
ἐπὶ ΐδ οἰλον Ἐρίϑβεϊοβ, παπιεῖψ, ἐπαὲ το6 αγὸ 7ιμδί ηεα απὰ οὐξαϊΐῃ Ξαἰυαίζίοπ 
οπῖν ἐλγοιφὴ ὡεδβι8 Ολγίδί, απ ἐπαὲ ἐδὸ Μοβαϊο ἐπδέϊξμξοπδ σαπποῖ 
εΠ)εεὲ ἐλὲς οὐγοσέ; διέ ἐΐογο αγὰ υαγίοιι8 ὉΟΟΊΕΙΝΑΙ, ῬΕΟΡΟΒΙΤΙΟΝΒ ἐπ 
ἐμὶ5 Ἐριϑεϊο, ιολίολ αγὸ γομπαά ἔπ ἔλθ οἶμον αοἀποιοίοράσοά ἘἘ ἐξέΐνα οΚ. 
αὶ, 

Ῥγοίδββου δίυαγί δηὰ Μ. 6 ατοοῦ ἴᾶνϑ ἀϊβουιββοα {818 δι )θαὶ αἱ 
Ἰοησῖ, ΘΒρθοῖα!]Υ [Π6 ΠΟΥ : ΟἿ 11π|118 γ7}}} ΟὨΪῪ ῬΘΥΠας ἃ ὙΘΥῪ ΘῈ 

1 ΟΥ̓ ἐἢ686 Ρδγθ ἢ 6868 866 8Π ΘΧΔΙΏΡ]6 ἴῃ ΗΘ}. ἱ. 2---4., ἴῃ ὙΒΙςἢ ἴ86 ἐγατὰ οἵὨ 186 ΟὐΒΡ6] 
δ ἀγζυοὰ ἔγομῃ [06 ἀἰρηὶῦ οὗ ΟἸ γι’ δ ρϑύθου; ἰῃ γοσβο ὅ. ἴῃ ἀἰΒοοῦΓΒΘ 18 οοπεϊπαθὰ ἔγοτὰ 
106 βγδῖ νϑῦῖβθ. 8.66 ΟἿΒΟΙ ἰῃδίδησοβ ἰῃ ΗδθΌ. 11]. 7-11. 14. δηὰ ἱν. 2. δα. 

5. Μροκηίρ8 Ῥγεΐδοο ἴο ἴῃς ΕἸ ρΙ5116 ἠο 1πὸ Ἠθθγονγβ ϑϑοςῖ. 1, 8 Ηΐ, 
5 [1ὴ {686 τοσλατκβ Μδοκηΐ εν Βοοπη8 ἴο0 ἰεᾶνα 811 ὈΙΌΡΟΙ ἱπϑοριγαίίοη ουξ οὗ δἰχῶι; ἷϑ 

ΤΩΙ ΠΊΘΠΐ 8 ΤΠΟΓΘΙΌΤΟ 50 (ἋΣ αὔεοιοά.]} 
4 Μδοκηῖρ 8 Ῥχοίδςθ ἴὸ ἐμ Ερίδβιί το ἴδ Ηθῦσενα, βεοῖ, 1, 8 ἰἱ, 



ΟΝ ἐδε Ἐρώδξεϊο ἔσ ἐδ Ἡεύτειοδ. δ19 

ΘΧΔΙΊΏ]68 ἰο Ὀ6 ρίνεμ, βῃονιηρ (86 ΒΌΡΟΓΙΟΥΥ οὗὨ {π6 ἴοβροὶ ουὸσ 
(86 Μοβδὶο αἰ βρϑηβδίιοῃ : --- 

1. 415 το ἐΐδ ϑιροτίοῦ ἄοφτθο οΚΓ ειοιοῦθ ἘΝΟΜΙΕΡΘΕ ἱπιρατίοα 
ὃν ἐλε α'οερεῖ, 

“ Τὴ μ18 δοκπονοαρεα Εἰ ρ[81168, Ῥδὺϊ 64]15  υδαίδηχ τὰ στοιχεῖα τοῦ κοσμοῦ (( αἱ. ἵν. 
8.). [86 οἰσηιεηίς οὐ γιιάϊπιθιΐε Οὗ ἰλ6 τοογϊά, ᾿λαῦ 158, ἴῃ6 Θἰδιωθηίδ Οὐ τοῖο οὗ 8 
τοὶ σίου δοοοπιτιοάαίο (0 {Π6 ἱρπογδηΐ δηὰ ᾿τ 6 6116 τηθη οὗ (6 Ὀγοβϑοηΐ δρῈ ΟΥ̓ 
ποτα; δπὰ δσαίη, τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα (( 8]. ἰν. 9.) απ δερραγὶῳ 
εἰοπιοηζς, ἴο ἀδηοῖα 1(8 ηροτγίδοιίοη. Ηδ ΓΟργθβθηῖβ Ὁ 88 δά δρίθα ἰο ολίζάγεπ, νήπιοι 
(6μι. ἵν. 8.), στο ὅσα ἴῃ ἃ βίδί οὗὁἨ ποιασθ δῃὰ ρυρΊ]αρθ, ΟΥ 'ἰπ ἴδ6 σοῃαϊιϊοη οὗ 867. 
γϑηΐ8 γαΐθου (ἤδη ἰμαῦ οὗ Βοῖτβ. (6 ]. 'ν. 1.) Οη ιἰνὰ οἵδπον Βδῃᾷ, (ἢ γιβίδι 5 δἰζαϊη ἴὸ 
4 δἰ σποῦ πον]θάρο οὗἩ αοα (6 8|. ἰν. 9): μον δΓ6. ΠΟ οσῈ ἃ8 βοσναπίβ, θυ Ὀθοοπ6 
8018, 8 οὐϊαὶπ ἰἢ6 ργϊν!]ορὸβ οὗ δὐορίίοη. ((λα]. ἵν. ὅ, θ.) ὍΠΟΥ ἃγὸ γαργεβοηϊθα 88 
τίλειοι (] ον. χὶν. 20.) ; 82 Ὀθίηρ {πγηἰϑῃοα 1} Ἰηδίγαοίϊοη δάδαυδία ἴο πιαῖκα [Πθπὶ 
ἀνδρὰς τελείους. (ΕΡΆ. ἱν. 11---18.) ΟἸ ΓΙ Βυ ΠΥ Ιοδαβ ἰμθῖὰ ἴο 866 86 ρ]ογίουβ 
ἀἰβρίαγβ οὐἁ δ᾽ πη56}} τ οι αοα 68 πιδάθ, ἢ δῃ ἀηγοι!οα ἴδοθ, ἐμδὺ 18, οἰ ΘΑΥΥ͂ 
2 ον. ἰδ. 18.); πῖ]6 Φυάαῖθπι ΓΟ ἃ νοὶΐ ονθῦ ὑμεβα (δΐησα. (2 Οὐον. 11. 18.) 
ΒΓ 80 ΠΥ 18 Θηρτάνθη οἡ {86 Βοαγίδ οὗ 18 γοίδγ]68, διακονία τοῦ πνεύματος (2 (ον. 

εἰ. 8.), ψδι6 Φυ0αἰϑιη γγὰ8 δηρσταγοη οὐ ἰοὺ οἵ βίοπα, ἐντετυπωμένη ἐν τοῖς λέθοις- 
9 Οον. πὶ. 7." 
' [μοῦ υ8 ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏΡΒΓΟ 186 ᾿γοοοαϊηρ' βκοίοἢ ΟΥ̓ 86 Δρο5ι16᾽8 υἱθνγϑ οἡ (818 ροϊηΐ, 48 
Ἄςοηϊαϊποὰ ἴῃ ἢἷ5 Δοκπον]οασοα ΕἸΡΙ81168, σῖἢ 1[μο86 τ ϊοθ ἀγα ἀδνοϊοροα ἴπ ἰδ6 
ἘΡΊ8116 το {πὸ ΗΕ γεν. 
“ΤῊ 8 ΕΡΙ 8116 σουαμηθποοδ πὶ ὑ86 ἀςφοϊαγδίϊοη, ἰδαῦ (Το, τι Βο ἴῃ {ἰπι68 ραϑὲ βραῖκα 

ἴο ὑπ6 ἐλΌΠοΥΒ. ΟΥ̓ ἴθ6 ῥτορβμοίβ, μβαίἢ ἰπ {π656 ἰαϑὲ ἀδΥβ βρόκθῃ ἴὸ υ8 ὈΥ διἷ8 ϑοη. 
(160. 1.1. ...1.) τ Κα ννἃ8 ΤΕΥ Δ] ΟὨΪΥ ὈΥ (86 πιροαϊαίίοπ οἵ δηρο8 (ἰϊ. 2.) 
ψ 6 ΟὨν 501 ΠΥ νγ88 τον] θα ὈΥ (μΠ6 ὅοη οὗ (ἀοὰ, δα ΘΟ Πάδ ΠΟΥ οομβττηθα ὈΥ͂ 
τα γαου οι σ᾽ 8 οὗ τὰ 6 Ηο]γ ἀδοβῖ. (ϊ. 8,4.) ὙὍὙΒῈ δποίθπί δονυθῃδηὶ νγγ88 ἱπηρογίδοϊ 
ἢ γτοβρθοῦ 0 {Π6 πιθϑπβ ποι [Ὁ Γιγηἰϑισα (Ὸγ {6 αἰ βιιδίοη οὗἩ Κποπίοάσα; θὰ 
(6 ποῦ σονοπδηὶ ργουϊάθθ ὑδαῦ 411 δ.}4}} Κηον {π6 ΤΠ ογὰ ἔγουι ἰδ ἰδαδῦ ἴο 186 
στοαίοβι. (ν|}}. 9---11.) ὙΤὨΘ ανν 88 ΟὨΪΥ͂ 8 βΚοῖςῃ οὐ ᾿πιρογίδοϊ γοργοβοηϊδίίοη οὗ 
το] σίου Ὁ] οββϑίηρϑ ; τ 8119 {86 ἀοβροὶ Ῥγοῆευβ [86 Ὁ] βδίηρβ {μοτηβοῖνθβ, (χ. 1.) ΤΈΘ 
ὙΟΣΙΐ68. Οὗ δποιθηΐ {1π|68 Βακὰ ΟὨ]Υ ἐηρογίθοϊ νίοινϑ οἵ ΒριΓ1{π2] Ὀ]6δββίηρβ, τι μ}} 0 
ΟἸΒγιβιϊδηβ οὨ)οΟΥ ἰμσπὶ ἰη Ε1}] τηοδϑιιγο. (χὶ. 39, 40.}"1 

2. Ας ἰο {δε υἱδιυ8. τολίοὶ ἐλο Οοδροὶ αἰδρίαψε σοποογηεΐπο ΟὉ ἐλέ 
Ἑαΐλιον, ἐπ ἐλο δεδίοιοπιοπέ οΥ ἐλ σὶξίβ ὁ ἐς Ποῖψ ϑριγίξ. 
Νο οπα 888 δροκδῆ 80 ἔγϑαυ θη] 88 50. Ῥδὺ] οοποογηΐηρ ἱμ6 Ηοῖὶν ϑριγιῦ, ΠΟΥ ἰνι8 

ΔΗΥ͂ 0η6 οὔ (δι6 ἰηϑρίγοα τί ιογβ δ ἀυμοοα ὑπ μ|Π}8 οὗὨ τῃ6 ΗΟΪΥ ϑρΡ ΓΙ 88 δὴ δυριυμιοιῦ 
γ 186 συ οὗ (6 (ἀοβρεὶ, θββί 68 ὅ:. Βδμ} πὰ (86 δυῖμοῦ οὗ ἴΠ6 Ἐρίβι]6 το 186 
Ηοῦτονβ. (866 1 ΟοΥ. χιῖν. 22. ὅς.) Τα Ρ01Ὲ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ υ568 ἴΠ6 ὙΟΓᾺ μερίζω, 
ἰο αἰδέγίδωίε, τι τοραγὰ ἴο ὑμ686 μἱδδ, ᾽πὶ Ἰζοπ). χὶὶ 8. δὰ 2 (ον. υἱ!. 17. ; ἂπὰ ἴῃ 
ἮΦΡ. 11. 4. Βα 88 γ8 ὑδαῦ [86 τηϊβϑίοη οὗἨ ὑπὸ Δροϑί] 68 ψὰ8 σοῃγηθὰ Ὁ (ἀοχὶ νῖ]ι 
ἴουβ τηΐγαοϊθθ, δπά Πνεύματος ᾿Αγίου μερίσμοις, αἰἰδίγιδιιζοπδ ΟΥ σὺ 977 ἰδὲ Ηοΐν 
ϑρίγί. ὙΠ686 ριδ, 81. Ῥδὰ! Ἵχοϊ βίο Υ δ ττωβ, ἀγα νδγου 8} ἱπιραγίθα δοοογάϊῃς 
τὼ {16 σὲ οἵ ἀοὰ (Βοιι. χι!. 8---6., ΕΡΪι. ἵν. 7. 8Πὶ ΘΒρθοΑ Υ 1 ον. χὶϊ, 4. 7---"}. 
28.); δηὰ ἴῃ 16 Ερίδι16 ἰο ἴ86 Ηθῦτον 8 (8686. σι 8 ἃγα σοηΐογγοα κατὰ τὴν αὐτοῦ 
ϑέλησιν,) ΔΟΟοΟΓΙης ἴο δ 8 ν|}}]}. 

8. Οὐποοτηΐηφ ἐδ ρεύβοπ απὰ πιεάϊαίογίαϊ οἤῆσο 9 ἐλ ἸΖΟᾺΡ «Εϑ0ὺ8 
ΟΗΒΙ9Τ 
Ης ἰ8 1586 Ογϑαῖΐον οὗ 411 ἐπ ηρβ { ϊ.16., ΕΡΆ. 111. 9... 1 ον. νἱ]. 6.), απὰ Ὀγ Ηἱπι 

81} υἱΐπρβ βιι δι, ((0]. 1. 17.) Πα 18 {86 ἐπιαφθ οΥ' ἰλόπεβα 9 Οοὐ, εἴκων τοῦ Θεοῦ 
(2 Οον. ἵν. 4.); ἐλὲ ἱπιασε 07 ἰλο ἱπυϊ πίνε αΟοα, εἴκων τοῦ Θεοῦ τοῦ αὐρατοῦ. (ΟἹ. 1,16.) 
1 δεῖπρ' ἱπ ἰλὸ ἥόγπι οὗ ) ἐν μορφῇ Θεοῦ, --- (Βαΐ ἴ8, ἴθ [6 σοπάϊίοη οὗὨ Θοα, --- 

1 διιασιβ ΟὈΣΩΙΙΘὨΪΑΣΥ, νοΐ. ἱ. ΡΡ. 148, 144. (174, 175. οἵ {πὸ Ἰοηάοπ οἀϊοη.) [ἴῃ 
ὈΡ. 144---Ἰ 48. (175--- 178. οὗ 186 1οπάοη οἀϊτῖοη) μὸ δαπι γα γ 1} υϑίγαῖθβ [ἢ 6 Βα ΓΙ ΟΥ ΕΥ̓͂ 
οἵ (1 τηοιίνοδ ἰο ρμἱοίγ οομίαὶηθαᾶ ἴῃ ἴΠ|6 αοδροὶ, ἃ8 νγ6}} ἃ8 118 Β ρο ΟΣ ΟΠ ΟΔΟΥ 1ῃ ΘΏδαΓ 
[6 Βαρρίπεδββ οἵ πιδηκίπᾶ, δηὰ (6 μογροίν οὗ ἴῃς ΟΠ τ 8ε141:) ἀϊδροηδβδιίίοη. 

ΡΣΡΔ 



δ80 7αϊγροάσμοξιοη ἕο ἐδο Ἴγριο Τροξαηιοηξ, 

Βα Ὀ]6 ἃ Εἰ η96 1, Δββυτηθα δὴ ἰπίυ ΟΣ οὐ απ 16 βίδα! η, --- ἰακίπσ 186 σοπάιεϊου οὗ 
8 βογυδηΐ, Ὀοΐηρ τηδᾶθ δον [ΠΠ}6 5] τἀ ΟΥ̓ ποη, ἀπ Ὀοϊησ Τουπὰ ἴῃ Ἀϑῃΐοη 858 8 
ΤηΔῃ, 6 Ἔχ! [6 ἷ8 ᾿πλ}} }ὺ ὈΥ ΟὈδαΐθηςθ, ανθὴ (ο ἴ86 ἀδαϊῃ οὗ [86 ΟΓΟ85 ; ὙΒογα- 
ἔογ (οὰ ΒΙσὮΏΪΥ Θχα! θὰ Βἰπὶ ἴο βυργθίηα αἰ σηϊν ; δηὰ Βα τηυϑῦ σοῖρῃ {11 Βα Βδέδι 
Ῥαΐ 4}1 δ 8 ἀπά ϑν μἷ8 ἔθου. (ΡῈ]]. 11. θ---9... 1 ὕοτ. χχν. 9ὅ---27.) 

Οοτντοϑροηάρηϊ ἰο {Π|686 τοργθϑθη δι] 0η5 ἀγο ὑπ ἀδοϊαγαίίοηβ ἴῃ [86 ΕΡῚ 8616 ἴο ἐδ 
Ἠδεῦγονθ. Τα ὅοη οὗ αοὰ [8 εἰἴτγιηθὰ ἴο Ὀ6 (πα γοβεοιοὰ Βρίθ πάρουν οὗἩὨ {86 σΊοῦΥ 
οὔὗἨ (οὐ, {παῦ 18, ὁθα ἴῃ σθοιὰ [86 αἰνίπα τΔΔ] ΒΟΥ 18. σοηϑριουουβ, ἴΠ6 χαρακτὴρ 
ὑποστάσεως τοῦ Πατρὸς, {116 ὁχαοσί ἱπιαρθ, τοργδϑοιμίδοη, ΟΥἹὨ Θομη ογραγί οὗ ἴθ ΕἈΙΒοΓ 
( 8.), ὉΥῚ σι βοὴ ἀοα τηΔ46 4]] ὑπ᾿» 8 (1. 2.), ἀπὰ πρμο 145 [(.6 απίνογβα ὈΥ ἢ158 ποτγὰ. 

οὐ 6 νΜ͵λα8 'π ἃ βίδίβ οἵ Βυπιὶ]αιίοη, Ὀοίησ πιαάδ α ἐέίο ἰοισοῦ ἐλαπ [ὃλ6 ἀπροῖς (1ϊ.9.); 
δα αβϑιιηθα ΠρΒἢ ἀπά Ὀ]οοά, “ἴῃ οτάογ (Βδὲ ἢ6 τϊσῃὺ ὈΥ 18 οσσῃ ἀθαῦϊι γα ποῦ πῺ}} 
δη νοϊὰ ὑπο ἀφβίγυσίίινθ ρου οὐὗἁἨ ὑπ6 ἀ6Υ1]. (1]. 14.) Οτ δοοουηΐ οὗ ἴ86 βυβοσιηρσ 
οὗ ἀθαῖὺῖ 6 8 δχα)ιθὰ ἴο ἃ βία οὗ μουν δηὰ Ἰιοθουγ. (ἰϊ. 3.) 6 δπάυγοὰ {86 
Βυ εσίηρ οὗὨἨ (86 ογοββ, πηδκίηρ πὸ δοοουηῦ οὗ 1[8 αἴβρστδζο, θυ ῦ Βανίηρ ἃ χερασγάὰ ἴο 
ἴ6 τονασγὰ βοὲ Ὀοίογο δἷπι, τ] Οἢ γ88 ἃ βοαῦ δῦ {πὸ στρ μαπὰ οὗ ὅσα, (ΣΙ. 2.) 
ΑἹ] ὑμίηρβ δγα ραῦ ὑπάϑγ 818 [δϑὺ (11, 8.. χ. 18.) ψΒΘΓΘ {Ππ|6 ὙΘΥΥ ΒΆΠ16 ῬΑΒΒΔΡΘ ἔγοσαι 
186 ΟἹ ᾿Γϑίαμπιθπὶ 18 χυοίοα ὙΒιΟδ ῬΔῺ] ἀυοῖαϑ ἰπ 1 Οοσ. χνυ. 3ὅ---28., δηὰ ἰὲ ἰδ 
εἰν ἴῃ ὕ86 βᾶπη86 τηϑηηογ." ὦ 

αὖ οΒίεῆγ ἀο68 δ. Ῥϑὰὺὶ] ἐχραίίδία ἴῃ δ18 δοκπον]θαροα Ερί3.168 οὰ [86 ἄθδίβ οὔ 
Ονῖβι 88 ἃ ργορὶ θυ ΟΥΥ 88 Υ] ἔσθ ΤῸ βίῃ, ἀπ (86 ΤΘΟΟΠΟΙ Αἰ οἢ οὗ βίππουβ ἰο ἀοἀ ὈΥ 
ΤΏΘΆΠ8 ΟὗὨ {Π18 Ββουῆοθ, Ηδ 18 ΤΠ6 ΣῈ β8]ἃ [0 ἤδνα οοτιθ ἰηΐο {μ6 ποτ] ὰ ἴο βᾶνε ΒΙΏΠΟΙΒ 
(! Τί. ἱ. 1ὅ.); ἴο βανα ἀϊβὰ ἔοσ υβ δῃὰ ζ0ὺγ οὔὖγ βὶη8 (ΤΊ. 11. 14., 1 ὕογ. χυ. 8.), δῃὰ 
ἴο Ὀ6 8 Ρῥγορ τἰδύϊοπ [Ὁ ΟἿΓ 8βιη8. (ἔλοπι. 111. 25.) Ιῃ μἷπὶ γ Βαᾶνο σϑαδιρι οι 
Τπγουρὰ Ὠ18 ὈΪοοά. (Ερῆ. 1. 7.) ὙᾺΪ8. βαϊνδίϊοη 11 τγᾶϑ ᾿πηροβ8:0]6 ἰο οὐαί ὈΥ {μα 
αν; τῷ σου Ἱὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 οἰδοίθα Ὀγ “6808 ΟἸιγβί, το δοσοπιρ ϑμ6α τ βαὺ ἴδ 6 ἴὰνν 
οουἱὰ ποῖ ἀο. (Βοπι. 111. 20---28., νἱῖϊϊ. 8, (Χ2]. 1. 10. 21.) ΕἾΠΑΙγ, δεβὰθ ἰ8 ουγ 
οοηϑίδηῦ ΜοαΙδΙΟΓ δηὰ Τηΐογοθϑβοῦ 8 αοά. (1 Τὴ ἴ1. δ., Βοπι ν}1}}. 84.) [Ιπ (Π6 
Ἐί8ι}6 ἰο [86 Ηοῦγονβ πὰ ἅπὰ {Ππ6 βᾶτηθ βθηἐϊπιοηΐβ υγροὰ πὶ [86 Βᾶπι|6 Ἀγάουτ, 
ῬΆΓΕΙΘΌΪΑΡΙΥ ἴῃ Θμαρίθγβ Υἱϊ.--τσ. ὙὍΤὸ αἰήἤιοα 8 ἴον ἰπδύμποθϑ; ΟἸσὶϑ γαβ οβεγοὰ ἴο 
θα {116 8[η8 Οὗ ταδῆγ. (Η 600. ἰχ. 28.) 116 ἰαβίοα ἀφαι} Ὁ ΟΥΘΓῪ πλδῃ. (116Ὁ. 1ἱ. 9.) 
Ης ρυΐ Δ'ΥΑΥ βίῃ ὈΥ {πὸ βδοσίῆςα οὐἁ δἰ πιβο! ἢ, (Π10Ὁ. ἰχ. 26.) Τα ον δ οβοσιησ 
Ὀοϊησ ΔΙοσ οί ον ᾿πβυ ποϊδηῦ ἴοὸ τᾶ κα δχριατίοη, Οἰινῖδὸ ᾿ὰ5. ὈΥ 16 ουγῃ ὈΪοοα οηςα 
ον ἃ}} τηδ]6 Ἔχρίϑίίοη [0γ βίη, (Χ. 9-- 1δ., χ. 10---ξ12. 14.19.) 6 ἴ8 (86 Δραϊδίος 
οἵ ἃ τον σογοπδηΐ (ἴχ. 1δ.. χὶϊ. 24.), ποῖ 18 θο 6 Γ᾽ ΕΠ {116 ἀποϊοηΐ οἐθ. (νἱϊ. 22.. 
ν1}}.) Εχαϊοὰ ἰο {πὸ ἰὔγοπα οὔ [86 υπίνογϑο (Πἰ. 6 ---10.), ἢ6 ἀρρϑαῦβ 'π 86 ργθβθῆοα 
οὗ ἀοὰ ογ υϑ (ἰχ. 24.) ; ἢ6 ΘνΥ̓δὺ ᾿ἶνϑβ ἰ0 ἤν ᾿ηἰαγοθβϑίοη Ὁ 411 {δαὶ οοπηθ υπίο 
(τοὰ ὈΥ δἶπι (ν1]. 2ὅ.)}; δπὰ 8 18 δυνὸῦ εὉ]6 δῃηὰ γοδὰγ ἰὼ δϑϑὶϑὲ 8. (ν. ]4---16.) 
Μδηγ οὔ 88 ἀοοίγϊ 68 δχρίαἰηθα τὴ {{ι|8 ΕΡΙ 516, μαγ  ου ]ΑΥ]Ὺ [Βο86 σοποδγηΐῃσ (86 
τηρα!ϊδιΐοπ δηᾶ ᾿ηἰογοδδβίοη οὗ 9688 ΟἸγὶϑί, ἀσο ποῦ τ θη] οηθα ὈΥ̓͂ ΔΠΥ οὗ [6 ἰῃ- 
ῬῬΙΓοα νυσῖζοτβ, οχοορὺ δι]. 

[1ν.7 ΕὈυγΊΒΪγ, ΤΆσγο ἐξ διοῖ ἃ δἰριϊαγιν δοίισοοπ ἐδ πιοάες οΚΓ 
Ἱμοξαζίοπ απαά δίγίο 9. ρῥγαδβοοίοσψ 9. ἐλ Ἐρίρίϊο, ἀπά ἐΐοδβε ιολὲεσὴ 
"ΠΟΙ ἵπ ἐλε ἀροείϊοα αεἰποιοϊοάσεοα Ἐρίδέϊο5, αα οἰεαγῖὶψ εἦοιος ἐλαὲ ἐλε 
Ἐγὲβέο ἐο ἰΐζε Μοῦνοιοβ ἐς ᾿ιῖ8 μπαοκδίοά ρμγοαάμοξίοπ. 

Βγδιηῖαβ, ὕδγρζον, [δηρίαβ, ϑομμλαῦ, Τμἀγάποτ, Μδοκηιρμί, )6 
ατοοῖ, δὰ δῦονο ἃ}} Ῥσοίδβϑοσ. δίιυδγίι, ανα δα ποοθα ἢυμηθγοιβ 1ῃ- 
Βίδμοθβ αἵ δοῃβιἀθγ Ὁ]6 Ἰθηρίμ, μὰ ψν Ὠομ {86 ἔΟ]]ονηρ πάνθ θθοη 
ΡΥ ἀυ ρα : -- 

(1.) “Μοάο8 ὁ φμοίαΐξίοπ ἀπά ἱπέεγργοέα οη.8 9} δοπιθ ραβ8βαφος ὁ {δε 
εῦγοιυ ϑογῖρίμγος τοὐὶοσἢ ατὰ ρεοιατίν Ραμίἷπε, δεσαιιδο ἐδλον ατγὸ ἰο δε 
)οιιπά οπίν πὶ ἰδό ιογῖξιπφε οΥΓ δὲ. αι. 

ΤΡαὶ [86 Δροβίϊα ββου]ὰ τῆογα δρουπᾶ σι ἐσ β. τ 168 ἀῃὰ αιοἰαί!οΠ8 οἱ οὗ {86 
ΟἸὰ ᾿Γοβϑίδπηθηὶ ἴῃ (Πϊ8 ἔμαπ δἷ8 ΟΙ ΒΟΥ ΕΡ᾿81168, 18 οι ΐῃρ' πόσα ἴμ8ῃ {86 δι ]6ςὲ οὗ 

1 Το Οτοοῖ, ἀο Ερίδβὲ. δὰ Ηθῦγβοβ, Ρῃ. 340, 341. έπδσι 8 ΟΟΙΩΣΩΘΏΓΆΓΥ, νοὶ. ὦ, Ὁ. 149, 
(ογ Ρ. 182. οἵ ἐι6 1υπάου οἀϊξίοι.) 



Οἡ ἐδ Ἐρίβεϊο ἐο ἐλ Ἡεδτγειοα. ὅδὶ 

πο [6 ὑγοαίβ, ἀπά [86 σάμ ἰο τβοπι μ6 ψτοΐθ, ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ τοαυϊγοᾶ. ΤΏ, 
Ῥβ4]. 1... 7... “7Τ λοι αγί πιὶν ὅοη: ἰοτ αν 1 λατο δεροίξεπ (ζδ6 ;᾽" ἴ6 αποίοα δπὰ δρρὶϊοὰ 
ἴο δεβ8ὰ8 (Η66. Ἰ. ὅ.), }υδὺ 28. Ῥααὶ, πὶ [ν]9 ἀϊϑοοῦτγβθ ἴο [868 «6νγβ, ἴῃ [86 δγπδρορὰθδ οὗ 
Απθοοῖ ἴῃ Ρι δια ἴα, οἰὐθὰ δηὰ ἀρρ] δα {Π|| δαπηα ρϑββᾶσα οἱὐἴ[ἨἍ δοτίρίυγα ἴο Βίπι. (Αοἰδ 
ΧΙ, 28.) [αὶ Π|Κα τηϑδηῆποῦ, 086 ηποίφιοπ ἀπὰ οχρίαπαίϊοπ οὐ Ῥβαὶ. υἱϊϊ. 4. δπὰ οὔ 
Ῥβαᾳὶ]. οχ. 1. δίνθῃ ὉΥ Ῥαυ], 1 Οογ. χν. 2δὅ. 27. ἅἃγα ἰϑυπά ἴἢ Ηοῦ. ᾿᾿. 7, 8. 80 180 
{Π6 οχρίδηδίϊοη οὗ ἔν σονοπδηῦ τὴ} ΑΡταμαπὶ (ΗΘ. νὶ. 14. 18.} 18 ον Βοσα ἔουπὰ 
Ὀυΐ ἴῃ Ραυ} 8 ΕΡ 5.16 ὑο ἴμ6 (ἀα]δίίδι8. (11. 8, 9. 14. 18.}} 

(2.) Ζηιδϑίαποεβ Ὁ σηγεοπιοπξ ἐπ ἐΐθ βδίψίε απᾶα ρμλγαξβοοίοοψ ὦ ἐὴε 
Ἐρέδεϊο ἐο ἐλ Ηοὗγειοα, ἀπά ἵπ ἰδ αεἰποιοίοάχεά ἘΡίβίϊε5 9 αμὶ, 

ἴ. ῬΑβτισυσαβ ῬΟΕΡΒ; ΡῬΕΟΌΠΙΑΒ ΤΟ ῬΑΌῚ, ΟΚ ΤΗΙΟΗ ΑΒΞ ΜΟΒΤ ἘΒΕΟΌΕΝΤΊΙΝ 
Η18 ΕΙΤΙΝΟΒ. 
ὟΥ εἰϑίβί ἢ οπυταογαίθβ οἰθνθη ᾿πϑίδῃοοϑ, ἴο τυ Βῖοἢ) Θομμϊῦ 888 δὰ θὰ ἐοσίγ-οῖρας 

ὀΐμοτυ. θὲ ατοοῦ Βα8 σοηβ᾽ ἀΘΥὈΪῪ οηϊασροὰ {86 1ϊδὲ, νοῦ ἢθ τοίδυ ἴοὸ οογίαϊῃ 
ΟἸ,5868:; ἃ5 8180 ἄοεβ Ῥγοίδβββου. ϑίυδγι, 80 88 ψίνθη ὈρΉΤΑΣ8 Οὗ ΒιΧῪ ΘΧΘΙΉρΡΙ68.2 
Ου- 1" πι1|18 νν}}} ΑἸ]ονν ἃ δ 7 ΟὨ]Ὺ ἴο Ὀ6 8:0] οἱ πϑὰ. 

᾿ ΤΏ πογὰ οἴ οὐ, ἴῃ Ῥϑυὶ], 18 8 δισογά, μάχαιρα. (ἔριν. νἱ, 17.,) ΗΘ}. ἷν. 12.)5 
Ολιάγοη ἐπ τεϊρίοη, αὐ 18. [Ώ086 το ΑΓ ΘΟΙΙΡΑΓΑΌΨΟΙΥ ἱσπογαηῦ δηα υπὶηϊοστηθά, 

ΔΤ ἰογιηθα νήπιοι ἴῃ 1 ΟΟΥΓ. 1. 1. Ερδ. ἱν. 14., Εοπι. 13. 20., 64]. ἵν. 8., δηὰ ΗΘ. 
νυ. 18, ; δηῃὰ ἰηϑιγυσιίοη ΓῸΓ βιιο ἢ ̓ ΟΓΒΟΏΒ 18. ἰογπηρα πεῖᾷ; δηὰ [ὉΣ βίγοιβ ΡΈΓΒΟΠΒ 
(τἐλειοι), οὐ ἔθ 88 ὙΠῸ ἃγ6 γγ6}}- ἰδυραι, 10 18 βρῶμα, πιδαΐ, ἃ στερεὰ τροφὴ, ΟΥ̓δί ΟΠ 
τηθαῖ, ἴῃ 1 (ον. 111. 2. δὰ ΗβθΌ ν. 14.: δηὰ ὑμποὶν δαάνβδηοσα ΟΥ̓ τηδίυγχο β8ἴδϊο οὐ Ὁ γῖβ- 
{1|4η Κπον]οᾶρο ἰδ σα] α τελειότης. 

Μεσιτῆης οὐ Μεραϊαίον, ἴο ἀοποία “6805 ΟΠ τἰβί, 18 Ἄχ ο  υϑίνοῖγ Ῥδυ]ηθ. (6 4]. 11]. 19, 
20., 1 Τίαι. 1“. δ. Η6ΌὉ. νἱῖ. 6.) 

᾿Αγιάζειν, ἴο δοραγαίθ οΥ βαποίϊ, ΌΥ ἴμ6 δἰοποιηθηῦ οὔ Ομ σὶβῦ, ὀσοὺγβ ἢ Ἐγῆ. ν. 
26., ΗΦὉ. 1]. 11. χ. 10., δῃὰ χὶϊ. 12. 

Σκίας ἃ δλαάοισ, (αὶ ἴ8, ἃ Βιδάονίηρ ἔΥΓὮ, οὐ δ πι ὈΓαιΐομ, 88 ορροβοὰ ἴο [88 
Ῥογίθοϊς πᾶσα, οὐ ἀοἰποϑύϊοη. (Ὁ ο]. 11. 17., Η60. νιῖϊ. ὅ., χ. 1.) 

Ὁμολογία, γεϊϊσίοιι5 οἡΥἡὁἨ Ο:λνιδέαπ ρῥγυΐεβείσπ. (2 ΟοΥ. ἴἰχ. 18.; ΗΘ. 11}. 1., ἦν. 14.) 
χ. 283.) 

Οἶκος Θεοῦ, ἐλ6 ἄοιιδο οΥΓὙ Οοά, ἰμιαῖ 15, [6 Ομτοῦ. (1 Τίπι. 11. 16., Η6Ὁ. 1}. 6.) 
Κληρονόμος, Ζ,ογὰ οΥ Ῥοδεό8δον. (Η6Ὁ. 1. 2., Βοιῃ. νἱῖ!. 17.) 
Καταργεῖν, ο ἀπ, ΔΌΟΪ ἰδ, οὐ δυτοραίθ. (Βοηι. 111. 8. 8]., νἱ. 6... 1 Οὐγ. 1. 28., 

63]. νυ. 11. Η Ὁ. 1]. 14.) 
τ ἽΤΡΗ τοῦ ᾿Αβραάμ, ἐλ δορά οὗ Αὔταλατα, οὐ ΟἸ τ βι 148, ὀσουγβ ἴῃ Δ]. 1.1, 29. δηθὰ 

ΘὉ. 1]. 6. 
ἐξ. ΑΘΟΝΊΒΤΙΟ ΕΧΡΒΕΒΒΙΟΝΒ ΟΚ ΑΙΌΒΙΟΝΒ ΤῸ ΤΗΞ ΑΜΕῈΒ ΑΧΡ ΕἸΧΕΒΟΙΒΕΒ ὙΠΙΟΘΗ 

ἍΈΕΒΕ ΤΗΕΝῚΝ ΟΒΕΑΤ ΒΕΡΌΈΕ, ΔΝῸ ὝΕΕΕ ἘΒΕΟΌΕΝΤΙΥ͂ ΒΟΙΕΜΝΊΒΕΡ ΙΝ ΟΒΕΕΟΕ ΑΝΌ 
ΟΤΗΕΒ ΡΑΒΤΒ ΟΚΓ ΤῊΗΕ ομαν ΕΜΡΙΒΕ, ΑΝῸ ῬΑΒΤΙΟΌΣΑΒΙΥ ΑΥ ΘΠ ΕΒΌΒΑΙΕΜ ΑΝῸ 
ΟΣΒΑΒΕΑ ΒΥ Ἠξβον. (1 (ὑογ. ἰχ. 24., ῬἈΠ]. 111. 12-14., 2 Τίπι. 1!. δ, ἰν. 6--8. 
σοιῃραγοὰ τὴ} ΗΘΌ. νἱ. 18., δηὰ χὶϊ. 1---ὃ, 4. 12.) 

(3.) Οὐϊπείάοπεος δείισθονι ἔἶι6 οπἰιοογίαξϊοτϑβ ἵἴπ ἐλὶ5 Ερύϑεϊο ἀπά {δι086 
ἐπ ῥαιιῖ δ οἶον ἰείέεγ8. 

866 ΗφὈ. χιὶ. 8. σοιηραγοὰ τ (18]. νἱ. 9., 2 ΤΉΘβ9. 111. 18.. ἀπά Ἐρὶ. ἢ], 13.; 
ΗΘ. χὶϊ. 14. νὰ οι. χὶϊ. 18.; Ηδῦ. χιῖ. 1. 8, 4. ψ ἢ ΡΒ. ν. 2-- 4. ; ΗΘ}. ΧΙ. 
16. ψι ῬὨ]]. ἱν. 18. ὅ66 αἶ8ο Βοιμι. χνυ. 26., 2 (ον. νἱῖ}. 2... δηιὶ ἰχ. 18. 

Σ᾿ Μδοκηϊρμε δ Ῥγοῦ, τὸ Ερ. ἴο τ10 Ηθῦγοννβ. ὅϑθοῖ. 1. 81, Ὡς ατοοῖ ρῖνοβ 1πβίδῃσοβ 
ποῖ ΟἿΪΥ οὗὨ 1Π|6 ἔοσιαι]:8 οὗ ααοϊδιίοῃ, θπὶ 4180 οἵ 16 ἀοβίση ν ἢ τί ἢ {Ππ6 ΔΡΟΒΕ]6 ἱπίσος- 
ἄποοθ ἰβ χαοίϊαιίοπβ. (Ρῃ. 945, 246.) Ῥτοῖ, δίπατγο ῥυηοΡΆ ΠΥ οἸποίἀαῖε8 (πὸ τποᾶο οἵ 
ΔΡΡοδΙ πη ς το 1πὸ ον δ Θορίαγοβ, ἀπὰ [Π6 ΔΡΟΞῚ] ̓ Β ΠΠΆΠΠΟΓΙ οὗ Γοδβοηΐηρ. (ΟΙΩΣΩΘΏΪΑΓΥ, 
νοὶ. ἷ. Ρρ. 158 -- 160., οΥ ΡΡ. 187---195. οὗ 86 1,οπάοη οὐἰίοη. 

3 γγοἰδιοῖη, Νον. "Γεβῖ. τοῦ, ἰΐ. Ρ. 886. ϑΒοιπνίαι! Ηἰβέ, Οαποπὶβ, Ρρ. 662--664. [)0 
ατοοῖ, ρὑρ. 347---260. ϑιυατῖ, γο]. 1, Ρρ. 160---168., οὐ ΡΡ. 196---204. οὗἩ [0 οπάοῃ 
οὐϊοη. 

5 [Βαϊ ἘΡΆ. νὶ. 17. 8878 τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος ὅ ἐστι ῥῆμα θεοῦ, . 116 ἴῃ ΗΘΌ. ἰγ. 12, 
ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἰδ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον. 

ῬΡ δ. 



5682 7πέγοαμοξδίοῃι ἰο ἐδ Λίοιο 1 ὁ9ἐαπιολί. 

(4.) Οὐϊηεΐάεποες δοίισεοη ἐδ σοποϊπιβίοη ΟΥ ἐλὶς Ἐξίβέϊε απα ἐδε οσπ- 
οἰμδῖοιι5 0 Ῥακιῖ 5 Ἐξ ρεξεϊεβ, ἴηι δευοταὶ τεβρεοίδ. 

Οοπιρασα ΗΘ. χὶ!. 18. τ ἢ Βοπι. χν. 80., ΕἸΡΉ. υἱ. 18, 19., Οο]. 'ν. 8.,Ἅ 1 Τποδβ. νυ. 
Ωὅ., αὶ 2 ΤΏΘΒ8. 1}. 1.; Ηθ6Ὁ. χῖ. 20, 21]. πὶ Εοηι. χν. 80--989., ΕΡΆ. νἱ. 19.--- 
28.,  ΤΏρΒ8. ν. 28., δηὰ 2 ΤὭρβϑ. 111. 16.: ΗδὉ. χΙ, 24. ψῖτ οι. χυΐ. 21]---28,. 
1 ον. χνὶ. 19--2]., 2 Οου. χιϊ. 18., ΡὮ]]. ἵν. 21, 22.; ΗφὈ. χιϊ. 2δ. τὶ 1} 2 ΤΏο5ε. 
1}, 18.. ο]. ἰν. 18., ΕΡΆἈ. νἱ. 24., 1 Τίμι. νἱ. 21., 2 Τίπι. ἵν. 22., δῃὰ ΤΊ ἢι1, 1δ. 

[ν.7 1μβῦ]γ, ΤΆογε αγὸ ϑβουογαΐ οἱγοιιπιδέίαποσϑ, ἐοισαγας {δ οἶοδο ΟΥ̓ 
ἐϊιὶ5 Ἐ) έϑεϊο, τολίο ουἱάοπέϊ »γουο ἐλαὲ τὲ τοραϑ τοτίἱέεη ὅν αμί. ΤΏ, 

(1..) ΗϑὉ. χιι!. 28. Το ἀοραγίυγο οὗ ΤΊΠΔΟΙΠΥ 18 τπιοπ ϊοηθᾶ ; δηα γα Κπον ἔγοπι 
186 σοπηπιοποομιθηΐ ΟΥ̓ (86 Εὐρί81:168 ἴο 0 ͵ 6 ΡΠ ρρίδη8, ΟΟ]οββίδηβ, δῃὰ ἰο ῬΒΠ σοι, 
{π80 Βα νγὰ8 τῆ ῬΔᾺ] ἀυγίηρ, 8 ἱπιρτὶϑοηπιθηΐ δὲ ΒοτΩΘ. 
(2 ἮΘΡ. χὶ, 24, Τλεν 97 1 αἷν δαζιίο γοι: ἴλ6 ὙτΊῖον, ἐμογοίογο, τγ88 {πὸ πη ἱπ 

Τιαὶγ, τ πον ῬΔῸ] γγὰ9 βοΐ ἃ ὈΥΒΟΠΟΣ, δηὰ ψΒΟΤΟ 6 Τοβϑι θὰ ὑπο γρᾶγβ (Αοἱδ 
ΧΧΥΊ. 80.): ἩΒΘΓΘ 4130 δ6 σοῖο βανθσδὶ ΕΡρ 81165 τυ: ΟὮ ΔΓΘ 8.}}} οχίδηϊ. 

(8.) Ηοὺ. χ. 84. Τρ δροϑβϑί]6 τραῖκοβ τηϑηϊίοη οὐὨ ᾿ἷ8 Ὀοπά8, δηὰ οὗἉ [86 οοπιραβδβίοῃ 
ὙΠΟ} 186 ΗοΌτοντ ΟἸ τ βιδη8 βῃονϑα δΐπι ἴῃ [8 βυ γι ἢ σ8, Δα ΤΠ σ ΕΒ Πρ 50 Ὲ- 
τηθηΐ. 
Νον 1Ὁ 18 ΒΟΒΓΌΘΙΥ οΥρα Ὁ]6, ὑἐπαὺ ΔΩΥ ΟΥΠΟΓ Ρούβοη ἴῃ 10Ἀ]γ, τ Βογο δα] (86 Π νγᾶβ, 

βου ἃ τυσῖῖο ἴο ἴα ΗΘΌγον Ομγιβυδηϑ, δηὰ ἈΠΟ ἢ τηδῖκα σηθηςίοη οὗὨ 15 ον Ὀοπα, 
ἃηὰ οὗ Τιμηοίῃγ Ὀοίηρ π 1 (ἢ Δϑλιη, τ ΒῸ γγὰ8 ἃ δὴ ὑπκποόνη ἴο ἰἰθπὶ Ἔχοορῦ {Ππτουσὰ 
Ῥδυ], δπὰ ποῖ οποα ἱπίτηαία δηγίμὶησ ΘΟΠΟΘΥηΙηρ' Βἰ8 δοηάϊοη. Βοϑιάθβ, 6 σοῃ- 
δβίπηὺ βίσπ ἀπα ἰόκοῃ οὗἩ Ῥδυ}}Β Ἐρίοιϊες, ὙΥ ΒΊΟΝ διτλβ οὶ Γ μα ρΌ ΠΟ βρη βοὰ ἰοὸ θ6. 
80 (2 ΤΊΙ688. 11}. 17, 18... ψ18 80) οΙπ6α ἴο ἐΠ18:--- Οσασο ὃ υὐἱέλ γον αἰϊ. (Ὠ ἐὉ. χιὶ. 
25.) Ὑμαὶ 4118 τγ88 οὐ σι δ γ πυτι 6 ἢ 18. οσα παπᾶ ἔμογὰ 18 ἢῸ ρστουηὰ ἴο 
αυϑίίοη : Ὀυδ ΓΑΙΒΟΙ ἈΡΡΟΆΓΒ ἰο Ὀ6 80 Ὀδοδι86 Ὁ γ88 ὙΓΙ ΓΘ : [ὉΓ ἢ αἰἴγαις πεῖ 
ν᾽ νγαβ 818. ουβίοπι [0 Β) πα ὑμηῦ ϑηϊυϊατίοη τὰ 18 οσῃ μα. Νον εἰι8 νγὰ8 8 
ον άθηοα ἴο {Π6 ΡΘΟΥΒΟΏ8 (0 σοπὶ {π6 οΥσηδ] οὔ 1Π6 Ερί8:16 ἄσϑῦ οδπλθ, θαΐ ηοὶ ἴο 
1Πο86 τὸῪἊόᾳηοο Πδὰ ΟὨΪΥ ὑγδηβοσ Ὀ6 ἃ σΟρ]68 οὗ 1. ὉΠ δαϊωξδυέίοπ ᾿ι56} νγᾶ8 {μοὶν το α, 
Ῥοίηρ' ρθουν ἴο ΓΔ]. Απά 4}] [π686 ΟἸΓΟυ Πιβία ΠΟΘΒ Μν1}] γοῖ γθοοῖνο βοῖλθ δα! ἰοπαὶ 
ἴογου ἔγομῃ (8:68 σοῃϑίἀογαίοη οὗ [86 ἐππό ἤθη [118 Εἰρίβι16 νγᾶϑ τι θη. ἢ 

[6 τῇ ροϑβι 016 {μ8ὺ 411 {π686 οοϊῃοιάθησδθβ (ἡ μι ἢ ἀγα οοπιραγαίν οἷν 
8. Β181] 86] ΘΟ ]0}}} οδη 6 (86 οἴἶεοῦ οὗἁ τηθγο δοοιάθηὶ ὕ᾽ Τῇ ἀγγδηρο- 
χηθηΐ δηα] τηϑῖμοα οὗἉ ἐγθαϊπιθηΐ, [ἢ 6 [ΟΡ 68 αἀἰδοιιββθα, δῃὰ (86 ρϑου- 
ἸἸΘΥΥ οὐ βαηιπθηΐβ, ογάβ, δηα μἤγαβοθ, ἅγα 8}1 8ὸ δχοϊυβίνοὶν 
Ῥδαΐπο, ἰμαῦ μῸ ΟἴμαΓ Ρδύβοῃ οου]Ἱὰ ΝαὸΝ Ὀ66η 118 δαίμογ, δχοορύ 186 
στθαῦ ἃροβί]α οὔ {ῃ6 (ἀθῃί]θθ. Ὑοῖ, ποὺν βδίαπαϊηρ {18 βίγοην 
οἤδίη οἵ ρῥτγοοῦ ἴογ [86 δυϊῃθηθ οι υ οὐ (818 ΕρΙδι16, ἀου 8. μαγα 88}}} 
Ὀδθῃ δπίορίδ θα μοί 1Ὁ 18. ἃ σοηυϊηα ργοδυσίοι οὗὨ δι, Ῥαι]. 
ΤΏ6δ0 ἀουδίθ ταδί ὈΥ πο ρα ΠΥ οὐ [Π6 οἸηαϊβδίοη οὗ {Π6 ὙΥ ΘΓ Β ὨδΠΊ6, 
Δηἀ {Π6 ΒΌΡΟΙΙΟΥ οἰαρθῶηοθ οἵ [16 βίγ]6 ἴῃ συ οὶ 10 18 τι θη. 

1. Τὸ ἰο ᾿πάδρὰ οογίδίη ὑπᾶῦὺ 41} {86 δοϊζηον  οασοά ΕἸ 8.168 οὐὗὁἨ Ῥδὺ] Ῥερὶῃ || 8 
Βα  αὐδύίοη ἰῃ Βΐω Οὐ πδηλο, ἀπ ἰμαῦ τποβὲ οὐὨ {π6πὶ Το γῸ αἀἰγοοῦθα ἔγοτα Βοῖὴθ ρᾶγ- 
ἰοῦ οἷασθ, απα βοπΐ ὈΥ ΒΟΙΠ6 ΒΡΘΟΙΆΪ ΠΟ ΒθΘΉσΟΙΒ; ἩΒΘΓΘΔ8 ἰμ6 ΕἸρἶδι}]6 ἕο {πὸ 
ἩφΌγονΒ 18 ΒΟΥ ΠΙΟΏ8, 8η4 15 ηοῦ ἀϊγοοϊοα ἔΓΟῺ ΔΠΥ οἶδοθ, ΠΟΓ 19 {86 πδζωβ οὐ ἐδ 
ΤΟ ΒΒΘΏρΡΟΥ ἱπίγοαυσρα Ὀγ πῃποπι 1 νγ88 ϑαπῦ ἴοὸ «τιὰδθα. Τῆθ86 ΟΠ ΒΒ: ΟΏ8, ΠΟΉΤΘΥΘΓ, 
ΟΠ ΒΟΒΓΟΘΙΥ ὍΘ οΟπβίἀογθα 88 φοποϊυβῖνα ἀσδϊηδῦ [86 ῬΟΒΙΠν9 ὑθβί ΠΟΥ δἰγοδὰγ 
δΔἀάἀυςοά, Απά {Π6Ὺ δγα βα  ϑίδοιογι Υ δοσοουμίθιὶ (0γ ὈΥ ΟἸομμοπὶ οὗ Αἰοχϑδηάτγία, 
Δα ὈΥ «ΓΘΓΌπη6, τῦ0 ᾿πιϊπιδῖθ ὑμαῦ 88 «}6808 Ογίβὺ ἰ πιο ἢ 88 (Ὧ8 ρϑου αν ἀροδέΐα 
ἔο ἴλε Ἡοῦγεοιυς (88 δοϊςπου]θάσοα ᾽) (8186 Ἐ᾿5016, 1],1.), Ῥϑμ ἀφοϊϊποὰ, ἰΒγου σῇ 
Βμπλ ]Πγ, ἴο δϑβαπια ὑπ 6 {116 οὗὨ 85: ἀροϑιῖϊθο. ὍΤὸὺ πδιο ΤΒοοάοτοῖ δαά8, ἐμαὶ Ῥδυ] 
οΐπα ῬΘΟυ ΑΡΪγ [86 Δροβί]α οὗἉ [88 μποὶγοιπποίδίοἢ, Δ8 [86 τοβὺ σ γα οὗ ἴδ οἰγοιπε- 
εἰδίοη (( 4]. 11. 9., Εοπι. χὶ. 18.), 6 βου ρ]οθὰ ἴο ἈββΌ 6 ΒΥ ΡΟ] ΟΒαγδοίου ν ΠΘῊ 

1 Βομυνα!ϊ Ηἰδι, Οδηοηΐβ, Ρ. 665, Ταγάμποιβ οσΚβ, 8νο, γυ], νἱ. ρρ. 403, 403.; 49 
γο}. (1. Ρ, 886. Οποα οἡ [0 ΗΟΡΣΘΥ͂Τ, ῥμασί ἱ, ὁχσοσρ ἰδβσῃ 8. 



Ολπ ἐδε Ἐρέξεϊε ἰο ἐδ Ἡδοδτεισϑ. δ88 

τὶ πα ἰο {86 ῬΘορΪα οὗὨ (πεῖν οἴαγσθ. ΠῸ ἀϊά ποὺ τηθηὐϊοη ἷϑ ἩδΠι6, πη ΒΒ ΠσΘΥ, 
ΟΥ̓ {Π6 ρδυτ ου Ὁ ῬΟΓΒΟῚΒ ἴ0 ὙΠ οπὶ [Ὁ νγ88 86ηΐ, Ὀδοδυ86 (48 Ὠζσ. [αρά ποῦ λυάϊοϊουϑ! Υ 
ΓΕΠΊΑΓΚΒ) βυοἢ ἃ ἰοπρ ἰδιίο ν᾽ παρ ὺ σῖνα υππθγαρο ἴο [88 ΤΌ] πρ ροσγατβ αὖ 1818 οΥ δἷβ, 
ψΜ θη {86 96 »71ὃὲ ΟΓῈ πιοδῦ ἐσ Ὁ] οηΐ, δηὰ ἐπὴν νὴ Θμἀδησοῦ δ: πΙ86 1, {86 τ ββθηρογ, 
δηὰ {Π|086 ἴο μοι Ὁ ͵885 ἀϊγοοίθ, Βαῦ (Π6Υ ταϊρῦ Θαϑ]γ Κποὺν [86 δαῖμοσ ὈΥ (86 
δίγία, δηὰ αἷ8οὸ ἴγοπιὶ (86 τη ββθηροῦ, ΜΊ που ΒΕΥ͂ ΤΌττηδὶ ποίΐοθ ΟΡ βυρεογβοσγίριίοη. 
Βυὺ τἴ6 ΔΌβοποΘ οὗὨ {Π6 8005.16᾽5. πδπ6 18 ΠῸ ΡτΟΟΥ͂ ὑπαῦ {Π6 ΕΡρΊ8116 ἴο ἰδς ΗΌγοννβ 
νγ88 ποῦ πΥϊῦθη ὈΥ ΓΔαΪ, ΟΥ {Ππαὺ ἰδ 15 ἃ ἔγθαύϊβα ΟΥὁ ΠΟΙ Υ ̓, 88 8οπη6 ΟΥ168 ἤᾶνα 
ππαρίποὰ ; ἔτ, ἴῃ Οἂν οδηοη οὗὨἩ ἴδ Νουν Τδεϊδιηθπῦ, [Β6τα αὐ Ερίϑ0168. απίνϑνβα]} 
δοκηον]οασοα [0 Ὅ6 {{πὸ μὑγοάδυοίοηβ οὐ δὴ ἰῃϑρίγεα ϑροβί]θ, ποινν βία παϊηρ ΒΙ5 
ἩΠῚ6 18 ΠΟ ΠΘΓΟ ἰμϑογίοα ἴῃ ἔοι, Τα ἔπγοα Ερ 8016 8 οΥἩἨ δοἢπ τα βαγα ἰπιθηάοί, 
ἴῃ 41} οἵ νϊςῃ (παῖ ΔΡΟΒι16 888 οπιῖϊοα ἢἷβ Ὡϑη16, [ῸΓ Β0Π16 γδΆβοι 8 ποῦ ΠΟῪ Κπονῃ. 
ἼΒ6 Βγβὶ ΕΡρ 8016 ὈΘΡΊΩΒ ἴῃ 6 ΒΆΠ16 ΠΙΒΏΠΕΡ 88 δα Εἰ ρ83116 ἰὸ 86 ΗἨόῦτον8: ἀπά ἴῃ 
16 ΟἾΒΟΡ ὕνσο, 86 0115 ἢ] Π56 17 δι] ὑπ ΘΙ ΟΣ ΟΥ ργοϑυγίοσ, Τῆδὺ Ραμ], μονγθνοῦ, 
ἀϊὰ ποῦ τηθϑῃ ἴο δοποθαὶ ἀἰπι861 ἢ, σα ἰθαση ἔγοιι ἴμ6 ΕἸ 8116 1186}: --- ““ Κὰὺπον γα," 
ΒΆΥ8 δ6, “(μηὺ οἂὖν ὀγοίλον Τιπιοίλῳ ἀαδ ὅδϑη, δοπὲ αδγοαά, “ ἸἰὮ ππμοιη, ἢ ΒΘ Θοπθ 
διογίγ, 7 υυἱἱ δε6 ψοι. ὃ (ΗΘ. χίϊ. 238.) ΎΤΙ6 οδ]θοίίοπ, ἐμογοίοσθ, ἔγοπι (86 
οὐ ΐϑϑιοη οὗἩ [86 ἈρΟβι1 6 Β ΔΘ, ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΠΥ 18]5 ἴο ἴπ6 στουηά. 

2. πὰ τοραγὰ ἰο 186 οὈ͵δοιίοπ, ἐμαὺ [818 ΕΡ 8116 158. ϑιιροσίοσ ἴῃ ρμοϊηῦ οΥ̓͂ δέγὶα ἴο 
ῬΔῸ 8 ΟἿΠΟΣ τὶ ρ8, δηα ἐπ 6 ΓΟ ὍΓΘ 18 ποῦ [86 ρῥγοιἀυοίίοη οὗἩ {παὖῦ ἀροβί]α, ἰὑ 18 ἰο 6 
οὈξογγοϑά, ὑμπαῦ “ Π6Γ6 ἀο68 ποῖ ἈΡΡΘΩΣ ἴὸ θ6 ΒΌΘΝ ἃ ΒΌΡΟΥΙΟΓΙΥ ἴῃ 86 δίγ}]6 οὐἁἨ ἐμ ΐ8 
Ἐρίβι16 ἃ8 βῃου]Ἱὰ Ἰθδὰ ἴυ (}))6 Θοποϊ ιϑίοη {πῶ 1Ὁ τῦᾶϑ ποῖ τυ ὈῪ Ραιϊ. ΤΒοδθ 
ὙΠ0 μάνα ἐβουσῃὶ αἰ Βα γΘΏΓΥ μαναὰ τπθηιὶοηοαὰ Βάσπαραβ, Πυκκο, δηᾷ ΟἸοπιθηῖ, ἃ8 
Δι ῦΠΟΓΒ ΟΥ πραγ τα ΟΥ̓ 1818 Εἰ Ρ]8116. ΤᾺ ορ!πἴοη οὗ Φθγοπια τγϑ8, ὑδαῦ “ὁ {Π6 δου ὶ- 
ΤΘὨΓΒ 8Γ6 ὑΠ6 Βροβ.16᾽5, θὰ [86 ἰδησιαρα πὰ σοπιροδίϊοπ οὗ βοῦ!6. 96 686, ΠῸ 
σοπι ρα ἰο πτιηρ [6 ἀροβι16᾽ 8 δβθη86, δηὰ, 88 Ὁ γγαγο, γοάυορα ἰμἴο ΘΟΙπτη ΠΑ ΓΙ 8 
86. Τϊηρ8 ϑρόκϑῃ ὈΥ͂ ᾿]8 πιλδίου." Ὦγτ. Ἰμαγάποῦ σοπ͵θοίαγοθ {παι Ῥαὰ] ἀϊοτιῖοα {16 
Ἐρίβε!ῖ τὰ Ποῦσον, δὰ {πα Δποῦθον, 80 γὰ8 ἃ στοαὶ τηδβίον οὐ ἴμ6 ἀγϑακ ἰδι- 
σαισα, Ἰπητηοἰαύο! Υ τυτοῖθ ἀόνγῃ (86 Δροδϑὶ θ᾽ 8 Β6π θη 8 ἴῃ ἢ 8 ΟὟ οἰορδηὶ ατοοῖκς; 
θυ το τ} 18 αβϑιβίδη οὗ 186 ΡΟΒι]6 ψγὰ8 18 δἰτοροῖδοσ ἀπκηοόνῃ. δῦ ΒυΓ οὶ {116 
ἩΓΠΙΉΡΒ οὗ Ρδα], κα τΠο86 οὗἁἨ οὐδαῦ δι ΠΟΥ 8, ἸΏΔΥ ποῦ 411} αν 186 βαιὴθ Ὀγθοΐβα ἀ6- 
βιδ6 οὗἉ ποτὶ ; δῃὰ 1, ἀροη ἃ οΔΓΘΙᾺΙ ρογιιβαὶ δῃὰ σοπιραγίβοῃ, ᾿Ὁ βμβουϊὰ ὯὈ6 ὑπουσὶιὺ 
{Πππ0 186 Εμ!8116 ἴο {μΠ6 Ηθῦγον 8 ἰ8 νσιτθῃ ὙΥ10}} συ δου Ὁ ΠΆΠΡΕ Λ88η ἴμ6 δοῖζπον- 
1. ἀσεὰ ουπιροδβι(οῃ8 οὗ 1818 ππϑ τα, 10 Βῃου ὰ 4180 Ὀ6 γοιῃθηλθογοαὶ {πὶ {π6 Δρραγθης 
ἀοβιση 8πι} σοπίθῃ!8 οὔ {118 ἘθΙδ1]6 ϑυρσοβῖ {86 1468. οὗὁὨ τότ βίδα σοπιροθιίοη, 
δηα γοῦ {πὲ {Π6 γα 15. ποϊμῖησ τη ἢὉῦ ὙΠΊΟΙΝ ἀπηοιηΐδ ἴο ἃ πιδικοὰ ἀἰογθηςα οἵ δβίγ]6."} 
Βοϑῖ 65 086 5.0] 1π|6 Βα ] θοῦ οὗὨ [μῖ5 ΕρΊ5116, 186 σγαηὰ ἰάο485 ψιλοῖς τπ6 Δροβῦῖα ἀ6- 
γν Ἰορθδ ψι8 ἘΠ, τοι οα δηα παν, ἀ1ἃ πού ρογιαὶῦ Ὠΐπ ἴ0 ΘΙ ΡΪΟΥ {86 πορ]ροηῖ 
βῖγ]6 οὗ ἃ Ἀπ δν ἰοςογ. Οτἡ (Π6 ΟἸΒΟΥ ᾿ιαπὰ, ἴΠ6γ6 ἀγα {86 βαπι6 σοπϑίγαοιίοη οἵ 
ΒΘ 6 ΠΟΘ, δηα [η6 βδπι8 βίυ]6 οὐ οχργθβϑϑβίοῃ, ἰῃ [18 Εἰ μἷ8.16, τ λον ΟΟΟῸΡ ἴῃ πὸ ραγὶ 
οὔ τθα δεσίρῦυγοβ, ἐχοοθρί ἴῃ 8. Ῥδ} 8 ΕἸρ 3168." 

ὕροπμ {π6 ψμοΪθ, γα σοποϊυάθ ἢ Βγαπηΐαθ, ᾿ζδησία8, Ολγρζον, 
Ῥτυίαβ, Υ ΒΟΥ, Τἀγάπογ, ΜΙ δοκηῖρηῖ, Ηδ]68, Βοβομηγ! ον, Βοηροὶ, 
ΒΊΒμοΡ Τομ]η6, ἐαηβάθη8, 6 ατοοῖ, Ῥτοΐθββου ϑυασι, δῃα αἰπιοβῖ 
ΘΥΘΥῪ ΟἰΠοΥ τηοογη οοπμηθῃίαδίον δῃα Ὀ1Ό]164] οὐῖο, ἰμαῦ 1Π6 νγοὶρ ῦ 
οὗ δυϊάβποθ, θοϊ ἃ Ὄχίθγμαὶ δηα ᾿πίθγμδὶ, ργθρομάθγαϊοβ 80 συθϑί Υ ἴῃ 
ἔανουν οὗ Ῥαϑὺ], μβαῦ γα σδπποῦ θυῦ οομβιᾶοσ (86 Ἐρ᾽ϑι]Ϊ6 ἰο [Π6 
ἩθΡγαῦβ 88 ψγ θη Ὀγ ὑπαὶ ΔΡοΟΒί]6 ; δηᾶ ἰδμαΐ, ᾿ἱπβίβαα οὗἩ σοπίδι πίῃς 
“« [γ-[οὐομ6α ΔΠΔ]ορ 68 δη ἱῃδοουγαίθ σϑαβοηΐηρβ᾽ (18 ἴη6 Ορροποηίϑ 
ΟΥὗἩ ΟΟΣ αν ουγ᾽Β ΑἸ ΠΠΥ δηά δίοποιηθηῦ Δ γη}), 118 σοι ροϑιίοη 18 

Σ ὙΠῈ ΠΥΡΟΙ 518 οὐὗὁἨ ΒοΤροῦ, ἴπαὶ τπ6 ἘΡίβι]6 ἴο (16 ἩΟΌΓοννΒ νγ88 ΟΥ̓ Ἶ ΠΑ ΠΦ. δὴ ἸΙΟΤΆ ΝΥ, 
18 Θχϑυϊπθα δηὰ σοζαϊεὰ ὮὉγ Ῥχοῖ, διμαγῖ, (ΟΠ ΘΠΙΆΓΥ, Υ0]. ἱ. ΡΡ. 4--- 7.» ὉΓ Ρὑρ. 4-9. οὗ 
86 1οπάοη οἀϊίοη. 

2. ΜΙςἢ86115 {ΠΣ Κα ἰδ ΠΥ τα ργο Δ Ὁ]6 τλαὺ Ῥαὰϊ νου] νἱβίς 9 γι βδίοτη δρδίπ, αἰὰ οχ- 
ῬΟδῸ δΪ8 6 ἴο ζϑα]οῖβ τἢθγθ. Βαΐξ βύγοὶγ, Ὦγ. Ηλ]68 σου, Ὧθ τηϊκξλ του δῦ ὁ πάερα 
ὙΠ Βουΐ ἱπουττίηρ τΠ8ὺ ἀδηροσ. ΑΠΔΙγ518 οὗ ΟΠΣΟΠΟΙΟΧΥ, νο]. ἰϊ. ὈοΟΚ 1]. Ρ. 1180. 

8 Βίβῃορ Του] πο 8 ΕἸοιθη18 οὗ ΟὨτιειίδη ΤὨΘΟΪΟΡΥ, νοὶ]. ἱ. ρῃ. 455, 456. 
4 Το οδ]εοίίοηκ οὗ Βουιμοϊάδ δηὰ οἴδμοσβ, ἰβκϑη ἤτοπὶ [86 81γ}]6 οὗἩ [6 Ερίδι|9 ἰο ἴΠ0 Ηθ» 

ὈΓΘΎΤΒ, ΔΓῸ ΘΧδπιῖ9 ἴ) ἀν: 81}, δηὰ τοζαϊοά Ὀγ Ῥγοΐρβϑοσ ϑιιδχῖ, νοὶ, ἱ, ἢ. 180, δέ ϑεᾳ. 
ἘΡ4 



δ831 ]πέροησμοξδίοπ ἕο ἰλο ριο Τ᾽ οςἔαγηθηί. 

ποτ Πρ Ϊγ πτουρσἧ, δπα 118 ἰδησαλοδ τιοσοὸ ἢπιβῃθα, ΓΔ ΔΗΥ͂ οἱ 
Ῥδαὶ Β οὐμον ΕΣ Ρ181168, αῃα {πᾶ 11 αἴογαάβ ἃ βηϑῃθα τηοα6] οὗ ἀξακεξὶο 
ΤΙ ηρ:. 
[ΤΠὲ ὙΙΘῸ ἰαἰκοη ἀῦονο οὗ {86 δυιπουβῃρ οὗἨ {π6 ἘΡΊ ΒΕ: 16 ἐο 186 

Ἡρῦτγανβ, πα (Π6 δσιμπλθηΐβ ὈΥ ὙὨΙΟἢ 10 18 δαρρογίοα, ϑίαμα 78 ἴῃ 
{π6 ἔογιῃ ἴῃ ψῖοῆ {ΠΥ σγοτθ ρ]ασοα Ὀγ {86 διυΐμοῦ, 88 1π6 ϑάϊίο 
ἡπαρσοα ἐπαῦ 10 σου Ἱὰ 6 Ὀαϑὺ ἴἰο ρῖνα βοραγαίοἶν 8 οὕ ΥἹΘῪ σοϑρθοῦς- 
Ἰηρ; 7π6 ὁΔῃοη 168] Δα  οΥ οὗὨ {18 ΕἸ ΡΙ8016, ἀπα [Π6 αυἹἄάθηοθ σαβρθοίηρσ 
18 Δ ΠΟΥ ρ. ὙΠΘΓΘ γογὸ ὕνγο ΒρΘοῖδ] ΓΘΑΒΟῚΒ [Ὁ [18 Δγγαηροσηθηΐ; 
18[, Ταῦ {π18 ΕΡΙ5116 15 {π6 γβι οἵ [π6 Ὀοοῖκ8 οὗ [186 Νὸν Τοβίατηθηξ 
ΤΠ] ΘΠ ΙΟΠΘα 848 γοϑὺ τ οἢ ΓΘΟΌΪΓΟΒ ἃ ϑρεοίαϊ βἰαϊοτηθηΐῦ οὗ [86 Θνἄθῃοα 
ἴῃ 18 ἌνΟΙΙΓ, 88 τηδοίϊησ φαγὶψ ἀουδίβ δηά αἰ ου 0168, πα ποῦ το τοΪγ 
ΤΟ ΘΓ Βα )]οοίϊνα ΠΟΙΙΟηΒ; δης, 2η4, Βθοδιβα [η6 νἹ ον (θη ὈΥ 186 
οαϊοῦ οὗὨ [π6 ονϊάθησα τγοἰαϊνα ἰὸ ὑπ6 δυο ἢΡ 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ Π.ΘΔΏΒ 88 
Ροβιίνα απα ἀθβηϊΐα ἃ8 ἰμαὺ οὗὨἨ (Π6 δαΐμον οὗὨ (Π6 ἀρουβ γομαγκβ, δπα 
88 ἴο Β0π16 οὗ (86 ΔΥριΠΙΘΠΙ8 υϑοα {ΠΟῪ ἀρροαγ ἴο [ἢ6 οαἀϊοσ ἴο ρσονθ 
ΠΟ ροϊηύ οὗἨἉἍ [Π|6 6886. 

ἼΠὰ8 10 18 ὈΥ͂ ΠΟ τηοδῃϑ οογίαϊη [μαῦ 1ὖ ᾿γὰ8 ἴὸ {μῖ8 ΕΣ 8116 {παῖ 
Ῥοίοσ σοίδσσοα (2 ΕΡὮ. 111. 16, 16.)}; [86 ὑσδυϊπλοπν οὐἁ δος ϑιαδιϊοαδὶ 
ΔΏΠΑΌΙΥ 18 ΟΥ̓ ΠΟ πιολη8 ἀδοϊδῖνα {παὶ 10 ν 88 ψυίοη ὈῪ δὲ, Ῥαὰ]; 
τπ6 μοϊηΐβ οὗ ᾿Ἰης ΓΔ] ονϊάθηος αἴ ΥΘΠΥ αἴθοῖ αἰ σθηῦ γοϑάθΓ: 
Β᾽ ΠΥ οὗ ἀοοίγιηα! βίαιοπιθηΐβ πη ἸΔἀθητν οὗ βοηπιθηΐ ΟΠΪΥ͂ 
»τγουόβ [86 ἀπ ΠΥ οὗἉ ΟἸ γι βεύδη ὑγατ ἰαἸὰ ἀονῃ ἱπ {π6 ᾿πϑριτοα Ερ151168. 
Απάὰ {πο86 ψΧ)1λ0 ἃζγὸ οοιμρθδίθηϊ ἴο ἔοσιι ἃ Ἰυασπιοηΐ ἤανα ποῦ ἴῃ σϑηθγαὶ 
δατθοα ψι Ῥτοίδββου δίαδγί, ἴῺ ὀρροβιίοη 10 {Π6 δησιθηΐβ, [0 ἡ ΠΟΠὶ 
ταὶς νγαϑ γογΏ Δ ΟΪΔΓ, γαϑρθοίϊησ {ΠπΠ6 δέψίο οἵ {118 Ερ᾽8.156. [ηδἀδρὰ 
10 νγἃϑ ΓΑΙΠΟΥ ἃ ὈΟ]4 δίδρ οὐ {π6 ρα οὗ ἴπ6 ἀπάονον Ῥγοίδββοσ ἴὸ 
Δάναησο βιιοἢ ροβινο ϑιἰαίθιηθηΐβ ὈΘίΌΓΘ 10 )ἷὰ8 ῬΟΒ810]6 ἴογ αϊπὶ ἴο 
δανο δἰϊαϊηοα {πῇ ἀρρσυθμοηβίοη οἵ σοῖς μι ο οουϊὰ αἰοηθ αὐλ] ιν 
Ἀπ ἴο Ἀάνλμοα ἀοἤηϊ6 ΟΡΙΠΙΟΏΒ. 
ΤΠ ακέῤογίεν οἵὗὁἨ 118 Τ᾿ ρΙ8Β|10 τγᾶβ τοοορηϊβοα ἴῃ [ἢ6 Θαυ]οϑὺ δὰ θ- 

Δροϑβίο!ιο υυιτηρ ΒΙοΝ 176. ΡΟΒΒ688 ---ἰ 6 1816 οὗ ΟἸοτωθηΐ ἴο {6 
Οὐ ΤΠ Δἢ8: Ὧ6 1568 118 ἰδηριαρθ 80 ἔγΘα ΘΠΟΥ 848 (0 δῆμον (δαΐ ἢ 
ὙΆΒ ὙΘΙῪ [ΠΥ ἢ 10, ἀπ ἢδ6 ΒΘ6ΠῚΒ δ'8ο (0 δββισηθ ὑπαΐ 1ΐ νγα3 
ΒΙΠΠΑΥΪΥ πόσχῃ ἴο {π0 Οὐ αη8. ΝΟ (Π6 τυὶΐζον οὗ 6 ΕἸ ρ18116 
ἴο Ἰὸ Ηρ γανν8 οἱαίτηβ αμέλοτγὶψ, ἀθα {ππι8 ἢ6 γγ0 Δρργονιησὶν υϑοὰ 
10 ἃ8 ἃ Ὀμ515 οἵ (Πγϑδη ἰθδοῃϊηρ οὐσηθα {παΐ 6 δαμ 64 δηα 6η- 
ἔογοοα {παῦ αμέῤλογίψ. Απα 1Π18 ἴῃ ὑπ6 οαβο οὗ ΟἸοιηθηΐ 18 ἃ}} [88 
ΠΟΥ ᾿πηρογίϑηϊ, Βοοῖπρ {παῦὺ Πα τυτοίθ αὖ Βοιηα 1 {Π6 πάτηα οὗ ““ πο 
ΟἸυτοῦ (Παῦ Βο)]ουγηθίῃ ἴῃ Βόοπλ ;᾽ἢ 8ὸ {Παὺ {Π18 ΕἸ ΡΙ5116 ψ8 Κπονπ 
Δηα δαἀηγ6α ποθὴ ἔα] Ϊγ ἴῃ {π6 Ἡ 7 εεέ, {π6 τορίοη ἴῃ ψῖο 10 νγὰ8 
αῇεγιυαγα8 Ἰοοϊκοα οἡ ἴῃ ἃ ἀϊβδγοηῦ σῇ. Απά {δ8 ἴῃ {86 δβεοοπιὶ 
ΘΘΉΡΟΣΥ τὖ 18 ποὺ τηθηθοηθα δὲ 411 Ὁγ (Π6 τυιίοσ οὗ 186 δηοη ἴῃ 
Μαυταΐοσι. ΟἸδογῦ ΥΝ δδίδθγῃ τγιίογβ αἀ1ἃ ποῦ ἱππον 1ἴ, ΟΥ 6186 ἀοιιθίοα 
88 [0 18 ΔΆ ΠΟΥΒΏΙΡ οΥ δα μοῦγ. ΤΟΥ Δ} Ἀβου 64 1 ἴο ΒαΑγηδθᾶ8 ; 
Δηα οἰογ8, πο δαπηἰπρ' {παὺ 1ὑ τγ88 Ῥαυ 8, βαοιηθα ἴο αν ἀδηϊοὰ 
118 δυϊβοῦῖγ. Βυὺ ψδβαΐθνον Ὀ6 βαϊα δ8 ἴο {πὸ αμέῤογεολίρ, ΟἸομηθηῦ 18 
8 ἜΧΟο ]θηὐ ϊζη685 {πῶ {Π6 ἀροϑίο!!ς σατο δαιηϊ θα 115 ἀπμέλοτιέῳ. 

50, ἴου, υϑπη Μαγίγτ, 1η ὑΠ6 ϑδοοπά δοηίατΥ, (πουσὴ 6 ἀο68 ποῖ 
ἨΔ ΔΩΥ͂ ΓΙ ΘΓ; 6 ΟἸοπχρηΐ οὐ ΑἸαχαπάνια βασι ἰο ὃς {Πππ βγϑὶ 



Θη ἰδὲ Ἐρίεείε ἴο {16 Ποδτειος... δὅ8ὅ 

. ΜΠ ὙΠΟ 16 8.6 δοαυασϊηΐοα γ)ῆὴ0 τα θη ]οη θα Δ ΠΥ Πδηϊα 458 ἰμαΐ οὗ (8 
Δα μοΥ. “Ηο βαγϑ8 ἰπαὺ {π6 ΕΡΙ8016 ἰο 186 Ηδῦγονβ 18 Ῥαι]8, Βαϊ 
ὑμαῦ 1 νὰ πυσ θη ἰο ὅπ6 Ποῦγονβ ἴῃ π6 Ηρῦτον ἀϊα]θοῖ, αὐᾶ ἐπαΐὶ 
Το, πανϊηρ ΘΓ ἌΠΥ ἰγδηβαἰθα 1, ρα ]Βηθ6α τὖ ἔοσ {Π6 τιβὲ οἱἅἁ {π6 
ατοοκβ. Απα ἐδαῖ 10 18 οσίηρ ἴο {π6 ἔδοί πα ἢθ ὑγαῃβαί οα ἃ ἐπαξ 
1π6 σομρίοχιοη οὗ ἐμ18 ΕἸ ρΡ'8|16 δπὰ {παῦ οὗἩ {π6Ὸ Αοἱβ 18 ἐουπῆ τὸ 6 
{116 δα 6.7 Ης {Ππδῃ δοσοιιηΐβ ῸΓ [6 που-᾿ ϑουθοη οὗ δ} Β ΠαΠῚ6 
δῦ {π6 Ῥερϊππίηρ. (566 Ευβθῦ. Η. Εἰ, νἱ. 14.) ΟἸδπιθηῦ τπηᾶῪ Πᾶνα 
δὰ τηποῖ Ὀοιου ρχουμπα (ὉΣ δϑοσιδίηρ {Π18 ΕΡΙ5116 ἰο Ῥδμ] ὑπαπ ἢ 
μιδα ἴον βαυίπρ' ἰμαῦ 10 τυᾶβ8 ἃ ὑγδῃβίίοη (Ὑ ] ἢ, ̓ Ἰμἀθο, βθοπηβ ἴο ἢν 
Ὀδθὴ θαΐῖ δῃ ᾿πξδγθποα οὗ ἢ18 ονγῃ τη πα), ἀπά λὲβ ὁρρογίιη! 68. ἴῃ (86 
Εδαϑὲ δῃά αιηοπσϑῦ ασθοκβ ὑγογα ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΔΓ στοαίοσ ἤδη {μοβο οὗ 
Του] Δ ἃ ἔδιν γθαγΒ ἰδίθσ. 

Οτίρϑη ῥ᾽] εἶν βἰαίβα {π6 ἀϊβδγθησα οὐ βίυ]α θδίννοοη {18 ἘΡΙ 8619 
δη4 {[Πο86 816} θΘᾺΣ ῬδᾺ ] 8 πᾶμλχθ, Ὀὰΐ 6 βαγ8 {παὺ 1Ὁ τνᾶβ ἢοΐ οδι86- 
Ιρββῖν {πᾶὶὺ (Π6 δηοϊθηῖϑ ἢδα ὑγαπβιιι θα {ῃ18 ΕἸΡ18|16. ἃ8 απ -- [Πμαἱ 
18, ἴῃ ἃ β;ΘΠΘΓΑΙ Β6Π86: ἔ0Γ Βα 8448, ““ Ὀυΐ ψ|0 1Ἢ ψγὰ8 ὙΠῸ ΨΈΟΤΕ {ΠῸ 
ἘρΙδ0]6 (ἀοα οἷν Κπονοίῃ." (866 ΕλαβοΡ. Η, Ἐπ νι. 26.) .1 ἀο ποὶ 
ΚΠΟΥ͂ ΠΟΛ τ3)]δ Δ δΥΤΙΥΘ δὖ ργϑαίου σου ΤΥ ποῖο [ἤδη τν88 αὐΐαϊ μη ]6 
βἰχίθεῃ πυηαγθα γϑαγα ᾶἀρῸο. ΤῊ ὀλῃοη δ] Δα ΠΟΥ ΠΥ οὐἩ {818 ΕἸ 8116 
18 »γυυεά ; {παΐ 10 15 ακμπο ᾿τπι ἃ σΘΏΘΓΑΙ 8686 866 Π8 18ὲ 88 σογίδ ἢ : 
8116 {Π6 δΟποΟΙ αϑίομβ, ἡ ἤΙο ἢ πλβῦ Ὀδ ΤΟττηθα 1ῃ ἃ ργϑαῦ τηθαβιιτ6 Οἢ 
Ἰπίθγηαὶ στουηάϑ, Μ1}} αἸῸΣ δοοογαϊησ ἴο {Π6 σΠπαγασίοσ δπᾶ μαθὶ οὗ 
ταϊηα οὗἉ Ἱπαϊν 18] ᾿πνθβι αίοτα, ν μῸ ψ1}}} πα {παῷ ΠΟΥ καθὸ ἢ {86 
ΟΥ̓6Β οὗ ΟΕ ΓΒ {Ππ|| ᾿τηροτγίαπῦ ροϊηῦ ὑπαὖ 118 Δ ΠΟΥ 4068 πού ἀδραπά 
οἢ ουν Κπονίηρ {π6 το .] 

Ιν. νὰ τοραγὰ ἴο {π6 {1π|6 θη {Π18 ΕἸ Ρ᾿β.16 γγὰβ τσ θη, οὐ Εἰς 8 
Δα ΟΟΙΔΠΙΘηἰΑΙΟΥΒ ἈΓΤῸ ποΐ Ὡρτααά, βοῖηθ Τοίογτϊηρ 1 ἴο Α.Ὁ. 68, Ραΐ 
186 στοαΐεν ρμασγὺ ῥ]δοίηρ Ὁ θοῦ Α. Ὁ. 6] δὰ θ4. 1 (α8 νὰ Ὀ6- 
11ιὸν 6) Ῥδὰ] τυῶβ 118 διῖμοσ, 86 ὕπηθ θη 10 τγᾶϑ Υ ΘΠ ΠΙΔΥ͂ 6α51] 
Ὅ6 ἀείογηϊπρα; ἔῸν {Π6 βαϊαἰδυϊοπϑ ἔσγοπι [Π6 βαϊπίβ ἰπ Τίαὶν (Η68. 
ΧΙΙ, 24,), Τοροῖθοῦ ἢ [86 Δροεῦ]ο᾽ Β Ῥσοιηΐβα ἰὼ δβ6α {6 Ηφῦτονβ 
Βββόογι]ν (28.}, Ρ] ΑΙ ὨΪΥ ἸηΠπλαῦθβ ΤΠαῦ Ἀ18 ἸτρΥἸβοηπηθπῦ γγ88 ἰμθη οἰ μον 
Του] ηδίθα, οΥὁ οἡ ἴπ6 μοϊηΐ οἵἨἠ ὠυὑϑίηρ 8ο0θ. [11 νγῶϑ ὑπογοίοσγα ψυ θη 
ἔτοτῃ 1τᾺ]Υ, ρουπαρ8 ἔγοτη ΒΌμη6, Βοοὺι αἰογ 188 ΕΡΙΒι168 ἰο {μὲ (ο- 
Ἰοβϑίιπδ, ΕἸρβιδβίδηβ, δπᾶὰ ῬΒ]οπιοπ, δα πού ἰοηρ θείογε Ῥαϑὰὺ] Ἰο[ι 
Ἰταὶγ, νἱΖ. δ {16 δηᾷά οὗ Α. Ὁ. 62, οὗ θαῦὶν ἴῃ 638. [ἐ 18. δυἱάθῃηΐ ἔγοιη 
ΦΟνΟΓΩΙ Ῥαββαροδ, ἃ9 Πγάηον δηα Μδοϊκηιρηῦ πᾶν οὈβογνϑα, ὑμπαΐ 1 
νγὰ8 τ τιτἴθη Ὀεοΐογα {Π| ἀοϑίγαοίίζοη οἵ δ ογυβαίθτη, δηα ργόθδῦὶγ, Ρσο- 
ἔδββοῦ Θίυαγυ {πη Κ8, Ὀὰΐ ἃ βῃογί {ϊπι6 Ὀθίοσα {παῦ νηΐ; [ῸὉΓ ἴὴ Ηδῦὐ. 
νῈ], 4., 1χ. 2ὅ., χ. 11., ἀπά χἕ. 10., [π6 ϑιαρ]6 18 πιθη!οηθα 88 ἔλοπ 
᾿Βίδηαίηρ, δηά {π6 1ωον 164] ΒΟΥ] ἤσ68 γα ποίοοα 88 θοίηρ ἐλοη οἴεγαά. 

Υ. Τῇηβ οσοαβίοῃ οὗ νττἰπρ {π|8 ΕἸΡΙΒ616 Μν1}} 6. βυ ΠΟΙ ΘΠΠΥ 8Ρ- 
Ραγθηΐ ἔγοπλ 8ῃ αἰΐθηΐνα γονιοῦ οὗ [186 σοηΘηΐ8., ΤῈ6 }6 18 ἀἸἃ Ἔν ΘΓ 
{πϊησ ἴῃ {Π6ΙΓ ΡΟΥΟΥ τὸ τ] Πάγανν ΤΠ 61 Ὀγοίσοη 80 Πα ὈΘΘῃ οοη- 
νογοα ἔγοιῃ {πῸ ΟΠ σιϑίίδη ἔμ. Τὸ ῥδγβοοα 05 δπα ἰῃγοαίβ, {ΠΟΘ Ὺ 
Δααρα ἀγρυμηθηίβ ἀογῖνοα ἔοι {Π6 ΘΧ ΘΟ ἸΘ ΠΟΥ͂ οὗ {π6 «6188 το] σίοη. 
ΤΎΠΟΥ ΟὈβογνϑᾶ, τγα ΤΔΔΥ ἰηΐογ, {πα {86 ἰὰτν οὗ Μόοβεϑ γγδβ σίνϑη ὈΥ͂ 
1Π6 πιϊηϊδίτα οη οὗἁ δηρϑ]β; {πὸ Μοβοβ ψγὰβ [ὯΓ ΒΌΡΟΥΙΟΥ ἴο «6818 
οὗ Ναζαγοῖϊ, σὰο βυβοσθα δὴ Ἱρμοῃλϊηουβ ἀθαί!; παὺ (86 ρΡΡ]ὶο 



δ68ῦ 7ηϊγοακμοίζη ἰο ἐδο ἸΝειο Τοςέαηιεηξ. 

ὙΓΟΥΒΗΙΡ οὗ αοἄ, ᾿πϑειξυἱοα Ὀγ {ποῖν στοαὺ Ἰορἰβ]αίοῦ δπα ργορδοξ, τνᾶϑ 
{ΓΌΪΥ ΒΡ] 6414, δηὰ πογίμυ οὗἩ Φ μον: π 16 [π6 ΟἸτΙβ δ πβ, οα (ἢ 6 
ΦΟΏΓΙΑΙΥ, δα πο φβίδὈ] 5864 Ρῥυιοϑίοοα, μῸ ἰθπρ]θ, ὯῸ δ] ἴδγβ, πὸ 
Ὑ᾽ΟΟΠλ8, 0. [Ι͂ῃ ΟΡροβι οι ἴο βυομβ!. αγσυμηθηΐθ, {πΠ6 ἀροβίϊθ βῆονγβ, 
τ μαῦ {π6 ᾿οαγμ θα ἀοοίογβ, βουῖθ68 δὰ οἱ ἀθσβ δ ἐ δῦιιβαίθιη βϑίγοηρὶῦ 
(δηϊοα, νὶΖ. {παὶ 9688 οὗ Ναζαγοῖϊ, σψμοῖὰ ΠΟῪ Δα Ἰαίοϊν ραΐ ἴο 
ἀθαίῃ, νγαϑ 1886 Μοββιδῆῃ, {π6 ϑοη οὗ Οαοά, δηὰ ἔᾺΣ βυρδγῦιοῦ ἴο τῆρ 
δΏροἶβ, ἴο Μοββϑϑ, ἴο πὸ Ὠιρῃ-Ρυιθϑῦ οὗ 186 ΟἹα Τεβίδιηοηΐ, δα ἴο 4]} 
Οὗ Γ ῥχῖθϑίβ ; {πα ἔγοϊῃ [18 δυσί ηρθ δηα ἀθδίῃ, σοῦ ἢ6 οπάμπγοά 
ἴου 8, τη ἢ ρσΎΘΑΙΟΥ δηὰ τροσο ᾿ἰαϑίϊησ ὈΘηΘΠ 8. μάνα γοϑυϊθα ἰο [86 
ὙΠ0]6 αμηδῃ τασο, ἴῃ8ῃ {Π6 “6 ι.ν}8 δυοσ ἀδγίνθα ἴγοτα {ποῖν ἰθιρὶα 
Βουνίοο, δια ἔγοιῃ ὑπ 6 ΠιΠΊΘΓΟΙ 8 Υἰΐθϑ Δηα ΟΥ̓ ΔΠ66Β οὗ {μ6 [μον τοι] 
͵ανγΒ, ἡ 10} τναγα δΟβοϊ αἴ ᾿ποβϊοδοιουβ ἴο Ῥγοουσο ἴμ6 ραγάοῃ οἵ 
Βῖῃ. ΤΊι6 σα] τ οὐἩἨ {Π6 βδογιῆσα οὐ μἰπ)861,  μιοῖ ΟἸγιδὺ οἴεγθα ἴον 
Β1η, 18 ΟΙΘαΥΥ ἀριηοηδίταί θα, ἘὙΟΠλ {π686 δηα οΟἴμοῦ δυριπιθηΐβ, (Π6 
ΔΡΟΒΌΪα ργόνοϑ ὑμαῦ {π6 τοὶ σίοη οἵἁὨ «6818 18 τη το σοὶ θη 
ΔΗ ρογίθοῦ μδῃ {πᾶὶ οὗἩἨ Μοβοϑ, απὰ ὀχδμοσγίβ {μ6 ΟἸγιδίϊδηῃ σοηγνογίβ ἴὸ 
ὀοηβίδηου ἴῃ ὕπο δι [ἢ, ἀπ ἰο {ῃ6 ἀμνγοαγιθα ρΡαγβιὺ οὗὨ 411 σοα]!η 688 
δηα νυἱγίμϑ. 
ΤΠ ρστοδὺ ορ]οοῦ οὗ {Π6 ἀροϑί]6, ἐπογοίογο, ἴπ [118 ΕἸ 1816, 18 ἴο δον 

[Π6 ἀοιγ οὗἨ «6818 ΟἸγιεί, ἀπά {Π6 Ἔχ ΘΠ ΠΘ ΠΟΥ οὐ 18 βαουιῆςα ἴῃ 156} 
δηἀ ἴῃ 18 Γαδ 108, ἤθη οοπιραγοὰ ψ ἢ 1π6 Ἰηδυιαὐοηβ οὗ Νίοϑαβ ; (υ 
Ρσονθηΐ (6 Η ΘΌγαν" 8 ΟΥ ὁ Θιν]ϑἢ σοηνογίθ ἔργο ΓΙ αρβϑιησ ἰηἴο ὑΠοε6 γἱΐ68 
8Πα ΘΟΓΘΠΊΟΏ]68 ΝΥ ΠΟ]. γνο 6 ποὺ ἈΡ0}15]164 ; ἃηά [0 ροϊηῦ οἷ {ποὶγ ἰοίαὶ 
᾿ΠΒ0 ΠΠΟΙΘΏΟΥ, 88 θδη8 οἵ γϑοομο! ]]αίοη δηα αἰοπθιηθηύ. Τ6 γϑβϑϑοη- 
Ἰῃρ8 ΓΘ ἸηΓΟΥΘΡΟύσΘα 1 Πυπλ Γοι 8 ΒΟ] πη δηὰ αδοιίομδαίθ γα ΡΒ 
δηα οχἠογίφ!!οηϑ, Δἀἀγθββοα ἴο αἰ θγθηΐς ἀθβου [1008 οὗ ρϑύβϑοῦϑ. Αἱ 
Ἰοηρστι δὲ, Ραὰ] βίον {πΠ6 παύιχο, ΘἐἤσΑΟΥ, δα {τ αηρἢ οὗ ἔμ, ὈΥ͂ 
ὙΠ ]Οἢ 411 {Π6 βαϊπίβ ἴῃ ΓΟΓΠΊΟΓ ἀρθϑ, δνησ Ὀ66η δοοαρίθα Ὁγ (σα, 
6 ΓΘ ΘΩΔΌΪΘα ἴο ΟὈΘΥ͂, βυΐΐον, πὰ ρουΐοστω Ὄδχρίοιίβ, ἴῃ ἀσδέεπος οὗ μ 6} 
ΠΟΥ το] ρίοη ; ἔγομι τν ΠΟ. ἢ6 ἰαϊκο8 οοσπβίοι ἴο Ἔβχμποσγὺ ὑμϑῖὰ ἴο βίβδά- 
[λϑίῃθββ δηἀ ρουβθνούαποα ἴῃ {86 ἔγσιια ἔῃ. 
ΤΠ ΕΡΙ8016 ἰο {πΠ6 ΠΠΘΌγαννΒ οοπβὶβίβ οἵ (Ὦσθα ραγίβϑ ; Υ]Ζ., 

ΓΑΕΤ [. ἀεπιοπδέταξες ἐδ 7Ζ)οὐΐψ 90 ΟἸιγῖδέ ὃν ἐλ οχρεὶξ Ἰ)εοϊαγαξιοπε 
φῇ ϑοεγίρξιγο. (οἷ). 1.---χ. 18.) 

ΤΠ Ῥγοροϑιοη 18, ἐπαὺ Ολγίδὲ ἴ6 ἐδ ἔγμο Οοά. (1, 1--3.) ΤῈ 
Ρτγοοίβ οὐ {{Π|18 ἃγα, 

ΒΕΟΤ, 1. ΗΙ8 ΒΌΡΟΥΙΟΥΥ ἰο δηρ 618, ΕΥ̓ Βοτι 6 18 ΨΟΥΒΗΙρρΘα 88 
{Π6ῖν Οτοαῖον δπὰ [μοτὰ, (1. 4---]4.) 

Ιηΐξδγθηοο. --- ΤΠ Θγοίογ νγ6 ουρβῦ ἰο ρῖνα παρά ἰο μἴπι. (11. 1---4.} 
ΤᾺ βαρουοσυ οὐ ΟἸιγιβῦ ονοῦ δ ρῸ}8. αβϑογίβα, ποῦν πδίβπατηρ; 

18 [ΘΠ ΡΟΥΑΓΥ δι] οι ἴῃ ΟΣ παΐαγα (1. ὅπη: ΜΙ μου 
ὙΠ οἢ Ὧ6 σου] ποῦ πᾶνε δοσοιρ 8864 {86 σψοῦὶς οὗὁ πιδηβ τὸ- 
ἀομηρίοη (10---]δ.}; δηὰ ἴον {818 ράγροβθα ἢ ἴοοκ ποῦ ὑροῃ 

. δῖαν [Π6 παίαγα οὗὨ δῆροῖδ, μαΐ ἐμαΐ οὗἉ Π18 ““ Ὀγθίγθη ἢ (1π οὐ 8 
Ῥυτροβθ), βδοίηρ ὑμδὺ 6 ἰοοῖκ ποὺ Βο]ὰ οὗ ἀπρ6]8, ναΐ οὗ [6 βοοὰ 
οὗ ΑὈτγαπαπι. (16---18.) 

ΘΕΟΤ, 2. Ηΐ8 βιιρϑυουγ ἴο Μόοβαβ, ΚΥ}0 νῦ88 ΟἿΪΥ ἃ βεσυϑδῃΐ, ἩΒΘΓΘΆΒ 
ΟἸιγῖδυ 18 ᾿μοσὰ. (1. 1--- 6.) 



ὑη ἰδὲ Ἐρίεδίϊε ἐο ἐδε Τεὖγειοϑ. δὅ87 

Αρρ]οδίϊοη οὗ 818 ἀγραπηθηὺ ἴο (π6 Ὀ6]Ιονίηρ ΗΘ Ότονβ, 80 876 
ΒΟΪΘΙΔΏΪΥ ΑΓ α ἢοῦ ἴο ΘΟΡΥῪ ἴπ6 Θχδρ]6 οὗὨ {π6}]Σ ὑπ] ανίηρ; 
ΔΗΘΟΒΙΟΙΒ ὙΠῸ ρμοσβῃθα ἴῃ {π6 ψ]άΘγηθθ8, (111. 7---19., ἵν. 1 
- 18. 

ΞΕΟΈ. 3. τιν ΒΌΆΡΟΓΙΟΥΥ ἰο Ααγοη ἃπα 411 (86 οἴμοῦ Πιρὶ ῥυϊαβίθ 
ἀεπιοηβίγαίοα. ΟἸ γιδὺ 18 {π6 ἔγὰ8 ρῺ φγιαϑί, δἀυτη γαῖα ὈΥ 
Μαο]ο δ Ζοα οἷς δπα Δδσγοη. (ἰν. 14--- 16., ν.--- νι.) [Ι͂ἢ οἷ. ν. 1--- 
14, ἀπά οἷ. νἱ. 186 Δροβϑίϊα ᾿ηϑογίβ ἃ ραγθη το 104] αἸρΓ ββίοῃ, 1 
ὙΒΙΟἢ Π6 ΤΟΡΓΟΥΘΒ {Π6 ἩοΌτγον Ομ δ λη8 ἔθου {Π6ῚὉ Ἰρπόγαηοθ οὗ 
16 ϑδοχιρίυγοβ, δηᾶ οὗ {π6 ἴσα ἢ σρυθαὶ δα Ὁγ Ουά. 

ΘΕΟΥ. 4. Τῆδ (ΥΡΙοα] παΐιγα οὔ {6 ἐθογηδοῖθ απα 1.8 {ΣΙ ΌΓΘ, 
Θη4 οὗ [ῃ6 ογαϊπαπο68 (Πόγὸ οὐϑογνοά, (ἰχ. 1---10.) 

ΞΈΟΥ. ὅ. ΤῊΘ βδογιῆσο οὔ (]ιυϊσῦ 18 (μὲ γὰρ θὰ ΟὨ]Υ βδογῆσα ὈΥῪ 
γΠΙΟὮ 411} [μ6 1μο νοι] βδογι ἤσοβ ἀγα ΔΌΟ 8ποα, (χ, 11---28,, χ. ] 
--18.) 

ῬΔΑΤΠ1. Τῆς Αρρἰϊσαξϊοπ ὁ ἐδ ργοοοάϊπσ «Αἀγσιπιοπίς απὰ Του, 
(.. 19 ---39.-- χη, ]---19..) ἐπ τολιϊοὴ ἐλ Ηεδγοιος ατὸ ἐπλογίοα, 

ΒΕΟΤ. 1. Τὸ δι, Ῥγάγογ, πα δοῃβίμηου ἴῃ {π6 (οΒρεὶ. (χ. 19--- 
25.) Τμ8 οχμογίδιοη 18 θηΐονοθα ΟΥ̓ ταργοβοηίαοηβ οὐ {Π6 
ἄδηρον οὗ μ᾽] Ὁ }}Υ τοποιμοῖὶηρ (Ἰ τῖδῦ, δου Ὠανίηρ χϑοοϊνϑ 186 
Κπονϊοάρα οὗ {|| ὑγαΐῃ, ἀπα 18 Ἰῃίθγβρογβθα γ1Ὁἢ ΨΆΛΩ ΉρΒ, οχ- 
Ροβίυ]αίοηβ, δηα ΘησοΟυΓΑ ΡΟ πηθηΐβ, Βῃονηρ {Π|6 Πδύιγο, 6ΧΟ6]- 
ἸΘΠΟΥ͂, ἃπά οἴου οἵ (410, 11 ϑὑγαίοθα ΟΥ̓ ΘΧΑΙρ]68 οὗὨ {π6 πχοϑῦ 
οιϊηδηΐ βαιιῖ:, ἰγοὶ Αδοὶ ἰο μα δπὰ οὗ τῃ6 ΟἹα Τοβίδιηθης ἀ18- 
Ῥοηβαΐϊοη. (χ. 26---39., χι.) 

ΒΕΟΤ. 2. ΤῸ ραΐϊθιοα δηὰ ἀΠ]ΠΠρθηοα ἴῃ Ὁπ6ῖν ΟΠ Ιϑθδη οοῦζθθ, ἔγοτλ 
[86 ΘΒ ΩΟΠΥ͂ οὗ [υτγιμοσῦ 6] νοῦθ, 8η4 ὈΥ ρινὶπρ' ραγι συ ]αῦ αἷς 
τοηϊίοη ἰο {π6 Θχϑη θα οὗ ΟἸιγιϑί, ἀπα ἔγοπι 1π6 ραΐϑσμαὶ ἀθβίσῃ 
δα βα υἴϑγν οἴἶΐδοι οἵ {1π6 [μοτα 8 σογγθοίίοῃϑ. (ΧΙ], 1 --- 18.) 

ΘΕΟΥ. 3. ΤῸ ρθᾶσα ἀπά Βο]ϊηθεθ, δηα ἴο ἃ 76α]ουβ ναι ἢ] Π 688 
ΟΥ̓ΟΥ ὑπο ηβοῖνοθ δὴ θοῦ Οἰἶλοσ, δῃίογοθα ὈΥ {86 οδδ6 οὗ ἔδυ. 
(Σι:, 14----1 7.) : 

ΒΕΟΤ. 4. Τὸ δῇ ονοαϊοηΐ γοοθρίϊοη οὗ [86 ἀἀοϑρεὶ, δῃά 8 σϑουθγθη αὶ 
ΜΌΣΒΙΙΡ οἵ (οι, ἴσοι {16 ΒΙΡΘΙΙΟΥ ΘΧοθ]θηοΥ οὗ 1ῃ6 ΟἾγβιδῃ 
ἀϊβραηβαίϊομ, δηα {Π6 Ῥγορου Δ ΌΪΥ στοαῦθσ σὺ δηα ἀδηροῦ οὗ 
πορ]οθοιϊησ τ. (ΧΙ. 18---29.) 

ΞΕΟΤ. ὅ. Τὸ Ὀτγούδοσῖν ἰονθ, μοϑρ! δ] 1ν, Δα ΘΟμπιραββίοι ; 0 ΒΑΣΙ ἐγ, 
σοηϊοηηομί, ἀμ ἰμλ6 ἰονα οὗ ἀοά. (χΙι, 1---8, 

ΒΕΟΥΤ, 6. Τὸ σϑοοϊ]θοῦ {π6 ἤλι ἢ ἀηα οχϑιρίθβ οὗ {μοὶς ἀθοθαβρὰ 
Ραϑίοσβ. (4--- 8.) 

ΕΟΤ. 7. Τὸ νγδἰοῃ ] 688 ἀραῖπβὶ [4186 ἀοο τ] η68 1 τοραγα ἴο {86 
ΒΔΟΙΊΗο6 οὗἉ ΟἸιγιϑῦ, (9---1 2.) 

ΘΕΟΤ. 8. 1Ὸ Μ}]ΠἸΠρ 688 ἴο θΟ.Γ ΓΘΡΓΟΔΟΙ ΤῸ τα, δηἀ ἐπα δορὶ νης 
το Οοά. (χη. 13.--1δ.) 

ΘΕΟΤ. 9. Τὸ Βιθ)]οοίίοη, ἰο {611 ραϑίοσβ, δ Ὀσϑυύϑῦ ἔῸΓ ἴΠ6 Δροβί]θ. 
(σι. 16---19.} 

ῬΑΒῚ 111. Το (Ὀποϊμείοη, εοπέαϊπῖπο α ΥαψΟΥ 70» ἐδ Ἠεῦτειο!, ἀπ 
“ροείοἰϊεαὶ ϑαϊμέαξέομ5. (χϊ, 20 --- 26.) : 



δ88 ]ηιίγοασμοίίοπ ἕο ἐλο Λίειο Τ᾽ εἰαπισηΐ. 

ΤῊ Ερβι186 ἴο [86 Ηοργονβ, τ. Ηδ]68 οὔβογνοβ, 18 ἃ τηδϑίουν 
ΒΕΡΡΙομαθηὺ ἰο {π6 ΤΟ ΡΙΒ1168 ἴο {π6 Βοπιδῃ8 δῃηα (ὐα]αϊαπβ, δηα 430 ἃ 
ἸυπυϊμουΒ ΘΟ Π.ΘὨΪΑΤΎ ΟἹ ἰμ6π:; βδονιηρ ὑμαῦ 411 {π6 ἰασαὰ} ἀἰβρθηβα 
Ἐϊοη γα οὐ ρ πΑ}]γ ἀοδισηοα ἴο Ὀ6 Βυρογβοάρα ὃν {π6 πον ἀπά Ὀοίίος 
οονοηδηΐ οὗ ἴπ6 ΟἸ γιϑίϊδη αἀἰβρθηβαίιοη, ἴῃ ἃ οοππηροίοα οἤαὶη οὗἁ ἀγσι- 
ταθηΐ, δυϊποὶηρ [86 φΡγοίουπαοβί Κποσίθασε οὗ Ὀοίῃ. Τῇ Ἰπίεγπαὶ 
ΘΧΟΘΘΙ]θηο6 οὗἁὨ [18 [0 18116, 28 οοῃηπϑοίησ [πΠ6 ΟἹ Τοβίαπιθη δ δηα {6 
Νον ἴῃ [86 τηοβῦ σοην!ποῖηρ Δηα ἰπϑίγιιοίνο Τληποτ, δηα οἱ αοϊ αίϊησ 
Ῥοίὴ τοοτα [ΠΥ ἐμαπ ΔΗΥ͂ οἵἷδον 1 ρι8116, οὐ ρεσδρβ ἰθδη 8}1 οἵ {Π6πι, 
ΡΙδοθθ 15 ἀϊνιηθ ᾿ηδριγαίίζομ Ὀογοπα 411 ἀουδύ. 8 ἤθγὸ βπα 188 
στοαῦ ἀοοίγιη68, ]οἢ ἄγ βοὺ ἔοσί ἢ ἴῃ οἰ ΒοῚ ραγίβ οἵ {π6ὸ Νὸιν Τεδβὰ- 
τγοπί, βία 6, ργονθα, ἃπὰ ἃρρ]16ἀ ἴο ῥγβδοίιοαὶ. ρυΓΡΟΒΘΒ, 1ῃ ἐπα ταοεὶ 
᾿ργθδδῖνα τδῃηογἷ 

ΟΗΔΡ. ΧΧΙΥ. 

ΟΝ ΤῊΝ ΟΑΤΗΟΙΠῚΟ ἘΡΙΒΤΙΙῈΒ Ν᾽ ΘΟΕΝΕΕΑΙ,. 

Ι. ΤὙΗῈ ἘῬιβί168 οὗ Ῥδὰ] ἀγα [Ὁ] ον δα ἴῃ {π6 πηοάθγῃ ἈσΓασοπηθηΐ οὗ 
1π6 οδποη οὗ [6 Νοὸν Τοβίδιμθης ὈΥ βαυθὴ ΕἸ ἰβῖ]168, θδασίην 186 
Πᾶπλ68 οὗ {π6 δἀροβίϊθβ «4ηγ608, Ῥαΐδσ, πάρ, δὰ Ψοϊη.Σ ἘΕῸΓ ἴλην 
σϑηὐατῖ 68 ἔμ686 Ερ151168 παν 66 η σΘΏΘΓΆΙΥ ἰογηοα Οαμ]ιοῖές Ἐρίρέίεα, 
-- ἢ Δρρο]]δοι ον γν Ἀῖοῖ δον γα] οοη)θοίαγοβ ἢανο Ὀδθὴ δϑϑίρηθδά. 

1. δ! σου δηα οὐἤοΥβ ἤᾶνα ᾿ηδριπ6α (παῖ ΤΠ6Υ 6 6 ἀδπομηϊπηδίορα 
Οαἐιοϊϊς οΥ σοιοναὶ ΕἸ ρ δέϊοβ, Ὀδοαυβα ΤΏΘΥ 6 γ6 ἀοβισῃθα ἴὸ "6 ἰγδη- 
Βου 64 δηΠ οἰγοαϊεῖθα διηοηρ {π6 ΟἸ τ βίϊαπ σῃατοί 68, {παῦ {ΠΟῪ ταϊρμὶ 
06 Ρογαβοα ὃγῪ 8]: ἰοῦ {πο Υ οοηΐδϊη {Ππαῦ οπ6 οαί ΟἿ 15 ΟΥ σΘΠΘΓΑΙ ἀοο- 
{γῖπα, ψοἢ γὰ8 ἀο]νογοαὰ ἴο (ἢ6 σπυγο 68. ὈΥ 0Π6 ἀροβίθ8 οὗ οὐῦ 
Θανιοαῦ, ἀπα τ Π]ο} ταὶρῃς Ὀ6 το πὴ δαναπίασα ὮΥ 1ῃ6 υηΐνογβαὶ 
ομιγοῖὶ οὐ ΟΠ γῖθῦ. [Ι͂ἢ || ΤΠ ΠΟΥ ἰπΠ6 Ὺ ταϊρσιῖ 6. ο4]16 4 οαηοηΐοαὶ, 
ἃ8 σοῃ (αἰ ησ σαπ0Π}8 ΟΥ̓ σΘΏΘΓΑΪ τα 68 δ πα ργθοορίβ ψ Ὠ]Οἢ σοποθγη 4}} 
Οἰνϑδηβ. [πα οϑ.]οη]Υγ, ἰπ6 ἀοοίΓΙ 68 {ΠΟΥ σοπίδιη ΓΘ {γα} 
σαί] 16 δηα δχοοι]θηῦ; δηα {Π6Υ αἶβο οοῃίδιηῃ ρϑηθγαὶ συΐθβ δηά 
ἀἰγθοίίομϑ {πᾶῦ ΘΟμοοση 811 ΟἸ ΓΙ βυη8, 88 Ὑ76}} ἃ8 ργϑοθρίβ ἐμαὶ δ. 

1 Ἠοίάορρον, ποι  ἀΐοη ΒΙ δ᾽ σατη, ΡΡ. 600---611. τ. Ονὐγθηβ Εἰχογοϊίδιϊοηβ οὐ ἴδο 
Ἐρίβι]6 ἴὸ 16 Ηοῦγον8, Ἀγ. 1--44. [0]. εαἰς. 1λγάπογ᾽Β ογκβ, ϑνο. υο]. νἱ. ρῃ. 381-- 

415.; 410. νο]. ἰϊϊ, ΡΡ. 824--.-94]1. Μδοκηϊρ β Ῥτγοξιοο τὸ τὰ ΗθΌγοννβ, νο]. 111. μρ. 32] -- 
841. 4ϊῖο. οἀΪῖ, ΟΥ νο]. ν. ΡΡ. 1---2ΣΆ7. 8νο. οἱ, Βγαιηῖ Οὐμητηεπῆ, ἰη Ερίβι. δὰ Ηδῦτγιοβ, 
ῬΡ. 1-36. Ολγρζουῖ ἘΧογοϊ διϊοπθβ ἰῃ ἘΡίϑι. δὰ Ηεῦγβοβ, ρρ. Ἰχἰϊ--- ον, Βοιιπιά 
Ἦϊ8ι. εὐ ᾽πε ϊοαῖο Οδποιΐα, ΡΡ. 655---673.. Ιδηρὶὶ Οοπιπιοητῖο ἀς ΨΊϊΑ οὐ Ἐρ ΞΟ 8 
ΑἈΡροβίο!ἱ αι, ΡΡ. 153---100. 4. Δ. Εγιοδηῖ Τθοτυμου. Δοι θη ἴῃ Ερίβε, δὰ Ηρδῦγοθοβ, 
ῬΡ. 1---8ὃ. 1178--- 1185. ϑνο. 1 ρ55, 1815. Μίοίιδο}18, νο]. ἰν. ρρ. 192---269. Ὧγ. Ηδ]685᾿5 
ΑΠπΑΙ γ815 οὗ ΟΒγΟΠΟΙΪΟΨΎΥ, ΥΟ]. 1. μ᾽. 1128---1187. ῬΠῺΪ Ιηϊτοά. δὰ Ι,δοιϊομοιι Νον. Τοεῖ. 
ΡΡ. 38--ΟἹ. 812---818. Ἐοβοητ 16 γ, ϑο θυ α ἱπ Νον, 'ΤΟοβι. νο]. ν. ῃρ. 142---148. Μοὶ- 
ἀἀο δλνοτ, Τηϊτοά, δὰ Τάῦτοβ Οπποηΐςοβ Υοῖ, οἵ. Νον, Τοβῖ. Ρρ. 8382 ---340. ΑἸδοτ, 1πη81|- 
(ατϊοη68 Ηογπιοπουτίοιθ Νον, Τοβί, ἴοηι. 1. ὑγ}. 244--250. Ηυρ [πιγοἀποιίοη, ἐπ ἐυο. 
Τα ηβθοη9, Ηοτγιησποιτίᾳᾳο ϑαογόο, ἴοσα. 1ϊ. μΡ. 61---οᾶ, ΤΥ ΜΠΟΥ 8. δηὰ ϑοοιο 8 Οοιῃ- 
νπδητατίοβ οὴ ἴπ6 Ερίδβε]θ τὸ τ. ΒΗ γον. 

5.1 Μϑ8,, α σοπιπιοῖι ρμἷάςα ἴῸΓ ἴμθ56 ἘΡ 8.168 18 ἱπητλοϊδίοὶ Υ ἀΔΟΥ 116 Αςία οὗ 88 
Δ ΡΟΒΙ|68; δηὰ τοῦ ΠΟΥ ᾿Ὁποϊοΐογο δ.Ὸ ρμίϑορα ὉΥ δδοϊιοὶζ, Γοῃπδηη,  ἰδοδβοπάοχῇ, μιὰ 
ἐν τ ΠΗ ἢ 



ΟἈ ἰδὲ (ἰαἰλοῖϊς ΕἸ ἱβέἴ65 ἴηι σεπετγαῖ. δ89 

ΒΙηάίησ ὉΡΟῚ 411, 80 ἔλγ 88 ἐπεῖγ βιτπδί!οη8Β ἀπᾶ οἰγουτλϑέβποοθ ΓΘ 
δἰταῖ αν, Βυΐῦ {1686 ΓΟΙΊΔΓΚΒ ἅτ ΘΗΤΆΠΥ ΔΡΡ Ϊο8]6 ἴο ὑπ 6 οἴμογ θοοῖκ8 
οὗ 106 Νον Ταβίαιηθηΐ, απα Ῥδυ]} 5 ΕἸ ΡΙΒ{168 τηΔΥ, [ῸΓ {Π 6 ΞΆΠῚ6 ΓΕΆΒΟΠΒ, 
σῖΓἢ 6114] Ῥτοριϊοῖυ, 6 ὑοσπηθα σαί ΠΟ] 16 ΟΥΎ ΘΔ ΠΟΙ1081 ΕΡΙ51168; [ὉΣ 
{16 ἀοοίγποβ [μοῦ ἀθ] νου ἄγ 88 σαίμο]ο δηα δχοθ]]οηΐ 88 ὑΠ 086 
ΘΟΙΩΡΥΙβοα ἴῃ {π6 βανθμ [ΡΙΒ0]68 ΠΟῪ ἀη46ῦ οοπβιἀδγαίίοη. ΤΉΘΥ 
Ἰ ΚΟΥ 186 σοί! ἢ ΤΏΘΏΥ͂ ρΌΠΟΓΙΑΙ ργθοορίβϑ {πδὺ ἀγα ΟὈΪ ἸσαΙΟΥΥ ἀΡοη 4] 
ΟἸ υιϑδηβ; δηα {Π6 ραγτ οι αῦ ργθοορίβ δα ὈϊηαΙηρ 80 ΔΓ ἃ8 {π6 οἷτγ- 
ουχηϑίδηοαϑ οὗ ΟἘγΙβθ Δ η8 ἴῃ Ἰλίου ἀρθ8 ΔΤΘ Δ] ἴο {Π086 γΟίογγθα τὸ 
ὈΥ {86 ρστοδῦ δροβί]β οὗ {π6 (ἀβῃι11688. 

2. Οἰδμοῦβ αγὸ οἵ ορι πίοι {παὺ {ΠῸῪ τοοοϊνοὰ (Π6 Δρροὶ]αίίοη οὗ 
οδίμοϊο οΥ σοηθγαὶ ΕἸΡΙ50168, Ὀθολδα ἰἤοΥ ΓΟ ποῦ ἩΓΙΓΙΘᾺ ἰὼ ΟἿΘ 
Ῥδύβοῃ, οἰζγ, οὐ ὁβυσοι, πΚ 186 Ερ᾿5|168 οὗ Ῥδὰ], θυ ἴο (Π| σαέλοϊὲἑς 
οιγοῖι, ΟἸΥΙΒ ΔῺΒ 'π σΘΏΘΓΑΙ, οὐ το ΟἸΥΙΒυ 88 οὗἨ βϑνϑσαὶ οοπηίγῖθ8, 
ΟΥ̓ αὖ ἰοδβί ἴο 4}1 {π6 «νυ 188} (Πγ ϑθ απ βογονθῦ ΓΠΘΥ ὙγοΓῸ ἀἸϑρογβοᾶ 
ΟΥ̓ΟΓ {μ6 ἔδοθ οὗ [π6 δατίῃ. (ἰἰοαϊηθηϊυβ, Ἰμδοπῦυθ, ΒΟΥ, δηά 
οἴβοσβ, αν δἀορίβα {Π18 ορίῃϊοπ, τ ῖοῖ, πον σ, ἀοοϑ ποὺ ἈΡρθ ΑΓ 
το Ὀ6 ν6}} ἰουπάοα. Το ΤρΙ8616 οἵ «δῃλθ8 89, ᾿ηἀ 664, υυϊῖθῃ ἴο 
τη6 ΟΠ τϑδηβ οὐἩ Ἐπ6 ὕνγεϊνο {τρ68 οὐὗἩ [ϑγαθὶ ἴῃ τμοὶγ βαύθῦαὶ ἀϊϑρογ- 
Βίουϑ: δυΐ 1ὁ τγαϑ ποὺ ᾿ηβουθοὰ τὸ {π6 ΑἸ γΙβιδη8 ἴῃ “πᾶφὰ, ὯΟΥ ἴο 
(θη Ώ}]6 ΟἸ γιβυϊαη8 Ἰἢ ΔΠΥ ΘΟΙΠΙΤΥ ΜΠδΐίονου. Ὑπὸ ἔτο ΕΡ 8.168 οὗ 
Ῥρίθγ γε σι θη ἰο ΟἸ ΓΙ ΒΕΔ Π8 ἴπ σΌΠΘΓαὶ, θα ὈΥΪΓΔΑΓΥ δπα ΡΔΓ- 
του αν ἴμο86 πο παὰ Ὀδθη οοπνογίθα ἤοτὰ « υὐλίειη. ὙΤ]6 ἢγβῦ 
ἘρΙ811 6 οὗ Φομη δηὰ {π6 ΕἸ ι8016 οὗ 486 γθγθ ρῦθαρβ υυσι ἴθ ἰοὸ 
ον θὰ ΟἸτβιϊδῃβ; δηα ἴμ6 βϑοοπᾶ ἀπά {μισὰ Ερ 8.165 οὔ Φοβῃ σϑῖθ 
ἩΠΑΙΘΒΕΪΟΏΔΌΪΥ πτι ἴθ 10 ραγ οι]  ῬΘΥΒΟΠΒ. 

8..Χψ.. μιγὰ οριπΐοη 18 {παΐ οὗ γχ, Ἡδιηπιοηά, αὐδορίοα ὃὉγ τ. Μδο- 
Καϊρἢ πα οἴμοσβ, οἷ τσ ΤΠ Κ 18 [Π6 τηοδβὲ ργο 8 Ὁ]6. 1118 {818 :--- 
ΤῊ ἔγβϑὺ ΕΡι5116 οὗ Ῥϑΐδσ δπα ἴπ6 ἔγβι ᾿ὑρ βι16 οὗ “μη, ᾿ιανὶπρ ἔτΌπὰ 
116 Ῥαρὶπηϊηρ ὈΘ6ΘῺ τροοϊνθα 88 δυϊμοηῦο, οὈίαϊηθα {Π6 Ὡδπιθ οὗ 
εοαἰλοῖϊο οὐ ἀπῖνο Βα} υ δοκαον βασοα (Δ η4 ὑπογοΐοτθ Ὅδηοπ 6 4}) ΕἸ ρ 15.168, 
πῃ ΟΥΘΓ ἴο αΙδ. σι 88. {Π6 πὶ ἔγοιη (6 ΕἸ ΡΊ8116 οἵ “΄ πλ68, {Ππ6 βθοοῃά οἱ 
Ῥρϑίδσ, [π6 βεοοπα δηᾶ {μιγὰ οὗ “οδη, απα τμ6 ριβίϊα οὗ 46, σοπ- 
σογπΐηρ Ποῖ ἀουδίβ ογο αὖ ῃγϑὶ οηϊογίδι πα, δηα {ΠΘῪ ἼΤΘΓΘ σΟΠΒ1- 
ἀεγοα ἿΥ ΤΩΔΩΥ͂ 88 ποῦ ὈῬαϊηρ ἃ σιΐα οὗ ἢ. Βαῦ {Π61Γ Δα ΠΟ ΠΟΙ 
Ὀοιηρ᾽ αὖ Ἰδηστῃ δοϊζηον]θαροα Ὀγ {86 σθηθγα γ οὗ {π6 ομιιγοῖθα, {Π6 Ὺ 
Αἶδο οὈίδιπϑα {86 πηι οὗ σδίο 5 ΟΥ̓ ΘΙ σβα ΝΥ γθοοϊγοαὰ ἘΣ 18{168, 
διὰ τ γα δϑίθοηγρα οὗἩ δατϊια] δα ΟΣ Ὑ νυ ἢ {Ππ6 το. ὙΤἤρβο ΕΡΊ81168 
ὝΓΟΙΘ 8150 ἰογπχθα οσαποπίσαί ὈΥ ( Αβϑιοάοσγυβ ἴη {μα τ] 44]6 οὗὁἨ 186 βίχίμ 
ΟΘὨΓΌΓΥ, 8Δηἀ ὈΥ {16 ψτιΐοσ οὐ {π6 ῥγοϊοσιια ἴο {π686 Ερ 8168, τ 1 ἢ 18 
ΘΥΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ βου θα ἴο ϑγοῆθ. Τῇ ῥγορυι θῖν οὗ {Π18 δυο ἀρρ6]- 
Ἰαίοη 18 ποῦ Βα ιϑέδοίου ]  αβοογίαι πὰ, θὰ ῬΊη βᾶγβ ἰμαΐ βοηηθ 1,8{1π 
ὙΓΙΓΟΣΒ παν οα]]6ἀ {8686 ΕἸΡΙ81168 σὰ πο] 8], οἰ 6σ οοπ οι πάϊησ {ῃ6 
πᾶ. 6 ὙΠ σΔΙΒΟΪὶς, οΥὁὨ ἰο ἀδποίο {μαΐ {ΠΟΥ͂ ἃγΘ ἃ ραγί οὗὁἨ (86 σαῃοὶ οὗ 
{116 β͵οΟΚ8 οὔ [π6 Νονν Ταβίδπηθηΐ. 

1 ΤὮΪ8Β ορί ἴοι ᾽848 ὈθΘἢ ὙΟΙῪ ΠΑΌΘΠΕΥ δαἀορίοα ἴῃ {πὶ8 σου ΠΙΤΥ. ὙΠΟΓΘ ΒΟΟΙΏΒ 0 Ὀ6 
Βοη)6 αἰ ΟΠ ἴῃ Ἰἀοη γί 16 ρῥδβδαρο οὗ Ηδιημηοηᾶ ἴοὸ ψΒοἢ Μδοκηίρης τοίογτοά, 
ἔῃ ΟΡἰηΐοη 88 οὗὨ ἰδὴθ γεδσβ Ὀδθη σϑοοϊγοὰ 88 ἰΐ ἐξ ὙὉ͵Ὸ θΟΙΩΘ ΠΟῪ δβυχριοδύοῃ οὗ 



890 7Τηϊγοαάιποίζοπ ἰο ἐδε οι Τ οβέαηιοπέ, 

11. Τῆια ἀσποιμτηαίϊοῃ οὗ Ο(ἰαέλοϊίς Ἐξέξέϊοα 18 οὗ ὙΨΟΥ͂ σΟΠΒΊ ἀγα Ὁ Ϊθ 
δηδαυλίγ, ἴον ΕΠαΒΟ 18 868 10 88 ἃ σΟΙΏΤΊΟΠ ΔΡρΟ᾽ δου ἴῃ {π6 ἔοα σι ἢ 
ΟΘὨΓΌΤΥ, δηα 1Ὁ 18 ῥοῦ ὈΪΥ ΘΑ ΟΣ ; ΓῸΓΥ ΦΦοΠπ ἢσβί ΕΡΙ 8116 18 τερϑϑδί- 
Θα]γ ο4]]6α 4 ολίμοὶς ΕρΡΙβ6]6 Ὀγ Οτίρθη, δῃὰ Ὁ Πιοηγβῖαβ ὈΙϑῆορ οὗ 
ΑἸδοχδηάσια. Οἱ {8686 ΕἸ ρΙΒ:68, ἔνγγο ΟὨΪΥ, υἱΖ. [6 ἢγϑί ΕρΊ 5116 οὗ 
Ῥδίοῦ δηά {πῸ6 ἤγβι Εριβι16 οὗ “ομπ, ΓΘ ὉΠ ν υβα Υ τοοοϊνϑα ἴῃ {Π6 
ὅπη οἵ ΕαβοῦϊαΒ; ὑπουρῆ 0886 τοῦ γα {Π6ὴ 51716}} Κπόονη. Απὰ 
Αἰδμαπαδβίυβ, ΕἸΡΙ ΡΒ ηΐι8, ἃπα ἰδίου στοαῖς τυιΐοτβ, τοοοϊνο βανθῃ 
Τριβ01685 μο {π6 ν᾽ ο8}164 οαέλοῖίσ. ΤῊ βαῦγα δρρο]αίομ νγἃ8 αἷβὸ 
σίνοη ἴο {6 τὰ ὉΥ͂ “΄ΘΓΟΙΏΘ. 

ΑἸΥΠουσὰ {6 δα ΠΏ ΠΟ οὗὁἨ 186 ἘΣ ΡΙ8116 οἱὐὁἩ “δγη68, [π6 βδϑθοοῃά οἴ 
Ῥοίογ, {πη6 ΕΊ5116 οὗ δυάς, δηᾶ 16 βοοοῃὰ δῃηα {μπιγὰ Εἰ ι8168 οἵ Ψόδῃ, 
Ὑ788 αἸΘΒ ΟὨΘα ὈΥ̓͂ ΒοΙη6 δηοιθηῦ ἔδίμογθ, ἃ8 γ7}6}} 88 ὈΥ Βουηδ τροάδγῃ 
ΜΥΓΙΟΓΒ, γαῖ 6 ΠΑΥΘ ΘΥ̓́ΘΤΥ ΓΘΆΒΟῚ (0 Ὀδ]ιανα ὑπαΐ {Π6 Υ ἅτ 1π6 σδῃῆιὶηθ 
8Π4 αὐ μοη 6 Ὀχοαιι οι ο.8 οὗἨ [Π6 ᾿πβριγθα τυ ΥΙῦ σΒ ΠΟ86 Ὡϑπλ6β {ΠΟΥ 
Ὀθασ. ὉΠ οἰαϊπηβ ἰο δυο οι οὗὨἉ {π686 ἀἰδρυΐοα ΕΣΡΙ80168 σὰ α15- 
Θυβθοα ἴῃ [ῃ6 [0] ον βοούϊομβ. 8 πιᾶῦ, ΠΟΎΘΨΟΣ, ΠΟΓΘ ΓΟΙΏΆΤΚ, 
{παῦ {π6 ῥγϊταϊνα ΟἸγιβδηβ 6 Γ6 Οχίγθιμ οὶ οδυ []008 1π ΔΤ ἰηρ 
ΔῺΥ ὈοοΪκΘ ᾿ηΐο {Ππ61ν οΔΏ ΟΠ, ἴπ6 ΘΠ ΘΠ 688 ἃπα Δα ΠΩ ΠΟΙ οὗ τυ ιοῖ 
ΤΠ6Υ 36 ΔΩΥ͂ ΤΘΆΒΟῚ [0 ϑιβροού. ὙΠΟΥ γχα]θοίοα 4}} {π6 τυ πρβ ἰοσροά 
ὈΥ ΒογοίϊοΒ ἴῃ ὕδ6 πδπ168 Οὗ [Π6 ἈΡΡΟΒΕ168 ; δη6, {ΠΟΓΘΙΌΓΘ, τηοϑὺ Ἀββιγθα! νυ, 
σοῦ ποῦ ἤᾶνο γοοοινθα ἀν ΙΒμουΐ ΡΓΘΥΪΟΙΒΙΥ 80) οἴλπρ ὑπ 6 πὰ ἴο 
ἃ Βανϑῖα βογαηγ. Νον, ἱμβουρῇ [8686 ἔνο Ερ ΙΒ. 168 6 γ6 ποῦ ᾿ταπλο- 
ἀἸαίοὶ ν δοϊςηον]θαροα ἃ8 {πὸ ψυιησ οὗ {86 ἀροϑί168, {118 ΟὨΪΥ βῇονβ 
(παΐ {π6 μδύβοιϑ 8ὸ ἀουδίοα μαᾶ ποὺ σϑοδινθὰ οομρίοῖθ δα ἱποοῦ- 
68[4}186 δυϊάθησα οὗ {π|61γ δι] θη σιν, Βυΐ, Δ8 186 0 ψογα δῇογνγαγα ϑ 
ὉΠΙΟΥΒΆΙΥ τοοοὶγθα, τῦ Πᾶνα ΘΥΘΙῪ ΓΘΆΒΟ ἴο ΘΟμοὶἀθ ἐπαΐ, ὈΡῸΠ ἃ 
βίγιοὐ δχδιαϊπαίίοη, ΓΠ6Υ Τ γα ἔουμα ἰο ὃ6 {16 σομυϊης ρτοάποίομβ οὗ 
06 Δροϑί]68, Ἱπάθϑα, {86 δποϊθπῦ ΟΠ γϊϑυδηβ ἢδα βιιοὶὶ σοοά ορροτ- 
(1168 ΤῸΓ ΣΤ ΘΒΊΒΙΠΕ {π18 βιθ)θοῖ, {ΠΟΥ ΓΘ 80 οαγοῖα] ἴο συδτγὰ 
ἀρδιηδῦ “πὰ ροβι το, ἀπ 80 γ06}} ου πα οα νναβ ὑπ6ῖῦ λυάρτησηΐ οοποογη- 
ἵπρ; ὕΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗ 186 Νον Τοβίιπιθηϊ, {παΐ, ἃ8 τ. 1μγάμποσ [88 
ΤΟΙΠΔΙΚΟΩ͂, πὸ τὺ τϊηρ  ΒΙΟἢ {ΠΥ Ῥγοημουπορα ρσομαΐϊηθ μᾶ8 γοῦ θδθῃ 
Ῥγονϑα ΒρΌΓΙΟΣΒ; ΠΟΙ ἤᾶγθ 6 δὖ ἰῃὶ8 ἀδὺ {Π6 ἰΘαδὲ σθάβϑοῃ [0 Ὀ6ΙΙΘΥ6 
ΔΗΥ ὈΟΟΚ ἴο Ὀ6 σαηαϊπα ΜΠ] ἢ (Π6Υ το)οοίοα, 

111. ΤὨο ογάδσ ἴῃ πὶ μοῦ [Π686 ΕρΙδέ] 68 ἅτ μ]δοθα 18 {ἢ 6 βᾶγαμβδ ἴῃ 
Μ55. ἴῃ ραϑηθσγαὶ, (μουρσἢ 1 866 ΠῚ8 ἴο ΥΆΤῪ ἴῃ δποϊοηῦ ΔΌΪΠΟΥΣΒ ; Ὀαύ 1ὐ 
18 ποῖ ΨΘΣΥ͂ τηδίοτ]4]} ἴῃ ἩΠδὺ ΠΔΏΠΟΥ {ΠΟΥ ἀγὸ ἀγγδησοᾶ, Οὐου]ά ν8 
ἢχ ΜῈ οογίδιγ {π6 ἀαΐα οὗὁἨ ϑδοῦ ΕἸριβῖ]6, ὑπΠ86 ὠλοϑῦ παίασγαὶ ογᾶοσ 
νου α 8 ἐνοα ἐ δὰ ἴο {π6 6 θη {ΠΥ σοῖο τ θη. ϑομιθ 
Πᾶνα μ]αοοα {16 γα 6 ΕἸ ρ᾿β01].8 οὗ οι βγβί, ργοθαῦΥ θδοδιιβα 116 ν᾽ 88 
1π6 Ὀο]ονϑα ἀ!8οιρ]6 οὗ ουῦ μογσὰ. Οὐμθτβ μᾶνθ ρίνσϑθη {π6 ριον ἰὸ 
{Π6 ὕνο Εὔριβι]εβ οἵ Ῥοϑίθγ, Ὀθοαιβϑθ ἱΠ6 Ὺ Θοπβιἀογοά Ὠἰμλ 88 186 ὈΓΙΠΟΘ 
οὗ [86 Δροβίϊθβ. ϑομηδ αν ρἰαοοᾶ (μ6 ΕΡ]5{16 οὗ “΄Δῃγ68 Ἰαβί, ροββι Ὁ] Υ 
Ὀδοδυβθ 10 τὴᾶ8 ἰδίογ σϑοοϊνϑα ᾿πῖο {Π6 ὁδῆοῃ ΡΥ {86 Ογιβίίδη σμυτγοὶ 
1π ρὍΠΘγα]. ΒΥ οἴδοτβ, {μ18 ΕἸ ΡΙ8016 "88 θθθὴ μ]δορα σβῖ, δμον θ6- 
οϑιδα 1ὑ 88 σοη]δοίυγοα ἴο ἢν θθθῃ {μ6 ἔγϑὺ πυυιίθη οὗ ἐπ 6 βανθη 
ἘΠ ΡΙ80168, οὐ θθσαιβο δύ, 8168 88 Βιρροβθα ἴο ἤδνθ θθθὴ {π6 ἢγβι 
ὈΙΒΒΟΡ οὗ Φ6γυβαίθπλ, [πα πηοβῦ δηοιπῦ δὴ] σθηθσαθ]6, απὰ {πὸ ἔχϑι οὗ 



θη δε αεηπεταῖ Ἐξ έβεϊο οΥ «ζαηιε8. δ9] 

811 (π6 ΟἸσιβιϊαπ οἰ υσο 68; οὐ Ὀδοδαδβα {πὸ Ερ18116 νγαϑ πυϊξΐθη ἕο ἐμ 
ΟἸὨσιϑυδη8 οὗὨ [86 ἔτγαῖνα {τῦο8 οὗὨ [ϑγδθὶ, σῇο σγοσὸ {π6 Βγβὲ 6] ονοσε, 
Ϊὴ 189 ἴο]]ονὶπρ βοοῦοηβ [86 ἀϑ08] ογάθσ μα θθθὴ σοί πϑα. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΘΕΝΕΒΑΙ͂, ΕΡΙΒΤΙῈ ΟΕ ΧΑΜΈΕΒ, 

1. ΟΟΝΒΙΘΕΒΑΒΙῈ ἀουδίβ ματα οχὶβίθα σοβρθοίϊησ [86 δυῖμοῦ οὐὨ {818 
ἜΡι81106. Ὑνο βϑροβίθβ οὗ 86 πδιδ οὗὨ «1168 8.6 τηϑηϊοηθα 1 ἰδ 
Νοῦν Ταδβίδιμοηι. 

1 Βϑηβοη ΒΒ Ῥτγοίδοο ἴο ἴδ6 ΟΠ ο]]ς Ερ 51.686. Μ,|ςἢ86]15, νοὶ. ἵν. ὑρ. 369---271. ῬΧΠΗ 
Ιηϊτοὰ, δὰ Νον. Ταβῖ. ὑΡ. 62---65. 1 ,ἈΓΠΟΓ ΒΒ Ἰ οὐκ, ϑνο. νο]. νἱ, ὑρ. 468---468.; ἐϊο. 
γοΐ. 11]. ΡΡ. 866, 867. Ἐλοβοῃτῃ 16 γ, βοΒο ἶα, νοὶ. ν. ΡΡ. 817, 8518. 

3 {ὙῦΠ}ο γγοσὸ πο ο᾽απιοδέβ, αηῃὰ γμὸ “ἴπ6 Ὀτγοίδγοη οὗἩἨ 186 Τοτὰ," δῖ διηοηρ ἴ86 φιῶϑ- 
Ὥοπεδ νυεχαΐξ οὗ ἴΠ6 Β10]1.8] δἰπάοηῖ, ὙΠ ΤΟᾺ] αυρδβίίοη ΠΟΤ ἰβ, ὙΠΟΊΒΟΓ “ 9 41π|68 [86 
1μοτὰ δ Ὀγοίδοσ," 618]. 1. 19... 18 ἰἀθητῖο δὶ τῖι 9 80168 [6 Βοη οὐ ΑἸρβδιαβ, ἀπά ν᾿ βοῖθοσ ὉΥ [Π9 
ΟΧΡΓΟΒδΊΟΙ, “ ΟΙΒΟΡ οὗὨ [86 δροδβίϊθβ ΒϑῚῪ 1 ἤοηδ βαγ “ψδηη68 ἴπΠ6 1,οΥὰ 8 ὑσχοῦδον," δι. Ῥδὰ] 
ΤΏ68Π8Β ἴο ἱποϊπάς Πἷπιὶ διηοησβὲ [86 Δροςῖ]68 οσ ποῖ, 76 πιοβὲ οὈνίουβ ορἰπίοη σου ὰ 6 
τὲ Πα ἀοα5 ἴοστα Πἰτὴ δῃ δροβίϊο; ᾿ποπρἢ ἴδ ΤῊΔΥ δο οὈ]εοϊοὰ τμδὲ ἰπ 1κὸ ἱν. 26,27. εἰ μή 
8 πβοὰ ποῖ ἴἰο ἱποϊπάὰθ [86 οἰ οὗἨ βαγερίδ ἀπιοηρϑδὺ 6 οἰτἰ68 οὗ 5γδϑὶ, ΠῸσ Νβϑβδιηδῃ [ἢ6 
δυτίδη διηοηρδὶ ἴΠ6 [βσϑοὶ 8 Ἰοροσβ.Ό Α1}, ρογῆαρβ, {πᾶ γΧὸ Δ ΒΥ σεγίαϊπῖν ἴτοτα ἴῃ 0 
Ῥϑβθδαρθ ἴῃ (8]. ἱ. 18, [δὲ Ὀοβ᾽ 468 Ῥοῖοσ απ ὰ 4150 81η68 οἵἩ Φογυβα]οπ (ὙΠΟΙΒΟΓ [86 ᾿ΔίτοΥ 
ὝΟΙΘ ΔῊ ΔΡΟΒΙΪ6 οΥἮ Π0), Ῥβαϊ] βΒΆ ΠΟΘ οὗὨ {6 δροϑβι]δβ, εἶδον ἀοε8 ΔΡΡΙΥ͂ ἴο Φάσωοβ; [Π6 
ᾳαοδιΐοη ἴο Ὀ6 ἀοϊοττηϊηοα ἴ8, ὙΠΟΙΠΟΥ τῶν ἀποστόλων Ὁδ Βἰτ ΑΥΪΥ σομποοϊοα οΓ ποῖ. ΤῺΘ 
ΔΑΓ ΒΕΘΙῺΒ [6 Ἰηοτὸ Οὐνοσβ οοπηροίίοῃ; δηὰ ἰῃ 1λικὸ ἱν, ἰδ ΠΠΔΥ Ὀ6 881 ἴπδὲὶ ἴῃ ΘΟ ἢ 
18:6 Ρεγδοῃ τηλγκοὰ ουΐ ὉΥ εἰ μή Ὀεϊοηροα ἢ0 ἃ βόπογα! οἰ 58, ισίάοιοα ἴῃ 16 ὁΠ6 οα80, ἀπὰ 
ἴερενγβ ἴῃ το οἴδοῦ, [ΒοΌρ ἢ ποῖ οὗὅὨ ἴδβτγβοὶ. [ζ ἢδ8 θθθὴ Ἰοὴρ ἃ 4ιθδίϊοπ ΒΘ ΒΟΥ Φδῃη68 [86 
800 οὗ ΑἸἹρμῦβ δπὰ “96π|6ὸ8 [86 [οτὰ Β ὈΓΟΙΠΟΓ ΟΓῈ ΟΥ̓́ΝΥΟΓΘ Ὠοὶ ἰάοητίο41; δηὰ ἰξ ποῖ, 
ιλιοὐ οὗὨἩ 100 ἴτγο γγ88 186 ὁπ ὙΏ8ΟῸ ἴΌΟΚ ἴμ6 Ἰοδα ζὉΓ ΤΏΔΠΥ γὙΘ ΑΓΒ ἴῃ ἴπ6 σῃυγοΙ οὗὨ δοχα- 
8] 6 τι, ιολίοὐ νγϑβ οδ]]οὰ ΨΖαηθβ ἴπ6 δῖ, δηὰ ιολίος ννὰ8 [0.6 δαῖθοσ οὗ τΠἷ8 ΕΡί81162ῶ Α} 
8686 ΡοΟΐπίβ δζα ἀἰβουδδοὰ Ὁ τ. αυϊάβοη ([πίτοά. ἱϊ!. 802---812.): ΠῈ βῆονγβ ἐμὴ ἔΠ6γὸ 
ὝΕΓΘ ΘΑΣΙΥ ΟΡ᾿πίοηβ ορροθϑὰ ἴο ἰδεπεϊγίηρς ἴΠ686 Φαταθδοϑ, δηὰ νυ ἱτἢ 1Π|686 ἢ6 ἀρτοεδβ; ὑαξ 
Β6 σοῃδίάθγβ [μδὲ 086 ὝΟΓΘ σηϊβίβκοη ὙΠῸ ἀϊὰ (8 ΟΥ̓ ἰΔοπογίηρ Φ4π|68 ἴῃ6 1,ογὰ β 
Ὀτοῖδοῦ πῖῖῃ 186 ρῥγεδίάθης οὗἩ ἴμ6 σαυτοῦ οὗὨἨ Φοτιβδίοπ), ποτὶ Π6 Βα ρροβοὰ ἴο αᾶνθ Ὀδθῃ 
ΔΏ ΔρΟΒΙΪθ. [Ὁ ἰβ8 οἸοασ τπδὲ “ Φδἴηθβ {πΠ6ὸ Ψπ5ι," οὗ ττῇοπὶ ΘΑΓΪΥ ΟἸ τ δι ίδη ὙΥΓΙΟΓΒ ΒΡΘΔΚ, 
85 ἴῃ ἸοΔάϊηρσ ΡΟΓδο ἴῃ ἴμ6 ΗοΓΟβο γα πὶ σματγοῖ, απὰ {πΠῶὶ ὈΥ 118 Ὥδιθ [ΠΕΥ ἀθ- 
βἰσπδίθα τηδὲ ὕδιηοβ γἢ0 νγᾶβϑ αἷβο οδὶϑὰ ἴὴ0 1,ογὰ ΒΒ Ὀγοίθοῦ; 80 {παῖ, ἴῃ βοραγδηρ ἐλὲν 
φατμοβ ἔγοιῃ Φϑπλθ8 ἔπ βοὴ οἵ ΑἹ ρῆδβθιιβ, {ΠῸγ τεραζγάδα 1018 ῥγοδίἀθηιὶ 88 ποῖ πανίηρ θθοπ 
ΟὯΘ οὗ ἴμ6 οτίρίπαὶ ἴνγοῖγο, δηα [18 ΟἰΠῸΓ ἢοῖ δὴ οὐ χίπαὶ ΔΡΟΒΕ]6 αἵ 4}}, οὐ οἶδα (88 
Ἐπ ΒοΌἷυ5 5814) ἃ Γουσίθ ἢ ΔροβῖϊθΌ 10 ΠΙΔΥ δ6 14 ΚΘΗ 85 σοσίδίη τΠδὺ ΦΈΠ|05 ἴΠ6 ὁ υδὺ ἀπά 
δτηθβ 186 Ῥτεβίἀθηὶ οὐ ἴῃ6 Φογαβαϊοπι οἰυτοῖ τόσα Ἰάοητςα!; Ὀαὲ ἸΠΘἢ Φοδβορυβ (Απὶ, Χχ, 
8. 1.) ρίνεδ βυς δὴ δοοοπηΐς οἵ ἴῃ 6 τϑηποῦ ἴῃ πο ἢ “ 96.658 1Π6 ὈτΟΙΠΟΥ ΟΥὁὨ 6808 ΒΟ 18 
ο6)]ϑὰ ΟΒτῖβι "᾿ νν88 ριι ἴο ἀθδίῃ, 88 ἴο βῆονν πὶ ἐδαί ρεγβοπ νὰ [8.6 Ἰεδάϊηρ᾽ ᾿ἱπάἰν] 8.8] Οὗ" 
ὅπ6 δον βῃ σμυτοἢ. ΤΠ ἰὺ 15 ἀᾶσαϊς ἴο ἀνοϊὰ ᾿Δἀοη της [6 Ῥγαϑι θη Φατηθ8 {86 ὅπ8ὲ 
Μὰ [06 Τογά 5 Ὀγοΐδεῦ: ἱπάοοὰ Ὠανίάδβοῃ, ἰπ ὁρρροβίπρ {{π Υἱδαῦνγ, δυο ἾΥ τε)εοῦδ [86 
(ΘΒ. ἸΠΟΩΥ͂ οὗὨ [Π6 ΘΑΙΥ ἩΓΪΟΣΒ ὙΠῸ αἰδοησυϊθϑηεὰ Ὀοίνγθοη ΨΔΦαπιεδ ἴῃ6 δοη οὗἩ ΑἸρδβεβῦβ δπὰ 
186 Ἰω σὰ 5 Ὀσοίβου. 
ΤΏ αιοβιίοη τ θῃ ποῦ] ὰ τοςαῦσ, ΠΟ 18 ἰπ6 9 4π|65 βροόκοη οὗ ἰπ {π6 Ἰαίτον ΒΑ] οὗἁὨ ἴδΠ6 

ῬΟΟΚ οἵἨ Αςἰβῦ [1 1Π686 Ζ7δῆοβαβ Ὀ6 βεραγαῖοά, [Π6 ἢ ΒΟΠῚΘ τΟΡΙΥ, [86 ΔΡΟΒΙ]6, [π6 βοπ οὗ 
ΑἸΡΒ δα 8, ΒΟΠῚΘ “180 1,ογὰ δ Ὀτοίδοτ," [Π6 Ὀγοβίἀ πε ἰπ τ86 σμυτο ἢ αὐ Φογιβαίοπι. 1 18 650 
ῬΘΙΒΟῺΒ ὙΕ͵Θ ποξ [86 Βδῃι6, ἰξ ἰβ αὐ Ἰοθδὶ τοταδγκα ϊο ἐπὶ ἴ86 ἰπάἀοῆηίίο πϑπλθ «7απιεα 8 
ΔΙΟΠΘ 86: [0ΥΓΎ ὈΥΟΥ ἰο 16 Ὀεδβοδάϊης οἵ Φδῖμθβ ἴῃ6 ὑγοῖπον οἵ Φοδη, γγ8 ἀ0 ἢηά 4 ἀϊπ- 
εἰποιίοι (88 ἴῃ Αοἷδ χίϊ, 1., 64]. ἱ. 19.), ψ ηϊο ἢ γ88 δθοσναγὰβ αδ ποοάί[αὶ 1 τόσο 6ΓΘ 
ἸΏΟΤΟ ἴδῃ ὁΠ6 οὗ ἰοδάϊηρ ἱπηροτίδηοθ. [ξ βῃου]ὰ 86 δἀάρά, τμαὶ ἰν 18 ΟΥ̓ ΠΟ πι68}8 ΟἶΘΆΣ 
ἐμαὶ Ηορεδίρραδ, οὔθ οἵὗἨ Ὦγτ. Ὠανίἀβοη Β πἰζηθββαβ ἕο αἰνίαἴηρ; τ[π6 Φαάπιθδεβ, δου] Ὅ6 δὸ 
πηἀοχαιοοᾶ: Ἡ8δὲ Ὠ6 5ΒΆΥΒ ἰδ τῃαι “97 4πι68 ἴῃ6 ὈτοῖμοΣ οὗ ἴ86 1μοτὰ (ς4]16ἀ ὉΥ͂ 81} τπ6 Δι81) 
οὐράν πα Θδαγοῖ πἰΐὰ [86 ἀροβῖϊθθ; ἩγΒίοἢ ΤΑΥ͂ ταθδῃ πὸ πιοσὸ τμ8η (μι {{|8 νγ 8 115 
ΒΡΟς᾿ 8] σἴδσωο. 
Εμδ Ἰδιΐος ρατί οἵ (86 Ῥοοΐκ οἵ Λοίβ δϑέπις ἴο σεςορηίΐδο Ὀαὶϊ ὁπὸ ΔΦαιρεδ: δηὰ ᾿ιδὰ Μ τὸ 



692 Ϊηίγοαμοζίοῃ ἐο δε ίειο Τοεέαγιφηΐ, 

ΤῊς ἢγθὶ σγαϑ [ἢ6 βοῃ οἵ Ζερβᾶβθθ, ἃ ββϑιτηδὴ ἀροὴ {π6 Δα οὗ 
(1411166, δᾶ {π6 Ὀσγοίμον οὐ 1π6 Τύνδηρο! ϑι Φοἢπ ; δηὰ, 3δ5. 6 18 τππη1τ 
ΓΌΥΤΩΪΥ ταθηἰοποῦ ὈΥ {6 Εὐνδηρο θίβ (1ὰ {86 οοηπίοπ ἰ6χΧῈ) Ὀεΐοσα 
Φόβη (Ἔχοθρέ ἴῃ 1μΚ68 1χ. 28.), ἢ6 18 Ἐυ ρροβϑα ἴοὸ παν βθθῃ {πα εἰ ἀδγ 
οὗ {πὸ ὑνγο. Α8 ἴθ νγὰβ ρᾳαῦ ἴο ἀδαίΐ ὈὉγΥ Ποτοά Αστῖρρα, Α.Ὁ. 44 
(ΑΑοἰβ «χὶ!.), 10 ΔρΡΡϑαγῦβ {παὺ ἢθ τῦῶϑϑ ποῖ {πΠ6 διΐμπον οἵὔ {ῃ6 ΕΡΙ5ι16 
ὙΠ Οἢ ὈΘαΓΒ {Π6 πᾶπι6 οὗ 9πη68, Ὀθοδιιβα 1Ὁ οομίδι 8 ραββασοϑ νοὶ 
δθοῖὴ ἴο σϑίοσ ἴο ἃ ἰδίϑν ροσὶοα, 
ΤΟ οἴμπον Ψαμλθθ γγαβ [86 βοη οὗ Α]Ἱρῆδυβ οὐ Ο]δορᾶβ ; Πα 18 9116 

[6 Ὀτοίμοῦ ΟΥ ΠΘᾺΣ τοἰδίοη οὗ οὐν ποσὰ (Ὁ ]. 1. 18, 19.), δπὰ 15 αἷβὸ 
ΘΘΠΘΓΆΪΥ ἰογιηθα “06 1,688, ΡΑΓΠΥ ἰοὸ ἀϊδιϊησυ ϑηῃ Πῖπὶ ἴγοτα ἐπα 
ΟΥΠΘΙ «}41168, δῃα ῬγοΌΔΌΙΥ, αἷβο, Ὀθοδῦβα ἢ6 Μὰ ἰονγθὺ 1π βίδίγο. 
ὝΥ ς ἤπα ῃο δοοοιηύ οὗ ᾿.18 οαἷ Ὀγ ΟἸτῖβῦ τη (86 Νὸνν Τοβίδιηθηϊξ ; δὰ 
6 16 τῃομ ]οηθα ἴῃ 680} 118ὲ οὗἩἨ (86 Δροβί]οβ (Μαίξ, χ. 8.; Μασὶκ 11. 
18.: [κὸ νἱ. 16.) Ηα νγὰ8 βοηουτοα ὈΥ͂ «“68ι8 ΟἸγῖδὶ τι ἃ δερα- 
γαΐθ ᾿π[ΘΥΥΙΘῪ ΒΟΟῸΙ δῇοσ ἢ18 σοϑυστθοίίοη. (1 Οογ. χυ. 7.) Ηδ ναβ 
αἰβυϊησυ Βηῃ64 48 ὁπ6 οὗ (86 ἀροβί]68 οὔ {μ6 οἰγοιπγοϊβίου (Αοί8. 1. 18.}; 
8.η4 Βοοῦ αἰΐοσ {μ6 ἀδδίῃ οὗ δίθρμθι, Α.Ὁ. 34, 6 βθοῖῃβ ἴο ἤανα Ὀθθη 
ΔΡΡοϊπίθα ρῥγϑϑιαθηΐ οὐ ὈΙΒμορ οὗ {86 ΟἸιγδέϊπη οαγο ἢ αὖ « Θγαδβα] θαι, 
ἴο ἴᾶνθ ἀνοὶζ ἴῃ {Ππδ0 οἱἵγ, ἀπα ἰο παν ργθϑι θα αὖ [86 Θοιη0}} οὗ {π6 
Δροβίϊθβ, μοῦ νγὯ8 οοηνθηθα {μετ Α.Ὁ. 49. Οη δοοουπύ οὗὨ 815 
ἀἸδεϊ ρ 564 ΡΙΕΙΥ ἃπα βδποί τυ, ΒΘ νγᾶ8 βυγηδπιθα “ ([Π6 υ8[. Βαϊ, 
πού Πϑίϑπαϊηρ {86 ὨΙσἢ ορὶπίοη {μαΐ νγα8 σθηίθγα! γ οπίοτίδιπϑα οὗ 
ἢ]8 οΠαγδοίον, ἢ18 16 88 ρυθπηδίυσοὶ Υ ἰδυπλϊ παῖ ΟΥ̓ ΤΩΔΓΓΥΓΤΆΟΠ,, 
Δοσροσάϊηρ ἰο ὑπ6 δοουυπί οὗ Ηδροδῖρριιβ, δὴ Θοο᾿ οβιαβϑίϊοϑὶ ἰβίοσίαη 
00 Πουσιβῃθα ἰονγαγβ {86 ταϊ4α]6 οἵ [Ππ6 βθοομά οθηίασΥ. Ηδυϊησ 
ΤΩΔ 6 4. ΡΌΌΪΙς ἀοοϊαγαύοηα οὗ [18 (ἢ ἴῃὰ ΟἸχῖβέ, {π6 ϑογιθθ8 δηᾶ 
ῬΒΑΥΙβ6ο8 οχοϊοα ἃ ἐπ] διηοησ (86 «6 γ8, ψ Βῖοῖ θαρσαμ αὐ [86 
ἔθιηρ α : ΟΥὁἩ δὖ ἰϑαβί {ΠΟῪ ἀνα]]6α {βουηβοῖνοβ οὗ ἃ σθῆθγαὶ ἀἰδίαγθϑησο, 
Πονγθυοῦ 10 τισὶ ξ ἢανο οὶ παϊοα, δηα ἀδιηδηαδα οἵ «4π|68 δὴ ὀχ] ]οῖέ 
πα ρυΡ]1ο ἀθοϊαγαοη οὗ [18 βθῃ τ πχθηΐβ σοηοογπιηρ ἰμ6 οπαγασίοσ οὗ 
Ομ, ὙΠ ἀροϑι]6, βίδῃἸηρ οα ἀπ δηλ Π6Π66 οὐ ὑδ]δϑυλοηΐ οὗὨ 1Πς 
ἰθίη}]6,  ῃθηοα 6 οουὰ 6 Πποαγὰ ὈΥ {π6 φϑββϑη] θα τυ] αάο, 
νον οα [18 1}, δηα τηδϊπίαιηϑα 18 ορμρϊπίοη, {πὲ “6808 ψὰ8 {Π6 
Μρεϑιδῆ, Τὴ 6} “66 δχαβρδγαίθα, δῃα γμγθοὶϊριαῦθα ᾿λπὶ ἔγοηλ 
{π6 ὈαυΠοταθηῦ υθοσα μ6 τγ8 βίδπαιησ ; δηα, ἃ8 ἢ6 τδβ ποῦ ΚἰΠ1οα Ὀγ 
1Π6 [4]1, (Π6Ὺ Ὀοράπ ἴο οαβύ βίομθϑ αὖ πϊπ|, ὍὙΠ6 ΒΟΙΪΥ ἀροβί]θ, Κπηθ6}- 
Ἰηρ ἄονγῃ, ργαγϑα ἰο (ἀοά ἰο ἔογρῖνα [8 πιυγάθγοτβ, οηα οὐ συμ δ 
Ἰδηρσίβ βίγαοκ πῖπὶ ν 1} ἃ Ἰοηρ Ρο]6, ὙΒ]οἢ ἰογπιϊπαίθα ἢ15 6. Αο- 
οοτάϊηρ ἰο Ηορσαοοῖρραβ, [818 ἀνοηῦ το Κ μδοα ἀδθουΐ {μ6 (τπὴ6 οὗὨ {Ππ6 
ῬΆΒϑουυ Α.Ὁ. 62. {818 {ἰπ16 {Π|| ῥτγοσιιγαῖου Εἰ δϑίιϑ 15 ϑυρροβοὰ ἴο 
αν δοη ἀραά, αῃᾶ 8 βυσοθαβοῦ ΑἸηυ8 Ὠαά πο δγχινθα : 80 {ἐιιῖῦ 
1Π6 ΡὈγχγονίησα να8 ον ψβουῦ ἃ ρονθύπμοσ. ΘΟ, 8. βϑάβοη [θῇς {Π|6 
6 νν8 δὖ ΠΙΡΟΥΥ ἴοὸ ργαιγ {Πιοῖν  οοπηθυὲ Δηα τὰν ]θηῦ ῬαβϑΙΟἢΒ ; 
8δη4, ἔγοια (61 Κηονγ ομδγαοίου. δη βοηςππθηΐβ ἀρουΐ {118 {ππη6, 

ζαυῖθοΥ ἱπίογττηδίίομη, 1 βυρροβο (παὶ γγὸ βῃουϊὰ δἰ ΡΙῪ τοραγὰ ᾿ἰπὶ 88 (8:6 Δροϑβῖ]6, (Π6 βοη οἵ 
ΑἸ δα8, δῃὰ ε8 1π6 δυῖδοσ οἵ {18 ΕΡί8:16. 

1 τουβϑὲ ὃ σοηϊοηΐ ἴο Τοίοῦ 48 ἴο ν]}Ὸ ἜΓῈ ἱπίοηαοᾶ ὈΥ “186 Ὀτγοίγοη οΥἁ [86 ],οΥιὶ “ ἰὸ 
Μσ. ΑἸίογ 5 ποίο οὐ Μαῖϊ. χὶϊὶ. δ5., δὰ 16 γοιηγκβ ἢ] οἢ ἴς ΠᾺ8 ο6]16ἃ γί ἔγοτα [119 
Ἐν. ΟἸαγ]68 ΑΠΙΠΟΗΥ ϑιναΐπβοη, Μ.Α., ἴθ 16 Φουγηαὶ οὗ βαοχοὰ 1, ογαῖισγο (Ὁ Ψ0}7 
185, ρΡ. 394--401.] 



θη ἐδ ἰτπογαῖ ᾿ρίϑέϊο οΥ᾽ .αληδ8. 593 

(νον ΘΙ ΥΟΤΥ ΠἰΚοὶν ἰο ομιῦγασθ ἴῃς ορρογίαηϊίγ. ᾿α πῆᾶὺ {ποι6- 
ἴογα ἀβίο {Π| δροβι θ᾽ ἀοαίῃ ἀροιὰΐ {ΠπῸ {1π|6 δϑϑίσηθα ὈΥ Πρ ΟΒΙρριιβ, 
ν1Ζ. Α.Ὁ. 62, ἴῃ ὙΠΟ ὙΘΑΓ 10 18 ρμ]ασοα ὈΥ τηοδί ᾿ἰθασπθα τά ἿἉ, 80 
ΔΓΘ πστορα ἴῃ ἀδίϊηρ [16 Εἰ ρΙ8116 οὗἉ «“΄δ68 ἴῃ [π6 γϑαῦ 6]. 

11. [““ὙΠ6 Εἰ ρίβι16 οὗ “΄δῆιθ8 18 {ῃ8 ἤγβὺ θόοοκ {μαῦ νψγ ἢᾶνα ἰο 
οοηβίάοσς οὐὁἨ πόδα ἀθβουιθοαὰ ὈγῪ Εὐβορὲι8β 88 ορροδεά ὃψ δοηιο. ἯὟ 68 
αγ6 ποῦ ἰο ἔδοὶ βιιγρῦβο ἐμαὺ ΕἸΡΙ80168 ποὶ δα άγθββοα ἴο ἃ Ῥυ ΟΌ ΑΓ 
ομυγο οι βου ὰ δ6 ΤῸΓΣ ἃ {1π160 ΘΟΙΡΑΓΑ ΝΟΥ ἀπἰζηόνη ; {818 σου ]α Ὀ6 
ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ ψμᾶὺ Μγ͵ὸ ταὶρῃΐ οχρθοῦ 88 ἰο δὴ ριβιϊθ ἰο 18ο86 ἔτοιὰ 
πον 1π6 ΙΒγδ 6] } 180} παύϊοη Ὑγ80 Πι8α δε] Ἰανοά τη ΟἸ σι δί. 
“Τα ἢγϑὺ ὸ τρδίζοϑ 62 γέβ5 ταϑηθοη οὗ {Π18 ΕἸΡΙ8116 ὅψ παπῖιὸ 18 

Οτίρϑη, τὰ {Π6 ογτλοῦ. ρασί οὗ {86 {πϊγὰ ΘΘὨΓΌΓΥ : 6 αυοίαβ Ὁ 88 {86 
ἘΡι5116 δὐὐγιθυϊοα ἰο «“΄41π|68 (ὡς ἐν τῇ φερομένῃ ᾿Ιακώβου ἐπιστολῇ 
ἀνέγνωμεν. Ἐα. δ 164 Βυ6, 'ν. Ρ. 3806.)ὺ Ηδποσ ᾿ὑ ἰ8 ρ»γοδαδῖο ἰδμαὶ 
Οτ ρθη ἴθδόθοῦ, ΟἸθαιοπί οὗ Αἰοχαπάγια, πον οὗ [18 Ερι8116. ΤᾺ Ϊ8 
ΒΌΡΡΟΒΙ ΠΟ 158. ΘΟ θα ὮΥ ἃ δβίαἰοιηθηῦ οὗ (ὑδββιοάογαβ, ἃ υτιῖοσ οὗ 
1Ππ6 δἰχίῃ οδηΐατυ, μαὺ ΟἸοπιθηΐ σάν ἃ ΒΑ ΥῪ οὗ {π18 ΕΣ ΡΙΒ16 
(ἐοσοί μον ὙΠ ΟΙΠ6ΓΒ) ἴῃ ἃ τοῦ οὗὨ Π18 ΠΙΟῊ 18. ΠΟΥ͂ ἰοβύ : 10 ἢ88, 
Βονθυοῦ, θθοη ἀουδίρα ΜΟΙ ΟΣ ὑπ6 παπλο οὗ ὕάπιθδ, τὰ [86 ραββᾶσβ 
οἵ (ὐδϑϑιοάογιϑ, 18 ποὺ ραΐ ὈΥ πηϊδίακα ἴοὸγ ὥιμάθ. ᾿γϑῆθθοὺβ βαυ8 οὗ 
ΔΌταβαηι (μα “ λδ τοαϑ οαἰϊοα ἐς ἤγέεπα 95, αοα." (0. Ἡ. ιν. 16. 2.) 
ΓῊθ ΙοΟΚ8. ᾿ἰἶκο δὴ δοαυδιηΐβησα συ ἢ {Π18 ΕΣ ΡΙ81156. Α βίσοπρ' ἰθ801- 
ΤΟΥ͂ ἴο {818 ΣΙ ηρ 186 σίνθη ὈΥ ἴμ6 ο]8 ϑ'γγίαο νϑυβίοῃ οὗ {πὸ ΝΘ 
Τεβίαμχοηΐ, ἴῃ τ ϊοἢ, ΔΙ πουρὴ 1Π6 οἶμοῦ ὈΟΟΪΚΒ ορροβοά ὃψ βοπιὶδ ἃγ8 
ΔὈβοηΐ, [Π18 ΕὐρΙβ6]6 18 οοηίδί 6." 

ἴῃ 116 νυυϊηρβ οὗ Πιοηγδὶιβ οὐ Δ]οχαπάσια ἔμ γα ἃγθ ἔιοο Οἰὐδί] 018 
ἔγομι [818 ΕἸ 8116, --- οὔαρ. 1. 17. δηὰ ν᾿. 1. (Βιοηγϑιι Οροσα, Βοιηῷ, 
1796, Ρ. 32. οἱ 200.) 

Ϊῃ τ1Π6 αριηηΐηρ οὗὨἨ π6 [ΟΠ] ον ὶηρ οοη ΌΣΥ (πὰ τϑοθρίοῃ οὐ [18 
ΤΡΙ81186 νγαβ, 39 ψὸ 866 ἔτοια ΕΘ Ό 1118, Ορροβϑα ὈΥ͂ βοῖῃθ, μαυΐ δἰῦϑυ- 
ὙΥΆΓΒ 10 ὈΘΟΏΠη6 σΘΠΟΓΑΙ, 38 ΤΏΔῪ Ὁ6 Ιδατηθα ἔτομλ «ΘγΌπλ6 ἃπα οἰ 6γ8; 
δηα ἐδ8 1 8:48 118 ρ]δοθ 1 {Π6 ᾿1ϑῖ8 οὗ [86 Νοινν Τδδείδιηθηί. “" ΤὮ18 
18. }δὺ ψν] δῦ το τῖρηΐ ὀχρθοῦ: ἃ τυϊηρ, {|16 Κπόνσῃ αὖ ἢτβί, ορίαϊηβ 
ἢ ΠΟΘ σΘΠΘΓΑ] οἰγουϊαίίοη, δηα (Π6 Κηονίοαρα οὗ {πΠ6 στιτἰπρ δπα 108 
ΓΟΟΘΡ(Οη ρῸ αἰπιοδὺ ἱοροίμεσ. ὙΠ σοπίθηϊβ δηξγοὶυ ὑαῆς [Π6 δηίὶ- 
αν ἡ μιοῖ 1Π6 τυ ηρ οἰαῖτηΒ; πὸ ευἱάφποο σου] 6 ρίνθη ἴῸγ τθ- 
2θοἴπρ Ὁ; 10 αἰ ἴθ γ8 ἴῃ 118 ΨΒΟΪ6 παύυγα τοτὰ {πὸ ΤΌ0]18} ἀῃμα Βρυσιοῦβ 
ΤΊ ησθ μι ἔοσι] ἴῃ 186 παὴβ οὗ (818 “78Ππ|68; δπᾶ {μπ8 118 σταάιαὶ 

ὁ Ἡοροδβῖρραβ, εἰϊοὰ ὃγ Ἐπδοῦίμβ, Ηΐδι. Ἐοο]. 110. 11. ς. 23, Επδο ία8 4180 «ποίθ8β ἃ 
Ῥϑββᾶρο [τσ Φόβερῇα, ἰμδὲ 18. ἢῸ ἰοῆσοσ Ἔχίδηϊ ἴῃ Ηἷ8 ὑγοσῖ8, ἰπ τ ΠΙ ἢ [86 δ νυν δἢ ἢἰδιοτγίδη 
σΟΠΒ᾽ἀ6γ8 [Π6 τη βοτῖθβ νος ἢ ΒΒΟΥΤΥ αοΓ ον ΒοΪπηοὰ ἢἷ8 ΘΟΌΠΙΓΥΙΏΘΠ 88 8 Ἰαἀρτησης ἔοτῦ 
(οἷν πιυγάογ οὐὁἨ Φδίηοβθ, Ὑβοπὶ 88 94118 ἃ τηοβὲ τὶ ρῃίθουβ ρούβοῦ. Ὑπὸ ρϑηυίηθηθββ οὗ 
 οδβορμ8᾽ ἰΘϑυἰ ΠΟΥ 868 66 ααρδιϊοηθα, 80 τμὰϊ πο ταϊίΐδῃςο δὴ ὕθ μἰασοιὶ ἀροῃ 1. 
Οτίροη απὰ Φεγοπιο εἶΐα ἰδ 848 δυϊῃηθηῖίς, ἀηὰ (ΠΟΥ ἅγα ἐΟ]]ονγεὰ ΟΥ̓ ΒίδῃοΡ Ῥθαγβοη, ὑγῆ0 
[8 ἀείδηἀεὰ 8 σαπαΐποηθαβ. Ὦγ, οάάτγίαρο οσοπδίβοσβ ἔΠ6 (οΒΕ ΠἸΟΠΥ͂ οὗὁὨ 7Ο5θρἢ 8. ἃ5 
ὈΠΥΟΥΏΥ οὗἉἨ ογεάϊι; δηὰ 1)γ. Βδβοῃ πΐηκβ τἴμδὲ ΟῚ [86 δοοοιηῖβ οὗ Φοβϑθρῆυβ δῃὰ 
Ἠοροδῖρραβ ᾶτὸ δχίγο!υ ἀπδίουδ. 

3 Ὧν. Ιλγάποτ᾽ Ὑγουκα, ϑνο. γο]. νἱ. Ρῃ. 468---502.; 410. νοΐ. ἰἱϊ. ΡΡ. 868---8384. 100. 
Βδηβοη᾿Β Ηἰβίοσυ οὔ ϑαίηι Ψαπιε8, ργοῆχοά (ο ΗΪ8 Ῥαγαρῆγαβο, ρρ. 1---18. 24, εἀϊ, Μ|- 
ςἾ 4618, γο]. ἱν. ὑρ. 2378---292.Ψ Ὁ 

3 1168᾽5 “Ιβοῖασχα οὐ ἴμο Ηἰδιοτὶς Ἐνίάθποα οὗ τὰ6 ΑΟΣΒουΒὮΡ δηὰ ἸΤγδηβηιβδίοῃ 
οἵ ἴπ9 ΒοοΚβ οὔ τπ6 Νευν Τοβίβιρλθηϊ," ρρ. 56, 57. 

ΥΟΙ,. 1Υ͂. 9 ᾳ 



δ94 7ηϊγοάμςοξίοη ἕο ἐδ Λίειο Τοςίαπιοηΐ. 

Τοοδρίϊοῃ ἴθ ἰο Ὀ6 δοοουπίθα ἴοὼγ ἔγοτα 18 Παυῖπρ,, [ΓῸΠὶ ΘΑΓΙΥ {ἰπι6α. 
θθθη Κπονπ ὈΥ͂ Βοιη6 ἴο 6 ρα παη6 (48 βιονγηῃ ὈΥ [86 ΘΥΤΊΔΟ νογβῖ ), 
δηα {ῃ18 Κηονίοᾶρο μαυῖηρ δὔου να β ϑργοδα τοῦτο 14 6]γ.ἢ}] 

17||. Οοπηπιοηϊαίοῦβ ἃπα ΟΥ̓ [108 γα ΕΥ̓͂ ΠΟ Ππηθδη8 ργΘΘα σΟΠΟΟΥπΙηρ' 
[Π6 Ῥδύβοηϑ ἴο βοτὰ [18 ΤΟ ΡΙ8116 γγα8 δα ἀγεββοά, Β6Ζα, (ανο, ϑεοιίϊζ, 
ἘΔΌγιοιι8, ΒΊΒθοΡρ Τοιλ]η6, δηα Οἰ]ιοΥβ, γα οὗ οριπίοη παῖ 1Ὁ νγδ8 
Δἀαγοεβοά ἴοὸ {π6 θα] ονίησ 9608 ὙΠῸ ΓΘ ἀἰϑρογϑοα 41} ονϑὺ {πῸὸ 
σου. Οτοιυβ ἀπά Πν. 411 Εἰνπὶκ {παῦ 1 γα τυτϊτέθη τὸ 4}} {π6 
ΡΘΟΡΪΘ οὗ 1βγδβὶ Ἰἰνὶπρ ουὐ οἵ πάπα, ΜιΟΠΔΘΙ18 ΘΟ βιάογβ 11 σογίδι ἢ 
{πα “}4π|6ὲ8 σοί [0 Ῥϑύβουβ ΔΙγοδαν οοηνογίοα ἔγοπιὶ « υἀαῖθαι ἴο 
ΟἸΥ ΙΒ δηῖγ ; θὰΐ αὖ (86 βδῖηθ {{π|ὸ ἢ6 Ὀ6]Ι6νΟΒ, 88 [6 ϑΔροβϑίϊα νὴ ῖϑ 
ΒΙΡΉΪΥ τοβρροίθα ὃν {86 «δν)]8 ἴπ σοηθταὶ, {πὸ Π6 τ ϑῃδα ἀπὰ ἀσϑισπεί 
ἐμαῦ 10 Βῃου ἃ 4180 6 τϑδα Ὀγ [86 ἀπροϊϊονίηρ “678, Δηα (πὶ {115 
ἀοβῖση δηᾶ ᾿πἰθηίοη μα βοῖλθ ᾿πῆπθηςοθ οα {πὸ οδοῖοα οὗ Π18 ταδίθ για 18. 
Ὧγ. Βεηβοη ἷἰβ οὗ ορϊπίοη ὑπαῦ {π1|8 Εριϑι1ῖ86 ψγὰ8 δαάγεβοά ἴο τῇς 
οομνογίοα 6.718 ουὐὖ οὗἩ Ῥα]οβίϊηθ ; Ὀυὺ ΥΥ̓ΕΙΌΥ, [ἈΓΟΠΟΓ, δηπα αἴϊου 
πο Μαοκηῖσῃῦ, {ππκ ἃ ψα8 ψυι θη ἴο {Π6 016 «6 υνν 1588} παίοῃ, 
οί ὙΠ ἀπ σψιϊπουΐ 9 υᾶ2θα, ΠΟΙ ΠΟΥ Ὀ6Ι] Ια ΟΥ ποῦ. 1718 
ορίηϊοη 18 στοιηαθα οἢ Βοπ16 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ἴῃ ἴδ6 Ηγβὺ ἴθ ὑυθῦβ68 οὗ {Π6 
Τουτί σΠαρίου, δηά ἴῃ {Π6 ἢγβί ἔγθ νϑῦβθβ οὗ 186 δ οπαρίοσ, τ μιοῖ 
ΠΟΥ δυρῃροϑο ἴο Ὀ6 ΔρΡὈ]108016 ἴὸ ὑπθθ]θνοῦβ οαἱγ: ρυῦ νὰ {πη Κ, 
σὴ ΒΙΊΒΠΟΡ ΤΟμλ]η6 δηα οὐμοσβ, {παὺ ἴῃ {Π686 ρᾶββαρθβ (Π6 ἀροβί]ς 
αἰ ἀθ8 ΤΠ γον ἰο {Π6 στοαῦ οογγαρίϊοηβ ἱπίο σοῦ [πΠ6 ΗοΌτγοινν 
ΟἸὨγιβίδπβ πααᾶ ΓΆ]16ὴ αὖ τπαΐ {πλ6. 

ἴι ἀοο8 ποῦ δρρϑαγ φῬγοῦδοϊα ἱμπαΐ πιο σψουὰ τυὶῦα ρατὶ οὗ [18 
ἘΣ ρ18116 ἴο θ6]1ανοσγθ, ἀπαὰ ρμαγῦ ἴο Ὁ 6] ον οσβ, σου  ΔΏΥ τ ΘΠ ΟΝ ΟΥ 
ποῖσε οὗ ἰῃδὲ ἀἰϑιϊποίίοη. [86 βῇοι ἃ αἰδοὸ Ὀ6 στοιῃοθιηθογοα, ἐπαὶ {818 
ἘΣ ΙΒΕ16 σοη δ! 8 ΠῸ ρθπογαΪ ἀτρυϊηθηίβ ἔὸσ {π6 γα οὗ ΟΠΥΙΒΌ ΔΗ, 
ΠΟΙ ΔΠΥ Ταργοοῦ οὗ {Π086 γ8ο γοἤιβϑοα ἴο δι γαοο [Π6 (ἀοΒρεὶ; δηΐ, 
{πογοίοσο, ὑπουρῇ Βιβῆορ ΤΟ] 16 δατατῖβ ἐπαῦ {Π6 1πβογϊρίϊοη “ 0 {ΠπῸ 
ἔναῖνο ὑγῦ68 {πα΄ῦ ἅγ6 βορίίαγοα δοτοδα ἢ ταῖρῇηϊ σομμργοποηὰ Ὀοιἢ αἢ- 
Βα Πθνιηρ απὰ Ρ6]]ονιηρ 6 γ8, γοῦ 6 18 οὗ ορ!ηΐοπ {140 1Ὁ νγᾶβ ἰητοπἀοα 
ἴον {86 ἥμοπονίηρ 6) ΟἸ]Υ, δηα {παῦ δὲ. «4π|65 ἀἸὰ ποῦ Ἔχργοϑβυ 
ΤΔΚα ἰδ αἰβου Ἰπαΐοη, θθοϑιιδ ὩΘΙΠΟΓ ΠΘ ΠΟΥ ΔΠΥ ΟἴΠΟΥ ΔροΟβι16 
δσοσ ὑμπουρὶς οὗ υυιτηρ ἴο δὴν Ὀαΐ ΟΠ σιβύίδη σοηνοσῖβ. “Ἅ ΤΏ οδ]οοὲ 
οὗ 186 Δροϑβίο ρα] ΕἸ 18.168, δα ἔα ΠΟ. ΟὔΒΟΣν ΘΒ, “ς γα ἴο οοπῆττῃ, ἀπὰ 
ποΐ ἰο σοηνοσὲ; ἴο οογγθοῦ παῖ 88 δ 88 ἴῃ ἰῃοβ6 Ἐο ἀϊα Ὀο]ανο, 
ΔΩ ποὺ ἴῃ ἰμοβα ψὸ ἀἸὰ ποὺ Ὀ6ῖιθυθ. Ὑπὸ δθηβα οὗ ἴπ6 δῦονυβ 
ἸΠΒΟΣΊΡ(ΟΙΏ 866 Π18 (0 δ ᾿ϊἸπηϊ64 ο 186 Ὀ6]Ἰονίπρ' 9) 6νν8 ὈΥ τ μαὺ [0]1ον78 
Δἰπιοϑί ᾿τητηθαϊδίοϊν, “ ΤῊΘ ἔσια] οὗὨ γοὺγ [1 ποσοῖς ραίϊοηοο. (]. 8.) 
Απάὰ δρηΐϊῃ, “ΜΥ Ὀγοίβγθη, παν ποὺ {μ6 (ἍΝ οὗ οὐν Ιμοτὰ «6ϑιι8 
Ομ γῖϑι, [86 Ιμοτὰ οὗ ρου, σι ταβρθοῖ οὐ ρογβοηβ.᾽ (11. 1.) Ὑδϑθ 
Ρϑ88βδρ68 δομία ποὲ Ὀ6 διἰἀγθβϑϑα ἴο ἀμ Ὀ 6] ον σβ.ἢ 5 

} ὝνγοροΙ]65᾽8 “ Ηϊδιοτὶς Εν ἄθηςο,᾽ Ρ. δ7. 
1 ἰβ γ͵ } Κπονγη ἐμαὶ Μαιτη ΤῆοΥ, ἴῃ [6 Θαγ] ον Ῥατγὶ οὗἩ [6 Ἐοίοτιηδίίοη, βροκο ἱπ 

ἃ 5]. ητπρ ΠΙΔΉΠΟΥ οὗἁ 1ηἴ8 ΕΡί 5116, ΒΟ μ6 σΑ]]οὰ δίγαπιίποα ερϊείοία, ἃ ΒΊΓΑΨΥ ὀρ ςτ6, 
δη ὀχοϊυάοά 1 δἱ ἢγβί ἔγοπι ἴπ6 βδοσγθὰ σδῇοη ΟἹ δοοοιηΐῖ οὗἁ ἰϊ8β Βα ρροϑοά σοῃπιγαοιίοῃ οὗ 
8... Ῥααὶ σοησοτηϊὴς τῃ6 ἀοοιτίπα οὗ πε βοδιίοη ὈΥ Καί τἢ, Ὀὰ 1 τλογα τηδίισο Ἔχρογίεπεος δηὰ 
ἀΘΟΡΟΥ ΤΟΒΟ ΓΟ ἱπάπορα πΐπὶ ΒᾺ ὈϑΟ ΘΠΕΥ͂ ἴο ΤΠ ΟὟ ΠΐΪ8 σΟΧργοβδίοηβ, ΟἸΒΟΓΒ (οἰϊον εἀ 
Ηἷπὶ ἰπ 118 ἡ ἀστηοηΐ, ἔοττηοὰ ὙΥ ΠΟΙ οα φμδ᾽εοίίνε στοιιηάβ. 

2 Βίβῃορ Τοιμ θ᾽ 8 ΕἸοτησμΒ οὗὨ ΟἸσὶβείαπ ἽΒΟΟΙΟΜΥ, Ρ. 472. 
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ΤΥ. ὙΠ ἀδβῖσῃ οἵ {Π6 ἀροβί]α “}ἀπι|68, πὶ τὶ ηρ (Π18 ἘΡΙ8616, τ 
ΠΊΔΥ ΟΟ] δοἴ, ἔτομι ἃ Θομϑι ἀογαίοη οὗ 118 σοηξοπίβ, ἴο [6 88 ἔὈΪ]ΟΥΤΒ : ---- 

Εϊγϑέ, ἰο ρσγϑνπὺ {86 “6 ῖϑῃ ΟἸγΙβδη8 ἔσομαι ἔἈ]]Ππρ; Ἰηΐο [86 γίσαβ 
ΜΓ ΙΟἢ Δρουπἀρα δηιοηρ {π6 “608; Β0 ἢ ἃ8 ΓΔ 1π ῥσοβρου νυ, ἰπι- 
ΡδίίθποΘ ὑπάθῦ ΡΟΥΘΓΥ, ΟΥ̓ ΔΩΥ οἴδασ αἰ] οἴϊοη ἢ ἀπ ΟΣ ΠΥ τμουρ ίβ 
οὗ (ἀοά, ἀπ τποῦα ρα ου]ΑΥ]Υ ὉΠ6 ἸΟΟΪῖησ ὉΡΟῚ πὶ 88 {πΠ6 δαΐμοῦ 
οὗ τόσα] δυ!]; ἃ να]υϊηρ Ὁμθηβοῖνθθ οὐ {μ6ῖῦ αι, Κπον]θᾶσθ, ΟΥ 
τισῃῦ ορὶηΐοπ, πιποιυΐξ 4. νἱγίαοιιβ Ργδοίϊοα ; ἃ ὙΘΥῪ ΟΥΓἾ ΠΑ] ραγι]ν 
ἴον {{|ὸ στῖοῖ, δηα ἃ σοηῃίοιῃρί [ὉΓ {Π6 ΡΟΟΥ; δὴ αβοοίδίίοι οὗ Ὀαεΐϊησ 
ἀοοίογϑ ΟΥ ἰδδοῆ τ; Δ υ]ρίηρ Ῥάββῖοη πα ΓΑΒἢ ΒΏΡΘΓ, ΘΩΥΥ δᾶ ὑπ- 
ΘΠΑΥΙ Δ ΌΪΘΠ 6688, βΓ16 μα σοπίθηϊίοη ; δρυδίηρ 86 ποῦ ]6 ἐλου γ οὗ 
Βρθϑοῖ, δπα Ὀοϊῃσ συμ] οὗὨ [Π6 νιοθ8 οὗ (π6 ἰοηῆσῃαδ, Ββοἢ 88 συγβὶηρ; 
ἃπηα Ββυγθασηρ, Βίαπα ον δηα Ὀδοκυιηρ, δπα 411} σταθῇ απα ἀηρυλταρά 
ΒΡΘΘΟ 68 ἡ μαΐθνοσ. ὅο, Π|Κουσ]β6, ἢ6 σοί ἴο οδαύοη {ποτὰ ἀραϊηδβί 
σΟΥ̓ΘΙΟΙΒΏ6Β8 8 πα ΒΘΏΒΙΔΙ ΠΥ, αἰβίγαβίϊηρ {Π6 ἀϊνίηθ σοοάηαββ, πορ]θοί- 
ἴῃρ᾽ ὈΓΔΥΘΙ, ΟΥἩ ργαυΐηρ ὙΠῚῊ πτοηρ ν᾽ 78, Δηα {86 ψδηΐ οὗ ἃ ἀϊι6 
Β6η86 οὗἉ {Π6ῚΓ σοηδίδηὐ δηα ᾿τητηθαϊαίθ ἀθρθηάθηοα ἀροὰ (οά, 

ϑεοοπαϊΐν, ἰο βεὺ {Π6 “6 18} ΟἸσιδδπβ τῖρῦ δ ἴο {πὸ ἀοοίτίπα οὗ 
7μδιυπεαξίοη ὃν αϊ. ΕὟΥ 88 16 Ὺ σψϑγα ποὺ ἴο 6 81Π6α Ὀγ {Π6 
ἔαιο, Ὀὰὺ ὈΥ [6 τοί Βοα ρῥγοροβϑά ἴῃ ἴπ6 (ο8ρ6], δῃα {Ππῶΐ τροῦῃοα νγ88 
δι: ἃ ἴο Ὀ6 ὧν “αὶ ιοἰἑδομέ ἐἠτ τοογὰς 0.7 ἐ]ιο ἴαιο; [6 Υ, βοπλο οὗ ἰῃθιη, 
νΘαΚΙν, δηα οἴδοσβ, ρουϊαρθ, ν᾿] Ἅ}]γ, ραγνογίοα ἐμαὶ ἀἸβοονογυ ; δπά 
ΘΓΘ ἔὉΓ ὑπαογβίδπαιησ, ὈΥ ἔα! ἢ, ἃ Ὀάγο αββϑηΐ ἴο {π6 γαῖ, οὗὨ {Π6 
αἀσοβροὶ, πψιβουῦ ἐμαὺ Ἰνίπρ, ἔγα}, δηᾶᾷ ὀνδηρα] οὶ ἔλ1Π, π ἰῇ 
““ ψογκοίῃ Ὀγ ἸΙονβ," δῃά 18 γοαπιγοᾶ οὗ 4}} (πὶ σου] Ὀ6 βανϑά. 

Ταϊγαάϊν, ἴἰο ἱπυϊπλδία ἀπίο βαοῖ οὗὨἨ [ῃθηλ 88 Ἰαθουγθα ὑπ ογ βΒι οἴζη 688 
ΟΥ ΔΩΥ͂ ὈΟΟΙΪΥ ἀἰβογάουθ οοοδϑιοηθα ΟΥ̓ {Π6}Σ οὐηγθδ, {παῦ 11 {ΠΟῪ 6 ΓΘ 
ῬΘηϊοηΐ, [Π6ῪΥ ταϊρῦ ΠΟΡΘ ἴῸΣ ἃ τα γαου]ουῦβ ουΓΘ. 

Τοιγίλίν, ποῖον δηα ἃ Ῥυϊποῖρα] σϑαβοη οὐἁ δ, «ποθ 8 τυ ϊην 
{π15 ΕρΊβιῖα ἰο 186 6188} ΟΠ γιβαπβ αὖ {Π18 πὸ 88, ἴο ργανοηΐ 
{πεῖν Ὀοϊησ ἱπηραϊδηῦ ἀηάον {Ππ6]Γ ργθβοηῦ ΡθΥΒΘΟ Π]ΟΠΒ ΟΣ ἀαΥΚ ργοὸ- 
ΒΡΘοΟΐίβ; δηὰ ἰο βυρροτί δηα οοτηξογξ μθῖὰ, ΟΥ̓ ἀδβυσιπσ {πο πὶ {πα 
ἐμ σοπιΐπφ 9 ἐδ Ζογὰ ισαβ αἱ μαπά, ἀπια {ππὺ8 ἱπιργοβϑίηρ οα ὑΠοηὶ 
μαΐ {ΠΟῚΣ γὰρ ΠΟΡ6 τγ88, --- ἃ ροϊηΐ, {π6 Δρργθβθπβίοη οὗ ψ ὶςἢ 
γγὼ8 ΑἸ ἤουΪς [0 πλὴν πὸ δ Ὀοϊοησοα ἰο (ἀοα ̓Β δποίθῃϊ θαυ] Υ 
ῬΘΟΡΙΟ. 

Ὗ. Οὐομίουμαθν τὴ (μὲ8 ἀοδῖσῃ, {πΠ6 ΕἸρΙ8016 ἀἰνι 468. 1861 πο 
ἴλγεθ ραγίβ, δχοϊυβῖνϑ οὗ ἐμ6 ἱπίγοἀποθου (1. 1.); νἱΖ. 

ῬΔΑΕΤ 1. οοπίαϊης Εχλονίαξίοηϑ, 

1, Τὸ )ογι] ραϊζδησα υηᾶδσ ἐγῖα]β. (1. 2---4.) 
2. Το δβὶς ψίβάοπι οὗ αοά, ἴῃ ἔλιἢ, πα πὶ ἢ δῃ ἀπνανοσῖηρ τιμᾶ. 

(6---8.) 
3. Τὸ Βυπη]γ. (9---11.) 
4, Τὸ ὀομϑίβῃου ὑπάοσ ἐθιηρίδομβ, ᾿ὰ  Ιοἷ Ῥατὶ οὗ {π6 ΕἸΡΙΒ116 

[Π6 Δροϑβϑὲὶα βῆονα ἐμαὶ (ἀὑοά 18 πο ἰπ6 δυΐμοῦ οὗ βίῃ, θυΐ {86 
ΒΟΌΤΟΘ 8Πα ρΊνοΣ οὗ δυο ροοά. (12--- 18.) 

ὅ. Τὸ τϑοϑῖνγα ἴπ6 οτά οὗ ἕκα ὙΠ τηϑοίκηθββ, απά ἰοὸ τοάσοο εἰ 
ἴο ῥγδοίϊοοθ. (19---27.) 

4ᾳᾳ 3 
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ῬΑκτ 11. δοηβιιγο5 απα σοπαοηιΉ 8, 

Ί. ὕπάαιυεο τεβρϑοῖ οὗ ρϑύβοῃβ ἴῃ {Π|6]ν το] ρου 8 ἈΒΒΘΓΆ]168, τ ΕἸ Οἢ Ἐπ 
σΟΠΙΓΑΤΥ ἴο {π6 ᾿ατν οὗὨ ἰονϑ. (11. 1---9.) [10 16 [πὴ βδονῃ {μαῖ 
16 νὰ] ὑγαμβργθβϑίοι οὗ Ομ σοιηγαδπαπηθηΐ νἹο]αίθβ [ἢ 6 ὙΠ 0]6 
Ἰανν οὗ ἀοα. (10---12.) 

2. ΤΉΘΙΓ ταϊβίδςθη ποίϊοπβ οὗ δ ϊβολίζοη ὈΥ͂ δὶ ἢ ψιοὰῦ Τοσ ΚΒ : 
{Π6 86. τϊδία καθ ἀγὸ οογτθοίοα δηᾶ 1] υϑεγαϊθα ὈῪ 0[Π6 Θχδιιρ 68 οὗἁ 
ΑΡναπα πα ΒδδὉ. (11. 13---20.) 

8. ΤΠ6 αἰοοίαίοη οὗὨἩ Ὀοὶῃρ ἀοούογβ οὐ ἰθδοθοῦβ οὐ {ποῖν τ ]σῖοι ; 
ῸΓ 848 4]1 ἂσὸ οδηβθι8, Ὥοσθ οὐ 1688, 80 ν]6659 ἴῃ διιοἢ ἃ δα 0 ἢ 
νου ]ὰ μ6 {16 τρογο ἀρρταναίθα. (111. 1, 2.) Ηδποο {Π6 Δροβῦ!α 
Δ κ68 οσσββίοη (0 βῃονν [Π6 λι4] οἴδοίβ. οὐ δὴ ἀπρυια]θα ἰοησαθ, 
τοροίπον τ} ἋΠ6 ΔΙ ΠΟῪ ἀπα ἀυίγ οὗὁὨ σονογηῖηρ τ (5---12.); 
Θηἀ οοηΐγαβίβ ἴῃ ἃ τηοϑὺ θαι 1{Ὁ] τηδηποῦ {Π6 παΐαγο δηα εἴἶβοῖβ 
οὗ δαυ}] Υ δπα Ποαυ θη νν]8Βάομι. (]---18.) 

4, ΓΒοβο ῃο ᾿πάἄαϊΐρσα {Π6ῖγ ᾿88 ἈΠ Ῥαββιοηβ. (ιν. 1---ὖ.) 
δ. ΤΏ ρῥγουᾶ, ψῆο ἃ δσβογίβα ἴο σϑρϑηΐδῃςσθ δῃα β Ὀ Ἰβ8ι0ὴ ἴἰο 

6αα. (6---10.) 
6. (ὐδηβουϊοιιβποθβ δηαὰ ἀοίγαοίϊοη; ϑηποχοᾶ αἴ χοῦ οηβ ἴο 

᾿ητηθαἰαία δηα οοηδίμπῦ ἀδρομάσποα ἀροὰ (οά, οπέοτσοθα ὈΥ οοη- 
ΒΙἀογί]οη8 οὗ [86 βῃογίποββ δῃα ὉΠΟΟΥΔΙ ΠΥ Οὗ {πΠ6 ῥτοβθηῦ 116. 
(11---1 7.) 

7. Τίιοβο ψῃο ῥ]δοθα υὑπᾶπο το] δ πο6 ΠΡΟῚ {πο ὶγ ΤΊ 68. (ν. 1---θ.} 

ῬΑΒῚ 11]. οοπέαϊμ8 Ἐπλοτγίαξζίοηϑ απα Οἰαμίϊοη ; νἱΖ. 

1. Αἢ οχμοσίαϊοῃ ἴο ραίϊθῃοα πα πλθοῖηθββ ὩΠΑ͂ΘΓ {γ1α]8, ᾿ὰ {Π6 
Βορο οὗ ἃ ΒΡΘΘαΥῪ ἀ6]νογϑμσα. (ν. 7--1].) 

2. ΑΑἍὄ σαυϊίοη ἀραϊηδὺ βιυσοασὶπρ, ἀμ δὴ ΔαΙΠΟΠΣΠΟῺ [0 ῬΓΑΥΘΓ 8πα 
Ῥσϑῖβθ. (12, 18.) 

8. Οοποογπίπηρ υἱβι(ηρ {Π6 816, δῃᾷ {π6 ββίοδου οὐἹὨ ργαγϑγ. (14 
--- 18. 

4, Αἡ : ΠΡΒΕΝΤΕ [0 αἰζοταρύ [Π6 σΟΠ ΘΓΒΊΟῺ οὗ β ΠΏ6ΓΒ, δηα [86 
ΤΟΟΟΥΘΙῪ οὗἩὨ [πον οἴοπαϊπρ Ὀτοίδγοη. (19, 20.) 

ΥἹΙ. Τηῖβ Εἰ ῥἰδι16 οἵ “8π168 18 ὁπ6 οὗ {π6 τηοβῦ ρα ῃθῦϊο δηά ᾿πδίγας- 
ἔνα πὴ (86 Νοιν Ταδβίδιηθηΐί. 108 βίγ]6 ροββθβδ8β 41} {μπαΐ θϑδι Ὁ] δπα 
εἰερδπύ βιΠ } ΟἿ Ὑ π ΙΟἢ 0 Θπα  ΠΘΉ ΠΥ Ομαγδοίθυῖβοβ [ἢ 6 βδογθα νυ σλίο γα, 
Ἡανίηρ Ὀθθη ψυχιθη νυἢ {π6 ἀοδιρη οἵ τοία πρ ρϑγιου αν ΘΥΤΟΓὄὀ 
ΙΟἢ δαά Ὀδοη ἰπίτοάμποοα δμοπρ {μ6 “ον ϑμ ΟΝ γιβεδηβ, 11 18. ποῦ 
ΒΟ Τρ] οί 1 (6 μϑοῦ]αν ἀοοίτγι 68. οὗ ΟΠ ΓΙ ΘΠ 88 ἴπ6 ΕΡΙΒ0168 
οἵ Ῥϑυὶ], οὐ πάθεα 88 π6 οἴ μοσ δροβίο!οαὶ ΕΣ ρ᾽8:168:; θαΐ 10 Θοπίδιη8Β 
81} Δ ΠΔΪΓΔ]6 ΒΌΙΩΠΊΔΓΥ ΟΥ̓ [086 ργϑοίϊοαὶ ἀυῦι68 ΒΟ ἢ ἀγα ἱπουμηθοηί 
οἢ 811} Β6  θνοσβ, πα ΒΟ 10 ΘΏΟΓΟΘΒ ἴῃ ἃ ΙΏΔΏΠΟΙ ΘΑΌΔΙ]Υ οἰοσαηΐ 
δηα αδοϊοηδίε. 

1 Βοπδοη ΒΒ Ῥχοίδοο ἰὸ ϑδϊπὶ 9 68, Ρῃ. 14-90, Μοϊηϊ μι Ῥτοΐβοο, βοςοῖ, ὃ---4. 
ΜΊςοΠδΔο] 8, νοὶ]. ἵν. ὑρ. 392---314. ῬΙΩΙ [πἰτοά. δὰ Νον. Τϑδὶ. ὑρ. 67---9. Ἠδγινοοῦ 9 
Ιηιτοά. το ἴπ6 Νον Τοβῖ. νοὶ. ἱ. ὑῃ. 316---220.{ Ηοϊάορχον, Ἐπομί τά. Β]0]. ΡΡ. 612---617. 
ΠΛΉΡΕΙΣ Ἡετπιδηραίίᾳιιθ Βδοο ἴοχα. ἱΐ. ὑΡ. 68---72. ὅ600 δἷδο Ηιρ Ιηϊτοάπομον, 
1} Φ λον ᾿ 
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ΟΗΑΡ, ΧΧΥ͂Ι. 

ΟΝ ΤῊΣ ΕἸΒΒΥ ΘΈΝΕΈΑΙ, ἘΡΙΒΤῚΒ ΟΕ ῬΕΤΕΕ. 

Ϊ, Β΄:ΜΟΝ, βυζῃδιηθ (δρῆδβ οὐ Ῥαείϑν, ψ μοι Δρροϊ]αϊοι εἰρη! ῆθβ ἃ 
δίοῃιϑ Οὗ στοοΐζ, 88 (ἢ8 βοὴ οὗ “οηδβ οὐ Φοπδῇ, δπὰ γγ88 θοσῃ δ Βοίἢ- 
δαϊά4, οὐ ἰῃ6 οοαϑί οὗ {πὸ βοα οὗ Ὅὅ411166. Ηδ Παᾶ 4 Ὀγοίβοσ, οδ᾽]οά 
Απάγον,, ἀπά [ΠΟΥ 701 ΠΟΥ Ρυγβιοά (μ6 οοσαραίίοι οὗ ββιιδττωθῃ οἡ {παῖ 
Ϊακθ. ὙΠθ86 ἴνο Ὀγοίμουθ ΓΘ ἤθάγοῖβ οἱ Φόοδη (86 Βαριϊδὲ; ἔγοτα 
ὙΠΟ86 ΟΧΡΓΘ88 (ΘΒ ΠΟΥ, ἀπ {Π6ῚΣ ΟὟ ῬΟΓΒΟΏ4] δοηγουβαίου ὙΠ 
688 ΟἸτῖδί, ΠΘῪ ογα (ΠΥ σοηνιηοοα {μαῦ 6 88 116 Μοββιδῃ 
(οιῃ 1. 83ὅ---42.); δῃα ἔχοι ἐπ|8 ἐπι 1Ὁ 18. ργόθδῦ]6 {παῦ {πο Ὺ παά 
ἰγοααθηΐ Ἰη οΥΟΟΌΓΕΘ τ ΟἿ αυϊουγ, δηα ΜΈΓ τ 1 65868 Οὗ Βοπιθ οὗ 
{16 τηΐγαοΐθ8 σου ῦ ὈΥ Εἰτα, ραγῦ οι] αν {παὲ Ροτίοσιπθα αἱ μπᾶ ἴῃ 
(1411|166. (Φόμὰ 1). 1, 2.) Βοῖῃ Ῥοίοσ δπά Απάγον βθεῖλ ἰο ἢᾶνθ 
[Ὁ] ονοα {μοῖρ ἰσαάθ ἀπ} 7688 ΟἸγιβ οὐ] θα ἐμαὶ το “ (ο]]ονν μη), 
τη ἀνὰ ἴο πιδκα ὑΠπ6ῃὰ θοίἢ ““ ββῇ θυ οὗ πχβῃ." (Δία, ἵν. 18, 19. ; 
Ματκ τ. 17.; Τυκο ν. 10.) Ετοπι {818 (ἴθ {πον θδοᾶπηθ 18. δοπὰ- 
ῬΔΠΙΟΠΒ, δηἀ ὙΠ θη Πα οομμρ[οἰοα (ῃ6 πυμῦοσ οὗ [ΐβ ἀροβί]θβ, 1Π6 
ὙγΓ6γΘ ΠΟ] ἀ64 δπηοπρ' (Ποη. Ῥοίογ, ἴῃ ραγ οι δῦ, ν᾽'α8 ποπουγοϑα νεῖ 
ἢ18 Μαβύθυ 8 ἱπυ πιο ῦ, ᾿οροίβοῦ ψῖ Φαμ68 ἀπά ΨΦομη. ὙΥ̓Ὰ {πθπὶ 
Ῥείδθσ νγαβ ργαβϑηΐ, ἤθη οὐγ Ἰμογὰ σοϑίογοᾷ (86 ἀδυρθ ον οὗ Φαίγιδβ ἴο 
1" (ΜΙ ΆΓΚ ν. 87., Κα νἱ, δ61.); τ βοη Π6 νν88 ὑγαπββριγοα οἡ {πὸ 
τηουηῦ (Μαίί. χνὶ!. 1., Μασκ ἴχ. 2., [6 ᾿χ. 28.), δὰ ἀυγίηρ 818 
ΔΘΌΒΥ ἰὴ ἴΠ6 ραγάδῃ (Μαι. χχυὶ. 86---ὅθ., Μαγκ χῖν. 82--- 42.):; δπὰ 
ΟἹ νΑΥΙΟΙΒ ΟΠ ΘΓ οοοαϑίοηβ Ῥοίογ γϑοδινϑα ρθοῦ δ γ πραγ κ8 οὗ 818 Μαδίθι Β 
ΘΟ ἤάσδηοθ. Αὐ {μ6 ἔπ βοὴ Ῥαϑίθσ 88 οαἹ]]οὰ ἴο [Π6 βδροβί!θϑβϑὶρ, 
ἢ6 νῶ8 Ἰρλγτῖ θα, 84 Β66Π18 ἴο δνα τοιηουθα, 1 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ, τομαὶ 
Βείμβαιάα ἰο Ολρθγηϑιμ), ν᾿ ἤθσα μ18 16 Β ἔλπἷν στοβιθα.} 10 ἂρ 
αἶδβο ὑμαΐ στ βθὴ οὐγ ]ωοτγὰ Ἰον ΝΝΑΖΑγθία δπα οαηα πᾶ ἄν οὶ αἱ δροῖ- 
ηἡδυπ) (Μαι. ἴν. 13.}, [6 ὕοοῖκ ὑρ δῖ8 οοσβδίοηαὶ γθβῖ θηοθ δὲ Ὁ οὔδυ Β 
ἤοιιβα, ἈΠΟ Σ [86 ΡΘΟρΪΘ τοβογίθα ἰο ᾿ϊπι. 

πὶ 86 δνδηρθ)οδὶ ᾿βίογυ οὗ {π18 ἀροβί]β, {πὸ αἰβεϊηρυ βμῖηρ ἴθδ- 
ἴυΓΘ68 1ἢ 18 ΟΠΑΥΔΟΙΘΥ ΔΓΘ ΥΘΕΥ͂ ΒΊσ Δ }}ν ρογχαυθα ; δηα 1ὖ 1Π Ὧ0 51|8}} 
ἀδρτθθ ϑημϑηο668 [ἢ 6 οτο 1 }}}γ οὗ (π6 βδογοᾶ μιβίογίδηθ, {πᾶὺ {ΠΥ μᾶνθ 
Ὀ]Θπαοα βου ἀϊδαιϊδα βανοσαὶ ἐγαὶίβ οὐ ἢ18 ργθοὶρἴδῃοθ πα ργθ- 
Βαπηρύϊου, νι 0Π6 ΠΟΠΟΙΓΑΌ]6 ὑθϑυϊ πο Ἡ ΒΙοΘἢ ὑπὸ παγγαϊίοη οὗ ἔλοὶβ 
αἴἴογαβ ὕο {Π6 β' Ποου Υ οὗ ὨΪ8 αἰϊδομτηθηΐ ἐο (Ἰγ]δὺ, αηα [86 ἔβγνουγ οὗ 
[18 Ζϑαὶ ἴῃ {86 ολιδβα οὗ δ Ὀ]οββοά Μαβίοσ. Ηἰβ ἀγάουγ δηὰ ἰογιγαγά- 
ΠΟΒΒ ΓΘ Δρρδγθηῦ ΟἹ ΤΩΘΔΗΥ͂ ΟΟΟΑΒίοηΒ. Ηθδ ἴδ {μ6 ἢγδί ἴο ΤΣ ΡΙΥ ἴο ἃ]]} 
αυδβίίοηβ ρσοροβθά Ὀγ ουγν [μοτὰ ἰο {π6 τ μο]6 οοἸ]οο να Βοὰγ οὗ ἀ15- 
ΟἾ}0]68, οὗ ψ μος νγσα ᾶνθ ἃ τυθιρογΆῦ]α ἰηβίδηοο ἴῃ Μαίί. χνὶ. 13--- 16. 
Ης Πιοβιίαίθθ ποῦ ἴο σεῦυκο οὖν [μογὰ Πἰταβο , ἤθη μ6 Βγεῖ δππουπορα 
᾿18 Ταΐαγο βυβοτίηρβ. ΤΟ ἀγάουν οὗ 18 βρί γι 18 βιγ Κρ ονυϊπορά 
ἴῃ [8 σϑηίασίηρ ἴο αὶ κΚ οὐ {86 868 ἴο πιδοῦ μἰ8 Μαεβϑίεγ (Μ ῖΐί. χὶν. 
28---31.); δηὰ 8}1}} ἤοσγα ἀθοϊβίγ θυ ἐπ ἰδ οοπάποξ τον αγάθ {π6 δῖρἢ- 

᾿ Βαϊ 560 88 ἴο [πΐ8, δηὰ οπ ἴΠ6 Ἰαχία-ροπϊοη οὗἨ Βοιμεδία δῃὰ Οαρογηδυιη, ἀπὰ ἐμοῖς 
ἔγιιθ ἸΟΟΔ 168, ἃ ΡΆΡΟΓ ὉΥ 8. Ῥ. Ὑτεζο 168 ἐπ (6 Οδιηντίάρα δυυγιδὶ οὐἨ ΟἸλδβεῖοαὶ ἀπά 
δεαογθὰ ῬὨΠ]ΟΪΟΩΥ ἴον ὅππο 1856. 

2 Το ἰν. 40.; Μαῖίὶ, υἱι, 16. χυὶϊ. 24---27.; Μαγκ ἱ, 82. 84. 
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δὅ98 Ϊαινοάμοξίοπ ἕο ἐλο Λῆοιυ Το αηϊοηξ, 

ῬΥϊοβ  Β βοσναηΐί, βοὴ 6 βπιοία ὙΠ 1118 βυγοσαά, δηα τνμβοβο γσῇῦ οᾶγ 
δα οαἱ οἱ, ψ δὴ {Ππ|Δ «6 ]ϑἢ ΟΥ̓ΊΘΟΥΒ γαῖα δρουΐ ἰο Ὡρρυθῃϑπά ουὖ 
Τ,οτά. Ηἱ8 ῥγοβυτωρύοη δηα βαὶποοηβάθῃοθ βυ ΠΟΙ ΘΕ ἈΡΡΘαΥ ἴῃ 
Ἀ18. 8016 Π}1}} Δϑβθυθγα 008 ὑπαὶ δ6 σου ΠΕΥΘΡ Ὡραηοῃ 18 Μδβίου 
Μαῖῦ, χχν}. 83.); δπὰ ἢ18 θα Κη 688, ἴῃ ἢ]8 βυδβεᾳυδπΐ ἀθηϊδὶ οἵ 
᾿γιβὲ : ἔοσ, ἱμβουρῆ Ῥαοίοσ ὉΠ] ονγθα Ὠϊπὶ ἴον οἵ᾽ ἰο [π6 ΠΙρ -ργίθδί δ 

Ρδΐδοθ, θη 8}1} ἐπ6 οὔποὺ ἀ 86 1}0168 ἔοσβοοίς ῃϊπὶ δῃα 866, γε Β6 (᾿γῖος 
αἰϑουγηθα πὶ, 680}} {16 ὉΠ6ΘΓΣ ΟἸΓΟαηβίβη68 ΟὗὨ ΡΘΟΙΠ δ ν ἀρρτανδίουη,ἶἢ 
10 ἀοο8 ποΐ δρρϑᾶγ {μαΐ Ῥοίοσ [ὉΠ] οννοα Ομ σιϑέ Δπν {Ἀγ ΠΟΥ ; ργοῦδοϊυ 
ΤΘΙΠΊΟΥΒΟ Πα βῇδηηθ ργουθηίθα ἢϊπι ἔγοπὶ δἰζθπμάϊηρ {Π6 ογιοἸ ΧΙ θη, 88 
να πὰ 8ι. δοϊιη ἀϊά, Οπ {μ6 ἀαγ οἵ (Ἀυῖδι β σοϑ σοι, δἴνοῦ 
ΔΡΡροδυιηρ ἴο Μασυ Μαράαϊθη δπα βοπὶθ Οἵ Σ σσοιηθη, [6 παχὺ Ῥϑσϑοη 
ἰο Ποῖ ἢ βῃονγθα δ πη86} ψὰ8 Ῥοῖθσ. ΟἹ δηοΐμοσ. οοοδδίοῃ 
(ϑοβη χχὶ.) ουὖῦ 1ωοτὰ δἤογαθα μἴπὶ δῇ ορρογίυπιν οὗ {μσῖσθ ρῥγχοΐδϑβϑ- 
Ἰηρ; Ὠ1Β Ιονα ΤΌΣ ᾿ἷμπι, δηὰ οβαγροα ἢϊμι ἴο ἔθϑα [Π6 οοκ οὗἁἩ Ομ σῖβί νι 
ΒΑΘΙΣΥ δηα θη Θ 688. 

ΑΥ̓ΟΥ οὖν βανίοιι 8 δβοθηβίοῃ, Ῥϑίδυ. ὑοοὶς δὴ δοίϊνθ ρμαγί ἴῃ [86 
αἴἴαιτβ οὐ {μπ6 ἱπίδηξ οἤυγοῦ. [Ὁ γᾶ8 Β6 ψἘ}Ὸ ῥστοροθϑὰ {μ6 α]βοίϊοῃ οὗ 
ἃ ΒΌΘΟΘΒΒΟΣ (0 {Π6 ἰγαοῦ 488 (Αο(8 1, 1ὅ---26.). ἀμ ὁ {Π6 Θηβυϊῃν 
Αγ οὗ Ῥαεπίθοοθί ἢ6 ργοδομοα Ομ γιδὺ βὸ οἴϊδβοίμδ]γ, (μπαὸ ἔθγϑα (δου- 
ΒΔηα 801118 6 γα δαάθα ἰο {π6 ομυτγοι, (Αοἰβ 1". 14---41.) Ὑ7͵,6 ποχί 
πὰ Πἴτα, ἴῃ σοιρδηΥ Μὰ Φοῃπ, μοα]ηρ 8 ἸΔπ|6 τηδῃ δὖ {π6 ραίδ οὗ 
{Ππ| ἰδία ρ]6, τ ἰοἢ τγνα8 [Ὁ] θα ΒΥ δὴ δἀάγρββ ἕο {Π6 ρθορῖίθ, πιϑηνῦ οἵ 
ΒΟ ΜΟΥΘ ΘΟΙΥ ΠΟΘ, ἀπα ΘΙ γδορᾶ {Π6 ἀοβρεὶ. (Αοίϑ 11.) Ηθ 
88 παχὺ ἱπιργίβοῃθα, Ὀσουσῃὺ Ὀαίοσα {Π86 βαῃῃρασγίη, {πγθαιθηθά δά 
αἀἰϑηλ18864, (1ν.) ΑΥοΣ 186 ἀδαίῃ οἵ Απδηΐδ8 δπὰ ϑαρρῃῖγα, Ὑ Π086 
ἔταυά Ῥοΐδν ἀοίβοϊβα δῃὰ σοργθμθπαοα (ν.), Ρεΐθσ δῃᾷ Φοβῃ ργοδομοὰ 
ΒΙΙΟΟΘΒΒΙΥΘΙΥ δ ϑϑηιαγῖα (ν}11.), δηα ρουξογηλθα ψασῖοιβ μλῖγαο 168. (ἸΧ. Χ.) 
θυχῖηρ Ἀἴ8 ἀροβίο]οαὶ ἰγανοὶβ πὰ 9υἀ48ὰ, ϑϑιμασία, απ Ο1811166, δ6 
οοηνογίθα Οούμοὶμβ {μΠ6 Εοιηδη οοῃίασοη, ἰ(ῃ6 ἢγεῖ (ἀθμί1]6 οοηγνοτὶ 
ὙΠῸ Μ8 δατηι6α ἰηΐο {6 μυχοῦ τι πουΐ ΟἰΓΟΙΣ Οἰβίοη, οΟὐὁἨ ΔΗΥ͂ ἰπ- 
)υποίίοπ ἰο σοπαρὶγ ἢ (μ6 Μοβαῖο ουβογνδῃοθβ (χ.); δῃά, οῃ ἢ] 
τοίασῃ ἴο Τ6γυβαίθμι, μο βα 8ῆ6α {Π6 «ον δ ΟΠ χἰβείδηβ ἐμαὶ οὐ μα 
σταπίθα τορϑηΐδηοα απΐο ᾿ξ ἴο {π6 ΟΘὨ.1168 88 γ7Υ8}} 88. ο {Π6 “76Ὁ}78. 
(χὶ. 18.) ϑοοῃ αἴδογ {π|8, θϑῖηρ δρργοιιθηάϑα ὃγῪ Ἠογοά Αρυρρδ, 
Α.Ὁ. 44., ψγο0 ἀδδίρῃρα ἴο ρυὺ Εἷπῃ ἰο ἀοαίῃ, Ῥαίεν νγαϑ τα γβου]ου 
ἀο] νογθα ὈΥ δὰ δηροὶ. (χ]}.) [ἢ 1Π6 δροβίοϊο δουηοῦ μ6]4 αἱ Φογυ- 
ΒΆ] 6, Α. Ὁ. 49, Ῥοίδυ ἴοοῖκ δὴ δοῖϊνε ραγύ, ἀθοϊδσιηρ 818 ορὶπίοῃ πηοϑὺ 
ἜΧρ ΙοἾΕΠν, ἐμαὺ (Π8 γόοῖκο οὗ [88 ΟΘγθπιοηΐδὶ αν ουραΐ ποῖ ἰο ΒΕ ἱηροϑοᾶ 
οὐ {Π6 (ἀδῃθ 168. (Αςίβ χνυ. 7--- 11.) Ετομλ {818 πιὸ Ῥοίθσ 18 ποῖ 
ΤΩ ηΠ]ομ6α ἴῃ (809 Δοῖδ οὗ {μ6 ΑΡροβίϊθβ, ποὺ βαᾶνθ τχ 850 οοσχίϑίῃ ἰῃ- 
ουτηϑίοη τοβρθοῦηρ 818 Βυρθθαυδαῦ ἰαθουγθ. [Ὁ ΔρΡρθδσβ, Πουγούο, 
[δὲ μα αἴουννασάβ ργθδομθα δὖ Απίοοῦ (Ὁ Αἱ. 11. 11.}; δᾶ ἔγοπι 18 
Σπβουθίηρ ᾿ἷ8β ἢτθί ΕἸ βι16 ἠο {μ6 Ηθργονν ΟἸ τ ϑάδηβ ἀἰβρογβαὰ 1π 
Ῥομπίυβ, (ἀαἰαίία, Οδρρδάοοϊα, Αβια Μίποσ, δηὰ Βιμγηα (1 Ῥεῖ. 1. 
1, 2.), Β6 ἴθ βΒῃρροβθά ἰο βανβ ργθδοββᾶ ἴῃ {8088 οουῃίγιθ8. Αὐ]Ἰεοηρίδ 

᾿ Μαῖί. χχυὶ, δ1---δ4.; Μαίϊ. χῖν. 46, 47.; [λικὸ χχὶϊ, δ0, 51.; Φοβη χυὶ. 10, 11. 
ἐξ, ἐχμρΣ χχυὶ. 69---76.; Μασ χὶν. 66---72. ; [πἰκὸ χχίὶϊ. δ4---69.; Φοδη χυϊὶὶ. 15-.18 



Οἱ ἐλο ΕἸγδὲ ατηογαὶ ἘιΞδέϊο 9. Τείογ. δὅ9θ 

ἢ δὐγινοα αὖ Βοπλθ, ποὺ ἰγεΐοσα ἐπ6 γϑαῦ 63 ἴ, βυ ρβοα ΘΠΪῪ ἰο 
Ῥαυ} 8 ἀδραγίαγα ἔγοιι {πα οἱΐγ, ἀυγίπρ {ΠπΠ6 τοῖρη οὗ {Π6 ΘΠΊΡΟΙῸΓ 
Νάτο; δῃά, ἰοῦ ργοδοβίησ 6 (ἀοβρ6ὶ [ῸΣ βοῖμβδ {{π|6, 6 νγα8 ογιιοὶ- 
Πεοά τΠόγὰ νι μοαὰ ἀονηνατάθ. ΟἸοπχοηῦ οὗ ΑἸοχαηάχια δα 65, ἔγοτα 
Δ δηοϊοηΐ ἰγϑα 0) ΟΌΓΓΘη 1 18 {ἴπ|6, (Παὶ ᾿οίον δ νῖἊα βυβογοα 
τ] Υ Υ γάοπι ἃ δῃογί {1π|6 Ὀαἔογα Ὠϊπι.ἦ 

Π|. ὙΠα ρσοηιϊηθηθαβ ἃΠα σαπο θοαὶ δἰ ΠΟΥ Υ οὗὁἨ 1Π6 ἤγοῦ ΕἸ ΡΙβ16 οὗ 
Ῥοῖον παν παύϑῦ Ὀθθη αἀϊβραῖοα, Ἔχοθρὺ ὈΥ τϑσθηῦ βιι)θοῦϊνα οΥἹ ΓΙ] ΟἸβιη. 
7 ἰδ ταρϑδίθαϊυ ἀἰβθ ποῦ] αιοϊοα Ὀγ Ῥοΐγοδγρ ὃ; Ῥαρίαβ αἴ80, ἃ5 νν8 
δάση ἔγτοῦλ Εὐυδοῦϊυ8, οἱὐοα ἰδϑΕϊπγοηΐθ8 ἔγοτῃ 1 ; δῃηᾷ 1ἴ 18 οὔσα οἱζβὰ ἴῃ 
{πὸ ΕΡΙ8616 οἵ {η86 ομγο 68 οὐ Ὑίθηημθ πα Τγοηβ [Ὁ τῦᾶβ αυοϊοα 
ὈΥ πᾶπηθ ὈΥ Ισϑῆφιϑ, ΟἸοθηθηῦ οὐ ΑἸδχαπάτγια, απα 7 ου ]]ΠἸΔη ; ἀπα 
Το Όϊι18 ᾿Π ΟΣ 8 ἃ8 [μα΄ 10 88 ὑπΊν Βα ]Υ δοκπον]οάρερα το Ὀ6 1Π6 
Ῥγοάἀποίίοη οὗ δ, Ῥεοίογ ἴῃ (Π6 συγ σοηΐατγν ὅ, δίηοθ τ ]οἢ {ἰπλ6 109 
ΘΓ ΒΘΏΌΙΟΙΓΥ ἤλ8 πονοῦ Ὀδοη αποϑίϊοπμοα οἡ στοι πη 8 οὗ Θυἱάθῃοο. 

111. (ὐοποογηϊηρ {Π6 ΡοΓϑοηβ [0 οι {118 ἘΣ ΡΊ8116 νγα8 βοηΐ, ἀπξἔον- 
δηῦ ΟΡ᾿ πΙοηΒ δᾶνα ρμγαναι θα, Β6ζα, ατοίϊυβ, ὕανο, ΜΙ], ΤΙ]οιοηΐ, 
τ. Ἠαϊοθ, Βοβδημ ον, Ηρ, ἀηα οΟἴμογβ, ΒΌρροβα ἰμαΐ 1ἴ ννδβ δᾶ- 
ἀγοββοα ἴο (Π6 “68 ΟἸ τ βδηβ γῆὺ ΘΓ βοαίίογοά {πγουσῃ {ἢ 6 
σουπίγ68. τῃθποηθα ἴῃ {π6 ᾿πβοσιρῦοη; {1116 ογὰ Βαγγιησίοη δηα 
1 ν. Βδπβοπ ὑπῖὴκκ {Ππῶὺ 10 νγὰβ τσ θη ἴο ῥγοβοίγίθϑ οὗ {86 ραίθ; δῃὰ 
Μιοδ61185 18. οὐ οριῃϊοη {πα [Ὁ ψγῶ8 αἸἰγθοϊθα ἴο {μο86 παίϊνα πϑαῖῃ θη 8 
ἴῃ Ροπίυβ, ζο. ψῇο νοῦ γβϑὺ ργοβοϊ γίθϑ ἴο « υἀαδίδιη, πὰ {Π ΘΠ ἸνΟΥΘ 
οοπνογίοα τὸ ΟἸ γιβιϊδηϊγ. Βα Εδϑίλιιβ, Ὑογ, Ῥοῖΐ, 1μϑγάῃου, 
Μδοϊκηιϊσί, ἀπ ΒΊθμορ ΤΟμΆ]π6, (μϊηὶς μαῦ 1Ὁ τγᾶ8 σι ΐθη ἰο (ἢ γ]8- 
ὈἸΔῺΒ ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ, Ἡ ΒΘΙ ΟΡ «06 008 οΥὁ (ἀ6} 1168, Γαδ ἀϊηρ ᾽ἴπ ἴῃ 6 ΘΟ Π Γ 168 
ρον ο ποίϊοϑα, 

[π {118 ἀϊνογθιῖν οὔ ορὶπίοη, {π6 ΟὨΪΥ στυ]α οὗ ἀδίθσππαύοη ταῦ ὈΘ 
{86 1Ἰηϑογιρίίοη, ἑοροίμον τ ἢ διιοῖ οὐ ΠΥ οἰγουτηϑίδῃμοθϑ 88 πη Ὺ δ6 60]- 
Ἰεοίοα ἔγοια {μ6 ἀροβίο! σαὶ Ὠ]ΒίοΥΥ οὐ 116 ΕἸ Ίβε16 186}, ὙὍΠ6 1ηβοτὶρ- 
ΟΠ ΤΌ 8 {Π8: --- Τρέογ,, αἡ ἀροβέϊο 0.0} οδιις (ὐιγίδί, ἰο ἐδ δίγαη σοῦ ᾿ 
βοαξίογοά ἐλγοισλοιέ οπίμδ, σ᾽ αἰαίία, Οαρραάοοία, “ςϊα, ατιὰ Βιῆλγπιία. 
(1 Ροῖ. ἴ. 1.) ὙΠμαῖ ἐπ ρϑύβοῃβ θοῦ δἀἀγθββαὰ νοῦ Ὀθ]!θνιηρ (΄ 6ινε, 
ἃ ηα ποῦ θε]ϊονίηρ (θη 1168, γα ἀρργθβοηά ν1}}} ἀρρθαν ἔγοπι 186 [0]- 
Ἰονίηνσ σοηβί ἀογα 0 Ὲ8 : ---- 

1. ΑΥ̓͂ ὁ Ἰϑασῃ ἔγοιῃ Αοίβ ἰϊ. ὅ. 9. (μδὲ {ποτ σόγα δ (86 ἰδϑϑὺ οὔ Ῥεηϊοςσοβέ, νν αἰ ησ 
αἱ Φογυξαίθπι, ὕειος, ἀδυοιΐ πιθπ, οἱξ ΟΣ ἐὐεγῳ παίξίοπ τάν Ἀοιῦθη, αϊσοίϊοτ 5 ἐπ ἁμάςσα, 
Οαρραάοεῖα, ἐπ Ῥυπίμα ἀαπᾶ Αδἰα. ὙΥ̓μΘηοα ἰὐ 15 ουϊάθηὶ ὑμαὺ ἴποΓα πόσο 56 8 αἰ8- 
»εγ δορά ἴῃ {1Ἰο86 οοιιητγὶοϑ. 

᾿ς ἢάνϑ βθϑὴ (ρ. 495. σεργὰ,) ἰδδὲ 51. Ῥϑὰὶ] αυἱτοὰ Βοτοθ ἰπ [Π6 οδεΪΎ ρατί οἵ ἃ. ἡ. 68, 
δῇ Ὑ ΒΟ πιο ἰξ 18 ουϊάθης ὑπαὶ δὲ. Ῥεΐοσ μαὰ ηοΐ ἀζγίνοα ἱμογὸ; ἴον 1 1.686 ἔπῦοὸ δἸαϊποηὶ 
Βεσυϑηῖβ οἵ ΟΠ τὶδὶ δὰ ποὺ ἴῃ {μᾶὲ οἰ, Ῥεῖοσῦ ψουἹά ἤανα θδοη πιοπιοποὰ Ὁγ δ΄, Ῥδὰ] ἴῃ 
ΒΟΙῺ6 οὗ ἴΠ6 ἘΡΙδ1168, τυ Ἀἰςσ ἢ πο ντοῖθ {Πποποο, ὑονγαγὰ8 {Π|6 οο8ο οὐἉ δ ἱτπη ργβοπσο ὁ 

3 Τιαγάποτβ οσΚθ, δνο. νοἱ. νἱ, ὑῃ. 509 ---561.; 4ϊο. γνο]. ᾿ἰϊ, ΡὈ. 888---414. δια ρον, 
ΑἸ πηλβίαβ, Ετθἀογίοῖς Βρδηποίπι, δηὰ οἴἴοτϑ, πᾶν ἀοηϊοὰ ἐμαὶ 85:. Ῥοῦον τγὰβ δὐὸῦ δἵ Ποπιο; 
δῖ 1Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ Ορὶπίοη πα8 θθεπ δἀτοςοδίθά ὈΥ Οαγνο, Βίβηορ Ῥϑδγβϑοη, 1.5 ΟἸθγο, Βαβηβρο, 
Δπὰ ραγιϊου αν ὉΥ Ὁ. Ταγάποῦ, ὙΠῸ 118 ΟἸΘΑΥΪΥ βονγα τῃδὺ Ῥοΐοῦ Πουο ν᾽88. ὈΙΒΠΟρ οὗ 
Ἐοπιο. Ὑδὸ ῥγοίδη θα ῥσίμηϑου οὐ Ῥοΐοσ, ου ν ποι ([Π6 Εοιηδηϊβίβ ἰπδίϑθ 80 πιο, [88 
ὈδΘΠ ΠΘΉΒΥΓΟΓΘΟΪ τοξαϊθα Ὁγ 1)γ. Βαττονν ἴῃ μἰ8 Ττθδίῖβα οὐ 6 ῬΟΡΘ᾿Β ΒΕρΓΟΤΏΔΟΥ, ζοστα- 
ἰῃς νοὶ]. ἱ. οὗ ἐλ Τ0]1ο οἀϊείοη οὗ μἷ8 ψουκβ. 

5 1 Ἀγάπη  οΥκβ, 8γο. νοΐ. ἰϊ, Ρῃ. 98, 99.; 410. τοὶ. 1. Ρρ. 391, 832. 
4 Ἰρϊὰ. ϑνο. νοὶ]. ἢ. Ρ. 1δ2.: 410. νοὶ]. ἰ. Ρ. 862. ΄ 
δ ΤρΙἀ, ϑνο. νοἹ]. νἱ. Ρῃ. 562, 563.; 4ϊ1ο. νοὶ. 11]. Ρ. 415. 
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600 7η)ἰγοσμοίζοπ ἕο ἐΐδο ριο 1 εφἰαπιοηί. 

2, Ῥοίον πιδᾶ ἴπ6 »εἰπίϑέγῳ οὗ ἰλ οἰτοιηιοί σίου Ῥοου ἸΑΥΪ σοτηπ ἰἐοα ὑο ᾿ἰἶπῶ. (Ὁ αἵ. 
1. 8.) ΤῸ 18, Ἡπογοίογθ, τρογα ργο δῦ] 6 (πὲ ἢ6 τοῖο ἴο δ οννϑ ἰβδη ἰο (ἀθπι}]65. 

8. Ὑπὸ μουβοῆβ ἰοὸ στ βοπὶ ἴπ6 δροβϑί]α τυῖῖε8 δτ ἰθυπιθὰ ϑέγαπρογε, δοαίίονγοῦ, 
ἸΠαρεπιδημοί ; Ἡ ΙΟΒ το ὈΓΟΡΟΥΙΥ ἀσποὺθϑ Βίγα ρΟΥ8 ἔγοτλ δηοῦμοῦ σουπίσυ. ὅϑυςῖ 
Ὑσογο {ἰἸ|6 96νγ8, τ8ο, Γπγουρσὴ ρογβοσαζίοη ἴῃ δυάδα, δοαὰ Ἰηο ἐογοῖρη οουπίγίεβ; 
ὙΓΠΟΓΘη8 Ὀο ουηρ (6 η01168 τότ ταίθον σ8116ἃ Ῥγοβαὶ γίοβ. (Αοἰϑ 1). 10. 

4. 'ΓΠΟΥ ἅτ 8814 ἴο Ὀ6 γοάθοπιρα ὕγοπι ἐλοὶγ πυαῖπ οοποεγϑαΐίοη τγεσεϊοοά ὃν ἐγαασίξση 
οπι ἰλοῖν αίλενε (1 Ῥεῖ. 1. 18.) : ἴῃ πίῃ ἀσβογρύίοη {86 ϑροβίία ῥ᾽ δίῃ] σοίογε ἴὸ 
186 γα τ] 08 οὗ [86 “6158: ΓΑ Ὁ Π8 δηα 6] ἀ6Γβ. 

ὅ. Τα ρογβοηϑ ἴὸ σἤοσῃ Ῥίον Ὑσιῦθϑ δα βίγ) θα Α΄ ολοόδθη ρεπογαίΐίοη, α σογαὶ 
»τἱοδἰλοοά, απ λοῖν παξοπ, α Ῥεσιίαν ρεορίε (Ἰ Ῥεῖ. 11. 9.), 1 ς ἢ ἀγα {86 ἴογτηϑ τι5οὰ 
ἙοΠἀ ΟΠ Ϊγ οὐ τ86 ον 88 Ροορία (Εχοι. χίχ. 6.λ. ποῦν Ὡρρ[Ἰοὰ ἰο (86 “ρίγεμαὶ 
γνογίίου οὗὨ ἰμ6. 

Οη ἴποβ6 στουμ δ γα σοποῖαάα {παὺ {Π19 ΕΣ ΡΙΒΕΪ6 τγᾶβ δα ἀγοββϑά ἴο 
1Π6 ἀἰθρογβοα Ἡθῦτγον Οἢ τ β[] 818. 

ΤΥ. Τὸ ἀρρβϑαγβ ἔγοιῃη 1 Ῥεῖ. ν. 12, 18. {παὶ {π|6 ΕἸ Ί8116 νσαβ τυγϊείθη 
ἴτοιη ΒδΌΎ]οπ, απ βαηξ ἴο {π6 «6τνὺ8 ὈΥ͂ ““ ΘΙ νϑηι8, 8 (ΔἸ [ἃ] Ὀτοίδμοτ, 
Βυῦ νι μοῖποσ Βαγοι 18 ἴο θ6 υηάεογβίοοα Π6ΓΘ, [ΟΥΑΙ ]Υ͂ ΟΥ ΤΥ ΒΏ  ΔΠ]ν, 
88 ἰῃ6 ΟΙΥ οὗ [86 βαῆηθ ἤδηθ ἴῃ Μεβοροίδλπι)ϊα ΟΣ Εσγρί, ΟΥ ΤΑΙΠΟΓ 
Ἐοπιθ, οὐ «6γυβαίθπη, μδ8 Ὀθθὴ Ἰοηρ; δῃὰ ΑΓ ]Υ σοηίαβίοα ὈΥ {πε 
Ἰοασποά, Βιβῆορ Ῥθϑάγβοῃ, Μ|], δῃὰ 1μ6 ΟἿδγο, ἀγα οἵ ορἰηϊοη, ἔπδιὶ 
1Π6 Ἀροβί]6 βρϑακβ οἵ Βαῦγίοῃ τῇ Εργρί. Εὔταβιυβ, Ὠγυδβιυβ, ΒΒ 6Ζβ, 
Ὁ γ. ἐἰριμίοοι, Βαβηδσο, ΒθδΌΒΟΌΓΕ, ἸᾺ ὕκδνο, ΥΥ̓ οἰβίθιη, γϑ. Βθηβοη 
«πὰ Α. ΟἸαγκο, ὑπιηὶς (Παὺ Ῥοίογ ᾿πίθημάοα ΒΆΟυ]οη ἴῃ Αβδυσα; Μ|- 
οἴ 6118, ὑπαὶ 1 ψγὰ8 Βαῦυϊοπ τὰ Μαεβοροίδῃιϊα, οΥ ταῖοσ ϑοί θυσία οἢ 
1{πη6 Τιστῖθ. Απά Οτοίϊαβ, Πγβ. ΥΥ ὲΌγ, Ιμάγάποσ, Μδοκηϊσμί, δπὰ 
Ἠκ]68, ΒΙΊΒῃοΡρ Τομλ] 6, δηὰ 4}} {π6 Ἰοαγηθὰ οὗ {πὸ Βοπβῃ σομ- 
ΤΩῸ ΠΟ, 8Γ6 οὗ ορίπίοη ὑπαὶ ὈὉΥ Βαῦυ]ου Ῥαείον τωϑδηΐ, βρυγϑανου, 
οπιο, νυ Ὠϊο ΟἸΟΥ 18 ο4116ἃ ΒΑΌΥΪΟΩ ὈΥ [Π6 δροβῦϊθ Φοβη. (ον. χυιὶ. 
ΧΥΠΙΙ, 
ἜΝ 8. ΘΔΥΘ [Ὁ] Θχδισηδέϊου οὗὨ {86 δνιάθησο δα ἀπορά ἴον {πΠ6 τέο ταὶ 

τηθδηϊηρ οὗ {π6 νογὰ Βαῦν οι, δπά οὗἨ [π6 δυϊάθηοα ἴοσγ 18 βρυταῖῖνο 
ΟΥ̓ΤΩΥΒΌΙΟΑΙ ΔρΡ]Ιολίοη ἰο Βοτηθ, ψγ6 ὑμῖη]ς {μαῦ (πὸ ζαξίον" ντὰϑ ἱπιοπα θά, 
8ηἀ [0ὁΥ {π6 [Ο]]ΠΟΥ Πρ ΓΟΆΒΟΙΒ : --- 

1. Τπ18. ορίπΐοῃ 8 οοπῆτιηθα ὈΥ ἴπ6 σΘΏΘΓΑΪ ὑθϑ ΠΟ ὮΥ ΟΥ̓ δης αἰ ἐγ, ποῖ, Ἀγ. 
1 ΔΥΔΠΘΥ ΓΟΙΠΊΔΤ 8, 18 ΟΥἮἨ ΠΟ 5π|8}} τγεῖὶρῃῇ. ΕὐυΒΘ δ᾽ τοϊδίθϑ, οὐ 186 δυϊβουιγ οἵ 
ΟἸοτμοηΐ οὗὨ ΑἸαοχαπάγια δηὰ Ῥαρίαβ Ὀϊβορ οὗἁὨ «6. 84,6, ἐπὶ ΜαγκΒ ο8ρ6ὶ νγϑδ 
τ 6 δὲ {πΠ6 τοαποβῦ οὗ Ῥοϑίοσ᾽ 8 ΒΘΆΓΟΓΒ 'ῃ Β ΟΠ ; δηὰ (πὲ “ Ῥοῖδσ πιλκοβ ταθης οι 
οὗ Μασκ ἴῃ μἰ8 γϑι Ερ 8116, τυ 1] Οἢ) τγὰ8 πυτ θη αἱ Εόμια ᾿ΐ86 1]. Απα {δαὶ μα (Ρεῖοτ) 
Βρ1 868. 18, ΟΔ]ΠἸρ ὑπὰῦ ΟἿ ΠΡΟΤΤΗΣ ΒαΌνΪοη, ἴῃ ἰμ686 πογάβ, 7.6 ολυγοὶ 
τολϊοὐ ἐδ αἱ Βαδνψίοη, οἰεοίοα )οἱπέϊν το ἡ ψοιι, δαϊιμμοίςλ γου. ΑἸπᾶ 8δο ἀοίὰλ Ματγὰ ταν 
80π." ΙΒ Ραββαρθ οὐ Ευδοῦϊ8 18 ὑγαπβου θα ὈΥ Φ6γοιηθ 3, το δὰ 8 ροδί εἴνοὶγ, 
τΒαὺ “Ῥεῦδν πηθητοηβ {818 Μαυῦὶς ἴῃ 8 ἤγϑυ 1 ρ 18:16, Βρυγαι νοὶ ἀδηοίἑπρ, Βοπια ὈΥ 
186 πδιηθ οὗ Βδῦυϊοη ; ἐΐλο ολιγοὴὶ τολίολ ἰδ αἱ Βαδυϊοη," ὅς. (ΕΠ ουπιοπίυ5, Βοάο, δὰ 
οὔδον ἘΔίΒΟΥΒ, εἰ πυπαογβίαπα Βοιηθ ὈῪ Βαῦγίοθ. ΤῈ ἰ8 σϑῆθσγα!γ ἱπουσᾶν μαὶ 
Ῥείον δπὰ “9}π σᾶνα ἴο οπιθ {Π6 παπια οὐὔἩ ΒδΌγ]οι, ἢρσυταινο ἴο βέση Ὑ τμδὺ ἱὲ 
νου α τϑβϑι ὉΪ]86 ΒΑΌΥ]ΟΠ ἴῃ 118 ἸΔοἰ συ, δηά ἱπ 18 ὁρροβιτοη ἴο δῃηᾶ ραγβϑουίζίοη οὗ 
16 οὔυχοι οὗ ἀοᾶ; κηὰ (παῖ, 1Κ Βδθγίοη, ἱ Μὴ 6 υζίονϊγ ἀδδίγογοα. Βυς 
(8686 ΓΒἰηρΒ ἴ86 ἰηϑρίγοα τγίΐογβ ἀἰὰ ποῖ {μῖηΚ Αἰ [0 ΒΥ ῥ] αἰ ΠΥ οοποογαϊηρ Βοπιο, 
ἴογ ἃ γθδβοῇ τ 1 ἢ ΘΥΘΙῪ ΤΟΔΘΓ ΠΙᾺΥ υπάαογβίδηά. 

2. Ετομι ἴπ6 ἰοίδ] 5: ]6ης6 οἵ δος] δ δϑίϊσαὶ λἰϑίοσγ, [Ὁ 18. ποῦ ῬγΟΌΔΌ]6 τη Ῥαίογ 
ἜΥΘΡ νἱβιἰοὦ Βαογίοη ἴῃ ΟἸναϊ δα ; δῃὰ Βδογίοι ἰὰ Εσγρὶ νγ8. ἴοο 81}8}} δπὰ ἱπβὶρ- 
πἰδοδηΐ ἴο θ6 [Π6 βιιυ͵]εος ΟΥὨ σοπβὶ ἀογαίίοη. 

. Βΐδι. Ἐςς]. 110. 11, ο. 15. 3 ἢ ΨΩ) Πἰσδὶ. 6. 8, 



ΟἈ ἐλε ΕἸγϑὲ Οσεποναὶ Ἐρίβεϊοε φῦ ΤΡρίογ. ΟΟἹ 

ἃ. δ᾽] νϑπυ8 οὐ 5.11.5, (Π6 ὈΘΆΓΟΥ, τγὰ8 ἐλό ζαϊλζμϊ δγοίδεν, ΟΥἩ ἀββοοίδία οὗ Ῥαδὰ] τ 
τλοϑὺ οὐὗἨ {π6 σδυγοθοθ το Βα δὰ ηΪαδηϊοα. Απὰ ἡΠουρῃ 6 τῶβ ποῖ δὖ Ἰζοπια 
τὶ 0Π6 ἀροβί]α θη 6 τυτοῖθ ἢ 18 ἰαϑὺ Ερ 8116 ἰο Τιπιοίμγ, Β6 πιϊσὶνο πδίασα! 
ἢν σοπιθ ὨΙΓΠΘΓΥ ΒΟΟῺ δου, δηἀά αν ὈΘοῃ ϑθηΐ ὉΥ Ῥδυὶ] δπὰ Ῥείογ 7οἰηί)γ, ἰο ο0} - 
ἤγια 86 ομυτοθ 68 ἴῃ Αϑἰὰ ΜΠΊΠΟΥ, δ6. ἩΒΙΘΒ Βα Βιδα εδϑδβιβιϑὰ ἴῃ ρἰδηίπν. Βαϊ 811- 
ναηυϑ, ΡΔυΪ, δηὰ Ῥοίογ, δα πὸ οοπηῃθοίϊϊοη τ ΒΑΌγΪοη, το ἰᾶγ Ὀσγοπὰ ἐπα ὶγ 
ἀἰϑιχϊοῖ ; δηα, ἐπογοίοσθ, [ΠΟΥ σσοσο ποῦ ᾿ἸΚΟΙῪ αὖ Δ1Υ ὑΐπηο ἰο Ὀυϊὰ ἀροη Δποί μου 8 
Τουπάδίϊοη. Τμα οΒρ6ὶ νγ88 ργοδοῃθα ἴῃ Ῥογϑβϑίαᾷ οὐ Ῥαυθμῖα, ΌΥ {μπ6 δροδίϊα Τβδά- 
ἄδυβ, οὐ Φυάο, δοοοσαϊησ ἴὸ (ὑοβηιαδ; δῃὰ Αδυ]ίδσασὶ σϑοκοηβ 188 ἴΠ6 δηοίθηξ 
ϑγγίας γϑυβίοη οὗἩ 86 Νονν ΤΙ δδείδημθηϊ γγ88 τηδὰς ἴῃ 18 [ἰπ16, 8 ῬγΟ ΔΌΪΝ ὈΥ δἰ8 
ΔυΙΒοΥγ, ΤῸΓ ἴ86 86 οὗ [86 ΟΥϊοηΐδὶ ΘΒ ΓΟ 68.!: 

4. Τμε 716 τ͵ὴϑ, (0 σβότα {118 ΕἸ Ρ͵8ι18 νγ88 τυ 6 ῃ, τ τ ἔθη οὐ πιγϑίϊοδὶ Ἀρρε]18- 
ἐἸοΏ 8, ΘΒΡΘΟΪΆ ΠΥ ἴῃ ὑπ οῖγ σΑρΕν 1656. ἘΟπὶ νγ88 ἃ ἔγεααθηῦ {{{|}6 ἴον (ποεῖν Ἠδδίβθη 
ΟΡΡΣΘΒΒΟΓΒ; δη(, 88 ΒΑΌΥ]ΟΙ νγγὰ8 {88 ᾿υϊποῖραὶ βοθηθ οὗ ἐβεῖγ ἢγβί σαρύϊν! ἐγ, ἢὉ νγὰ8 
ΒΙσὮΪΥ ρσόθδῦΐα {π8ὺ Βοπηθ, [86 ρεγϊποῖραὶ βοθπ6 οὗὨ [ΠΟΙ 8θοοηά, δπὰ τ ΒΙΟἢ 80 ΒίΓΟΏυΪΥ 
τὸ τη θὰ [86 ΤΟΥΠΊΟΥ ἴῃ ΠΟΣΡ “ ΔΌΟΠΛΙ Δ ΊΟΠ 8, ΒΟΥ Ἰἀο]αύτῖθδ, δ ἃ ρΟυβοο 08 ΟΥ̓ {1Π|ὸ 
βαϊηΐ8,᾽" βου ἃ 6 ἀσποιηϊηαίθα ὉΥ ὑπ6 βδῖια {116. Απά {818 ἀγχυμπηθηῦ 18 οουγοῦο- 
γαϊοα ὉΥ ἴπ6 β᾽ τ} } 8 ἀϑᾶρα ΟΥὗἨ {16 Αροσαῖγρβϑο, τβοσα {16 πιγϑῦῖςὰὶ Δρρ σα ϊοι 18 
ἘΠα4υδβθοηδυϊα. (ον. χῖν. 8., χυΐϊ. 19... χυ!. 2. 6.) [0 ἰδ ΒΙΡΉΪΥ Ῥγοῦ Δ ]6, ̓πάθθά, 
{πᾶῦ Φομπη Ὀογτονοα ἰδ τῸπὶ Ῥοῦου ἢ οὐ, γαΐδον, {μαῦ ὈΟΤᾺ ἀοτινϑα 10, ὈΥ ἐπδρίγαΐίοη, 
ἔγοῖι ἴ86 ΡΥΟΡΏΘΟΥ οἵ βδϊδῆῃ, (χχὶ. 9) 

ὅ. Τα βϑοοπὰ ΕΡι 8016 18. σθπ γα! ν ἀστοοιὶ ἰο ἢᾶνα Ὀδοη τυ θη δλογέν Ὀοίοτα 
Ῥοιοτ 8 ἀθδίς ; Ὀυΐῦ ἃ ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἴτοπι Βαῦγίου ἰο ἤοιμα (τ βογῈ κ6 ὉΠΑῸΘΒΙΟΠΔΟΪΥ 
δυβοτγοα) πηυβδῦ Βαανα διηρἰογοά 8 ἰοπρ ἐπι6, ὁσθὴ ὉΥ ἴπ6 βῃογίοϑὺ τοιία μαι οου]ὰ 
6 ἰακθῆ, Απὰ Ῥοίου τηυβῦ βᾶνο ραββοαὰ (πσουσὰ Ῥοπζίιιβ, ὅι6..) ἴῃ 8 γᾶν ἴὸ Βοῖαα, 
Δη ἰΒογοίοσο 10 σου Ἱὰ ἤανο Ὁθθη ὩΠΏΘΟΘΒΒΏΓΥ 0ῸΓ ἰεἷπι ἴ0ὸ τῦῖϊθ. Μ᾿ στρ ΓΟπὶ 
Βομηο, ἰπἀθ6α, [88 οΘ486 γγ8ἃ8 αἰ θσθηῖ, 88 6 πον Ἔχρθοίθα ἴο 866 ὑπο 1ὴ ἸΏΟΓΟ. 

[ΤῊ6 ΘΟ τῆΔῪ ἤΘΓΘ ΘΧρυθ88 18 ἀθ  ρογαίθ ἡπαρπχθηὶ {Ππῶὺ 0Π|18 
ἘΡΙΒ616 τγαϑ τσὶ θη ἤγοσα ὑπΠ6 δποϊθηΐ Βαθγ οπ ἴῃ Ομδ] θα. ὅ5ο, ἴοο, 
Ὅν. αν άβοη (Τπἰτοά, 11]. 366.}, ψὯο δβίδίθβ {μ6 θνυϊάθησθ ρῥγϑίζυ (]Ὺ 
ἴον (86 ἀϊδγθηῦ ορὶπίοηβ, δηά Ὁγ. γ͵ ογάβυγουιῃ “Κ Οἡ {π6 Οβηῃοη.] 

16 Ῥείον βυβδοσεα πιαγίγτγάοιη αὖ Εοτηθ, Α. Ὁ. 64 οΥ 6ὅ, ἀπὰ γγὸ Βᾶνθ 
ΠῸ δυάθηοα {παῦὺ ἢ6 αὐγινοαὰ {μογὸ Ὀοδίοσο [86 Ὑθ8γ 68, 6 ἅγ6 Ὑ18- 
γαη θα ἴῃ ἀδίϊηρ {818 ΕἸ 1816 ἴῃ α. Ὁ. 64 [1 πυσϊτἴθῃ αἱ Βοσηθ]. 

Υ. Τὸ Ἄρρϑαῖβ ἔγοτα ἔπ ΕἸ} 816 1861} ἰμαῦ 10 γγχ88 υυσ ἴθ αυτηρ ἃ 
ῬογΙοα οὗ ρομθγαὶ δ] ταὶ τυ, τι βοη {π6 Η ΘΌτον (ΓΙ βυϊαῃΒ ἡ ογ6 θχροβοᾶ 
ἴο ΒΕΥΘΙῈ Ρογβοουϊοηβ. Τῃα ἀδβιρῃ οὗ [815 ΕἸ Ι8016, ὑπ υ  Ό ΓΘ, 18 ρασῚΥ 
ἴο Βαρρογχύ {ποῖα Ὁπά ον ὑποὶν ΔἸ] οὐϊοηΒ δηα ὑγ1818, δα αἰ8δὸ ἴο 1ηϑίγιοῦ 
Ὅμθῖὰ μον ἰο θοδαγα Ὡπᾶθν ροσβεοιοη. [0 ΚΟ υΤ186 ἈρρΘαΓΒ, ἔτΌμι (86 
ΒΙβίοΥΥ οὗ ὑμαὺ ἐΐπια, [μαῦ 1Π6 ογ)8 6Γ6 ὈΠΘΑΒΥ ὑπ 6 Γ {π6 Βομηδη 
γΟΚα, δηά {ῃΠαὺ {πΠ6 ἀοδίγαοίίοι οὗ {πθῖγ ΡΟ]Υ 88 Δρργοόδοῃιηρσ. Οἱ 
{18 δοοουπῦ [86 ΟἸ τ β 88 ἀγ θχβοτίϑα ἴοὸ Βομουγ {Π6 Θιαροτονῦ (Νογο), 
δηα {86 ῥγαβιἀθηΐβ βοτὰ 6 βοηῦ ἰπΐο 86 Ῥγονῖποο8, 8Πα ἰο ἀνοἹά 4]] 
δτουπάβ οἵ Ῥοΐηρ βυβροοίοα οὗὨ βεἀϊοη οὐ οὔμαυ οὐϊηεβ ἰμαΐ που]Ἱᾶ 
ν]οΪαία {86 ρϑᾶδσθ δῃὰ ψϑιίασα οἵ βοοϊοίυ. ἀπά, ἤῃδ]ν, δ {ΠπῸὶγ 
οδαγδοίοσ 8ηα οοημαποῦ σγοσγα 1140]6 ἰο Ὀ6 ΔΕρουβϑθα δηᾶ τη ϊβγαργθβθηϊθ 
Ὀγ {πο ὶγ δηθιμλῖθθ, ἔπ ἃ δχμογίοα ἰο ἰολὰ 84 μοὶ 116, ὑπαῦὺ ΠΟΥ 
ΤΩΙΡἪ δύορ ἴπ6 τοῦτ οὔ {ποὶγ δηθιαῖθβ, ρα {πεῖν σδ]υταπίαίοσθ ἴο 
Βῃδηιθ, δη4 τῖπ οἰποῖβ οὐχ ἰο ὑμοῖγ σϑὶρίοη, ὈΥ {μεν ΒΟΙΪΥ δηά 
ΟἸ γιϑάδη οοηνογβδίϊοῃ. 
ΤΠ ΕἸ Ιβι]6 τῆν Ὀ6 σοηγθηϊθηίγ ἀἰνϊ ἀφ ἰηΐο ἔΟῸΓ βθοοηθ, 6Χο]1- 

βΒῖγβ οὗ {πΠ6 ἰηἰγοδυοίίΐοη ἀπά οοποϊυβίοη. 

1 ΤιΑγάποσ, ὅνο. γοϊ. ν. ρ. 272.; 410. νοὶ, 111. Ρ. 55. Μἰίςμδ 18, νοΐ, ἰΐ, Ρ. 80, 



602 7ηϊγροσμοξϊοπ ἰο ἐδὸ Λύριο Τοείαπιοτιξ. 

Το Ϊηἰγοάμοίίοπ. (1. 1, 2.) 

ΦΈΟΥ, 1. οοπίαϊηβ δὴ Ἔχμογίαίίοι οἵ {πὸ Ὁ 188 ΟἸυΊβίδηβ ἴο γνῖ- 
ΒΘΥΘΣΘ βίθμ  Ἀβε]γ ἴῃ {π6 ἔα ΠΠ 4}1} ραΐθημοα δηα ομθογίυϊπθα, 

Πα το πιδϊπίαϊπ ἃ ΠΟΙΥ͂ οΘομνοιβαίίοη, πού δία παϊπρ 4}} {μεὶγ 

Βα σϊηρ8 ἀπ Ρουβοουτοπβ. ΤῊΪΒ 18 δπίοσοθα ΕΥ̓͂ [π6 ουπείβετα- 

οι οὔ 1π6 ρϑου ας δ] οββίπρϑ ἀπ ργίν]ορθθ ὙΥΒΙοΟΒ νγογα ἔτρεὶν 
θοβίονγοα ἀροη {μ6πι. (1. 8 --2ὅ., 11, 1---10.) 

ΘΈΟΤ. 2. ΘΟΙΆΡΥΙΒΟΒ 8 ΘΧΒΟΥ ΔΙΙΟΙ, 
'. Τὸ ἃ ΒΟΙΥ σοηνοχβαίίοῃ ἰῃ ρθηογαὶ. (1. 11, 12.) 
11. Τὸ ἃ ραγίίου δῦ ἀἰβοβαγρα οὗἁ {με ἷσ βθνυθυαὶ ἀυ 68, 88 
Πυθα] βα ]οοίδ ἰο ἐμεῖς βονογοῖσῃ. (18---]ὅ). 
ϑογνυδηΐβ ἴο ὑμοῖν τηδϑίοσβ. (16---26.) 
Ηυβθδῃ δ ἕο ἐμ οἷν νεῖν ϑβ. (11. 1---18.) 

ΘΈΟΥ, 8. οοῃξαίῃβ δῃ Θχβοσίϑεομπ (ο ραίζθποθ, ΒΌ  πλ ββίομ, δπὰ (0 
ες ΒΟΙ 688 οὗ 116, δηίοσοθα, 
ϊ. ΒΥ οοπδίἀοτίησ {π6 Θχαιαρῖο οὗ Ομ γῖβε, (ἸἸ}, 14--- 18.) 
1. ᾿ δα ορς ἴμθπὶ Βον αοὰ ρυπίβιεὰ {μ6 ἀϊϑοροάϊοπὸ ἴῃ [86 ἄκγπα οἵ Νοιβ, 

1ῶ--22. 
1. ΒΥ τοπιϊπάϊηρ [μθηὶ οὐ 16 Ἔχϑπῖρῖα οἵ Ογῖβί, δθὰ ἐμαὶ Ὀγ {Βοὶγ σοπνογδίοῃ 

᾿ ΒΥ Ὀδοδπιθ ἀθδὰ [0 86 68}. (ἰν. 1.---6.) 
ἷν. ΒΥ ββονίηρ ὑβοῦλ [86 Δρρσοδοβίηρ ἀδβίγυοίίοη οὗ [6 ὁ 188 ΡΟ] γ. (7--.1 
ν. ΒΥ εἰιονίηρ (ποτὶ τμαῖ, ἀημάοσ [86 ΘοΒβροὶ, {Π6γ ββουϊὰ οομϑίασ δῆ] Ι008 89 

{μοῖρ ρογίϊοπ, δηἃ 88 πγαϊΐον οὔ)ογ. (12---19.) 

ΘΕΟΤ. 4. Ὀἰγθοίίομβ ἰὸ [86 παϊπἰ βίοσβ οὔ [Π6 ομυτομοα, δα {πα Ρθορίο, 
βοῦν ἴο Ὀδβανα ἰοιναγὰβ δδοῖ οἴου. (ν. 1---1]1.) 

71ὴε Οοποεϊμδίοπ. (γ. 12---14.) 

ΥΙ. ΑΒ {πὸ ἀδδῖρῃ οὔ {μ18 ἘΡΙΒΕ16 18 Θχςβὶ]δπέ, 8ὸ 18. θχθθι]6π06, ἱπ 
[μ6 )υάριποηῦ οὐ (Ὧ6 Ὀδδὺ οὐἰο8, ἄοθβ ποὺ [4}} βῃοτί οἱ 118. ἀθβίξῃ. 
ἘΠ ΓΑβΠλ8 ὈΤΟΠΟΊΠ66Β 1 το θ6 που ΠΥ οὗ [Π6 ῥγῖηοθ οὔ [Π6 ἀροϑέ]68, απ 
8148 1παὐ 10 18 Βρατίπρ; ἰπ πογάβ, Βαΐ [1]] οὐ βεπβθ6. Ὑπαὶ στοδί οὐ ο, 
Ποβαρῇ βοα!ρσαυ, δα 118 ᾽ξ ταδ]ϑϑθς ; πὰ Οβίογνα! ̓  βαγβ {ΠῚ [}6 ἤγθύ 
ἘρΙ8116 οὗ Ῥοϑίον 19 ομα οὗ {86 βπεδβῦ θόοῖβ ἴῃ {Π6 Νενν Ταοϑίδπιἷπί; 
{πανὶ {Π6 δαοοπά 18 τυτϊ το ὙΠ ρτοαῦ βυγθηρτῃ δηά τρα]θϑίγ, δπὰ {πα 
Ὀοιἢ οὗ {πὰ δου θηῖγ βιον {μ6ὶν ἀϊνίπο οτρη. ΕὐνΟΥΎ μαγσί, Ἰη466α, 
οὔ ῬρίβιΒ στιἴπρδ ἐπα Ἰοαῦθβ ἃ ταϊηα {πα [6] {Π6 ροισον οἱ {μ6 ἀοοίγιπεϑ 
6 ἀο!νογθᾶ, ἀπά α δοι] ἐμαΐ ρἱονγθα νυ λ 1π6. παοβὺ ἀγάθηξ ζϑαὶ [ογ 
{Π6 βρτεδᾶ οὗ ἴῃ6 αοθρθὶ, ΗΒ βίγϊθ οαρύδβδββαβ {16 Ὡ00]6 νϑῃοπιθῃοθ 
Δηα ἔδγνουν οὗ ἢ͵18 βριγι, ἢϊ8 ρογίθοῦ Κπον]θᾶρο οὗ {π6 αοβροεΐ, αὐ 
ἢ18 Βίσοῃρ' αβϑϑιισαησο οὗ (π6 γα ἀηα οογίβ! ΠΥ οὗ 108 ἀοοΙ 168. 1106 

βοϊοἰϊΐουβ αρουῦ ἴμ6 οἰοῖθα οσ παγπιοηΐουβ ἀἰβροβιίΐοη οὐ νυοσίδ, {8 
{πουρ 8 δρᾶ 8 θα χοῦ δυβουθθα 1 (86 ρταπα {γα 18 ΠΝ 
ὙνὯ8 ΑἸ ΜΙ ΠΘΙΥ σΟΤΩ ΒΒ: οη 64 [ο ρτοοϊαῖμλ, ἀπά (Π6 πα ἸΒροηβαῦ 6 ΟΡ] σαίοπ 

οἵ ΟΠ γιβίδηβ ἰοὸ δίόοσῃ {πο ὲν ῥγοίδδδοι ὈΥ ἃ μον 116. Ηδῃοθ, 1η ᾿8 
ἤγϑὲ ΕΡίϑε16, μα ψσὶϊοβ τ ΒΘ ἢ ΘΠΘΙΡῪ ἀπᾷ ταρί ἀἰ ἐγ οὗ βίγ16, {πι8ὺ 
76 σϑῃ ΒΟΔΓΌΘΙΥ ρογοοῖν [88 ραιδαβ οὐ 18 ἀϊβοοῦγβθ, οὐ {π6 ἀΙΒα ποῖοι 
οὗ Ηἷβ ροτίοάβ. Απά ἴῃ μΐβ βοοοῃά ΕἸρίβι16 μ6 Ὄδχροββδ ψί τη ΒΟΪΥ 1ῃ- 
ἀϊσηδίοη δηά νϑμθλθησα {Π6 αὐαπάοποα ρῥυΐποῖρ 68 δηα ργβοί068 οἵ 
{πο86 8186 ἐθαοιοσβ δπὰ ἔν186 ργορίνοίβ, ψῃ0 ἴῃ ὑῃοβ6 ΘΑΥΪΥ πλ68 ΒρΓΆΠΘ 

᾿ Νοῦν. Τοδί. ΡΡ. 276. 28]. οἱ. Νοιίοδδίοὶ, 1772. (οἰΐο. 



Οπἡ ἐϊο ϑεοοπὰ αοπεγαΐ Ἐρίδεϊο Ὁ είεν. 6008 

ὮΡ ἴπ {πὸ ΟἸ γι ϑύδῃ ομυγοῖ, δπα ἀἰββοσηϊηδίθα {πο ῬΘΓΠΙοΙου8 ὑδησίθ 
ὙΠ 80 τοἢ ἀτῦ δηα οὐπηῖησ, Ηἰ8 ῥγορμοίιο ἀδβογιρίίοη οὐ {16 
ΘΘΠΘ6ΤΑΙ οΟΠἢαρταίιοη, δηά οὗ ἴΠ6 επά οὗ 8}} ἰουγοϑίσα] ἰπῖηρΒ (2 Ῥοί. 111. 
8.--12.), 18 ΥΟΥῪ ἀνί. 6 866 {π6 Ρῥ]δποίαυΥ ἤθᾶνθηβ, δηα {818 
ΟἿ δαγίῃ, δηνϑὶοροα ἴῃ {π6 ἀονουσίηρ ἢδιμθ8: γγχ8 ΘΑΓ {Π6 ρ,Ιολῃβ οὗ 
8 ΟΧΡ τηρ ΟΣ], δηα 1ῃ6 ΟΥαΒἢ οὗ ἡδίαγο ὑπηλὈ] ηρ' ̓ ηὐο τιηϊν δαὶ 
γυϊη. ΗΟον βοϊθηγηῃ δῃὰ δδοιϊηρ᾽ 18 {Π18 ργϑοίϊοαὶ ᾿πίδγθηοα (2 Ῥεῖ 
111, 11.) ““ ϑεοίπσ ἐλμόη ἐλαὲ αἴ ἐΐεδε ἐλίπφε 8λαϊΐ δὲ ἀϊδεοίυεά, ιολαΐ 
ἨϊαΉΠΕΥ ΟΓΓ ῬεΥ ΟΠ οἱφσὴξ γ6 ἐο δὲ ἴῃ αἰΐ λοἷψ οοπυεγδαίίοη απὰ σοα[ϊπε88.᾽ 
ΤΉ τηρδηδϑβὺ βουϊ απ Ἰονγοϑὺ ᾿πηδοϊηδύϊομ οδηποῦ ἐμιη}κ οὐὁἩ {πα {1π|6, 
δηᾷ {16 ἀν] ἀοβουρύοη οἵ 10, τ μιοἢ τνὸ ταθοϑῦ τ τ 1 {Π18 ρΡ]α66, ἀπά 
ἴῃ. ΒΘΥΘΙΆΪ ΟἾΠΟΙ ῬαΒΒΑρ68 οὗ ΗοΪγ τι, σι ουῦ (16 στγοαίοβῃ ουηοίίοα 
Βα {86 ἀξοραδύ ᾿ΩΡΓΘΒΒΙΟ 8. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΙ. 

ΟΝ ΤῊΕΒ ΒΕΟΟΝῸ ΘΕΝΕΗΑΙ͂, ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΕ ΡΕΤΕΒ. 

Ι. ΤῪῊΙΒ Ερίβι1]6 68 ββϑῃ τϑοϑϊνοα 88 ἐπ 6 ροεπυΐπο ργοἀυοίίοη οὗὨἁ Ῥοίον 
ΘΥ͂ΟΓ ΒΙπο6 1π6 ἔουγιβ οσμίΌΣΥ , ἀχοορύ ΟΥ̓ {π6 δυγίδη οὔ ἢ, ὙΠῸ 
ἤανα 10 πού 48 ραγὺ οὗ ἐμοῖς οἱἃ νογβίοη, ὑμοιρσὶ βομα οὐἁὨ {πο γ νΎῚΓΟΥ8 
ἤδνα υδ6ἀ πὰ οἰξεὰ 1, [1π {λπ ουτγί πὰ [οἰ] ον ίηρ σοπίυχίθδ, 10 τὰ 
ΔοΚποσ]οαροα Ὀγ Αἰδδηδβίυθ, Οὐτ]] οὔ γι βδ! θα, ΕΡΙρΡὨδηΐιι8, “ ΘΓΟΙΏ6, 
Βυῆηυβ, Αὐυσυδίϊηθ, ἀπ 4}1] Βυ ρβοαυθηΐ ὙΓΙΟΓΒ. ΕὔυΒΘ 1185 Ὀ]Δ068 10 
δι οηρ ἴῃ 6 Αντιλογόμεναι Γραφαί, οΟΥ ῬΟΟΚΒ ΜΏΟΒ6 ΟΒΠΟΏΙΟΑΙ Δα ΠΟΥΙΓΥ 
νγ͵ὰ8 ἀουδίοα ὈΥ͂ ϑοηιθ, Ὀὰὺ μ6 ὈΪΔΙΠΙΪΥ αἸβεπρι 8.68 10 ἔτοπλ Βο ἢ ἃ8 
6 Γ6 ΘΟὨ ΘΒΒΘΟΪΥ βρυχίουθ. Ηδ αἾ8οὸ τοϊαϊββ', ἔγομι {Π6 {ΥΔα ΠΟ Ὴ οὗ ἢ18 
ΡΓΘάθοθββοῦβ, [παΐ, ᾿πουρῇ 10 ψγαθ ποῖ δοκπονίθαροα 88 ραγύ οὔ {18 
Νεν Ταβίδιηθηΐ, γαῖ, θθσαιβα ἰο ταϑηΥῦ 1ὑ Βοοιηθα πβ6 ἔα], 10 νγαβ 41}1- 
Θοη νυ χοδα ἰορσοῦμον τὰ (Π6 οἴμον ϑδογιρέαγοβ ΟἿ {Π18 βίδίθπλθηῦ 
οἵ Ελλιβοθῖαβ, 1.6 ΟἸογο ΤΌσγΟΙΟ]Υ τοιρασκα, [Παὺ 1 10 ΠδΔα πού δὴ Ῥοϑίθυ Β 
0 γγου α ποῦ μαγα ββϑιηθα 86] [0 δὴν στωϑδῃ οὗ ἰοϊθσα]8 ρσυάθηοο, 

1 Βίδοϊκ τ 4118 ϑαοσγοὰ (Ἰαβὶς β, νοἱ], ἷ. ὑῃ. 802---804, Ῥυΐ Ιηἰτοὰ, δὰ Νον. Τεδῖ, Ρρ. 79 
--89. Μαοκπηίρ!Β Ῥγοίδοθ ἴο 1 Ῥείοσ. Βθηβοη β Ηἰβϑίοῦυ οἵ 8ι. Ῥοίοσ διὰ δὶ8β ΕἸἾγϑι 
ἘΡί 58:16, Ρρ. 137---159. ΤαγάηονΒ ἸοΥΚ8, 8νο. γοἱ. νἱ. ΡΡ. 562---ὅ88.; 410. νοΐ. 11}. ὑΡ. 414 
--425. 1)γ. Ηδ]65᾽ 5 Απδὶ γβίβ, νοὶ. 1ΐ, θοοκ ᾿ἷ, ΡΡ. 1144---1 147. ΜΠΊΟΒΔΟ]15, νοὶ. ἦν. ΡΡ. 815 
--δ.θ6. 866 αἰδο Ηὰρ'8 [πιτοἀιιοίίοπ, νοὶ]. ἰΐ. 88. 166---1 71. 
"ΤΠ βεοοπὰ ἘΡίβι]6 οὐ Ῥϑίο νψᾺ8 μἰδοθὰ δπιοηρ {πὸ ἀϊβρυϊοὰ ττὶηρ8 οὗἩ 1μ6 Νονγ 

Τορίδιηοηῦς ὈΥῪ Οτίροη. (Επδβθῦ. Ἐκο]. Ηἰ58:. 1. νἱ. ς. 25.) [Ὁ 18 παίυσαὶ ἴο δΌρροβο, ἐπδὶ 
ἴξ, ἴτοσῃ ἱποίἀ θη 8] οϑαδβ68, [86 βοοοπὰ Ερίδβιϊα οὐ Ῥοῖοσ ἀϊὰ ποὺ θβοοῦηθ Κπούνῃ δῸ ΘδΓΥ 8.8 
[μ6 ἢγβί, Βοπ σμυσο 69, τυ ἢ Πδὰ ἴοσ ἃ ἰοη σι οὗἉ {το ὕδοη δοσαβιοτηθα ἴο τοϑὰ ΟὨΪΥ ΟἿΘ 
ἘΡίβι16 οὐὗἔἁἩἉῺ Ῥοίδσ, παῖδ μοϑίϊδῖθ ἴο τϑοοῖνθ ὅποῖμοσ. ϑϑυβρίοΐοπ τυΐρηΐ δἰ8δοὸ μαναὰ δγίϑοι 
Δραῖηδὴ [86 ροπαϊποΏθδβ8 οὐὨ 1118 ΕἸ ἰ5116, ἔτοῖὰ 186 ἤβοῦ τῆι ἰδ τσὰ8 Ὀσοιρῆς ἔγοτα Αβἰδ 
Μίποτ, 186 δϑοάοδ οὔ 186 Μοπίβηϊβίβ, ὑγο ὑγοσα δοοιιβοὰ οὔ ἃ ἀϊβροϑβιιίοπ ἴο ἐλ γϊοδίθ ποὶν 
στη σ8. (Ευβοθίμδ, Εἰοο], Η8ι. 110. νἱ. ο. 20.) Μὸογθ Ὄβρθοία!Πῦ πᾶν (ἷ8. μανὸ ὈθΘ {ΠῸ 
(830, 88 ἴἢ6 ραββαρο, 2 Ρεΐ. 1, 20., οουἹά Ὀ6 υγροά ἴῃ νἱπάϊοδιίοπ οὗἩ [886 τίροιγ οὗ τῃ6 
Μοπίδηϊ διεὶς ἀϊβο ρ]η6 : οΥ, [86 ἀδρατγίατο οὗ τς ΟἸ τ στ η8 ἴπ Αβῖα Μίηοσν ἤτοπι (ῃ6 συδί ΟΠΊΔΥΥ͂ 
Ιλοάο οἵ οοϑ]θυγαιίηρ [6 Εαβίουῦ βοϊογηηιῖοδ, ΠΙΔΥ μανὸ ργοάἀπορᾶ ἴῃ [86 Ἐαδίοση δηιὶ 
ὙΝ οβίδστι Ογιβιϊδηβ δη ἰη ἀἰβροβιξίοῃ ἴο τοοοῖνο [183 θοοΚ. βου κου ΒΙΌ]10Α] ᾿ΓΗΒΘΟΪοΟρΎ, 
Υο]. ἱ. Ρ. 122... Ὑγυἤογο ναγίοιιβ Ἡσίΐοσβ ἃγο οηιμηογαίοα 0 μάνα νυἱηαϊοαῖοά 1116 σοηυ θη 688 
οἵ (8 ΕῬίΒι16. 

5 ΐδι. Ἐπο]. 110. χὐΐ, ς. 35. 4 Τυϊὰ, 1ἰὉς 1}. ο, 8. 



θ04 Ϊηϊγοσμοέίομ ἕο ἐδὲ δ ίειο Τεείαπιεπέ. 

βαεῖησ [π6 τΥΟΥ ἴῃ ΤΊΔΏΥ ΡΪΔ068 ργοίθπβ ἴο Ὀ6 δίας Πιτηβοὶῖ; ἔογ χὲ 
γου]ὰ 6 ποχίομβ οὐ δοοουηΐ οὗ 18 Ὀδιηρ ἃ ὈΓΡΈΓΥ, 88 ν76}} 825. τπ- 
ῬΔΓΔΟΠΔΌ]6 1Π ΔΗΥ͂ Τ18} [0 ἴὈΥρα ἃπούμου 8 πϑίηθ, ΟΥὁἩ Ῥγείθπα ἴο Ὀ6 {δ 6 
Ῥούβοῃ [6 18 ποίοϊ 
[Τὸ βεοοῃά ΕΣ 8116 οὗ Ῥείοσ ἀδπιδηβ ἃ νΥῪ Ῥαγ ου]αν Ἀἰίοθπίϊοι, 

θδοδιβα 1 τηυϑύ αὖ ὁποθ 6 δαιηϊ 64 ἰπαὺ {μ6 φιαπέϊέψ οὗ ονϊάθπος ἴῃ 
18 δνουγ, ἰῃ [Π6 ΘΑΥΪῪ ΘΠ ΓΒ, 18 1655 {πὴ {Παὺ τ ίοἢ γα ροββϑδὲ 
ψῖ ταραχαὶ ἰὼ ΔΩΥ οὗ [86 οὔμοσς υυιθησβ οὗ {πΠ6 Νο Τοβίαπηθηί. 
ΤῊ18. σοϑυ θα τη ραγὺ ἔγομι 118 Βανῖηρ Ὀδοη Ὀαΐ 11{{16 Κποτγη. 

“«Τηρ Οδίμο]ο ΕΡΙβ01 68 ψοσα ποί ἔογιηθα ἰηΐο ἃ σφοἸ]θοίθα νου] πιὸ 
αὐ δὴ δασίυ ρουοᾶς: {ΠῸῪ ὝΟΓΘ ΟὨΪΥ ΚΠΟΥΤΏ πα υϑοᾶ παν:  8}}γ. 
Τισο ΟὨΪΥ οὗ 686 τυ ηρβ βίδπα 'π ΕὐαΒΟὈ ΒΒ οδίδίοριο οὐ Ὀοοῖκβ 
ὉΠΊΨΘΥΒΔΠΥ δοϊηον]εαρεα.᾽ 5 

Απά {πὺ8 10 τγ8 ἃ Θομβι ἀογα Ὁ]6 πλ6 Ὀθίοτα {πθ86 βαυθὴ ὙΓΊ ΓΙ Πσϑ 
Ῥαβϑβϑὰ 48 ἃ τυ 016 ἔγοτη τ. οοηαϊοη οὗ ᾿ἱπαϊνι 8] 86 δηα δοκηον- 
Ἰοάρτηθαῦ ἱπίο {π6 βρβϑῦβ οὗ σϑοοσῃϊβοα ομυτοῦ 86. Απάᾶ δνθη οὗ 
{Πο86 ὑπο οὗ 186 (ὐδίμο!ς ΕΡ 8168 τ πο ΤΟΥ ὉΠΊΨΘΓΒΑΙῪ δοίζπον- 
Ἰοράσοά, νὸ Βπαὰ ὑπαῦ {π6 ἤγβί Εριβι]6 οὗ Ῥαΐθν νγὰϑ ἴπ' βοῆλα σοσῖοπβ 
Ρυΐ 10Π|6 αβθα. Νοίδμιπρ δὴ 6 τόσα οοχίδίη (πδὴ {Π6 ΙὩΔΏΠΟΓ ἴῃ 
γΠΟἢ 10 γ88 δοκηον]θάροα Ὀγ ᾿ΓΟγ]]ἰδη ; δος γοὺ ἴῃ {π6 τυ τησδ οὗ 
{μ6 Αἰοδη ῥγθβυγίθσ, 6 ἥπὰ Ὀυΐ Τὁποθ ἃ μᾶββαρὸ ατιοίθα ἔγοιῃ 1ξ: 
84 σὰ ποὺ ὑμ18 ὁὴ6 ροσγίϊοῃ οὗ 818 ψόοῦκβ, 6 πῖρῆΐ μανο Ἰυάροά 
ΘΙ μου ἐμαὶ Βα ἀϊὰ ποὺ πον οὗ ἰδαΐ ΕἸ ρ816, οὐ ἐπαῦ πα ἀϊά ποῖ ον π 
118 Δι Βουγ. ὅὸ 1{{16 Δ 16, ἰὴ [86 6486 οὗἩ [π6 ΟΔίμο ο ΕΣ ρΊ51168, 
δῖα ἔσοιῃ ἴμ6 β]6ηθ6 οὗἩ βοῖηθ ψσιίοσβ οὗ 186 τγϑὺ ἴἢγϑο οθῃίυ 68. 

Οτίσϑη, ἱπ {Π6 ἔοστηον ρατὺ οὗἉ [86 {π|γὰ Θοηΐαγυ, πθ΄ 0η8 ἀοβηἰ ον 
ἐμῇ ϑιιοὶν δὴ ΕΡΙ8016 ἃ8 {π6 βϑοοῃὰ οὗ Ἰεἴδσ. νγαϑ ἀποιοη, Ὀὰΐ 8.1}}} Βα 
ΤΩΘΠ 08 {παῖ [Ὁ νν88 ἀουδίρα ὈΥ βοπια (ἔστω δὲ καὶ δευτέραν - ἀμφι- 
βάλλεται γάρ. Αρ. Εἰ υβοὉ. Η Ἐς, νἱ. 25.).. Ιὰ {6 βββ ἃσε, 
ΕἸγτΠ Δππ18, ὈΙθμορ οὗὨ ϑαγθα, ἴῃ (ὐδρρδάοοία, ἴῃ τι τπρ' ἰο ΟΥργίδῃ 
οὗἩἨ Οδείμασο, δοοιϑθ8 [86 Ὀίβμῃορ οἵ Βοιῃηβ οἱὨ “δουβίηρ (86 ΠΟΙΪΥῪ 
ΔΡοΟΒΙ]68 ΖΡ ρέον' αθα Ῥαΐΐ, πὸ ἴω ὑμεῖς έδέἶε5 αν αχθογαϊθα μογϑίσβ, 
8η4 Δ οηἰϑῃ θα ὰ8 ἰο ἀνοϊὰ {μϑ." (“5 Αάδιυο 1πΐδιηδηβ δεέγμηι οἱ 
Ῥαϑυϊυμὰ ὑϑαΐοβ δροβίοϊοβ, αυδϑὶ 00 1081 ὑγδαϊἀθυϊηῦ : αυϊ ἴῃ Θρ᾿βίο 15 
Β18 Προ 008 ΘΧΘΟΓΑΪ Βαηΐ, οὖ αὖ 608 ΘΥἸΓΘΠγ18, ΤΠ Γαΐ." ΕΣ ΡρΙβΕ. 
Ογρτ. 7ὅ.) Τὺ 18 ἐλὶς ΕΠ ρ 8116 δἴοπο ὑπαὖῦ σαπ θ6 ᾿πθηδαᾶ ᾿ῃ σοηπθοῦοῃ 
νι (06 παμο οὗ Ρεΐοσ. ΝΟΥ ἰμ6 βοοοπὰ οὗ ϑίοσ. ργοΐβεβεβ ἰο Ὀ6 
Δἀαγοββοα ἴο {Π6 βαηθ Ῥθσβοὴβ (0 οι {86 ἢγβὺ ἢδὰ ὕββϑη. (ομδρ. 
11. 1.) Ομ οὗ {μ6 οοπηίγιθβ τηϑη!οπϑᾶ ἴῃ (π6 δβαϊαϊαίίου οὗὨ [16 
ἔΟσΤΩΘΥ 18 Οαρραάοοΐα, ἀπ ἴο (πα νΘγῪ τορίοι αἸα ΕἸ για] αηι8 Ὀοϊοηρ. 
ὟΥ 6 τλὺ8 σοί, ἴπ ὕΠ6 {πιγτὰ σοηςΓΥ, Οὐ ἀθοϊϑινα ὑθβ τον ἃ8. ἴο {815 
ἘΡΙ8.16, ἤοπι ὑμ6 ὙθτῪ τορίοπ πβογο ἰῦ οὐραῦ ἰο μᾶνα θθθὴ ἰαβὲ 
Κηονα, 6 ρΡαγύ ἴο ὙὨΙΟΒ 16 μου] τηοβύ παίυγ ]Υ ἰυγη ἴῃ βοαγοῖ οὗ 
σομοϊαβῖνο θυ ἄθῃσα. 
ὙΥ 6 ̓ϑϑσῃ ἔγοση Εἰβοῦταβ, ὑμαῦ ΟἸδαχοηΐ οὐὗἩ ΑἸδχαπάσία δοταπηθηΐοα 

οὐ [86 (ὐίμο]ϊο ΕἸΡΊ 8168, θούῃ {ποβ ΒΙΟΝ ΘΟ ὈΠΙνΟΥΒΆΙΥ οὐ μΘα, 
δηα {μοβ6 {παῦ 66 ορροβϑὰ ὈΥ͂ ϑοῖμθ: ἢθῃσθ, 1{ Β66Π|8 ρσόρ8016 {παῖ 
ἢ ψγ88 δοαυδιηὐθα σι ἐλὲδ ΕΡΙ8116, βίποθ {818 18 οὔθ ἴο στ βιο ἢ ὉΥ͂ 

δ Οἰοσίοϊ, Ηἰδὲ, Εοςὶ, Ρ. 442. ποίε. 3 Ὕτορο]108᾽8 " Ηϊδίοσὶς Εν θηςο. Ρ. δ4, 
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{παῦ Θχργοδβιίοη Εμαθ .8 τγῶ8 δοσυβίοπημοα ἰο 41}ὰ46. 10 Ὀ6ΙοΠρΒ, οὗ. 
μΘΟΟΒΒΙ Υ, (0 8ὴ 806 ὈΥΙΟΓ ἰο ὑβμαύ οὗ ΕἸΣΙ] δῆ δηὰ Οτίρϑη, δι 
{π8 ὁ τπηυϑὲ αν ὕδοπα ἴῃ ΟἸγουϊαϊίοπ ἴπ {86 πηθ οὗ ΟἸοιηθηΐ οὗ 
ΑἸ χδηασιδ. 

ΤἝίοτο 876, ἢ ἴπ6 οχίδηὐ νου οὗ Β0}}} ΘΑΤΠΟΥ τσ ΐογβ, δυο οοἷη- 
ΟΙάΘησ68 οὗἉ Θχργδϑϑίοῃ δηαὰ ἱπουσῃῦ ἃ8 βθϑηλ ἴο δχι 11 δὴ δοαιδιηῦς- 
8Π06 ΜΠ {Π18 ΕἸΡΙΒΕ16 ; δῃᾶ ᾿παιγοοῦ ἃ8 {Ππ686 ὑδβυϊ τ 68 ΠΊΔΥ Β66ΠῚ, 
ἢῦ πηυδὺ Ὀ6 ὈΟΙΠΘ ἴῃ ταϊηὰ ἰπαῦ ἃ ΕΟ Γιβίδη ἰθδοθοῦ ΠΟ 868 ἐπ 
βίδιθπχθηῖβ οἵ ἃ Ὑτιηρ οἰαϊπιίπφ ἕο ἐδ αμέλογιίαϊτο, Β0 ἴᾺΥ βῆονβ ὑπαΐ 
6 δα δηα δηξοσο ΘΒ {παΐ οἰδίτη. 

ΟἸοπιθηΐ οὗ Βομο (1 ὅον. χὶἹ) τῃ8 τυτῖῦθϑ: --- 9 Οἡ δοοουηΐ οὗ 
ΠΟΒΡΙ ΠΥ δηᾶ ρμοαϊτη688, μοῦ 8 ἀ δ] νογοα ουἱ οὗὨ βοάομλ, υμθη 4]] 
1Π6 ταρίοι τουμά δρουΐ νγνὰ8 οοπἀθιηηθα ψ1 γα δηα Ὀγϊμηβίοπο. ΤΠΟ 
Τ,οτὰ τρδάδ 10 τηδηϊδδὶ {παὶ Ηδ ἀοίῃ πού ἔογβακα {πο86 πὸ ἰγαϑὲ ἴῃ 
Ἡϊῃ; Ὀυΐ 1μΒο86 ψ δΟ {γῆ το ΟἴΠΟΓ γᾶγ8, Η 6 δρροϊηίβ ἴο ρα πηὶβῃιηθηί.᾽" 
μοῦ {818, 88 ἴο {86 οοηπροοίίοῃ οὗ ψογ8 ἀπα ὑπουρμῖβ, Ὀ6 οοπιραγοά 
νὴ 2 Ῥοί. 11. θ---9. : ““Τιυγηϊηρ [86 οἱ168 οὗ δοάοχῃ δηα (ἀυμμοσγϑῃ 
Ἰῃίο δββ, οοῃάἀοιηηϑα ποι υ δὰ ονογίθσου, τπακίηρ ἰῃθηλ Ὧῃ 
ΘΗΒΑΤΑΡ]6 ὑπίο ὑμοβο {παὺ αἰτοῦ ϑῃου]ὰ ᾿να ἀηρΡΌΑΪΥ ; ἀπα ἀο]νογορᾶ 
}ι.δὲ μοὶ... Τὰ Ἰμογὰ Κπονοίῃ ον ἤο ἀβ νοῦ {π6 ρσοαΐγ ουὖ οὗ 
του ρίδυ 8, πα ἴο Τοβαῦνα 1Π6 υπ͵)ι8ὲ ἀπΐο {Π6 ἀκγ οἵ Ἰυάριημδπὶ ἰο 
ΡῈ ρΡυπίδἰιοα," [0 σογίδι ]Υ ἸοΟ ΚΒ 88 1ἢ [86 ὁμ6 ραβδᾶσθ ἍΈγΘ ἴῃ {86 
ΣΪηα οὗ (86 νψγγιίοσ οἵ [6 ΟΥ̓ΒΟΥ, 

πη 2 οί. 1. 1δὅ, 16. {Π6 Ὑτιοῦ Βρθάκθ οὗ Σ᾽ αμὶ δπὐὰ ἢ18 1 ) έϑέΐε5, 
ΜΉ ΙΟὮ 6 τογοίε Δοοογάϊηρ' ἴο (Π6 τοϊδάοηι σίγθη ἴο πἰπὶ; ἴῃ 1π6 ΕρΙ816 
οἵ ῬοΙγοᾶνΡ (οἷ, 111.} ὕΠ6ΥΘ 18 ἃ ρᾶββᾶσθ ἴῃ ὙΠΟ [Π6 τπογὰβϑ δηθὰ 
1Ππουρβ βοοὶ ἴο Ὀ6 τρουαθα οὐ ψ δῦ 18 {ποτα ἴουμα, 2. ἐεί. 
Καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ 
σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν, ὧς καὶ ἐν πασαῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν κ.τ. λ. 
οΐψε. Οὔτε γὰρ ἐγὼ οὔτε ἄλλος ὅμοιος ἐμοὶ δύναται κατακολουθῆσαι τῇ 
σοφίᾳ τοῦ μακαρίου καὶ ἐνδόξου Παύλον᾽" ὃς γενόμενος, ἐν ὑμῖν κατὰ 
πρόσωπον τῶν τότε ἀνθρώπων ἐδίδαξεν. . . ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν 
ἐπιστολάς κ.τ. λ- [{ Ἰοοΐδ ἃ8 ᾿Βουρἢ ΒοΪγοαγρ δἰ 6ἀ ἴο Βοπι οι ῃ ρ; 
.6}1} ΚΠΟΤ Π 88 8 βίδιθιηθηΐ, δπα {Π18 18 ἔου πα τη (818 ΕἸ Ι5116 δ οῃηϑ. 

Ιχϑηῆεθυβ, ἰὰ [86 ἰαἰίον ραγὶ οἵ [π6 βοοοῃα σα ΣΎ, 1568 8 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῊ 
αρουΐ δι, Ῥοίοσ, συ μιοῖ ἴῃ 1Π18 ΕΡΙΒ116 6 διωρίουβ σι τοραγὰ ἰὸ 
Πλβο, 2 Ῥοῖ, '. 16. σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ 
τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι. Ἰτοηουθ (Ὁ. Η. 1}. 1.) 
ΔΙῚ βρθδκιηρ οὗ {πὸ ργθδοβίηρ οὗ Ῥείοσ δῃά Ῥαυ], δα 8, μετὰ δὲ τὴν 
τούτων ἔξοδον; Ματϊκ, π6 αἰδβοὶρ]6 δηα τηἰουργοίοσ οἵ Ῥοίογ, ψτοῖθ 
ἀονη {86 ΤΠπηρθ ]οἢ μα Πδα ἰδυρῃῦ, [1 818 Ὀ6 ἃ πιεῦγθ σοὶ ποι ἄθηοθ, 

" [ΙΕ ἰ8 της τὸ δάά, ἐπαὶ 106 ον, Β, Ἐ. ῬΥ᾽εβίςοι, ἰο ν᾿ βοτῃ [18 βοθιηὶηρ σοηηροιίοη 
Ὑ7Ὲ8 ροϊηϊοα ουξ, ΓαΠλΑ Κα Οἡ ἰδ ἱπ ἃ ἴοοῖ-ποῖθ ἴο ἃ Ῥαβϑᾶρα βίδιϊης ὑπαὶ ἴῃ τ6 ἤτδβι ροσοὰ 
οὔ δβ ἰπηααΐγΥ γοδροοϊίηρ ἴῃ Οδποη (ἐ, 6. ὮΡ ἴο Α. ἢ. 170) " πο ἴγϑοθ [848 Ὀθθη ἰὉπηὰ οὗἩὨ [0 
οχἰβίθηςα οὗἩἨ ἴΠ6 δοοοηὰ Είδι:16 οὗ Ῥεῖον,᾿" ἴῃ 116 ΓΟ]]ονν πη ρ πιδηποῦ: “ Οηο οοἰηοίἄρηςθ πῶ 9 
Ὀόοη ροϊηϊαὰ ουΐ ἴο πη ΜΠ ]οἢ ἀθβοσνοβ ποις. 786 ἰδησάδρο οὗ τΠ6 τν6}}- Καονγι ΓΘίογθη 
ἴο δὲ. Ρδὰὶ ἴῃ ῬοΪν σαΓΡ᾿Β ΕΡ 5116 (ς. 8.) Ὀδαγβ οοηβὶ ἀθγδ 6 τοβοι ποῦ ἴο ἴῃ σοΥΤ Βρομπάϊην 
Ῥδββᾶρα πη 2 οι. 111, 15. (σοφία, ἐπιστολαί), Ὀυὺ ἰῃ 1Ἀη6 αὔϑθηςο οὗ 411 οἵμοῦ ενϊάθῃησα ἱξ ἰ8 
ΠΏ ΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο 1η8ϊ8: οὐ [[ι|35." (Οἱ τὸ ('δποη οὔ (86 Νενν Τ δδίαπιεηῖ, Ρ. 3867.) Ιαῖ 51}}} ὀδεὶι 
σρρατεπί αἰϊυιβίου τητιϑὺ γΓοδὶ οἡ 118 οὐσῃ στουπᾶ, δὰ ἴπ6 ουϊάθπος ιγηἰβηθα ὈΥ̓ ΘΑΟἢ Βορδ- 
ΓΆΪΟΙΥ δηὰ ὈΥ 411} σοι πο ά]γ, ταυδὲ Ὀ6 οοηδίἀοτοα. Υ7Ζ). 6 ἀο ἥπα δέποίθ δἰ βίου! ἰο ὈοΟΪκ8 
ΒΟ τσοὶ ἰἰανο ὉΘΟῚ Ὑ76}1 Κπονγῃ.} 



006 7ηξροσπμοίϊοῃ, ἕο ἐδο Λῆριο 7 εἰαγποπί. 

1ὲ 18 ἃ ΤΙ Δ 0]6 ὁΠ6 ; 1 ΒΘΘΙῚΒ ταΐπΠοῦ 8. 1 [86 πᾶηθ οὗ Ῥοῖον μά 
βιισσοοίοα {πΠ6 τδ6 οὗὨ {π18 ππδοουβίοτηθα οχργθββίοηῃ ἰὼ ἀοποίθ Ἠ}8 
ἄεξοραβο : πον [1{π|6 10 πὯ8 6 θη δοπβι ἀγα ἃ ἀϑιδὶ ΟΥὁἨ Ῥγοῦ δ Ὁ]6 ἔστη 15 
Βῃονη ὈΥ 18 Βανιηρ θθοη ἀουρίοα ἩΠοίΠοΥ ᾿σθηθουβ ταῖρηϊ ποῖ τθδῃ 
ΟἾΪΥ ἀαραγίυχα ἔγοπι οσηθ. [Ι͂}ἢ οοπποοίίοῃ ὙΠ {Π6 Θν]άθησ 6 οἱ [ἢ]18 
Β]οοῦ 16 8. ἃ δ τοιηθιη θογθα ἐπαὺ Ἰτοηθοιιβ πα ῬΟΪΥΟΔΓΡ “οΓΟ 
ΕΟἾῸ Ῥδύβϑοηβ, 0 σοηποοίοα ἴῃ {πΠ6ῚῚ Οὐ ᾿ἰἴνο8 δηα ἰθδοῖηρ {86 
ΘρΟΒίο]ο ἃσα χα 0Π6 οἷοβο οὗἉ [Π6 βθοοῃὰ δδπίυγυ. 

ΤῊ6 ὅὄγγιδο νογβίοῃ οὗ 186 οταίϊοη οὗ Με ο οὗ β'αγαϊβ ἰοὸ Απίοπὶπυβ 
Οαϑαῦ ᾿λ8 γθοθη! θ66 ἢ ΡΟ] 1564 ὈΥ {π6 Βον. ΥἿ. Οὐγοίοι 1π [18 
“« ρ᾿ο]ορίατα. ϑϑυτιδουπ :Ὁ {118 ΔΡΟΪΟΡῪ ΒΌΡΡΙ168. τ8 ὑυττἢ ἃ ποίϊςα οὗ 
{η18 ΕἸ Ί8116. 1ηϊοσιηθαϊαίθ ἢ ροϊπῦ οἵ ἔπη βεύνγαθη ῬοΪγοατρ δπὰ 
Ιγχοθθῦϑ. Μαε]ῖο 868 [Π6 ΒΕ] 6866 οὗἉ Βίαἰθιηθη β πα 1] ϑ γαῖ! 8 80 
{πα [Π6 οοϊποϊάδηςσα οὗ ναοῦ πὸ βαὰγ8 ψ ἢ 2 οί, 111. ὅ, 6., δηὰ 10---12., 
οουά ποῦ Ὀ6 ἀδεοπχοα δοοϊάθηΐαὶ. ““Αὐ δηοίμογ ἔτὴθ {πο γ6 88 ἃ Βδοοὶ 
οὔ ναΐουβ, δηὰ (πὸ }υδὺ τ γα ργθβογνϑα ἴῃ δὴ δυὶς οὗ νοοὰ Ὀγ {Π6 οτάϊ- 
μᾶποα οὗ οὔ. 98.0 αἷβο 1ὖ ψ}}} ΡῈ αὖ δα ἰαϑὺ {1π|6; [Πθγ6 8Π4}} Ῥὰ «ἃ 
ἢοοά οὗὨ ἤγα, απ {π6 δαγίῃ 81.8}} θῈ θυγηΐ ὉΡ . . . - ἀπά [Π6 78 5}4]} 
08 ἀ6] ναγθα ἔγοτα ἴῃ6 ἔΓΥ, |κὸ ὑπαὶ 6 ]]ονγΒ ἴῃ {Π6 ατίς ἔγοση ἐδ 
γγδίογβ οὗ [Π6 ἀοἰαρε,᾽"} 
ΤΠΘΟΡΒΣ 8, 1π ἴΠ6 ἸατοΥ ρασὺ οὗὨ {π6 Βοοοηά σθηςΓΥ, Β66πι8 ἴο αν 

αϑοα {Π18 ΤῦρΙβυ]6 ; Ὑπ6 ἔθ] οσιπρ σοσὰθ ὁ λόγος αὐτοῦ φαίνων ὥσπερ 
λύχνος ἐν οἰκήματι συνεχομένῳ ἀδβοζνα ΘΟΙΔρΑΓΊΒοη Ὶ 2 Ῥοί. 1. 19.: 
δηα οἱ δὲ τοῦ θεοῦ ἄνθρωποι πνευματοφόροι πνεύματος ἁγίου καὶ 
προφῆται γενόμενοι “ὶϊῃ 2 Ῥοῖ. 1. 21]. 

ϑυοῖ πη ἀγὸ {Π6 ΘΑΥΪΥ ΠοΙ668 οὗ {π|8 ΕἸ ΡΙ8|16, οὐ οὗ ψβαῦ τοϑΥ 
Β66ηλ ἴο δ6 8} 15101}}8 00 10. 

Τη {πὸ ἔοσιμον ραγὶ οὗ {μ6 Τουγῦἢ σοηίασΥ (Πϊ8 ΕἸ ΡΙΒ616 γγα8, 88 τὸ 
Ἰθατη ἔγομλ Ἐλιβθ 83, “ Καονῃ δηα δοϊπον]οαρεα ὈΥ ταοβί," ἰοροίποῦ 
σι ἢ τπ6 οἴδμογ ἀϊβρυϊοα ἘΣ 8{168. 

Ετοτὰ {Π6 [Ουσἢ ΟΘὨΓΌΓΥ, δηα ΟἸγΆγάΒ, {πΠ6 σαπυϊηθηθβ8 οὗὨ {ἢ13 
ἘΡ 8316 νγᾶβ στῦοσα αἰβουββοα οἡ 1ηΐθγμαὶ ἔπδῃ ΟἹ Θχίσυ 8] σγοιπάβ : 
{Π6 ῥΥΙποῖραὶ ροϊηΐβ ἴο ψβῖοῖ δέ ἢ γᾶ αἰγοοίοα γοσο {π6 ἀὐεν- 
ὁπ Ὁ ϑδἰψίο ἴῃ {1}}8 ΕΣ ΡΙ8016 ἔγοτῃ 6 ἢγβί, δῃὰ {Π6 στϑϑουαίδποθ οὗ ρατὺ 
Οὗ [πὸ βαοοῃα σμαρίον ἴο ὑπ ΤΕ ρΊ8116 οὔ “υἀ6. 

Νοῦν 48 (ο {Πὸ Βγβϑέ ροϊπί, οὐ ν ἰοῖ βοὴ ἤανο ΑἸ γΑΥΒ τοβίθα, πὰ 
ὙΥ ΠΙΟἢ γ88 ἃ Κπονῃ στουπῃα οὗ ἀοιιδὺ ἊΡ ἴο ἀπὰ αὐ {δα ὑϊπια Ἄνθη οὗ 
{ηὴ6 Ἐοίογιμδίϊομ, Ὁ τηυδὺ αἰννᾶυϑ 6 τϑιῃϑιαροσθὰ {πα ἐλ δμδ)εοῖ 
ῶνπις ἐλ βἔψ[ο, ἀλ1688 ᾿παἀθοα {π6 Ἰαἰίου 18. νον αὐ ῆοῖα, Α νους 
ΤΩΔΥ͂ Ὅ6 ζπονγ ΟΟΟΑΒΙΟΒΑΙΪγ ἰὼ Ὀ6᾽ νει θη ΟΥ̓ ἃ ῬΑΓΘΌΪΑΥ δΌ ΠΟΤ, ΟΥ 
ΙΏΔΥ δ Ἰυδρροά ἴο 6 δῃ ἱπηϊταύοη οὗ 18 βίυ]α δῃἃ τΔΠΉΟΣ, ἔγοπι [ἢ 6 

ὃ ΓΒριο]ορίαπι ϑυγδοῦῃ) : σοπίδἰπἰπρς τοπιδὶη8 οὔ Βαγάδδβδῃη, Μοϊϊοη, Αὐῦσγοβο, δηὰ 
ΔΙαγα ὉΔῚ ΘΟΓΆΡΙΟΙ : ὭΟΥ ἢγθὶ οἀϊοὰ τῇ δὴ ἘΠ] ἰ8 γαπβδιίοη, δῃ ἃ ποΐοβ ὈΥ 116 Εδαν. 
ὙΙΠΠἝἊαᾶπὶ Οατγείου, Μ.Α. ΕΚΉ.5., ΟΒδρ  δίη ἰῃ ογαϊπασῦ ἰο 186 Οὔεοπ, Βδοῖοσ οὗ δὲ. Μίδι- 
σαγοῖβ, δηἀ (δηοη οἵ ἯΥ δδίπι βίου, Μθσσσυν. (866 ἴον [06 δῦονς ῥδββᾶσο ἴΠ0 ϑγγίας ἴοχί 
ὭΘΆΓ ἴΠ6 οἶοβο, δηὰ ἴοσ ἴπ6 ἰγϑιβ᾽ αἰἱοη, Ῥ. δ]1.}} 

5 ΓΜ τ. ὙΥ εδίοοιξ βαυβ, “ μοι ΕΌΒΟΌΙ 8 Πα 5 τηλ 6 τπ|δ6 οἔὗὨ {πὸ ἘΡίδ8ι16 οὔ ὅὲ, Φ8π|685 ἴῃ 
ΤΩΒΏΥ Ὀΐδςο8, γαῖ 1 8} ποῖ ΔΑΤΘ ἴδαὶ 6 ΟΥΟΣ αυοίοβ 1ἴἢ6 ΕΡί5:15 οἵ δὲ, 416, λέ δεοσπά 
Ἐρύβιϊε Ὁ. 51. Ῥείεγ, οὐ ἴ6 ἔννο β᾽ιοσίος Ερίβι]οβϑ οὔ 5., δοϊιη." (Οπ ἴπὸ ὕδποπ, ὑ. 489.) 
Βιυῖ ΕπϑοὈῖπ5 ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο πη6 [0 υ86 [6 τσογαδ οἵ 2 Ῥοΐ., ὙΠΟΓΘ ΠΘ 54γ8, δεδωρημένῃ θείᾳ καὶ 
παραδοξοποιῷ δάμη (ΠΗ. Ἐν 111. 34.)5).) Οὐοπιρᾶγο τῆς θείας δυνάμεως αὑτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ 
εὐσέβειαν δεδωρημένης, ἃ 1) οἴ. ἱ. 8.} 
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ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΠΒ, ἴΠΠ6 ΔΥΤΑΠροπιοπί, ἡπᾶ {Π6 Κιηά οὗὨ 1] δ γα! η8 ἀηα τμοῶο 
οἵ τϑαβοηῖηρ; δὴ ΜΏΘη [ποτ γα Ῥαγ ου τ Ἡ ΠΙΟὮ πτου]ὰ ποΐ δα 
Ἰϊϊαῖθα, οὐ (ΠΘΥ͂ ἈΡΡΘΆΓ ἴῃ δυο ἃ ΤΩΔΠΏΘΙ ἃ8 [0 6 οἸΘαυΥ υὑπάρ- 
β'σπαά, {16 ἸΙΔἀΘη βού Οη ΤΑΥ͂ Ὁ6 τορϑιάθα 88 σϑιῪ οογίαϊη. Βιΐ 
Ὑ ΠΘῺ ἃ ῬΘΓΒΟῚ 18 ὙΣΙ Δ ησ αὖ ἃ ἀΠδγθηῦ {1π|6 ΔΠα] Οἡ ΟΥΠΟΙ 80] 6οίδ, 1 
σοῦ] θ6 βδίγαηρσο ἴο Θχρθοὶ ὉΠ ΟΥΠΊΣΥ οὗ τἤοΓα βίυ]6. ἊἈΔ8 τῦ8]}} ταϊσπῦ 
Βίθσῃ πὰ βοϊθῖηῃ σῦκα Ὀ6 σουοποὰ ἴῃ {π6 ἰδησυασα οὗ ρϑηι]θ 
δηίγοαίγ. ΠῚ Ῥοίου ῥτθδοβίηρ ἴῃ 1Π6 Αοἰϑ, ἢ ἢ189 Δ άγθββθϑ ἴο ΑἸπδηΐαΒ 
δηὰ ϑαρρῇϊγα, δῃα ἴο διπιοὴ Μασυβ, δῃα ἢ18 δῆβ νυ Ὀοίογο (ἢ6 
σου} οὗὨἨἁ [86 «“ἀνγχ8, Ὀ6 οοπιραγοὰ Ὑγ} [86 ἀογοπέ ραγίβ οὗἁ {118 
Ἐρ 816, {πον πι1}} θ6 ἔουπῃα ἴο Ὀ6 τηογα ἴῃ δοοογσάδηςσα ΜΠ 1 848 ἴο δέψίδ 
(δ {ΠΟῪ ἀγα ἰο (6 ἢγβύ Τρ 1816, {π6 σδηυμθη 88 οὗ ψ ΒΙοἢ 18. 1η- 
ΘΟΠ ΤΟΥ ΘΓ Ό]6. 

Βυὺ τμουρὰ {πὸ βίγ]α οὗ {π686 ἧτο Ερ βι]68. 18 αἰ βεγθηΐξ, ἴῃ βοπιὸ 
Ῥαυ αν ροϊηΐϑ {Π6Υ6 ἈΥ6 ΓΘΒΘΙὈ͵ΔΠΟ68, ἃ8 111} θ6 βῃο ἢ ἰῃ Θοηη66- 
οη τ δῦ δὺ Ὁδ ΔἸ]οσοα 88 Ἰηΐθσταὶ θυ! θησα. 

Τμαῦ πὸ ΕΡΙ 8016 οὗ ΨΔυάθδ 18 υϑο Ὀγ {π6 νυϊίον οὐ {18 Τὰ ρΙβΈ]6 
ΒΘΘΙΒ 0 Ὀ6 ΠΟῪ [Π6 ΙΠΟΥῈ σΈΠΟΙΆΪ ΟΡΙΠΣΟ ταΐθοῦ ΤΠΔὴ υἱσε τυογϑᾶ : 
1118 βθθπηϑ ἰο 6 ὑ6]]-ρτουπαθα, [ὉΓ ἴῃ 2 Ῥοίου. ἰῇδῖθ 18. ἃ οοσγίμϊῃ 
ΔΩ ΡΠ Ποδίοη δηά 1] δ γαῖίοη οὗ ταῦ που δα ᾿ῃ σοθου. Βυΐ {Π6 
ιι86 οὗ [ῃ6 ΕΡΙΒ16 οὗ δ ὰἀθ 18 πο ἀγρυταθηΐ ἀραὶπδὺ (Π6 ΘΠ ΘΠ 688 ΟΥ 
1πΠ6 δυϊποῦ τ οὗἁ {ῃ18.Ὁι ΝΟΥ ὑπ6γα ὁδῃ Ὀ6 ΠΟ Τθϑδοη ὙΠΥ ΟΠ6 ᾿ηϑρὶγοά 
ὙΓΊΓΟΥ Βῃο ] ἃ ποῦ ἀ86 {π6 Β8η16 ἰδηρσααρα ἩΠΙΟΝ δα Ὀ66η ορ]ου θᾶ 
ὈΥ διοίμου; ἴο ἀθὴν {818 σοι ]Ἱὰ θ6 [ο 11πλ}Ὁὺ {πΠ6 δοϊϊηρ οὗ 1Π6 ΗΟ]Υ 
(ἀὐμοβὺ ἴῃ [86 ᾿ηϑριγαίίοι οὗ ἴῃ6 νυ ίοτβ οὗ δοσιρίυγο, ἀμα ἴοὸ δῇ γηὶ 
{πῶ| Π6 ταῖρι ποῦ ἀο ἰῃαὺ ψΠΙΟἢ ΤηΔῪ ὍΘ ἄοπα ΟΥ̓ 411 Ἀυπηδη Δα ΠΟΥ Β. 
Ἀπα ἔδυίμοσ, {118 ὙΘΥῪ 86 οὗὨ {πὸ ΕΡΙΒ616 οὗ πα68 18 ἃ δίγοῃρ δνυϊάθησα 
αὐ 2 Ῥείοῦ 18 ρϑῃυῖπο; [ὉΓ σψουἹὰ ἃ ἔογσοῦ ἤᾶνα Ῥθθῃ [ΠΚο]ν ἴο 
τ Αἶ6 Πὲ8 ψουΐκ ΟΑἸΟΥ 80 το ἴγοια {πὸ τοδὶ οὗ (86 Νεὸν Τοβίδιηθης 
Ὀοοΐκ8 88 ψόουὰ δ6 {π6 σᾶδα 1ξ 6 1ηἰγοάυοοα 80 στη οὗ δηοίδιοι 
ἘΡιβι16 1ῃΐο 1 
ΤΠ τηοάθτῃ βυ ]θοίνο ἔθ] ϊηρ᾽ Οὗ ΤΕΥ ΒΟ] ΑΓ8 18 ὑπαὶ {π|8 ΕἸΡΙ 8016 

18 πού ζοηιϊη6 : {818 18 Δ Ορίῃηΐοι ΣΟΙ 18 ποΐ ΘΑΒΥῪ ἰο ἀἸ8ου88,  ΠΘη 
[Δ ΡΊ016 ΓΘΆΒΟΩΒ Δ΄6 ποΐ δββίρῃβα, Βυηβοῃ ἃἋ068 ποῦ ρῸ 80 [ἈΓ 88 
ΠΔΗΥ͂ Οὗ [9 ΘΟΙΠΙΣΥΙΊΘη ; μ6 ἀἄοο8 ποῖ ταο)θοῦ {Π18 ΕἸ 18.186 αἰτοροίβογ, 
θυῦ πα ταραγὰβ (Π6 ἢγβ οἰθνθὴ ὑϑῦβθϑ οἵ 186 ῃσϑ οῃαρίον. δῃὰ {86 
ἀΟΧΟΙΟΡῪ δ 86 δηὰ οὗ ἴπ6 {μϊγτὰ ἴο θ6 ἃ ρεμυΐηθ Ερ 8016 υυυι θη δοζογο 
(ῃδῦ δῖοι ΜῈ 68}} {π6Ὸ γοι οὗ Ῥοΐοσ, δπα {παΐ 1ὖ 18 δ] υἀρα ἰο {Ποτα 
(οἢδρ. ν. 12.), ψβοσγα ἢ ἀοθβ ποί οοῃβίδὺ ἔγραψα 848 τοϊδίϊηρ ἴο {Πα 
᾿ριδυ]ὶς 1861. [0 18 ποί ΘδβῪ ἴο ἀϊδοιββ {μ686 ὑμϑοσῖθϑ, οὐ τ ΠΟ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΤΏΟΓΒ ταϊσηὐ Ὀ6 ᾿πι8ὺ 88 ΘΆΒΙ]Υ βυρραοδίθα, ΟἾΒΘΓ τποᾶδ8 οὗ τηυτὶ- 
Ἰαϊηρ {π18 ΕΡΙ8016 δὰ Ὀδθὴ ργθνυϊ]ουβὶυ ργοροβοά, Ὀυῦ ῸΣ ποπα οὗ. 
1Π6πὶ 18 ΤΠ6ΓΘ ΔΩΥ ἀμ λογίίψ. ΤὮς ΤΕ ρΙ811]6 οομηθϑ 0 ἃ8 88 ὁη6; 1Π18 
Ροϊηῃῦ 18 ῥτονϑὰ ὈὉγ (86 Μ5. δῃὰ δαυὶν νϑσβίοῃβ, δὰ {Π6 αἱρ]οπηδίὶς 

[1 ἱΠαδίγαίίοη οὐἩ 1118 1 τι πτηοπίϊοη, ἐπ 1 ΤΟτηοα 4 ἀοοϊ οἷ ἡπᾶρπιοηῦ (Πδὲ “ ΤῊ 
Ἐροβιογδιίοη οὗ Βε] ἰοῦ ἢ 88 116 ουκ οὐ 1βδας ΤΆΥΟΥ δογ γοδϊπρ (ἢ ΘΑ ρϑσῦβ, (βου κ]ὶ 
Ι δὰ πο ἐπυϊπηδιίίοη ΟΥ βαρχεβίϊοι Ποὺ τη6 νυτοῦ ταῖσιν Ὁ6 ῥσίοσυ ἴο τ 6 Δρροίγαποο οΥ̓͂ (1ὰ 
Δι ΠΟΥ Β. ΠπΆπΠιΘ ἰῃ ἴδ δἀνογδοιηθηξ οἵὨ 1π6 σομρ]οῖοα τοῦ, ὙὍὉὮΟ δι:}]6, [Ὄττὴ οὗὨ Βο πέθΠ 08, 
Κἰπάὰ οἵ τοαϑοηΐηρ, ὅς. ἴῃ [δὲ σοῦκ ΧΙ ΣΟΙ Οἰοδσ ἴγαοοα οὗὨἩ [Π0868 Ρουϊηῖδ ἴῃ δ Πιοὰ ἰξ ἰῶ 
ΕἸοδῦ ἰἢδι Ιϑαϑὲ Ἔδυΐοσ που] ποὶ ὑς ἰη απ ΟΔΠ1γ ἱπιϊίαιεὰ. 
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ἀγα ΒΠ} 5810. πλιϑὺ θ6 ἀθαπηθα 48 50 [αν οὗ ἱπηρογτίδησα οἡ {μ6 αιιοϑίϊοι 
οὗ τ σαηυΐποποδβ. [0 τὴλ8 δαορίοα δΔηὰ ρα 88 ρατί οὗ ἃ οΟἸ]δοἴϊοπ οὗ 
ὕοοῖδ αὖ δηα Ὀοίογο {π6 (ἡτη6 οὗἩ οὖσ οἰάοβὲ οοάϊοεβι 7 ὲ πυυσδὺ ρδῖποῦ 
ὉΡ [Π6 βοαίίογθαὰ ϑαγ]ν ποίϊοοϑ, σοι, ὑμοιιρῇ ποῦ 80 8016 88 ὕΠο86 
οὔ οἶμον Νονν Τοβίδιμθπῦ ὈΌΟΚβ, ἀγὸ, 1 )υαρα, δε βὲἊοιοπέ; δρᾶ τν 6 τηϊιδὲ 
Ἰοοῖκ αἱ {π6 ΕΡ 8616 1861, δῃὰ βαὺῪ ψ βμθῦμοῦ Ὁ 18 πο ψἢδί 1 ο]41}}8 ἴο 
6, δὰ ψὰιδὺ το86 ψγῆοὺ ΚηΘν ᾿ὖ 1π ΘΑΡΪΥ ὑϊη68 οηθα 10 ἴο Ὀ6, 8 
ἰοουμηθηΐ σοηπίδιηἰηρ ὑπαὶ ἀροϑίοϊο ἰθδομιηρ (μαῦ πο ᾿παροβίοσ οουἹά 
οΥγ νου παν ἀθνιβοα, Ηδ ψῇο [88 βία ϊθα {[Π6 ἰθδοπίηρ δηα βοπι- 
Ἰηθη.5 486 ]Υ δϑογι θα ἰο Ῥοίδσ ἴῃ {πὸ (ΟἸθιβθηθηθβ, ψ1}} θ6 8016 τπηοβί 
ΓΌΠΥ ἴο ΔΡΡγθ θη ἔγομῃ λοι αἰ ετοπέ ἃ βοῦτοθ τηυδὺ {π|8 νει τησ μανὸ 
φγοοθθαβα. 

1,6ἴ 8 ΠΟῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ ΘΟηΒΙάοΣ [86 Ἰηΐογηδὶ ἱπαϊοδίϊοηβ οὗ [Π6 δι θοῦ- 
8810. 

Ι. Τα τυῖίον βύγ}65 Βἰπλθ6 1  ϑσταθοη Ῥείοσ (Ἰ. 1. ὅτ.) ἴγοια πθ]οΒ εἰγουταβίδποθ 
νὑ6 σοηῃοϊαάα (μαῦ (818 ΕΡΙ8116 σγ88 γι τθη Ὀγ [86 Δροβίΐα Ρεΐθυ. 88ου)ὰ 1Ὁ Ὀ6 οὔ- 
)υοιοα ὑπαῦ [86 Δροβι16 8 ἤδηθ ψ88 ϑίπιοπ ποὺ ϑίπιθοπ, γ. Μδεκηῖσῃῦ γορ θα, (μδὲ 
1πουρὴν 18 ΠΔπλ6 νγΥ788 ΘΟ ΠΊΟΠΪΥ Ἡγ 6 η Θ᾽πηοη ἴῃ ΟἼθοκ, γοῦ 1085 Ηοῦτονν ἔΌγπλ τὰ 5 
διΏΘΟΙ ; δηὰ 80 ἰὗ 185 στη ἴῃ ἴα ΟἸἹὰ Τακίδιηοηϊ Ηἰϑίογυ οὗ δου Β 80η8, λη 50 
Ῥοῖογ 18 ΘΧ ΡΥ Βϑὶυ ὑθγιηθα ἴῃ Αοἰβ χν. 14. (6 τ.) [0 88 ἔαγίθοῦ Ὀθοη οὈ]οοίοα, {δαὶ 
ἱπ {6 ὅγϑι ΕΡ 8116,  ὩΙΟΒ 18 ἀπα ΘΒ υ ομΔὈΪγ σομυΐηθ, μ6 888 8 γ]6 4 ἢ! Π]86} δἰ ΡΥ 
είον, ἀϑιὰ ποὺ δίπηοῃ Ῥείοσ. Βυΐ 1ὖ 185 πουδγ οὗ οὐβογνυδίιουῃ, {Ππαὺ 51. 1 Κ6 Σ 
6416 (18 Δροϑϊ6 ϑίπιοπ Ῥεέον,, δυιὰ τμαὺ δι. Φοῖπ 888 σίνοηῃ Πἷπι ἰθὺ πᾶπιθ ποῖ 6688 
μα Βανθηίθθῃ {ἰπ|68 ἴῃ δ18 (ΟΒΡΕΙ, --- ροσθαρ8 (Ὠγ. Μαοϊζηῖρεῦ {π|η}18) τὸ βῆονν (πὲ 
Ἦἣ8 τῦᾶ8 {86 δυΐῃον οὗἁἉ [86 ΕἸ ρΙ8118 τ βῖο ἢ Ὀδρὶη8 τι} ϑγηιθοπ Ῥείογ, α ϑεγυαπί απαὶ απ 
αροσίϊο, α. ὙᾺ6 8ηπ186 οΥΙς 18 διγί ΒῸΓ οὗ ορίπίοη, {π40 ἐΒουρὶι Ῥεΐθυ᾽ 5 ϑυσπαῖπα ΟὨΪΥ 
15 πιοπιἰοηδα ἴῃ {16 ᾿ηβογιρυίοη οὗὨ ἴμ6 γϑῖ Ἰοϊἴαγ, θθοδυβα μ6 τἯῶ8 810 Π 0] 6} Κπόσῃ 
ὉΥ ἴἴ, γαῖ δα τοϊρδὺ, ἴογ {86 στοαίοσς αἰμηϊγ, ᾿Ἰπβοσῦ 18 πᾶπια οοῃρ]οία ἴῃ ἴπ βοοοηά 
Ἐρ 8116, θθοδυβα Βα ἰηὐθηδθά δυϊοτγὶ ιν ἰο σοῦυκα (π6 [4196 ἰδδομοῦβ σθο μδὰ 
ΔΙΓΟΔαγ δγίβθη, ΟΣ τηὶρ ς {ΒΟΓΘΑΙὮΟΥ γα. 8΄1πη66, [μογοίογο, ϑυπιθοπ Ῥ Ιου 18 (Ὦ6 Βα τὰ6 
848 δου Ῥαίου, μῸ οὈ]θούϊοη σλῃ Ὧ6 Γαϊβ6 ἀσδϊηδὺ {Π6 Δα ΘΠ ΠΟΙ οὗὨ ιἰ}}8 ΕἸΡ 8116 
οἡ δοοοιηῦ οὗὨ [86 πᾶπηδ: ποι μο. ἀο68 1᾽ζ αἴοτὰ 8ΠῪ σουπίθηαποο ἴο ἴδ ορὶπίοη οὗ 
Ατοἰϊα8, ὑμαὺ (μ18 ΕΡΊΒ116 νγᾶβ8 τυ ὕθη ὈῪ δ᾽ πλθοι ὈΙϑθορ οὗἁ Φδγυβαίθε, γῆο βυσοοοάοα 
“81|68 [1 Ιμογα 8. ὈΣΟΙΠΘΓ, -- δὴ Ορὶπίοη ὑπαὶ 18 ποῦ ον ἀαϑυαῦα οὗἁἨ 41} δυςπογιγ, 
θυὺ 18 αἶδο ᾿ποοηϑίβίθην σῖτα [Π6 τυ μοῖ]6 ἴθηοῦ οὗ [86 ΕἸΡΊ8116 1861 

2. ΤΏΟΥΘ 8Γ6 Β6υΘγᾺ] ἰηοϊἀδηΐδὶ Δ] βίο ἢ8 ἴο ραγίϊου δῦ Οἰγου τ Βίθ ποθ 8. ἴῃ ἐδ8 
ἘΙ8116 τι οἢ ΒΏΒΥΘΣ [0 ΠΟ Οἴου ροῦβοῃ θαὺ Ρεῖοσ. ΤῆὰΒ, (6 ψ σῖτον οὗ 0 ὕὉ65.18.68 
{πλι }6 πιμδί δλογίΐψ ριὲ 077 ᾿ὶδ ἰαδεγπαοῖδ, ουθη α8 οὐν Ζογὰ «εδι5 λαά δλοιση ἢϊπηι. 
(2 Ῥεῖ. ἰ. 14.) Νον Ομ γιϑὺ ἔογοῖοϊ ἃ οὐ βουνὰ {Π}8 ἰο πομ6 οὗ 8 δροϑί!θ8 Ὀ6βι 468 
Ἰείον. (ϑοόδη χχὶ. 19.) Ασαΐπ, 1π6 ψτιῖον οὗ (815 ΕΡΙ5:16 τυᾶϑ τ ΟἾγῖβὲ ἀροῖ ἐ86 
τιουπῦ αἱ 818 ἰγϑηϑβσυγαίίοη, Ὀο ο᾽ ἃ ἢ 18 πιδ)οϑίγ, δπὰ μοαγὰ [86 νοῖςα οὗ {6 Εδίβοσ, 
ἔγοδιὶ βάν θη, μ6η 6 ψγ88 τὶ ἢ ΟἸ γί, οἡ [Π6 ΒΟΙΥ τιουπὶ. (2 Ρϑί. 'ὶ. 16---18.) Νον 
1ποτα τσ ΓΘ ΟὨΪΥ (ἤγα6 οΥ̓ ΟΠ τ β.᾽᾿ 8 Δροβῦ]θβ ρογπηι θα ἴο τὶ Π688 (18 ὑγβηβῆσατδίίοι 
(Δίδιι. χνὶ. 1,.2.). νἱΖ. Ῥοδῦθν, Φδπιθ8, πα Φοβη. ὙὍὙμ6 ΕΡἰ5116 'π ᾳαοβίίοῃ, ᾿Βογοῖογο, 
τησϑὺ οἰδλι ἴο Ὀ6 τυϊοΐοῃ ὈΥῪ οπα οὗἁὨ ἰδδπι, απ, ΘΟμβθαυ ΏΕ}Υ, ἴο Ὀ6 οἵ ἀροβίο]οδὶ 
ΒΟΟΣ; Ὀυὺ 85 1 ΠΘΥΘΥ γγἃ8 Ἀ80 ΓΙ 6 ἃ ἴ0 «“8Π|68 ΟΥ ΦΦοἢη, ΠΟΥ 18 [66 ΔΏΥ ΤΘΆΒΟἢ 
ον αὐὐγὶ δα υηρ' 10 ἰὼ ἵποπι, 10 [Ὁ]]ονγ8 ὑμαῖ {118 ΕἸ 8016 15. 6 ρσοαιοϊίοη οὗ Ῥοίδσ.-- 
Οὔοα ππογο, 6 δυΐθοῦ οὗ 10 6119 {Π|8 Ὠ}8 δοοομὰ Ἐρίϑίζο (11. 1.), ἀρὰ ἱπυϊπχαῖθβ 
ὑπαὶ 6 πτοῖβ Ὀοὰδι ἢἷ5 ἰοθθυβ τὸ 188 βᾶστηθ θθυβοῃβ, νἱΖ. ἴπ6 Ὀδ]!ενὶησ Ηοῦτον. 
Οὐμραγο 1 Ῥεῖ. Ἰ. 1. ἀπὰ 2 Ροΐ. 1. 1. ἢ 2 δι. 1.1, 2. ΟὈὐμΒοαΘΠΕ]Υ, 848 {π6 
Δα οι ἰοἰγ οὗ ἴμ6 τϑι ΕΡ 8.18 τσᾶβ πθνοῦ ἀϊδβρυϊοά, ἴΠ6 βοοοπὰ ἰάθη 68 1086} 85 
ΣΙ απ ὉΥ ἴΠπὸ Β8Π16 ΡΘΊϑοη, νἱΖ. Ῥίον. 

8. νΠοσνοῦ σστοίϑ {118 Ερίβι1 6 ο4119 Ῥαμὶ 8 ὈοΪονθαὰ Ὀγούδιον (. 15, 16 ),, σοπι- 
ΤῊ 6415 ἰἶπη, δη ἃ ΔΡΡΓΟΥΘ8 ἴῃς Δυ ΠΟΥ Οὗ 818 ΕἸ Ρ᾿50165, ἴῃ τν δῖ ἢ 8 ἀροβίο] οδὶ ρἷδοθ 
18. ἀἰθοῖ ἀ6α]γ οἰαἰπιθα, 

4. ΛΑ Βοῖγ δῃὰ δροβίο]οδὶ βρίτιῦ Ὀγθαῖ]θ8 ἐβγουρσῃοιῦ [ῃ6 πίοΐα οὐ {}||8 Ερίϑι]6: 
ἦη ὙΠῸ 6 Πηὰ ρμγοαϊοιοηϑ οἵ {πη ρ8 ὕο οοπιθ, Ἀπὰ δαἀπιοηϊἰυηβ ἀριϊηβὲ [8186 ἰθδοίοτβ 
δη( δροβῖδϑυ, ἱορϑίθον ψιἢ ἜΧΠου Δ Οἢ8 ἰο0 4 χοάϊγ 116, πὰ ςοπάθπιῃαίϊοπϑβ οἱ 5.1 
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ἃε! νου τ 8ῃ Θατπθϑίηθ88 δηα ἔδο  πρ' τυ δ οἢ τηαῖκα [Ὁ ἱπιρτ ο Δ 16 ἴῃ ἐδ οχύγοπιβ 
τπαὐ {π6 Δυῖμοῦ νοῦ μαναὰ ἱπηροϑοὰ 8 ἰογροὰ τυτησ ἀροη {86 ποτὶ : δπὰ ἐμ 10 
8. ποῦ ἴο Ὀ6 Ὀοϊανοά {πα΄ ἢ6 νγὰϑ ροσβοπδῦύην ὑ86 Δροβί!α.} 

ὅ. 1,Ἀ581}γ, ὑμπθγα ἀγα οοσίδιη γαϑαηλίδηο 68 οὗ βίυ]6 ἰὴ Ὀοΐὰ ΕΣ Ρ 8.1.8. Τα 86η- 
ἴθῃσθ8 ἴῃ ἴπ6 βοοοπα Ερίβι16 ἃγα βοϊάοιῃ ἤιθπς 8δη μὲ}} γοχπάοα, Ὀὰΐ (ΠΟΥ ἢδᾶνα 
1.6 βᾶπι6 οχίθηβίοη 88 ἴἤοβα ἰπ [88 ἄγθί. ΤΉΘΓΘ 8.6 αἰξὸ στϑρϑυοηβ οὗ 16 Β8Π18 
ψογάβ. δα 4ἰ] υδ᾽οη8 ἴο ἴῃ 6 βᾶπ|6 δυθηΐϑ. Τῆυβ πα το ἀναστροφή, σοπυφτδαξοη, ΟΥ 
Ῥομανίουγ, νον 18 80 ΡΘΟΆΠΙΑΓ ἴο {{Π|6 γϑὲ ΕΣ ρ18116 3, ΠΠ Κα νν86 οσοαγϑ ἴῃ (6 δασοηὰ 5, 
ΠΟ ΡὮ [688 ΠΡΟΉΘΤΟΥ (πδη ἴῃ {86 Ογπιοῦ. ὅδο, 6 ἀο]αρο, τ ῖοἢ 18 οὶ ἃ ΘΟΠΊΩΟΙ 
Β Ὀ]6οῦ ἴῃ [16 ἀροδβίοϊ!οαὶ ΕἸ ΡΙ80168, ἰ8 τηθηθοηθὶ ἴῃ 1 Ῥοῖ, 11. 20.. πὰ α͵80 1η 2 Ῥοί. 
ἰϊ. δ. ; ἀπά ἴῃ ὈΟΐὰ μ͵δοοθϑ [86 οἰγουτηδίδποορ 18 ποίϑα, {πᾶὶ εἰραῦ ῬΘΓΒΟΠΒ ΟΠΪΥ͂ γΟΥΘ 
βανοα, ἱμβουσᾷ ἴῃ ποῖῖμον ρίδοο ἀο68 [86 βι Ὁ] οὐ τεααίγα μ8., [6 παμ Ὀ6 Ὁ ΒΒου]α Ὁ 
ΑΥΓΙΟΌΪΑΓΪΥ βροοϊδοα,. ΜΊΟΒΔ6118 ΟΌβογυββ, ὑπαὶ Ῥϑῦου 88 ποῦ [88 ΟὨΪΥῪ δροϑί]8 τγιιῸ 
ξὺν ΠΟῪ ΙΏΔΩΥ ῬΟΙΒΟῚΒ 66 ϑανθαὰ ἰῇ ἴΠ6 ἃ ; Ὀυΐ π ΟἾΪΥ, γιὸ ΟΥ̓ Βαϊ Βαὰ 
δραυΐϊγεα 8 140} τ Ὑ ν᾿ [86 Βα] 6οῖ, σσου]ὰ δϑοθγίδϊῃ (μ6 Ὀγθοῖβα πα μα6Σ, ΒΘΓΘ 
[.ἷ8 ἀγραιηοηῦ ἀϊὰ ποὺ ἀρροῃᾶ ὑροα ἰύ. 

ΤῊ τοβυϊῦ οὗ 41} {π686 ανιάθησθθ, Ὀοΐἢ οχύογῃδὶ δπα Ἰηΐοσηδὶ, 18, 
ὑμαῦὺ [πΠ6 βοοοπὰ ΕἸ ριβι|6 οἵ Ῥϑίθσ. μὰ8 βυ ϑήηοιθηῦ τθβυ ΠΔΟΠΥ ἰο Ὀ6 Τα- 
σατά δα 48 (88 ργοαιοίϊοη οἵ {παᾶῦὸ ἀροβί!θ, δηα οἰδίπηβ ἴο Ὀ6 τϑοθινϑα 
Δηα βϑυιά!]6α τ ῖτἢ (06 Βαμα ἀδνουῦ οᾶγα δηα δἰθηίοη 88 ἴπ6 γοδὶ οὗ 
[6 ᾿ηβρὶγοά νσιηρβ οὗ 6 Νοὺ Τϑιδπηθηΐ. 

11. Τμαὺ Ῥοίου. νγαὰβ οἱ δηὰ πϑᾶὺ [818 ἀθαίῃβ ἤθη ἂ6 ττοῖθ {Π18 
ΕΣ ρ 8.16, 18 ουιάθηῦ ἔγοπι οἷν. 1. 14. ; δηᾷᾶ (μαῦ 10 γγὰβ τυ! 6 ἢ. ΒΟῸΙ ΔἰΟΥ 
[86 Βγοῦ ΕἰρΊ8116, ἀρρθαῦβ ἔγομλ {πὸ ΔροΪοΟΎ 6 γᾶ Κ68 (1, 18. 15.) [ῸΓ 
στ  ησ {Π18 Βεοοηά ρΙ5616 ἰο {Π6 Ηοργον Ογιβδηβ. τ. μαγάποῦ 
{πη κα τ ποῖ ἀρ] κΚοὶν {πᾶΐ, Βοοὴ δἰ Υ 1Π6 Δροβϑίϊα παᾶὰ βθηῦ διΎΔΥ 
ΘΙ] ναπι5 1 ἢ18 ἢγδὺ Ἰοϊίου το τῆ6 ΟἸ γβυ δ. ἴπὰ Ῥομπίιβ, (ὑα]αἴϊα, 
Ολρρααοοῖα, Αβια Μιποῦ, απ ΒΓ υἷα, βοπηθ ῬΟΥΒΟΩΒ σαμ]6 ἔγοτὰ 
ἪΠο86 σουμῃίτθβ ἴο Βοιηθ (ΠΟΥ {Π|6ΓῸ τγᾺ8 ἃ γτοαιθηῦ δηα ρΌΠΘΓΑΙ 
Τοβοῦῦ ἔτοῦλ 4}} ραγίβ), ψῆο Ὀτουρῇῦ πὶ ᾿π οσγηλαίοη οοποθγῃίηρ [Π6 
βίαια οὗ γϑ]ρίοῃ ἀιμοηρ ἴῃθπι. ΤΏοδ6 δοοουπηῖβ πα ποθ ἢλ [0 ΨὙΓΠ ΒΘ 
ἂν ΒΕΘΟΠΑ ἔϊπη6, τηοϑὺ ῬΥΟΌΘΡΙΥ αὖ (Π6 Ὀοριῃμηϊηρ οὔ Α. Ὁ. θὅ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΡ 
ἴο βία 188} ἴῃ {86 (ἢ (6 ΟΠ γιβδηβ διηοηρ γἤοτα πὸ Πδα ἰαθουγαα. 

111. Τα βοορα οὗ {818 Ερ: 8116 185 ἴο οοηῆγμη (6 ἀοοίγμθΒ ἃπα ἴῃ- 
Βίγυοίοηβ ἀαδ!νογθαὰ 1 [6 [ὈΓΙΔΘΥ; ἴο δβϑίδ 158} {μ6 Ποῦτονν ( γΙ8- 
618π8 ἴῃ {π6 τα ἀπα ργοΐεββίοη οὐ 1π6 605ρ6]; ἰο οδαϊοη ἐποπὶ 
ἀσαϊηδὶ [4186 ἰδ θογ8, ΠΟΒ6 ὑθηθίβ δηα ργδοίϊοαβ ἢ6 ἰΆγρ ον ἀθβου68; 
δη ἰο ΜΆΓ ἰπδηλ ἰο αἀἰβγαραγά ἐμοβα ργοίδπα βοοργβ, γῆ βῃου 
ΤΆΔ ΚΘ ἃ τροοῖς οὗ (γΙβ.᾽ 5 βεοοπά οοπλῖηρ, δηἃ ψνἢο βῃου]α βθοῖκ ἴο βοὺ 10 
αὖ ποιρῆῦ 48 ᾿μουρσἢ 10 ΟΧΘ ἃ ναΐῃ ΠΟρα; ΜΟΙ. Πανίηρ αββουίοα δηὰ 
ἀδβου θά, «πα 1] δίταῖθα Ὀγ {π6 ἡπἀρτηθηῦ οὗ {πΠ6 υΐῖνϑγβαὶ ἀθυρα, ἢΘ 
Ἔχμοσίϑ ἰμθῖὰ ἴο Ῥγθραᾶσα ἴοσ {μαῦ δνοπῦ ὈΥ ἃ Βοὶν αῃμὰ πμρ]διαθα]θ 
ον θγύβαίοη. Τῆς ΕἸ ρΙ8|16 δοηϑιβίϑ οὗ ὕΠγ6 6 ρασίβ; Υ]Ζ. 

ῬΑΕΤ. 1. 7Τάο Ζηϊγοσιιοίϊοπ. (1. 1, 2.) 
ΡΑΒΤ 1. Παυΐηρ εἰαϊοα ἐλ 181ο5511.7γ9 ἐο τολίοἢ αοἀ λιαά εαἰϊοα ἐΐόηι, 

ἐδε 4 γοβίΐο, 

5ΕΟΤ. 1. Εχῃοσίβ {πὸ ΟἸ γβίίαπμβ, νμὸ Πα χϑοοϊνθα [686 ὈΥΘΟΙΟῸΒ 

1 ΓΕὸνν πιοῦδὶ δυριαπιοηῖβ ἰπ ἔανουν οὗ τηἷ8 ΕρΊβι16 οδὴ Ὅ6 βίσοηροσ τΠ8ὴ 18 066 ἀογίνοα 
ἤτοια ἴΠ6 φγοάϊεϊίοη (οΒαρ. 111.} τὲ Βοοσβ βῃοι ἃ σομλο ννδὶκίης, Ἀου {πο ὶγΓ οὐγῃ ἰυβι8, 
ΒΑ Πρ, “  ΒοΙΘ 85 [Π6 Ῥτγοπιΐβο οἵ ΗΒ σοπιΐηρ δ᾽" τη ΒΟ ΤῸ ΥΥ] ΠΡ] ἱπηογδηῖ ὑδμν [80 
ο]ὰ νον] ννὰβ ἀοείσογοα ΟΥ̓ ἴμ6 νγαῖοσ οὗ ἴῃς βοοὰ.] 

53 Μεθ} Ῥοί. 1. 15, 18., ᾿. 12, ὁ. 1, 2. 10. 8.4 Ῥοῖ, 1)» 7.) 1}, 1]. 
ψΟΙ,. ΤΥ. ΒΗ 
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οἰ θ, ἰο δμἄθαγοι [0 ΠΏΡΥΟΥ͂Θ ἴῃ {Π6 τηοϑύ διιδίδη 18] σταοθ8 δ 
νἱγίαοβ. (1. 8---11.) 

. ΒΕΟΊ. 2. Τὸ {Πϊ8 Πα ᾿ποιίθβ {ἢ 61}, 

ϊ. τομαὶ {μ6 Αγιηηθββ οὗἁὨ ἔσθ [θδομοῖβ (1. 12--2].), ἀπὰ (86. ὑδβιϊ πΠΟΩΥ οἷ ᾿γοὸ- 
ΡδθοΥ. 

ἰι. Ῥτοιὰ [6 ψΊοΚαάποββ οὗ (186 ὑθδοουϑ, τ μο886 ἰοηοίβ δηᾶ ρὑγϑοῖῖοθϑ μ6 Ἔχ ρόϑεβ, 
δι. ργοϊείβ 86 Ὠινηθ Ἰυἀρτηθηςδ ἀραϊηϑὺ [6 ῃλ. (11.) 

ΒΕΟΊ. 8. δ ρυδγάβ ἱμοπὶ ἀσαϊηδβὲ βοοῦδυϑ δηα ᾿πηροβίοσγβ, ννῆο, ἢ 
ἔογϑί}}]8, ψψου]ὰ σιάϊο]α {μοὶγ ὀχραοίδιοη οὗ (]γΙβι᾽8 σοτηϊηρ : -- 

1. ΒΥ οσοπδυθίηρ {μοῖρ (Ἀ186 Ἀββυτοηβ. (ΠῚ 1---7.) ΜΝ 
᾿, ΒΥ. βμονίηρ 186 γσϑάϑοὴῦ ὙἈὮῪ μαῦ ρτοαῦ ἋΑΥ ψγ88 ἀοϊαγοα, δπἃ ἀδβογιθιησ 16 

αἰγοιϊηβίδῃοοβ ἃηἃ σΟηΒΘ] 6 ΠΟ68, δ ἀΐης Βα 4016 ΘΧΒΟΡ ΔίίοἢΒ δηὰ δησουγαρθ 
τηοηΐδ ἴο Αἰ ροηοα δηὰ ΒΟ η 688. (11. 8--- 4.) 

ῬΑΕῚ 111. Τῆς Οὐοποϊωϑβίον, ἴπ ιολιοὶ ἐδ 4 ροϑδέϊο, 

ΘΕΟΥ. 1. Προϊαγθβ ἐμ6 ἀρτθοιηθηΐ οὗ μ18 ἀοοίτιπθ ὙΠ} ὑμαῦ οὗἨ δὲ, 
Ῥαμ]. (1. 1ὅ, 16.) 

ΒΈΟΤ. 2. Αμπά γχερϑαίβϑ {πΠ6 βυτὰ οὗ {μ6 ΕἸ βι]6, (111. 17,.18.) 

ΟἿ δοοοιηΐ οὗὨ {π6 δι πη]  Υ ΟΥἩἨ Βῖγ]9 δᾶ βιυρ)]θοῦ Ὀοίνγθθη {6 
Βοουμα Παρίου οὗ {Π18 Ερίβ| 16 δῃα {παΐ οὗ π46, τ. Βοηβοῃ δῃηὰ 
ΜΙιΟἢΔ6118 ρίδοθ {μ6 ᾿αῦῦου Ἰτητηθαϊαίοὶν αἴοῦ {π6 βοοοπα Ε ριβι16 οὗ 
Ῥοίον."} 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠΠ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΕἾΒΒΤ ΘΈΝΕΒΑΙ, ἘΡΙΒΤΙΕ ΟΡ 9ΟΉΝ. 

Ι. ΑΥἸΤΗΟΟΘῊΗ ΠΟ 8116 18 ργῆχοα ἰο {Π18 ὈΟΟΪΚ, 18 Δα ΒΘ ἸΟΙ ΕΥ̓͂ ἃ8 8 
δθμυϊπα ῥτοάυοίοῃ οὗ [Π6 ροβῦ]α 0 18 πα  ϑυ]ομΆ 0} ]6. [10 τγαϑ 
δἰτηοδὺ ὉΠΙΨΘΥΒΆΙΙΥ γοοοῖνοα 8ἃ8 Πΐ8Β σομῃροβιίίοπ ἴῃ ἴῃ6 Εἰαβίθσῃ ἂπά 
ὙΥ οβδίθσῃ ομυσγομοβ, δα ἈρρΘαΥΒ ἴο Ὀ6 Δ]]υἀρα ἰο ὃγ Ηδτιδ8.32 [0 18 
αἰδοῖ] οἰϊοὰ Ὀγ Ῥοϊγοαγρὅ, δῃὰ ἴπ (6 Ερίβα οὔ {86 οἰ υτο 68 οὗ 
ιθηπα 8ηα ]ῳυγοηβ, δπα 18 ἀβθοϊαγοα ἰὸ 6 ροῃμυΐηα ὈΥ Ραρίαϑὅ, 
Ιτρηθυβδ, ΟἸεπιθηΐ οὐ ΑἸοσχδπαγιδῖ, Τογίυ]] απ, Οτρομ, Ογρτγίδη, 
Ἐπβοῦιαβ, Αἰμαπαβίιβ, δηα 81} δα υβοαιαθηὺ δοο  οϑιαβίιοαὶ πυσιίογθ. θ᾽. Α 
Β[1}} πλοσα ἀθοίβιν ὑθβ ΠΟ ΩΥ 18 ἰῃ6 ἔλοῦ [ῃΠδὺ 10 18 Τυηα ἴῃ {Π6 ϑγσῖας 
ψουβοη οὗ (86 Νοὸν Τοβίδιηθηΐ, το Οπλὶΐβ βομθ οὗ [ἢο86 Ὀοοῖκβ 

᾿ῬΩΩΙ Ιπίτοά, δα 1οῖ, Νον. Τοβῖ. ρρ. 90---99. Μο]ΔοηΠαινοσ, [πιχοὰ, δὰ 1 Ότος Βι- 
Ὀ]1ςο8, Ρ᾽. 352---9ῷ556. Ηοϊάορσρον, ἘΠο τὶ ἃ. ΒΙΌ]. ΡΡ. 624---628. Βϑηβοὴ οὐ [6 δι οὶ 
ἘΡίβι1ε8, ὑρ. 321] .---329, 1, γάηογ᾽β ὕΟΥΚΒ, ϑνο. νο]. νἱ. Ρρ. δ662---588.; 410. το]. 11}. ρΡ. 
414--426., Μαοκηϊρ 8 Ρτγοΐίαςο ἴο 2 Ῥοίοσ. Μ|ςἢδ6]18, νοὶ]. ἵν. ρρ. 8346---8068. 

5 ὙΑΓ ΠΟΥ ὙΟΥΚΒ, ὅϑνο. ν0] 1. ἢ. 61.; 410. νοὶ. 1. ῥ. 311. . 
8. ΤΌϊΙΑ. ὅνο. νοὶ]. ἰΐ. Ρ. 99.; 4ἴο. νοὶ]. 1. Ρ. 332. 
4 Ἰυϊά. ϑγο. νοἱ. 1. Ρ. 152.; 410. νοὶ. ἱ. Ρ. 362. 
δ ΤΌΙΑ. ὅνο. νοΐ. ἰϊ. Ρη. 108, 109. 1[18.; 410. νοὶ]. 1. ΡΡ. 887. 840. 
5. ΤοῖΙὰ. ϑνο. νο]. 1ϊ. Ρ. 168.; 410. νο!]. ἱ. Ρ. 870. 
Ἶ ΤΡ] 4. ϑνο. νοὶἱ. ἰϊ. Ρ. 227.; 4ἴο. νοὶ]. ἴ. ρν, 408. 
9 Τυϊὰ, ϑνο νοἱἹ, 1ϊ. μ. 275.; 410. νο!]. 1. Ρ. 429. 
Ῥ ἸρΙὰ. 8νο. νοὶ]. 1ἷ. ᾿. 481.; 410. τοὶ. ἱ, Ρ. 540. 

ΜΝ Ιοἰὰ, 8γνο. νοὶ. υἱ. ὑμ. 684, δ85.; 410. γο]. 1, ΡΡ. 529, δὲθ, 
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οὔ {μὲ Νὲν Τοβίδιηθηΐ τοβροοίηρ ἡγῇ δι ΠΘη ΠΟΙ ἀουθ 8 γοσθ 
επίεχίαϊποα, Βΐῦ, 6816 8 [Π18 Θχίθγῃ] ργοοῦ, νγαὰ ἤανα {π6 βἰσοπρϑϑῖ 
ἸπΙΟΥΤ8] δυάθποθ {πᾶῦ {π|8 Εἰρι8015 νὰ υιτοπ ὈΥ (6 ἀροϑὲ]θ 
“οἤη, ἴῃ [ὴ6 ὙΘΙῪ Οἷοϑα ΔΏΔΙΟΡῪ οὗἉ 108 Βϑι{πθ 8 Δ Πα ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ἴο 
{Π086 οὗἨ 18 ἀοδροὶ. ἜΠοΓα 15 αἰϑο ἃ σϑιμδηα Ὁ] 6. ΡΟ ΠΥ γ ἴῃ 186 
Βίυ 16 οὐ [818 ἀροβῇϊο, δῃὰ ραυθ ου αγ!Υ ἴῃ {Π18 ΕρΙ8116, Η!8 βϑηΐθῃςοθβ, 
σοηΒΙ ἀογοα βοραγαίοῖψ, ἀγα Θχοθθάϊ ον οἷθαῦ δηα 1η06]}Π1ρῚ0]6; δυΐ 
ὙΠ 6 νγ6 ΒΟΔΓΟΝ ἔῸΓ {Π6Ὶ} ΘΟΠμμΘΟοΙΙΟΏ, ψΜ6 γα ὨΕΥ πχοοί τ ἢ σγοδίου 
ἀπο 168 {Ππ8ῃ νγ6 Οχροσίθησα ονθῃ 1ὴ 1ῃ6 ΕΡΙ81168 οὗ Ῥαὰ]. Ασι]αββ 
Βἰ ΡΠ οἱ δηα Ὀοπανοίθηςο, δ]δπάθα τ βιπριαῦ τηοιϊ ΒΥ δηα σο8ῃ- 
ἄουγ, ἰοροί μοῦ ψΠΠ ἃ ομάογι] Βα ὈἸ ἐπ γ οὗ βθηςπαθηΐ, ἀγ {π6 οδᾶ- 
ΤιοίοΥἸβ[108 οὗ {18 ἘΣΡΙΒ616 ; ἴῃ τ ΠΙΟἢ ἢ ἈΡΡΘΑΓΒ ἰο να Δα νογρα 
[18 σοῃμΟΘΡΓΟΏΒ ἃ8 [ΠΘΥ ἈΓΟΒΘ ἸῺ ἢΪΒ ταϊη6, ἃ ἴῃ {Π6 ἔοττα οὗὨ Δρβου 8π)8, 
ἴπ ΟΥ̓ΔΟΣ (Παΐ {Π6Υ ταϊῦ ργοάσοα (86 σγοαῖοσ οἴθοῖ. Ιῃ ἢ18 (ὐοβροὶ 
] οἢη ἀοο8. ποὺ οοπίοῃΐ Ὠἰτη861}6 ΣῈ ΒΙΠΙΡΙΥ Δ Γϊηρ ΟΥ ἀθηγίηρ ἃ 
ἰπίπρ, θαῦ ἀΘῃ108 108 ΘΟΠΥΓΑΓΥ ἴο βίγθησ θη ἢ18 ΔΙ ΓΙ ΔΙ Οἢ ; δηα ἴῃ 
1|Κ6 πιδηηογ, ἴο βίγοηρτῃοη 18 ἀθη1α) οὗ ἃ [Πϊηρ;, Π6 ΔΗ ΓΙ 108 ΘΟ ΤΆΓΥ. 
θα. Φόδη ἰ. 20., 111. 36., ν. 24., νἱ. 22. Τὴ ΒΆΠ16 ΙὩΏΔΏΠΟΓ Οὗ ἜΧργΘβδ- 
1ησ {π|πρ8 ΒΌΓΟΠΟΙΥ ΟσΟΌΓΒ ἰπ {18 ΕἸ 8116. 83,566 ᾿1. 4. 27. ἀπά ἵν. 2, 3. 
Ιῃ }}18 (ἀοβρεὶ αἷἶβο, δῖ. Φολῃ γα Εν 86 116 Ῥγοποιιῃ ΟΥ οὗτος, 
αὑτη, τουτο, ἐλὲβ, ἴὰ ΟΥ̓ΔΘΤ ἴο ΘΧΡΥΘΒΒ {Π1ηρ5 ΘΙ ΡΠ ΔΓΙΟΆ]Ϊγ. ὅδ661. 19., 
1... 19., νἱ. 29. 40. 80., ἀπὰ χνὶϊ. 8, ΤΙ {πΠ6 ὕριευ]6 {Π6 βάστα δι ρμδίλοαὶ 
τ0046 οὗὨἨἁ ἜΧΡΓαββίοη οὈίαίηβ. (ΟὐΟΠΊράΓα 1. ὅ., 11. 25., 111, 28... ν. 8, 4. 6. 
Δηα 14.: 

1. ὙΒ τεραγὰ ἴο {π6 ἀαία οὗὨ {Π18 Ε ρ!5{16, ἔῃ6γὰ 18 ἃ Θοῃβ  ἀογα Ὁ] 6 
ἀἰνουϑιτυ οἵ οριηῖοηθ. τὰ, θῃβοη, Η4]68, πα οἴδμϑυβ, ρ]αςδα 16 ἴῃ {Π|6 
γὙΟΔΓ 68 ; Βιδῆου ΤΟΙ] 1η6 ἴῃ 69: [Δρ6, αἴον τἢ6 Ηγϑὺ ΓΘ 8} πνἂγ, 
8 πα Ὀοίογο {π6 ἀροβῦϊο᾽ Β χα ἴῃ Ῥαΐμηοβ; Πζγ. 1μϑτάμπου, Α. Ὁ. 80 οΥ 
δνϑη ἰδίου; ΜῈΠΠΚ δμὰ ἴ,6 ΟἼοσο, ἴῃ Α. Ὁ. 91 οὐ 92: ]1δοαιϑοῦγο, 1, Ἐπη- 
ἔλπΐ, ἀηα θὲ Ῥιη, αὖ 1Π6 οπὰ οὗ {π6 ῃγβϑὺ σθηθατυ ; δηά (ἀτοίϊυ8, Πδπ- 
τηυμα, ὙΠ ΌΥ, Μιοδθδ6118, απα ΜΔοκΙσΐ, ρἷαος 16 Βοίογα (88 ἀ6- 
Βιγισοη οἵ Ψ6γαβαίθιη, Ὀὰὺ που ΒρΘΟΙῪ ᾿ηρ’ {Π6 ΡιΌΟΙΒα γθᾶγ. ΤΠ6 
τοϑὺ ργοῦα]6 οὗ {686 νϑγίουβ ορί Ιομ8. (1 {Π6 αμέλογ᾽ 5 Ορ᾿ ΠΟ) 18 
{ῃαὖ ΒΟ ΔΒΒΙΡῺΒ δὴ ΘαΥΪΥ αἀαἰ6 ἰο {μ18 Πρ β|16, νὶΖ. Ὀδέυσθ {Π8 
(ἀοϑίχαοίλοι οὗἉ «6υ βάθια δηκ {16 8 θνουβίοη οὗ ἴΠ6 «Γ 6νν 18} ρο] γ. 

ἴῃ {μαὺ οα86 γα σοποὶαάθ ὑπαῦ δύ. «οἱ νυγούθ ἢ18 ἔγϑοῦ [ὑρ18}16. ἴῃ 
68, ΟΥ̓ αὖ (86 Ἰαϊοϑί ἴῃ 69; ὑμουρῇ Ὁ 18 Ἰπηροβ51016 ἴο ἀβοθγίαιη ἔγοηι 
γαῖ ρἷαοο Ὧ6 βεηῦ 10,  βοῖμογ ἴγοιλ Ῥαΐπιοβ, ἃ8 σοί 8 ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ΟΥ̓ 
ἔγοια βοῖμθ οἰἵυ ἴῃ Ψ υάφᾶ, 88 0) γ. Μδοίκηισ Βα ρροΒαβ, οὐ ἔσο ΕἸ ρῃοβαβ, 
89 ἰσχϑῆθιιβ δῃὰ Εὐυβθῦλιβ στοαί ἔγοιη δηοιθηΐ ἰγαάϊ θη, Ὑ 1Ο ἢ [μὰ 
Ὀσαη σοι γ}} ν τϑοοϊνρα.3 

[ΤΊι6 ἀγραπιθηΐθ ἡ Ιο πᾶν Ῥθθὴ δαναποθα ἴῃ ργοοῦ οὐ δὴ δαγὶυ 
ἀαΐα οὐ {μ18 Ερ!βι16 ἀο ποῖ πῃ ἔδλοῦ ἀθιμοηβίγαϊθ δην τ Ἰησ, ἈΠ 6 ΤΑΥ͂ 

1 ΤΆΩΡο, Οοπιπηθηίατιβ ἴῃ Τὐναηροὶ πτη Φο δηλ ῖ5, τοτη. ἱ. Ῥγοϊοροιηοπδ, ἢ. 104. Μπο- 
Καϊμ!ἾΒ Ῥγοίεσο τὸ 1 ΨΦοϊ, βοοῖ, ἢ’... μη ρὶ!, Ἡουτηθπϑισα ἥέιογα, ρᾶγι 11, 1)ὲ8 Το γρτγοῖδ. 
τἴοης Ερ᾿βζοίασι Φοβηη β, μρ. 167---1 78. 

2. ΠΑγάηοΥ᾽ 8 ΟΥΚΒ, ϑνο. νοὶ. νἱ. ΡΡ. 587---589.; 410. νοϊ. ᾿ϊϊ.- ὉΡ. 4326 .---428, ΤΙ ΔΠΡ6, 
τοι. ἱ. Ρ. 1065 Ῥυϊάιι, ν. 106. 1βοηβοη᾿ 8 Ἀγ ρἤγαδθ οἱ ἴΠπ6 ΟἌΓΠΟΙ ο ΕΡΊ 8168, ρΡ. 5605--- 
-τ-ῦϊο. Μδοκηῖρηι 5 Ῥτγοίδου το 1 Φοδη, βοοῖ, 4, ῬΥΙΟΣ, Τηϊτοά, ἴῃ Νον, ΓΓοβί. ΡρΡ. 99---108, 
ἨΔ105᾿8Β ϑαοσαὰ ΟὨγοῃοίοσΥ, νο]. 111. ἡ. 452. βοσοιιὰ οὐἀϊτίοη, 

ἘᾺ 2 
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ΒΑΥ {πα 1 18. 4 ροϊηΐ οἡ οι γγα ΠαΥ͂Θ ἴ0 ΤΌΓΤΩ ΟἿ ΟΡΙΠΪΟΠ ΓΑΙΒΟΙ ὁπ 
ὙΠ δὺ τιλν Βθοῖη ργοδαδίε ἰᾶπ 88 το γπρ οἡ {Π6 4]]6ρσρά ῥγοοίβ. 
Τ Βα θδθῃ ἡιουρσῃιὶ ὑπαὶ ἐσχάτη ὥρα (ἰϊ. 18.} τἸηδλπ8 ἴῃ6 σομο αἀϊησ 

Ρουοά οὗ 1Π6 ον 18ἢ ϑίδίο, ἀπα ὑπᾶὶ 10 νγὰβ Ἱπογθίοτο υυγ 6 ΟΥΙΟΥ τὸ 
1π6 ἀοδίσαοίοη οὗ Ψεγαβαίθη. Βυΐ 10 βῃου]ὰ Ὀ6 ποιίοοα τηαὺ {815 
ΘΧΡΓΘ βίοη 18 ΒΙΏΡΙΥ ράγΆ116] το ἴπ6 ““Ἰαβὺ {1π105 υπϑητοποα Ὀγ ἔδυ, 
Ῥεΐοσ, «διὴ 65, δηᾶ «66, ἃ8 ΟΠαγδοίοσβοα ΟΥ̓ Εργοδαϊηρ αν]. Α,5 γα 
Πᾶνα μοαιὰ 6Παῦ ΑἸΟΙο γιϑὲ 88.8}1 οοταα (1π {π6 ἔ}} ἀδνϑιορπιεμὶ οὗὨ {Π6 
Θ᾽] οἵ {π6 Ἰαβὲὶ {1π|68}, 80 Οὐ ΠΟ πεῖ ΓΘ ΠΔΏΥ ΑΠΕΙΟΓΙΞΙΒ 
(Ων ὙΠῸ 1η τηθαϑαγα ὈΘΑΓ (ἢ6 ΟΠΑγδοίοσ οὗὁἨ ἢϊπὶ 0 581} Ὀ6 {Π5 
ἀοϑίγογοα Ὀγ {π6 Ἰμογα), ΒΟΥ ΌΥ γα πον {πα 10 18. {Π6 Ἰαβύ {1π|6. 
ΤὮ15. ΒΥ θασθ8 τι8 {Παΐ ““{Π6 Τηγβίθυυ οὐ ἱπιαυϊν ἢ (5 δὲ. Ῥαιὶ 
1686}168} τΥῶβ αἰγοαδν σουκιηρ. 

ΤΊ6 ΘΧργθββίοῃ ὀγνώκατε τὸν ἀπ᾽ ἀρχῆς (1. 18, 14.) ντᾶ8 ᾿πημασὶποά 
Ὀγ ΔΙδοϊκηιραῦ δηα ᾿]5 (Ο]]ΟΥΤΟΥΒ ἴο πηθϑῃ, “γε να Κποινη Ηϊη) ἔγοπὶ 
{Π6 θεστηπιηρ;" ὦ, 6. “γα πον ΟἸ γι ἀπσίηρ Π15 ΘαγΓ ΠΥ τ] ]βῖγν ὡ 
8δη4 μαὺ {ΠοΟΓΘΙΌΣΤΘ ἸηΔὯΥ Β.0 ἢ} 6 Γ6 81} ᾿νιὴσ, Βυΐ, Ροβιθβ (88 
ὙτΟΠρ σΟηΒύγοοἢ [ἢ ιι8 ρσίνθῃ ἰο ὑπ6 βϑηΐθηςο, 1ὖ ΔΗ͂ΧΟΒ ἃ Β6η86 ἴ0 
ἀπ᾽ ἀρχῆς υἱζον!γ ᾿πσοπβιβίθη ἢ ὑπαὶ δβϑισπθα ἴὸ 1 ἴῃ {Π6 Ε'γϑβὶ 
ψοῦβα οἵ {π6ὸ ἔξριβι]6 : “Ὑὸ μάν Κπονῃ δ ὑπαΐῖ 18 ἔγοῃι 106 Ὀ6- 
σἸηηηρ,," 15 {Π6 δι} ο, όγὰ], ἀμ ΟὨΪΥ ἴσια τοπάρθγϊηρ οὔ {πὸ νυν ογὰβ : 
ΠΟΠ6 οἱ ὑμα656 βίοι! θ6 ῃαγκοα 88 [181}10 ΒΡ] πο 8, ἃ8 18 ἘΠ ΡΡΙΥ 
ἄυπο ἴῃ βοὴ οὗ ουν προ] δ ΒΡ [68. 

Τηα ἀγσαπχοηί οὗ 168, (ῃαῦ ομπη πιυϑὲ μᾶνο τ θη ἰο ΗΠ Ότον 
ΟἸὨ γἰϑίϊδηβ, 88 84η168, 46, ΙΔ], μα Ῥοῖοῦ δὰ ἄομα 80, δηά {μαὶ 
1πογοίοσα ἢ6 στοίθ δροιαῦν {π6 βδῖηὴθ ὕϊτηθ, οι ϊὰ ἰακθ τι ΔΎΔΥ ἔγουλ 
στουπά οὔ αἀἰδοιιββϑίοη 10 ΡαΓΟ βροου θη. ὅ0, ἴοο, 18 ἢΪ8 ΓΘΔΞΟΠΙΩΡ; 
ἔγοια ἐπ6 βιρροββα δρρ]οαοη οὗ {π6 ἰδβί θοὴν οὗ {π6 βριγῖ, {86 
ὙΔίοσ, δπα {μ6 Ὀἰοοά 1 οΠμᾶρ. ν. ὅ---ϑὁ. ἰυ Ηεοῦτγεν ΟΠ γιβίιαηβ, ἴὸ 
ὙΥΒΟΠῚ, ἃ8 ἃ θα515 οὗ 118 ἀγρυμηθηΐ, 6 δοϑαπηθα {παΐ οἤη ντοία. 

Ηὰρ σοπβιαογοά {πὶ ἐπ 6 (ἀοκροὶ δπὰ ἔριβι]ὶ οσο σοπηθοίοα ; {Π|ὲ 
{πΠ6 ΕρΙ5116 τνᾶ8, ἴῃ ἔλοῖ, {πΠ6 δοοοπηραπιτηθηΐ οὗ [η6 ἀοβροὶ, Απά {|}18 
ΒΘΘιη8 ἴτοιῃ {ηΠ6 δποῦ ἴῃ Μιυγαΐουὶ ἴο πᾶν Ὀθθ (6 οα86 ἴἰπ {Π6 
Βοοομα οαπίυγυ, ἤθη ἐλὲς ΕΡΙΒ.16 ἀπα ἴΠ6 ἢγβί οὗ Ῥϑίενσ σϑσα τοι 
πον, ἴῃ σοη δ Ἰβυϊποῦοη ἴο {π6 οἰμοῦ δι οὶ ο Ερ δη]θα, ὙΥ̓ΒΟΙΒοΥ 
1 οἰδησρά 118 ρἷδοθ ἴῃ {Π6 οοἸ]θοίοῃ οὗ Ομ γιβύάδη ϑουιρίιγθβ, Ὀθἔογα 
[Π6 βανϑὴ (δίβμο]ο ΕἸ δι]168 γσοῦα ηλθα 1 Οπ6 νοΪ 6, ΒΘ6 18 [0 Ὀ6 
ἀουδίξα!. 

ΑΒ {ποῦ 18 πὸ τϑὰὶ ονϊάθῃοα τ ΏΠ1Οἢ ἡγὰ8 {Π6 δ] οσ, {6 οΒροὶ 
ΟΥ {818 ΕΡΙΒ016, απ 88 186 ὁμ6 τ ΔΥ ἤᾶγα ὈΘΘη ΒΙΠΊΡΪΥ {π6 οοῃΐοα,- 
ΕΣ σΟΠΊΡΔ 10) οὗ {π6 οΟἴΒΘΓ, 10 Βθθὴ8 ἴο {Π6 ργϑϑϑηΐ δα Ποῦ ἴοὸ 
6 ἴῃ νϑίη ἴο αἰζθηιρὺ ἴο ΔϑδΙρἢ ΔΏΥ͂ ΒΡΘΟΙΗ͂Ο οὗ τοϊαξϊνο ἀαἰ6.7 
111. 1 18. 811} πιοσὸ ἀπ ουῦ ἕο ἀθοῖάθ σοποογηϊηρ [ἢ6 ΡΟΥΒΟΩΒ ἕο 

ΒΟ {Π18 ΕΣΡΙ8116 τνᾶβ θη. Αὐυρπυβίπα, Οὐλβϑιοάοσιιβ, δμα τῃ6 
ΘΏΘΓΆΡ]6 Β6α6, οΔ116α χι {μ6 ΤρΙ5116 οὗ Φομῃ ἴο [π6 Ῥαγι δι83, Ὀ6- 

1 [ΤὨ686 δηᾶ οἱποῦ δυριτθηῖβ ἃγῸ σΟη δι ἀογρα ΘΙΏΡΙΥ ὈΥ Ὦγ. Τϑαν  ἄβοη ἴῃ ἢἷ5 Ἰπιτγοᾶ. 11}. 
459---461. Οπὸ οὗ [6 ΔΥΡΟΠΊΘηΒ ὙΑ5 ἀγα η ἴγομ (Π6 τι566 οὗ ἴὸ ρογίοςι μεμαρτύρηκε 
πη (Π6 ραδβαᾶρθ ἰπ ἴῃ. (ΟΒΡΟ6Ι χίχ. 8ὅ--- -97., ἃ8 του ρἢ Ὁ ᾿πρ]16 ἃ δουλὸ ῥγευῖοι ὑΘΟΌΩΟΩΥ 
Βίνεη ἐπ τον πο, ΒΊΟΣ (ἰ0 γα τῃοι ἢ) συμ] ΟὨ]ΥῪ ν6 ἐλ Ἐρὶκεϊο.} 

3 Οπο ΜΕ, ἰογτὴβ [86 δοουπὰ οὗ Φοδῃ ἴῃς δοουπὰ Ερίδι!Ὲ τὸ τλ6 Ῥεχ ἰδ ηδ. 
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οδ0.86 (48 ΒΟΙῊΘ ΒΡΡΟΒ6) {Π6 Δροβί]α 18 σορογίθα ἰο πᾶν ῥτολομεῖ {Π6 
Οοϑροὶ ἴο ὑμαῦ Ῥθορὶα; Ὀαΐ {18 ΟΡΙ ΠΙΟΠ 18 ΘΗ γον ἀπδιιρροτγίοα ὈΥ͂ 
[Π6 ονϊάδθποα οὐ δηϊαυϊγ. ζγ. Βθηβοὴ {πίη κβ ὑπαῦ τΠ6 ΕΡΙΒ116. νγὰϑ 
Δαάτγοββοα ἰοὸ {86 αν δ Ο γιβιίαπβ τη 9 πᾶάφα δα (ἀα] 1166. θα [ῃ6 
τηοϑῦ ργοΌ80]6 ορϊπίοῃ ἰβ ὑπαῦ οὗ (ουταθηϊαβ, [μϑτηρο, Πα ρ᾽η, 1μάτάπου, 
ΜΊο86115, Μδοκηιρῃῦ, ΒΙβμορ ΤΟΙ] 6, ἀπα οἴμοσβ, γῇο [1Ὲ]ς 10 τῦπϑ 
τ τ6η ἔογ {Π6 α86 οἵ ΟἸγιβιϊδηβ οὐὗἨ δνοῦυ «ἰθπουμϊπαίοη 84 οὗ Θν ΡΥ 
σουηΐγγ. ΕῸΓ, 1. 10 ὰ8 αἰγαυβ Ὀθθη ΟΑ]]6α] ἃ οαέλοϊἑς ΟΥ σΌΠΟΓΑΙ 
ἘρΙΒ616; 2. [0 ἀοοθβ ποῖ οοῃίαϊπ δὴν ψνογὰβ οὗ ᾿ϊπ αῦοη {Παὺ ολη 
Ταβίυιοῦ 10 ἴο ἃ ραγ ΘΟ Υ ΡΘορ]ο; 8. ΤΏ δατηοηϊοη ἴῃ 1 Φοἢη 1]. 15. 
ΜΟΙ] ὍΘ ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ὈΘΙΙΘΥΟΥΒ ἴῃ Ψυάςα, Α. Ὁ. 68, αἴϑον [Π6 γα γ 
μια σοπιπηθηςοα ψι} {Π6 Βοιμδηβ;: 1Ὁ 18 ταῖν βυϊοα (0 ῬΘΟρ]6 ἴῃ 
ΘΑΘΥ͂ ΟἸΣΟΙΤηβϑίδῃ 68, 8Π4ἃ ΜΠῸ 6 γῸ ἴῃ ἀΔΠΡῸΥ οὗ Ὀοϊηρ Θηβηαγοὶ ὈγῪ 
{πΠ6 4]1Πυτοπηθιβ οὗἨ ὈῬΥΓΟΒΡΟΓΙΥ ; 4, 1μαβύ]γ, 0πΠ6 σοποϊααϊησ Ἔχ ογίδ!!ο 
ἴο Ὀ6] ΘΟ 5 ἴο “Κααρ {πουάβοῖναβ ἔγομι 1(10]5 18 1π ΠῸ Γαβροσί δι] 40] 6 
ἴο ὈΘΙΙΟνΟΥ8. ἴῃ 4658, Ὀυὺ 18 τηοἢ τότ ᾿ἰΚοὶγ ἰο θ6 δἀάγοβερα ἴο 
ΟἸ γιβύϊδηβ ᾿ἰνίηρσ ἴῃ οὐμοΥ Ραγίβ οὗ [Π6 σου], Πότ Ἰἀο]αίτν θυ θνδ οί. 

ΙΝ. ΤῊϊ5 Ὀοοἷς 18. ἀϑυδ!ν ᾿πυ 16 7.6 ατποταὶ Ερίξέϊο 90 δ. .“ολιη. 
“Βαΐξ ἴῃ {Π6 σοχηροβιίίοη οὗ 1Ὁ, ΠΔΥΓΟΥΊΥ ᾿ηϑροοίθα, ποίμιηρ ἴ5. ἴο Ὀ6 
ἔουπα ἴῃ {Π|6 Θρ βίο αΥῪ ἴΌσμ. [18 ποῦ ᾿πϑου 64 ΘΟ Π6Υ ἴο ΔΩΥ 1η6]- 
ν᾽άυα], Κα Ῥδὰ} 8 το ΤΙΠπιοίῃΥ ἀηα ΤΊΐια, οὐ Π6 βϑοοπᾷ οὗ {π6 ἔνο 
ὙΠΙΟῊ ΤὍ]Π]ον ᾿ἰ, Κ Τὸ {π6 νγ)6}]-Βο]ονϑα (ἀδιπϑ᾽---- ΠΟΥ ἴο ΔῊ ρΑΥΙ ΘΙ ΑΓ 
ομυγ ἢ, ἅΚ Ῥαυ Β το {16 Θμαγοθοδ οὗ πιο, Οογϊηίι, ρῃθβαβ, δηά 
ΟΠ 6 Γ8--ττοΥ [0 {π6 1 ΠΠ|ι] οὗὁἁἨ ΔΩ ραγοι]αῦ τοσίοπ, Πκ Ῥοίουβ ἢγαῦ 
ἘρΙβ116 “Τὸ {π6 βίγαῃροῦβ βοαύοτθα {πγουρηουῦ Ῥοπίιβ, (ἀα]αίϊα, 
Ολρραάοοῖα, Α8ϊ8, απαὰ ΒΥ πἰα᾿--- ΠΟΥ ἴο ΔΠΥ͂ ὈΥΊΠΟΙΡΑΙ Ὀγαποὶν οὔ {116 
ΟΜ τιβύδῃ ομαγοῦ, {κα δα] 8. ἰο {π6 ΗΘΌΓΘΝν8 ---- ποὺ ἴο {π6 ΟΠ γβιαη 
ομυΓΟἢ ἴῃ σόηθγαὶ, πκ [Π6 βθοομα οὗ Ροίογ᾽β " Τὸ {πὶ {πα μα οὉ- 
ἰαϊηοα {Πκ ρῥγθοῖοιβ δ! ἢ Π1πὶ,᾽ ἀπὰ [Κα « πάθ᾽8, “Τὸ τῇ δπι {Παὲ 
ΔΓ βαποίῆρα Ὀγ ἀοα {π6 ΕἈΜΠ]6Γ, δα ῥγοβογνεα ἴῃ ἐἶθϑυβ ΟΠ γῖϑί, δπὰ 
οὉ]164.᾽ 10 ὈοαγΒ πὸ βοῇ ᾿ηβογιρίϊοη ; ̓ὖ θαρὶηβ πη πουῦ βα] αἰαίοη, 
ΔΠ64 οὐ νι πουὺΐ θοποαϊοίίΐοη. [0 185 ἰχὰθ, ἴΠ6 ὙΓΙΟΥ Βοηλο 68 
Βρθακβ, θυύ ψιτςποὰῦ ἡδπλῖηρ ΠΙτηβ6]}, ἴθ {π6 ἢγϑῦ ῥῬθγβοη ---- πὰ δα- 
ἄγαββοβ 18. τόδάον, ψπουὺ παμλϊησ Ππὰ, ἰὼ [Π6 βοοοπά, Βαΐ {Π18 
οΟ]]οαιΐαὶ βύγ]θ 18 ΘΥῪ ΘοΙηηοη ἴῃ 1] τ ησβ. οΟὗὨἨ ἃ μἷαιη ἈΠ  ΠᾺΓ 
σαβῦ: ἰηβίδῃοοθθ οὗ 10 ὁδοῦ ἴῃ ΦΦομη (ΛοΒροὶ; δηά 10 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη68ῃ8 
ἃ ἀἸΒΕσ ἸΒηρ; ΟΠπαγδοίοσ οὐ δριϑίοἈΓῪ σομροϑιίοη. [10 Βῃου] βθθπὶ 
{παὉῷ {μ15 Ὀοοὶς Βα [ῸΓ ὯῸ ΟΥ̓ΠΟΥ γθάβοι ἀοαιιγοα {ῃ6. {116 οἵ δὴ 
ορ ϑί]α, θὰὺ {παῖ ἴὰ {π6 γϑὶ ἐογπχαύοη οὐ 186 οδποη οὗ [μὲ Νὸνν Το5- 
ἰδιηθηῦ 10 ψψὰ8 ραὺ ᾿Ἰηΐο {116 βαπ16 νοϊαταρ υυιἱ {Π6 ἀΙἀλοίο νη 9 
οὗἨ 116 ἀροβί68, νυ ἢ 16}}, ν Ἐς {Π18 διηρ]6 δχοθρίϊοη, ἀγα 41} ἰὴ {Π6 
δρ᾿ βίο ατῪ ἴοσγβ. [ὺ 18, ἱπα664, ἃ ἀἸαδοίιο ἀΙβοοῦγϑα ἀροη {Π6 ρῥτίη- 
ΟἸΡ]68. οὔ Ὁ υβεϊδηγ, Ὀοίὰ. ἴῃ ἀοοίσιηθ δηα ργδοίϊσα: δηα Ἡ ΒΘΙΠΟΣ 
γγ6 ΘΟΠΒΙΔΘΓ [6 δ] ΠΥ οὗ 115 ορθπῖηρ ταῦ {Ππ6 Πα ἀαχτθηΐαὶ ὑομ1ο8 
οὔ (οὐ ρογἔδοιϊιοῃβ, μηδ Β ἀδργανιν, ἀπα (ΠΥ βι ̓ 5. ρχορι αίοη --- [Π6 
ῬΘΥΒΡΙ σα ἢ νοι 16 ργοροσπὰβ {π6 ἀοροραοϑῦ πλγϑίθυθβ οὐὗὁἨ ΟἿΓ 
ΒΟΙν {10}, πὰ τη6 δνιάοηοα οὗ (Π6 μσοοῦ ΒΙΟ ἢ 10 Ὀγησβ ἴο ΘΟΠΒΓπη 
{Ππ6 πὰ; ὙΠΟΘΌΠΟΥ πὸ σοπβι ον {ΠπΠῸ Ξαποῖυ οὗ 18. ργοσορίβ, πὰ {116 
ἜΠΟΙΡῪ οὗ ἀγσαπηοηῦ νυ ἢ νυ ἢ {πᾶν τὸ μογβιλάθα ἀπ οηϊογοοί -- 
[86 αἰμηιηοα βιμμ] ον οὗ ἰαπριασο τὼ ]μο ὈοΓῃ ἀροίτμδ ἀπ γτ6- 
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δορύ δῦ ἀο]ινογοᾶ ; τ βοίμο τὸ τοραγα {86 πηροτίδηςα οὗ (86 πηαίέογ, 
1Π6 Ῥτοργοίυ οὗ {86 βίγ]θ, οὐ {π6 ρϑηθγαὶ βριγιΐ οὐἁἩ δγάδηΐξ ριοὶν δηά 
ὙγΆΓΏλ ὈΘΏΘΨΟΪΘΠοΘ, υηϊ64 ΜΠ ἃ ἔουνια Ζοϑὶ, νυ ὨΊοἢ Ὀγοαίμ68 ὑΠσουρσῃ- 
ουὖῦὺ (ῃ6 1.016 σοιῃροϑιίοη ---- γ76 5Π4}} Πα 10 1ῃ ΘΥΘΥῪ τοϑρθοῦ ΜΟΣΊΙΥ 
ΟΥ 186 ΒοΟΙΥ δυΐμοῦ το ψμοὰλ {Π6 σοπδβίδη ἰγααιοη οὗ [86 οδυχοῖ 
ΔΒΟΥΙΌ68 10, “ {Π6 αἰδοῖρ]6 τ μομλ «6518 ἰονϑα.᾽ 1 

ΤΠ6 ἀσδῖρῃ οὗἹὨ 1818 (γϑϑῖϊβ 18, 
Εϊνεί, Τὸ τοίαϊθ, ἀπὰ ἴο συλταὰ {ῃ6 ΟἸ γβύίδηβ ἰοὸ τοῖα μα πτοΐα 

δραϊηϑῦ ΘΥΓΟΏΘΟΊΒ δηα [Ιοοῃτοι8 ἰδηθίϑ, ὈΓΙΠΟΙ 68, 8η4 Ργαοίςοβ; 
Βιιοἢ 88 {π6 ἀδηϊαὶ οὗ {πΠ6 γϑὰ] ἐγ ἀπά ΡῬγΌΡΟΓ Πυμμδπὶν οἵ ΟΠ γιϑι", 
οΥὗἩ {π6 τϑα]ν δηα οἤϊοδου οὗ ἢ18 βιι βθυϊηθ ἀπά ἀθαῖ ἃ8 δὴ δἱοῃϊησ 
ΒΘΟΥΙΗ͂οΘ, δηἀ [Π6 ἀββουίίοῃ, [μαὺ θο] ον οσβ θοῖηρ βανϑα ὈΥ ρ,δοθ, 6.6 
πού ταῦτα ἴο ΟὈΘΥ {6 σομλμδηπηοηΐβ οὗ (ἀοά. ΤΏθ86 ρῥυϊποῖρὶθϑ 
Ὀαρσδη ἴο Ἀρρθαγ ἴῃ ἴμ6 ομυγοῖὶ οἵ ΟἸγῖδῦ ονθ ἴῃ [Π6 ἀροϑίοϊ!ς ἅσο, 
86 ὕ6Γ6 δἰ ζογυγαγ β τηδϊηΐδῖ θα Ὀγν {86 (ον Δ η8, ἀπ οΟὐμοσ ἢ6- 
ΤΟΟΟΒ ὙΠῸ Βρυδηρ ἋΡ αὖ ἰδ οἷοβα οὗ [π6 ἔγβὺ δῃι ἴῃ {μ6 δεοοῃὰ 
ΟΘΕΓΌΓΤΥ οὗ {86 ΟἸὨγιβυδη ὠγϑ.ὃ 

ϑεοοπαϊΐν, ΤῸ δι ᾧρ 41} ψῆο ργοΐδθεβ ἴο Κῆοὸν Οοά, ἴο πανα οοπ- 
ταὰπῖοη ἢ Ὠϊπὶ, ἀπα το Ὀ6]16να τη ἢΐπι, [μδὺ ὙΠΟΥ τσαίᾷ ἐπ ἐλο ἰἰσὴξ 
απ ποὲ ἵπ ἀαγάπο88 (1. δ----.), {πᾶ| 15, 1ἢ ΒΟΙΙΠ 6558 δῃα ποῦ ἴῃ δίῃ; ἐἰιαῦ 
1Π6Υ τοαϊᾷ α5 Οἰιγὶδέ ιραἰκοά (1. 6.}; δρὰ {παὺ {Ππ6γ δον ἐλδ σονηπιαη εἰ. 
πιοηΐβ, δ ἃ ΟβρΘΟΙΑ  Υ ρου πα ἴῃ ΒΙπόοσα ὈγούμοΥΥ ἰονθ τοναγ 8 θα} 
οἴδον. (11, 4. 9----1]., 1ἢ]1..10----24,, ἵν. 20, 21., ν. 1---ὃ.,)ὺ ΤῊ ταϊιομαὶ 
Δα ΟἸγΙβέϊα πη βριγιῦ, {ΠπΠ6 ἀροβῦϊα δηΐοσοθϑ, προ ἰἢ6 Ὀδϑὺ ῬΥΩΟΙΡ]ὸΒ, 
8ηα 1 [Π6 δἰσοησοθῦ ἀγσαιηθηΐθ, ἀογινοά ἔγοια {πὸ ἰονο οἵ (ἀοὰ διά 
οὗ ΟἸιγῖβί ; βῃονίηρ [Π6. αὐἴου ᾿ηϑυ ΠΟΘ μον οὗἨ βοῇ 181{Π| ἃ5 γϑϑίβ ἴῃ 
ἴπ6 τῃϑγ6 δχίθγῃαὶ θγο θβϑιοη οὗ σο]σίοι, νι πουΐ (86 Δοσοιηρδηγιησ 
δυιάδηοο οὗ ἃ μον 16 ἀπα σοπάαμποί, 

Ταὶϊγαΐν, Τὸ Βορ ἔογιναγα απ ἴὸ ργοόνοῖζο γεαὶ ΟΠ ΥἸβδη8Β ἕο σοιὰ- 
ΤΩ ΠΙΟΩ ΜὙΠῚῈ (ἀοὰ αηα {πα 1,οχὰ “6815 ΟἸγῖϑὶ (1. 3, 4.); ἴο οοηβίβῃου 
π μ6 τὰ6 ἔλιἢ, ἀραϊηϑί 411 {Ππαὺ βοαιιοθα {π6πὶ (11. 24-- 28.}); τὸ 
ῬυΣΙ δηα ΒΟ]ΙΠ668 οὗ 116 (11. 1.,. 11. ὃ---18.}", ἃπα (δαΐῖ τῃο86 σῆὸ 
δοίίουο οπ ἔΐε παηιθ 97 ἐδ δὸη οΥΓ᾽ αοα πιαν ἀποιο ἐλαὲ ἐΐον ἀαῦε οἰογπαὶ 
ἰξε. (ν. 18. 
ν πο μον, γ δὴ ΤΊ, Ῥυίιαβ, ΜΟΙ ἀθημάνου, ᾿δποΐαβ, δῃα οἰ Υ 

ΔΙ γϑίβ οὗ δουιρίατο, ἢν δδοῇ βυρσροβίοα αἀἰΠΠδγοηῦ Ὁ ΡῸ] ΒΥ ΠΟρβ68 
οἵ (818 ΤρΙβι16, ἢ ἃ νον το ΠΠυδίγαϊα 118 ΑἸ ν]βΊοηΒ, δηα ἰο βῇον [Πα 
Ὀοασιηρθ οὗ [Π6 Δροβί]ο᾽Β ἀγραιηθηΐίβ. Εὐχίσγοιδ ὑγο χιὺ ἃΠα ΘΧίγοπιθ 
γον οΠαγδοΐθσιβα {Π6ὶν τοϑρθοίνα βοῆθιηθθ. Τῆῃο [Ὁ] Ὡς ΒΥ ΠΟΡ- 
818, μον ον Γ, 1Ὁ 15 ὨΟρΡΘα, ν}1}}} "6 θα πα ἴο βῃον {16 Ἰοδάϊηρ αἰ νΊΒΊ0 8 
οὗ {π6 Εὰρ]8018 ΟΥ ὑγθαῖβο πιῇ ΒΕ] οοηῦ ΡοΥβΡΊ σα πη ΘΟΠΟΙβθθαβ. 
Τὺ σοῃϑβιβί8 οὗ 81Χ Βθοίϊοῃβ, Ὀ681468 {Π| σοῃο]βίοη, ν᾽ ἈΙΟΝ 18 ἃ τοοαριτα- 
Ἰδαίου οὗ 86 σ]10]6. 

ΘΈΟΤ. 1. αβϑϑογίβ 6 ὕσιια αἰ ν ΠΥ πα Βυτηδηϊυ οὐὨ Ογϊβί, 'π ορρο- 

. ΒΙΒΠΟΡ Ηουβ]ογ 8. ΘΟΣΤΠΟΉΒ, ὈΡ. 144, 145. 24 οὐϊῇ, 
2 ΤῈ αἴ τ, Ἐδλη ἀο]0}} 85 πα ΧΆ ὉΪΥ 1ΠΠππϑιγαῖθα [Π 056 ραγίβ οὗ [Π6 ργοβοπὶ ἘΙΞΕΙο νυ ἢ] ἢ 

δδβοσξ ἴπΠ6 [ΠΥ οὐἩἨ ΟΠ τἰδὲ, ἱπ εἰν Ῥυϑιοοῦῖο ΧῊ]. γο]. 11... 0)». δ12---οῦ8, οὗ 18 Ὑ ον οὐἨ οὔΐῦ 
ϑαν ΟΣ Β ΜΙΠΊΒΙΓΥ. 

8. ἘῸΣ 8ὴ Ὡρ|0 ϑοοουῃηΐ οὗἁἩ (μὸ ἰοπεῖ8 οὗ (86 (ΟΥΠ}]18}8, 566 Ρ., 470. δεᾳ. οὗἩὨ δ ῥσχοϑθῶξ 
γο] απο. 

4 Ἠοδοτίδ᾽ 8 ΟἸανὶβ ΒιΌ] ογαπ), Υ. ὑ. 827. 
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δἰἑίου ἰὸ {86 8186 ἰθδοῦουβ, δῃηὰ ὑγρθβ {π6 υπΐοη οὗὨ ἔἈ1|} δπὰ 
ΒΟΪΙπ688 οὗ 116 88 δβοϊ αἴ Υ ὨΘΟΘΒΒΆΥΥ [0 ΘΏ8016 ΟἸΓΙβυϊδηΒ ἰὸ 
δηΐου οοτημηηΐοη πὶ (ἀοα. (1. 1---Ἴ.) 

ΘΕΟΥ. 2. δῆοιννβ ὑμαῦ 411} ἴᾶνϑ βἰ πη6ά, δη4ἃ Ἂ}σχρ]δίηβ {πὸ ἀοοίσιηθ οὗ 
ΟἸγῖδί 5 ργορι δίϊοη. (1. 8---10... 1..1, 2.) ὙΘμο6 [Π6 δροβί]θ 
ἰλ|κ68 οσσαβίοη [0 1] υδίγαϊα {Π6 τηλσῖκβ οὗ ἔσθ ἰϑ 1 ἢ ; νἱΖ. οραυηρ 
ἢΐ8 σοι πλθηΐβ δηᾷ βίησογο ἰόν οὗ 86 Ὀτγοίγοῃ ; δα βῇονβ 
{παὺ τ1π6 Ιονα οὔ ἴπ6 νου! 18 ἱποοῃϑιβίθην τι {μ6 ἰονο οὗ (ἀοά, 
:.. ὃ---1 7. 

ΒασΝ, 8. τ “688 ἰὼ 6 {Π6 βᾶτηθ Ῥϑύβοη τ ΟἸ τ]βῦ, ἴῃ ορρο- 
Βί90η [0 {Ππ6 ἔλ]86 ἰθασθοσβ Π0 ἀσηϊθα τ, (1. 18--- 29.) 

ΒΕΟΤ. 4. Οἱ 16 ργίν!]θσοϑ οὗ ἔσὰθ Ὀ6]Ίθνοῦβ, ἀπα {Π610 Θομβθαιθηῦ 
ὨΔΡΡΙΠ658 δηα ἀυᾺ165, θα [Π6 τραυκθ ὈΥ ΜὮΙΟΒ μον ἅτ Κηόνῃ 
ἴο Ὀ6 “6 βΒοῃϑ οὗ (ἀοὰ." (111.) 

ΘΈΟΤ. ὅ. σοπίδιηϑ οὐἰζοσῖα Υ ψ ὨΙΟἢ ἰο ἀϊδιϊηρα δ ΑΕ Ο τῖϑὲ ἀπ 
186 ΟἸτιβάδηβ, ψι ἢ δῃ Θχμογίδίιοι ἴο ὈγούμουΥ ἰόν. (1ν.) 

8 1..Χ. πιᾶγκ ἴο ΚΠΟῪ ΟὯ6 βοσΐ οὗ Ἀπ οἶδ τἰ δῦ, --- [6 ποὺ σοῃίδβϑίηρ (μπὲ ΟἸ γῖϑὲ ΘἈΠῚ6 
ἴῃ 7:86 ἤσβῃ. (ἰν. 1-- 8.) 

δ 11. ΟΥ̓ οσῖδ [ῸΓ ἀἸ 501 στ !ϑῃϊησ 4156 ΟἾΓΙΒΌΔΏΒ; ΥἹΖ. 
(1..) Ικονὰ οὔ 6 πογὶὰ. (4---6.) 
(2.) γνδηΐ οὗ Ὀγοίβουγ ἰονο. (7---12.) 
(3.) Τοηγίηρ ΟΕ γῖδε Ὁ Ὀ6 (86 ἴσια ὅοη οὗ ἀοά. (18---1δ.) 

δ 1. Α χοοοπμπιδηἀδίϊοη οὗὨἨἁ ὈτγοΟΙΠΟΥΪΥ ἰονο, ἔγοτα {86 οοῃϑιἀογδίϊοῃ οὗ ἐμ ἰονὰ οἵ 
ἀοά ἰπ ρἰνίηρ δ18 ϑοη ΖῸΓ 81 ΠΏ678. (1θ0---21.) 

5ΕΟΤ. 6. βἤονβ {π6 σοππθοίϊοη Ὀούνγθθη ἔιἢ ἴῃ ΟΠ γβί, τοροποσαν 
(0, ἴον ἰο (ἀοά «αηα 18 Ομ] άγοη, οροάϊθημσα το ἢ18 δοιμηδηά- 
Π]Θηΐ8, Δηα ΥἹΟΙΟΤΥ ΟΥ̓ΘΥ ἰῃ6 ποῦ]: απα {πᾶ “6888 ΟἸ γιδύ 18 
ἴγυ]γ [86 ὅοῃ οἵ (ἀοὰ, 016 ἴο βανθ 8, 8πΠὰ ἴο ἤδδῦ 1Π6 ΡΓΔΥΘΙΒ 
Ἧ6 ΠΔΚΟ [ῸΓ ΟἼΓΒΟΪγ 68 Δη4 οἴογβ. (νυ. 1--- 16.) 

ΤῊ σΟΠΟΙ]βίοη, ὙΠΟ 18. αὶ δα δτΥ οὗ τΠ6 ῥγοσοάϊπρ ἰγθαίϊβο, 
Βθονβ {Παὐὺ ἃ δι } 118 18. Ἱποοπβιδίθπθ τ ἢ ἔσθ ΟΣ Βθ αμῖ ; 
βου (ῃ6 αἰνιπῖν οὗ ΟἸιγῖδί ; δῃὰ οϑδυίομβ Ὀ6]1ουοΥΒ δραϊηϑὲ 
ἸΔοἰαίσγ. (ν. 17----21.) 

ΤῊ ῥγθοθάϊηρ 18 ἀπ ΟὐΠ]1πη6 οὗὨ ΤΠ18 δάτηγα Ὁ] ΕἸΡΙ8.16 ; ψβῖοῖ Ὀεϊηρ 
ἀδβίσημθα το ῥγοιηοίθ τῖρξ ῥΥ ποῖ ρ]68 οὐὗὨ ἀοοίγϊπο δηα ργϑοίϊοϑὶ ῥ᾽ οἰ 
ἴῃ σοπαμοί, Δροιπάϑ, οσα ἴμδη ΔΩΥ ὕοοκ οὗ ἰῇ Νὸν Τοβίδμχθηΐ, 
ψ 1} 11} Κ8 οἵ δσομποοίϊοη βούνθθη (86 ἰγὰθ Κπον]οᾶάρα οὗ αοά κπὰ οὗ 
ΟἾγιϑ, ἀπὰ οὐνοάϊοποθ ἰο Ηἰβ8 οοιησηδησσηθηΐβ, 8πηα ἴπα ἰογα οὗ (οἀ 
δηα {π6 ἰονα οὔ {6 Ὀτθίῃγσοη, 
ΤΏ βίυ]α οὗ {Π18 Ερ βι]6 18 βαρ]6, οἷθασ, δα βονίηρ; ἀπά δὴ 

αἰἴδοιοπαΐθ Βρισῖῦ ροσνδάοβ {Π6 ψγΠ0]6, δχοορύ ἴῃ {8088 ραββαρ 8 ὙΏΘΓΘ 
1Π6 ΔΡΟΒΌΪΘ ΘΧΡΟΒΘΒ δηᾶ σϑργομοηάβ Βυροογιίθβ δηᾶ [186 ἰθδοθουδ, 
ὙΏΟΒ6 ΟἀΒΏΡΘΓΟΙΙΒ ῬΥδΟῦο68 δηα ἰδηθίβ ἢ6 Ἔχροϑββ ἴῃ βιιοἢ ἃ (8 {ὰ], 
ὈΪαίη, ἃπα δυϑὴ δυϊπουι αν ΤΩΔΠΏΘΥ, 88 ΤΏΔΥ ΒΕΓΥΘ ἴο ]υβίγαΐο [Π6 
ΤΘΆΒΟΩ ὙΠΥ͂ ΟἿΓ αν ΟΣ σάν ἢϊηὶ, ἱοροίμοσ τ ἢ Ὠ18 Ὀτοθ6Υ ἐΓ ΔΠλ68, 
1Π6 ἀρρεἰϊδέϊομ οὗ δοαποῦοβ, ΟΥ̓ ΒΟΏΒ οὗ {Ππι|πᾷογ., (Μαχκ 1... 17.) 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΙΧ. 

ΟΝ ΤῊΒΕ ΒΕΟΟΝῸ ΑΝῸ ΤΗΙΗῸ ΕΡΙΒΤΙΙῈΒ ΟΕ .ΟΗΝ. 

1. ΑἸΤΉΟΥΗ, ἴῃ {86 ΤουγΓ οοηίυγγ, θη Εαβοθβ υγσοΐθ [18 δοοὶθ 
ΒΙ4811084] Ὠἰβίουυ, ὑπ686 ὕνγο ΕἸρΙ 8.168 γεγο οἰ αββθά δύσοῖσ {πΠ6 ᾿Αντιλε- 
γόμενα ΟΥ̓ΌΟΟΚΒ ὙΠΟ Ὑγογα τϑοοϊνοα ὈΥ {86 τρδ) σιν οὗ (γιβιϊδῃϑ 
((μουρῇ βοῦιθ ἀουθίθ γα δηΐϊογίδι θα ΟΥ̓ ΟἴμοῖβΒ σαβρθοίϊηρ δεν 
ΠΟΘ οῖῦγ.), γοῦ ὑθϑυ ΠΟ Π168 8.6 ποὺ ψϑδηΐηρ ἰο Ῥσγοόονθ {δαί {Π6γ 
γοτο Ὀοίἢ Κηονσῃ πα γϑοοῖνθα 88 σοηυΐηα ργοἀυοοηβ οὗἩἨ {Π6 δροβίϊε 
]οΠη. ὉΠ βοοομά Ερ δι] 6 18 οἱ ὈγῪ Ιγϑῆθϑυβ, αηα τοοοὶνϑά ὃγ 
(Ἰειμθηὺ οἵ ΑἸοχαπάγια. Οτίρϑῃ τιθηίοηβ 411 ἰἤγοο ΕΣ ρΊ156168, (πουσὶ 
᾿ὸ βᾶγ 8 {παῦ [6 βοοομα δηὰ {γα Το γα ηοΐ 4] ονγεα ἕο Ὀ6 σοϑπαΐπα δ΄ 
ὉΠ ρϑύβοθβ. Πιοηγδίὰβ οἵ Α]οχϑηάγῖα τπθηοηβ ΤΠΘῖλ 88 θείῃ 
Ἀδουθ6α ἴο δέ. Φομπ. Τῇ βοοοπά ΕἸ ρ'βι16 ψχὰβ αυποίθα Ὀν ΑἸοχᾶπάογ 
01:1 ὸΡ οὗ ΑἸοχαπάγια; δῃηὰ 411 [ἢχϑϑ ΕἸ βί]εβ σεῦ σϑοοῖνθα ὑγ 
Α(παπαβῖαβ, ΡΥ ΟΥτὶ] οὗ Φογυβαίθα, ὈνῪ ΕΡΙ ὑΡβαπίυβ, 7 αύοσηδ (8 ἔδιν οἵ 
ὙΠ 086. ΘΟΠίδΙρΟΓΑ 168 ἀοαθίοα (ῃ6 Δι ΠΘη οἰ οὗ {Ππ686 Ὁ ρΙ 8668), 
Ἀιιβηιι8, Δπα αἰπηοδὺ ον ΥΥ διιθβοαιθηΐ τίου οὗ ποῖ. ΠΟΥ ἅΓ6 ποῖ, 
1: 1604, γτοοροϊνϑα ἴῃ (μ6 ο14 ϑγγίδο ἰγαηβίαἰίοη ; θαΐ 186 Ἐπουρ δ πὶ 
ΒΕΣ 8. ΔΓΘ 80 ΒΙπλλ αν ἰὼ {ποβα οὗ {μ6 ἔσθ Ερ181162, Ὁπαὺ᾿ αἰπιοϑὶ αἱ! 
ΟΥΓ65 αὐίγιδυῖθ {Π6ιη ὕο {π6 δαίπον οὗ {π6 ἢ γϑί ΕἸ 8116, παπιοῖν, Ψομπ; 
84 {Π6γ Ἰ͵6Γ6, ἴῃ 411 ργοθδ 1, νυ ἔθη ἀρουΐ {π6 βαῖα ἔἰπλ6 48 {πᾶ 
Ἰὺρι5616. (Οὐπβοαιθηί {058 ΕΡΙΒ6165. οου]Ἱά ποὺ αν θθϑὴ συ ει 
Ὀγ “08 {Π|6 6] 4ογ, ἃ πιθαιθοῦ οὗ {π6 Ερῃοβίδη μαστοῦ, ἃ5 βοηλα οὗ {Πο 
ΤΑ Ποῖβ, ἀῃα αἰβθὺ ΒοΏ)8 τῃοάθυῃ οὐἾ|68, πᾶν ηδρίηθ,  δγιουβ 
ΤΘΆΒΟΠΒ πᾶνο θ66ῃ αβϑισηθα ὮΥ {Ππ688 ὑνο ΕΡΊ5168 ὑγοσα ποῦ τϑοοίνο 
ΘΆΓ]]οΙ πο ἐπα οαθοη. Μιομδ6118 15 ἀἰβροβρα ἰοὸ ὑπ ἐπαῦ ἀουδί γ783 
Θχοϊ(οα σοποογηΐηρ {Πρ ροπιυίποηθββ ὈΥ (86 δἀάγθββθ, ἔπ σῃι οι {Π6 
ΔΌΓΠΟΣ πο ΕΠ Ὺ 6815 1 π156}} “0 π, ΠΟΥ ἀβϑιιπλθβ ἐπ6 {116 ΟΥ̓ δῇ δροϑβίϊς, 
Ρυΐ ΒΡ ]Ὺ ΠᾶΠπι68 ὨΠ 561} {Π|6 “ ον" (ὁ πρεσβύτερος); 48 8. ῬεῖοΓ 
(1. οι. ν. 1.) βῖ}]68 ἰπιβ6} ἃ “" ἔβ]ονν οἱάον " (συμπρεσβύτεροϑ), νοι 
Ὁ], αἴτον Ῥοϑύθυ 8 ἀθαίῃ, {Π6 ἀροβί]α οι τηϊρῃῦ ΗΠ στοαὺ ῬΓΟΡΓΙΟΙΥ͂ 
ἈΒΘΌΠ16, 88. Ὀαίηρ {Π6 ΟΠἩΪΥ ΤΟΙ ΔΙ Πἰπρ' ἀροβί]ϊθ, [10 15, Βονγ νου, πιοϑὶ 
ΓΟ 016 (πα΄, Ὀοηρ Ἰοςύουβ ἴο ρυϊναίθ ῬΘΥβοηβ, ΤΠΟῪ ᾿ι86 ῸΓ ἃ 6.181" 
(Θγα]6 {πι6 θ66ῃ Ἱκορὲ ἴπ {Π6 ροββϑββίοι) οὐ Ἐπ6 ἔῃ} 168 ἤο σγθότὶ {Π6Ὺ 
γΈΓΟ ΟἽ ΠΑΙΥ Βοηΐ, ἃπα Χ6Γ6 ποῦ ἀϊβοονογθὰ {1}} ἸΙοῃρ αὐδοσ [6 
ΔΡΟΚ]6 8. ἄθοοαβο, ἀπά δον ἴῃ ἄθαι] οὐὗἹὨἍ [πΠ6 ρϑύβοηβ ἴο ὑγμοπὶ ἐΠΘΥ͂ 
μὰ 4 θθοη δαάγοββοά, ὙΠθη ἢγβδὺ ἀϊβοονογθά, 411 ἐδ ᾿πιηηθαιαίθ 
νΟΠΟΠΟΥΒ ἔοΓ ΤΠΟἿΡ σΘΠι ΠΟΏ 658 ὙΓΟΥΘ ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ρΌΠ; ἀπά {86 ομμΓοὶ 
οὔ ΟΠ ηγῖβῦ, ονϑῦ ὁπ 18 ριιαγά ἀσαϊηβὺ ἱπιροβύιγα, ραγ  οα]ατ]ν ἴπ τϑίδειομ 
ἴο ΜΎΠΙΏΡΒ μγοΐδδβίησ [0 Ὀ6 [πΠ6 ΜΟΥ ΟΥ̓ ἀροβί]68, μϑϑιταῦθα ὕο τΘΟΘ 6 
{πη} πο {Π6 πα θῈΣ οὗὨ οαποηΐοαὶ ϑουιρίυγοβ, ἀπ0}} 16 γγὰβ ΕᾺΠΠΥ 80 θ - 
ἰαϊποα ται ΓΠΘΥ Ἰγογα ΑἸ ΊΠ6ΙΥ 1ὨΒρΙΓΘα, 

1. Οομβι θυ} 0]86 ἀποουίαϊ ΠΙΥ ργανδ1}8 Γοβρθοῦίπσ' [Π6 ρούβοη [το ΜΒοΙα 
{π6 βοοοπᾷ Τρ βέϊα ννὰ8 διιάγθββθα, βοῃλθ σοῃ)θοίσιηρ ἃ ραγ Ό]ΑΓ ΡΟ" 

. 566 16 τοίοΓ Ποο8 ἴο ἴῃ6 δθονο- παπηβὰ ἔθ ογβ ἐπ Ὁγ. 1δγάπογβ Ῥοσκβ, 8νο. γοἷ. Τὰ 
ῬΡ. δ84---586. ; 410. νοἱ]. 1ἰϊ, ῬΌ. 595. 596. ᾿ 

2. τ, ΜΊ], ἀπά δἴτογ διαὶ ἴ)γ. 1Δγάπογ, οὔβογνα {Παϊ, οὐ 180 (Ὠϊτίθοη νοῦβοϑ οοπιροϑιμῷ 
πὸ δὲ μα Ερίβι16, εἰρὴξ ἃτὸ ἰο Ὀ6 Τουπὰ ἴῃ (ἰ6 ἢγδῖ, Θἰ ΠΟ Σ ἐπ 56.186 ΟΣ 1ῃ ΟΧΡρΙΘβδΙΟΏ. 
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Βοι ἴο ΡῈ ἱπίοηααᾶ, ψ ἢ116 οὐμοῦβ απαἀογαίαη 1ὑ Ηριγαι νον, 48 οὐ {Π6 
ομυτοῦ. Τα αποϊδηῦ σοτημαθηίαζουβ βιιρροβοα Ὁ το Ὀ6 βραταῖϊνα, Ὀαΐ 
τηοϑί οὗ {π6 τῃηοάθγῃ οοτητησπίδίογθ δη ΟΥΙ (198 ὑπἀογβίδηα 10 ΠΟΥ ΠΥ, 
του Π6Υ ἀο ποῦ ἄρτοϑο ἴῃ {Πο1ν 06 γα] ᾿πτογργοίαθοη. Ασομ ΊβΠορ 
Νονοοηιθ, ἀκοῆς] ἃ, ΔΙΔοϊκῖ σι, ἀπ [ἢ 6 σϑηθγαῦ]6. ὑγαηβαὔουβ οἵ 
ΟἿΓ Δ Πουὶϑοα σϑυβῖοπ, λα ᾿Ιὐκλεκτὴ ἴο Ὀ6 δὴ αβή)οοῖνο, δηα ΓΘ ΠΟΥ 
τΠι6 ᾿πβουιρίοι “ Τὸ {π6 οἰδοῦ (οΥ δχοβὶ]θηΐ, οὐ ὁμοβοπ) [ζ8γ ;" {6 
ψαυϊραία νογβίοη, (ὐδὶ πιθοῦ, δηἀ οὔπουβ, οοηβιάοσ ᾿Ε κλεκτὴ ἴο Ὀ6 ἃ ΡΓΌΡΟΓ 
8116, 8η4 ἐγδηβΙ δία [Ὁ “ῆ Τὸ {π6 1ζδγ Ε]οοία ;᾽" 4. Β. ὕδγρζον, οι θιιβ8- 
ΠΟΙ, δηα Ποβθημλ ον ἰάΚα Κυρία το Ὀ6 ἃ ῬΓΟΡΕΥ πδιη6, Δηα {Π6 ΕρΙ8119 
ἴο Ὀ6 Δἀαἀτοββοά ἴο Ογσῖα, οὐ  γτῖαὶ, [Π6 ΕἸ]Ἰδοῦ; δηά Μ|ΙΟθ46]15 οοη]θα- 
ἴυγο5 Κυρία ἴο Ὀ6 δΔῃ 6]]1ρ818 οὗ Κυρία ἘΕἘΚκλησία, ψὨϊοῖ, διλοηρ {ΠῸ 
δηοιθηΐ (ἀγθαῖκβ, βιρηιῆθα δῃ ἈΒΒΟΙΩΌΙΥ οὗἩὨ [88 ρϑορ]ο μοὶ δ ἃ βιαϊοά 
{πγ6, πα τγὰϑ Πα αὖ Αἴπθηβ (ῃγ66 {ἰτλ68 ἴῃ ΘΥ̓ΘΓΥ τποητἢ ; δηά τΠαΐ, 
Βῖίποβ {Π6 βδογοὰ ψτιοῦβ δαορίοδα {π6 ἰοσα ᾿Εκκλησία ἴτοτα 108 οἷν! 86 
διηοησ [πΠ6 (τοοῖκβ, Κυρία ᾿Εκκλησία ταϊσῦ Παγο πηθδῃ ὑΠ6 βίαϊοα 85- 
ΒΟΥ οὗ {πΠ6 ΟἸ γι βιϊαηβ, Π6] ἃ νοῦ θα ; ἀπ (ῃυ8 τῇ ἐκλεκτῇ 
κυρία, σι ἐκκλησία υπαἀογβίοοα, σου]α βρη}, “ Τὸ {Π6 οἰδοῦ οἰμαγοΪὶ 
ΟΥ̓ΘΟΙΆΠΛΠΏΙΥ τν ΠΙοἢ σοι 68 ὑοροῖμου οα ϑδαπάσγβ.  ([ΠΠ} Ηδ δά πνῖβ, λον - 
ανϑῦ, ὑπαῦ ἢ6 Κπονβ ποῦ οὗ δὴν ἰηβίαδῃησθ οὗἩ βιιοῇ 6] 10 818; δῃᾷὰ ΒΊ5ῃορ 
Μιάαϊ]οίομ ἀοοβ ποῦ {μϊηὶς {παὺ {Π18 Ἔχρ]δηαθίοη ἂμ 6 ὙΘΥῪ ΘΑΒΙΪΥ 
βία Ὁ] 1864, ΟἿ {Ππ|686 νἁγίουβ Βυροίμθβθϑ, [Π6 ταοδῦ ργοῦδῦϊα ορὶ πίοῃ 
(πὶ ἴπ6 Ἰυάστηθηΐ οὗὨ βονθγα}) 18 1παὸ ψ ΠΙΟἢ οομϑιάοτθ π6 1} 5016. ἃ8 
Δι ἀγοββοὰ τὸ {πΠ6 Ζαάν Εἰοοία, νυΐο 18 βιρροβθα ἰὸ ἰιανθ ὑβθῃ δὴ 
οιηἰποπὺ ΟΠ γιδιδη τηδίγοπ : Ψμδῦ σΟΠΒΓπι8 [Π18 Ορίῃοη 18, ἰμαῦ {{|6 
αταεῖὶς ἀὐίϊοϊα ἰβ αρβοηῦ, νυ ]οἢ που] παν Ὀθθη (10 μα8 ὕθθη 1πουρ]) 
ΔΡΒΟΙ αὔθ! πϑοθόϑαγυ 1 [86 Ἰηβογιμίίοῃ Βα θ6θὴ “Ἅ Τὸ ἐλθ οἰθοί 1, ν,; 
ΟΥ̓ ἴο “ἄγτια ἐδς Ε]δοι." βυοἢ νγα8 {π6 οὀχρίπαίίοη σίνϑῃ ὈΥ̓ ΒΙΒΠΟΡ 
ΜΙα]οίοη ; θαὰῖ {π|8 ορ᾿πῖοπ 18 Ορροβθά ὈΥῪ {6 βαπιθ πᾶταθ Ὀθ]οηρΊηρ 
ἑη ἰλαΐ σαδ6 ἴο {1λπ6 5ἰδίο" οἵ ἴπΠ6 ροίβοῃ δ γοββθα : 866 νοῦ. 18., ὙΠ 6 ΓΘ 
Ἰηαἀεοα ΔΠαμ]δίοι ἡνοι]α σομ) θοῦ ]]Υ οταιῦ τῆς ἐκλεκτῆς. 

111. ΤΟ ΒΕΟΟΝῸ ᾿ριβΊ ΜῈ οἵ Φομη τοιομοβ, ἰῃ ἔονν ψοσάβ, οα {Π6 
ΒΆΙΩ6 ΡΟΪΠ 8. 48 1ῃ6 ἔἤτϑι. ὙΠ6 ρούβοη δή γθββοα 18 Θοταιηοη 686 [ὉΥ ΠΟΥ 
νἰγίαοιϑ αηα το] σίουϑ δἀποκίίοη οὗ μοῦ ομ] άγθη ; ἀπά 18 δχδογίθὶ ἴο 
ΔὈΪ46 ἴῃ ἴῃ6 ἀοοίτιπθ οὗ Ομ τῖβί, ἴο ρϑύβθνθύβ ἴῃ {π6 ὑγαίῃ, ἀπὰ οατο- 
ἔΠΥ ἴο ἀνοϊά {Π|6 ἀδ]αβίοπβ οἵ ἔν188 ὕβδοῆοτβ Βαΐ ομ ον {Π86 ἀροβί]6 
Ῥ6βοθο 68 {π18 ΟἸ τ ἰϑίϊαπ τηαίγοη ἴο ργαοῖβο [Π6 στοαῦ δηα ᾿πα!Βρθηβι}}6 
οομηδηἀιηθηΐ οὗ ΟΠ γΙβῦδη ἰονα πὰ οῃαυγ. 

ΙΝ. Τῆλο ΤΗΙΕΡ ΕΡΙΒΥΜΕ οὗ Φομη ἰβ Δα ἀγαββοα ἰοὸ ἃ οοηνογίεα (ἀθη- 
6116, ἃ ΓΘβρθοίβθ]6 τιθηθο. οὗ βοπλα ΟἸ γιϑύδπ ἐμαυτοῦ, οα]16α (ἀδῖ8 ΟΥ 
Οαϊυβ; δυῦ 0 6 νγαβ 18 δβχίσγοιηο Υ ὑποογίαϊη, ἃ5 ὑΠ6γ6 ἃγα ἰὮΓΤΟΘ 
ῬΘΥΒΟΙΒ οἵ {Π18 παπλ6 πηθηϊοποά ἴῃ {πΠ6 Νδιν Τοβίδπιθηϊ, νἱΖ. 1. (ὑδίιι8 
οἵ Οογίμιῃ (1 Οον. 1. 14.), νοπλ Ῥαὰ] 6818 Ὠ18 ““ μοβί, δῃᾷ {πΠ6 ποϑὲ οὗ 
(86 ψ 016 ομυγοι" (Βοπι. χνὶ. 23.); 2. αἴ, ἃ παῦνα οὗ Μαοοθαοηΐα, 
Π0 δοοοπιρδηϊοὰ Ῥϑαὶ], ἀπά ἀρϑπῦ βοπλθ {πη τὰ Πἴμὰ αὖ Ερβθϑαβ 
(Δεῶ χῖχ. 29.); ἃ. ὐαΐυβ οἵ ἤεγρα (Ἀοίβ χχ. 4.), ὑο αἷἰδὸ ψ»Ὰ8 8 

. ΑΒ 186 ϑυτίας παπιο Μαγίμα ἰ8 οἵ 1Π6 βαπιοὸ ἱπῃροτὶ 88 Κυρία, Οάτρζον οοπ)εοίατοα πὲ 
1Π 18 ΕἸΡΙ5116 νναβϑ δά ἀγοββεὰ τὸ [Π6 βἰβίου οὐ Τιάζαστιβ, ἀπὰ τῆδι δ6 σμαπροά ΒΟΥ Ππᾶπὶθ ἔΤῸΠῚ 
Μαγῖμα τὸ Κι γτία οὐ Οὐσία, αἰτοῦ τ116 ρετγβοσυτίοη οὗὨἨ 1[Π6 σθαγοι ποι (ΟΠ ον οἷ {Π|6 τπιδτιγτ- 
ἀοπι οἵ ϑδιορίιεπ, ἔογ τῆ. βϑουγῦ οὗἩἨ ΠΟΥ ρούβοη, Τῆια σοη͵οοῦαγο ἰ8 ἱπχϑπίουβ, Ὀὰΐ 18 ποῖ 
δι: )ρογίοα ΟΥ̓́ ΔΕΥ Δυϊῃογγ. ΕΡρίϑι, (δι. δερίομαγιαδ, Ρ. 18ὅ. 
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[6]1οἷν - σάν! ον οὗ Ῥαὰ]. ΜΠΟΠ846118 Δηα βοὴ οὐ σ ΠΟ ἀθ ΠΏ ΟΣ [168 
ΒΊΡΡΟΒα ἐΠ6 ραύβοη ἰο ψῃοπλ {818 ΕΡΙΒ016 τγαᾶϑ Δα γθβϑθα ἴο Ὅ6 {86 
(ἀαῖιιβ οὗ Οογιπίῃ, ἃ8 μοβρὶ τ Πν τνἃ8 ἃ ἰοδά!ηρ' ἰραύατο ἴῃ 18 ομασγαοίογ. 
Η! 8 Βοβρι τα] 6 (θα ροῦ, ρΑΣ ΠΟ] ΣῪ ἰονγασβ {Π6 π]Ἰβίοσβ οὔ ἰδ 
(ἀο8}6], 18. ΒΙΓΟΠΟΊΥ τιᾶγκοα ἴῃ {π6 ΒΓ}, Βιχῦδ, βονθηῖμ, μα οἰσατῃ 
ΨΟΓΑΟΒ οὗ {Π15 Ἰρ 5116. 

Υγ. Το ὅοορα οὗ {π|8 ΕΡΙΒΈ]6 15 ἕο δοταμθηᾷ 18 βίοδα [βύημοββ 1 {π8 
ἴδια απὰ 1115 σθηθγαὶ ΠοΒρΙ ΠΥ, ΘΘΡΘΟΙΆΙΥ ἴο {Π6 τηϊηϊδῦουβ οὗ Οσιβε; 
ἴο σαι οη δηλ ἀσαϊηβί (Π6 ΔἸ Του ἀπα Τὰγθυ]θηῦ ργαοῖς68 οἵ Π)1υ- 
ἘΟΡΙΙ65, ἃπα ἰο γοσοιηπιοηα [ΟΠ ΓΙ 8. ἰὸ ἢ ΘΠ ΒΗΙΡ : σϑίοσγιηνσ 
νυ] αὐ Πα ΠαγΓΠΟΥ μαὰ ἴἢ0 βαγ [0 ἃ ΡΘΥβΟ Δ] 1 υν ΊΘΥν. 

ΥΙ. Οὐοιμπιμοηίαίουβ ἅγὸ ὈΥ͂ ΠῸ Ιηολη8 ἀρτθοα ΨΠῸ {18 Πιοίγορ ἢ ὁ8 
νγὰ5. 6άο, Ἰγαβηγα8, ΔΠΟἢΠ86115, ἀπα οΟἴἤποσα, ΒΌΡΡΟΒα ἢ ἴο ἰᾶτα 
Ῥδοη ἐπα δι ΠΟΥ οὗ ἃ πονν βοοῖ, απα {Πδΐ, ἃ8 ἢ6 4 νογοα [4156 ἀοσίγιπ θα, 
6 οδ]θοίθα ἴο ο86 πὸ ρτγορασαίοα ὅπ ἔσὰθ ἢ. Οτοῖΐιιβ, 1,6 
ΟἸοτο, ἃπα ἸθοδιβοῦΓα, ἱπιασ) θα {Ππῶΐ ΠΟ τγὰ8 ἃ ομ 116 σοηνογὶ πιπῸ 
ψγΟ]ἃ πού γοοοῖνο “ον ἰϑἢ (νυ 18118η8, Τθυῦ 16 15. τηοϑῦ ργόῦαῦϊα {π 0 
ἢθ ννὰβ ἅπ ΔΠ)]ΠΠΟὰ8. 6] 6. οΥ ΟΊβμορ ἴῃ (Π6 σἤιιτ ἢ οὗὨ νυ μοὶ (ἀἈ1Ὲ8 
ὙὙᾺ8 ἃ Τ]ΘΙΠΔΌ ΘΓ, ἀπα {ῃαΐ, μανηρ θοη οοηναγίθα ἔγομη «πιά αῖδιι, [δ 
ΟΡΡοβοα {Π6 Δα πηϊββίοι οὐ {Π6 (ἀοη 1168, απ βοὺ Πἰπιβο] ἃ} 45 1π6 ποιὰ] 
ΟΥ̓ ἃ ΡῬΑΥΓΥ ἴῃ Τρροβι(οη ἰὼ πε ροβί]οβ, [ΙΕ (48 6 ΒΌΡΡοβο) τ α 
(ἀαϊ8 ἴο ποῖ {{|15 ΕἸ 1516. ννὰ5 δι ἀγοθβϑά τγὰβ [Π6 σΌΠΟΓΟΙΙ5 “ Ὠυδὺ 
οὗ τς οαγοι αὖ ΟΟΥ1},᾿ 10 18. ῬοΞΒ10]6. {παῦ {π18 Πιοίγορῃοβ πῖσἢ 
αν Ὀθθη {μ6 Ἰοδάϊηρ ὁρροῃθηΐ οἵ δι. Ῥδὰὺ] ἴῃ {πᾶ0 οἰἵγ, Ὑ]ιοῖὰ [6 
ἤογθοτα ἴο πᾶτηβ ουῦ οὗ ἀ6]ἸΙοδογ, ἡπουσ ΒΘ οοηβυγοα 115 σοπάιεί. 
5661 Οον. 111. 8--- ὅ., ἴν. 6. δο. 

Τομηούνιιβ, ΨΠῸ0 18 80 ΒΙΡΉΪΥ σοϊμμηθηἄοα ὈΥ [Π6 ἈΡΟΘΊ]α ἴῃ {Π|Ξ 
Ἰριβῖ16, 18. {πουρμῦ ἴο πᾶνε μοὶ βοπὶθ βδογοᾶ οϑῖδα ἴθ {μ6 σμαγοι οὗ 
γγΠ1οἷ. (ἀαἰὰβ 88 ἃ τῃϑῖθοῦ; Ὀαὰῦ {Π||8. ΟΡΙπίοη 18 γο]οοίθα ὃν ὮὨγ. 
ομβοη, θθοάσβο ὁπ ἐμπαΐ Βαρροδβιίοη (ἰαϊι8 ταδῦ παν Κποινη ἢΐιη 80 
Ὑ00}} 48. ἴ0 πθϑὰ ἢὸ ἱπίγιμα το ΘΟΠΟΘΓΒΙπρ 18. σΠμαγδοῖο ἔχοι τ} 6 
ΔΡοϑίϊθ, Ηθ {πογοΐοσγα θο]:ονοά μἴμὶ ἰο να θθοπ μα ὈΟΆΓΟΥ οὐἨ {{π|5 
Ἰοίίον, ἀπ ομθ οὗἩ {μ6 Ὀγοίμγοῃ πὸ πϑηῦ ἔοσυίῃ ἴο ργθϑοῦ ἰοὸ {Π|6 
(οη 168. Ἄγ 1 {818 σοπ]δοίυτοε ΒΟΒαπ μην 116 οοϊμοὶάθθ. ΟἈ] μοί 
ΒΌΆΡΡΟΒΘΟΒ {πα΄ 6 νγῆϑ ἃ τὰ ΠΥ οὗὨ {Π6 βαῆλο ομυσοῦ 48 (αἰαβ, νν μοϑο 
ῬΊΘΙΥ δηα ΠοβριΆ ΠΥ ἢ6 παϊαίοα. Βις Βοσνοσ Βοπιθίσῖθ πγα8, 818 
ΟΠαγδοίοῦ ἀπά ἀδρογίχμθηῦ πγθγο {π0 Γονοῦβα οὐἁὨ {π6 ομαγδοίοσ ἀπά οοη- 
ἀυοῖ οὗἩἁ ὨιοίΓ6}] 168; ἔοσ [Π6 ἀροβί!θ βρθακβ οὗἩ [86 ἔογπηοῦ 88 μΒανμρ ἃ 
ΒΟ ἐθβϊ ΠΟΥ ἔχοι 41} πηθ, ἀπά τυ 088 [ΟΙΠΡΘΓ 8πα θΘΠΔΥΪΟῸΓ ἡ ΓΘ 
1 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΓΟΒροοὺ ΘΟΠ ΟσΔΔ0]6 ἴο {Π6 ρτγθοορίβ οὐ 186 (ἀο5ρ6], ἀῃᾷ {πεγο- 
ἴογο δ. Φόἢη γεοοιητη θη 618 ̓ϊπὶ 88 δὴ δχαμιρὶα ἰο αἴαδ, 'πὰ {π6 ΟἾΠΟΓ 
ἸΠΘΙὈ 6 ΓΒ οὗἨ [μ6 οἰυγοι ἴο 16} μα Ὀ6]οπροά. 

1 ΜΙολΔ6115, νο]. ἵν. ρῬῃ. 442---456. ΤΑΥΓάπογ, ϑγο. νοΐ. νἱ. ρρ. δ84---607. ; 4ϊο. νο]. ἴξι, 
ὉΡ. 425---437. Βοηβοη οἡ {π6 ΟδίΠποῖῖς Εγ 5.168, ΡΡ. 668---680ό. Βυάάεϊ Εκο]αβῖα ΑΡοϑ- 
το] τα, μΡ. 312-916. 1)γ. Ἠλ]65᾿8 Απεγϑὶθ οὐἨ ΟΠ γΟΠΟ]ΟΡΥ, νοὶ]. 11. θοοκ ἢ. ρΡρ. 1150-- 
1152. ΒΙδμοΡ ΜΙΔα]οίοπ οα τπ6 ατοοκ Ασίο]ο, Ρρ. 653---656. (ἢγβί δα οπ.) Ιμτωρο, ἱπ 
Ἐνδηρ. Φοδβῃῃΐβ, ἕοτα, ἰ. Ρρ. 111---116. Ῥχ Ιηϊτοᾶ, ᾿ὰ Νον. Τοϑῖ, ρΡρΡ. 109, 110. 
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ΟἸἼΑΡ. ΧΧΧ, 

ΟΝ ΤΗῈ ΘΕΝΕΚΑΙ, ΕΡΙΒΤΨΕ ΟΕ σῦρε. 

Ι. ν᾽ οὗ υἄαβ, γῇο τχαᾶ8 βυγῃαιηθα ΤΠαάάρδαβ ἀπα οὔ ουβ, ἀπά 
τ 88 80 081164 π6 Ὀτοῦμοῦ οὗ οὖν Ἰοτὰ (λίατ. χη]. δ5.), ννὰ8 (1Ἰὸ βοὴ 
οἵ ΑΙρἤθαβ, Ὀγοῦμοὺ οὗ «4165 016 1ω688, πη ομο οὗ {πὸ ὑννοἶνα ἀροόβί]οδ. 
ὟΥ 6 ἴα ποῖ ᾿ῃογπχθα Ψ ]θ ΟΥὁ ον ἢ6 νγὰβ οα]ο τὸ {Π|Ὸ ἈΡΟΒ 51}; 
Δα {Π6Γ6 18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔῺΥ τηθη θη ΟΥ Πΐπὶ ἴῃ {πΠ6 Ναὸν Γαβίδιηθηϊ, 
δχοθρί ἴῃ [868 ἀπἴεογοηῦ ουἰα!οστθ8. οὐ [16 ὑπγαῖνο ἀροβίϊοβ. ΤΠ ΟὨ]γῪ 
ΡΔΡΠΘΌΪΑΥ ἱποιάδπε το]αίθαὰ οοποογπίησ {πά46 18. ἦο θ6 ἐοιιπά ἴῃ 47] 0}}Ὲ 
Χχῖν. 2] ---23., ΠοΓ6 νγα γοαᾶ {ῃαῦ πο δα] ἰγοϑβοά {Π6 Ο] ον ησ 4 ποβέϊοη 
ἴο 18 Πϑινίηθ Μαβίου : Ζογὰ } λοιο ἰς 1ὲ ἐλαΐξ ἐλοῖι τοῖϊέ πνανῖγεσέ ἐν βο ῦ 
μπίο τι8, απά ποὲ ππίο ἰΐδ τοογίῳα Ὁ 16 οοιὰ ποῦ ᾿πασῖηθ ΠΟ Οἱν 
αν Ου σοι ὰ ΘΧΘγΟΪβα 1λ18. Δα ΒΟΥ πττποιιῦ τηδη βαρ ].1π156} τὸ 
{Ππ6 τοῦ]ά. 

48 ἍΔυ46 σομθπαθα 10} (Π6 τοϑί οὐ [Π6 Δροβί]οβ αἴου οὐγ μον Β 
ΤΘΘΌΤΤΘΟΙΟΩ ἃπα ἀδοθηβίοη (Δοίβ 1. 13.), δ νὰ ἡ ἢ {ποιὰ οἡ {86 ἄγ 
οἵ Ῥεπίδοοβυ (11. 1.}»ὄ 10 18. ποῦ ἀμγθδβοηδθ]6 ἴο δι ρροβο, Πιλῖ, δον 
μανίηρ' Γθοοῖνϑα {Π|6 ΘΧ ΓΔ ου ἀἸ ΠαΥῪ σὶϑ οὗ [η6 Ηοἷγ ϑρισις, μ6 ρτοδο θά 
1Π8 (ἀοβρϑὶ (Ὁ ϑοπὶθ {πὴὸ 1η “π6 8, Δηα ρ ΘΓ ΟΥπιο τη ῖγαο 168 ἴῃ {ἢ 6 
παιηθ οἵ ΟἸγῖδ, Απαᾶ 48 [15 118 βθοηβ ἴοὸ ἢῖνα βοθη Ρῥγο]οησοί, 
10 15. ργόραῦ]6 {πὲ ἢ6 αἴεγνν αι σατο Φυάπα, ἀπα ργοποιοά 6116 
(08Ρ61 ἰο 96ν}8 δῃὰ (ἀδηθ !οβ ἴθ οἴμοῦ σοπῃίγιοβ. [10 [18 θοοη βαϊά 
{πὸ ἢ6. Ῥγθδομοα ἴὰ Αὐάθὶα, ϑγγία, Μοβοροίδηχϊα, αη ἸΡοΥβια, δηά 
[παῦ Π6 Ββιἴογοα τιαγίγγάοιη πὶ ἴἢΠ6. ᾿αβί-πιθθοποά οοιυηίτγ. 716 
ΘΥ ΥΙΔῊΒ 501]] οἱαίην ἰλλ1 48 {πο ὶν ἀροϑίϊο; θὰ 6 μᾶνθ πὸ δεοοιπί οὗ 
818 ὕγαν 6 ]8 Ὁροη ΒΟ νγ6 οαῃ τον, αηἃ 1Ὁ ΤηΔΎΥ ούοῃ ὃ6 αιιοϑιϊοηορά 
ὙΠΘΊΠΟΥ 6 γχ͵χὰϑ ἃ τηαγίγυτ. 

[Τῆς ἀουδϑ {παὶ αν θθθὴ Ἔχ ργοαβϑα ἢ τοραγα ἰοὸ [Π6 ΔῈ ΠΟΥΒΠΙΡ 
οὗ τι6 Εριβι16 οὗ “6168 ἢανο δχίοπἀοα {Ποπηβοϊνοϑ ἴο {Π185 ΕΡΙ5116 
Ἰκοννῖβο. Απᾶ {8 10 18. Ὀδαη αιιδβίϊοποα κ᾽ Βούϊιον ἐλὶ5  π|46 να 6 
ὅΠ6 ὑγούμπον οὐ Ψαϊμθβ [Π6 βοη οὗ ΑἸρίιθιιβ οὐ οὗ «}δῃγθ8. “"1ῃ6 ΤΟΥ} 8 
ὈγοίΠ ν᾽" (οα {π6 στοιπά {παὶ ΠπῸν ἀγὸ ποῦ 1 οη 0 8}), ΤὉΤΠ18 ψ ]νοΪ6 
αΙΘΒΠΟῺ 18 4ἀἰβοιιββοα ἴῃ Ὁ ζγ. λανιἀβοη β [το ποῦϊοη, 11. 498---4097, 16 
Π0] 45 [Π|6 ποῃ-Ἰ ἀθ ἰβοαίοη οὗ ἐλίς  π46 1 Π {Π6 ἀρόβῖ]ο. θς ν π|1- 
οι ομζοτῖηρ; ᾿ηΐο ἔπ6 πιϊμαΐο ἀδία}}5 τοϊαίινο ἴο [Π6 Ομ πΊΟη8 ΘΧργοῖβοα, 
λ0 πᾶν Ὁ Βυ !ηοϊοηῦ το παν ἐπὰῦ ἐλ Φ6 το ψ οπὶ {118 ΕΣ ΙΒ110 τνῈ8 
Δὐςγιθυῦθα τγὰβ τοραγαθα ὈΥῪ {Ππ6 ΘΑΥΪΥ οἤυγοῖ (88 την Ὀ6 866 ἴῃ 

1 Τὸ ἰβ πιοῦο οογίδίη τῃλὲ 76 νγᾶβ ἃ τηδιτὶοα τηδη, αηὰ πε ἙΠΙ]ἴγοη ; ἴον Ἐλιβου 5 τα- 
ἰαύθϑ, οη ἴπ δ ΒΟΥ Υ οὗ ἴὸ Θαο]οβί βίο! ἢἰβιογίαη ΗΘροβίρριβ, (αὶ οοηνοτίο ον, ν]ΠῸ 
Βουτιβιθα 1π ἢΠ6 δθουπὰ σοηΐαγν.) ὑπαὺ τΠ6 ΘΙ ΡΟΓΟΡ 1λοταἰ τίη, ἢ ἃ {0 ΟΥ̓ ζο]οὐκγ, ογἠοτοὴ 
ἸΠΑΘΪΤΥ ἴο 6 τηϑάο σοποογηίης {Π6 ρΡοβιογιν οὐ Πανυϊὰ, οὐ πνίοἢ οοσδείοη βόπι ΟὗἉὨ τ|16 
σταπη ἢ Πάγοη οὗ δι46 ννεγὸ Ὀγοιρμῆ νοΐοτο ἢ. ὍΤῆὸ προτοῦ, ἤγδὺ δβκίηρ τ πὶ Βαν  ΚᾺ] 
4 ϑιο}8 Γοβρθοίς {ποῦ ῥγοίοδβοιο) πὰ ἸΠΔΠΏΘΓ οὗ ᾿1ὸ, ψῃ]οἢ γνῶ ποθ αγγ, πὐχῖ 
ἰμαπίγοά σοποογηΐησ (Ππ6 Κἰηπάοιῃ οΥἩἍ Ον δῖ, ἀπὰ ψ οι ἴῦ δοιὰ ἀρροισ . Τὸ τα ΤΠ οῪ 
τορ! οα, ἐμαῦ 0 νγᾺ5 ἃ ΠΟ ΟΠΪΥ δια ερί για], ποῦ ἃ τοι ροόσγα! Κυμκάοιη ; ἀηἃ τπαῦ 10 νοι ]ὰ 
ποῖ Ὀ6 τηδη!Π!θβίδι 1}}} 06 πε οὐἨ το ὑγυῦγ, ]Ἰϑοιητίαη, τὰ5 ἴῃς τᾶῦ ΠΟΥ ὙΥ ΟΥ̓ πλθμὶ 
ῬΟΓΒΟΠΒ αηα ΡΟΓίδΟΙΥ ΒΔΓ 058, ἀἰβιη 5564. τποτη πη ροιπά, πὰ Ὦγ οἀΐοῦ ἀρροαβο τπῸ Ροτ- 
δοοιτίοι γί ἢ δὰ Ὀύοη τιϊβοά ἀρσαίπϑο τὴ. σμιιγοῦ, Ἡοροδίρραβ κα 45, τπϑῦ, ΟἹ {Πογ 
τοίθδθο, 1Π60 ψταπ ο ]ἄτὸη οὗὨ πο αἰτογν σὰ 5 ργθοι ἀοἃ ονοῦ σπυτομο8, θΟΓὮ ἃ8 ΠΟΙηρ πιαγῖγτα 
(ατοτο ΘΟΥΓΘΟΟΎ ΘΟὨ Ό55015), δπα αἰδὺ 88 ὑδίιμς Πρ τὸ οὐ Γυγὰ, Εὔα. ΠΗ δῖ, Εσοὶ, δῦ. 
ἱϊ, ος. 19, 20. 
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Του] 40} ὕο μᾶγα Ὀ66ῃ ΠΪΠπ1861}} δὴ αροδίϊ6. Τῇ 80, 6 πιυδὲ αν Ὀθϑὴ 
{π6 βαπὶ6 4 ΓΘ ΌΡουΒ οὐ ΤΠδάάθιι8, ἃ8 βίαια αῦουθ. Νον [Π18 βροβίϊο 
15 ὑπο οἱ] ]οα ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου, [μαἶκα νἱ. 16., Αοίβ 1. 183. ; δΔηα ἐἢ15, 
ΤΊΔΩΥ͂ ΟΪ4 τ ΟΓΒ, Πα ανθῃ βοπὶθ οὗ {ὑπ τῇοσα σϑοθηΐ, ΘΟ ΒΙῸΣ ἴο 
ΡῈ ““ “μάας [16 Ὀγχοίμογ] ὁ ψαπιος ;" [86 ἐέτιους 1 δβοἢ 4. οὔξὸ 
τλΔΥ Κιηρ ἔλι6 ἀποιοη τγοίαζίοη, πυλδῦθυ θυ 1 τηδνὺ Ὀ6 : 10 18 αὐΐον!ν 66 1688 
ἴο ΒΊΡΡΟΒΘ {μαῦ βοὴ 18 πεοοδϑαγὶΐϊ ἴο 6 Βυρ0]164, ΑΒ ““ῬτοίἢοΊσ οὗ 
αῃλ68᾽ δ6 Βούθ ἀοδιρῃαίθβ Ὠιτηβοὶ, δα {δι δυεπ ἐξῇ «ἅτ 65 “" ἐμὲ 
Τιογἀ δ ὈσοΟῦΠοΥ" ἀπ «αηθθ (86 βοῃ οὗ Αἱρῇϑαβ 6 ποΐ ἰἀθπίϊοαὶ, 1 
ΒΘΘΙῺΒ ἐπαὺ ἐῤὲ5 τιΐου τηυβϑύ πᾶν 66 ὁπ6 οὗ ἴῃ ὑνεῖνθ. Νοίβιησ 
πθ6ἀ ὃ6 ἀγσιιϑα οη {Π6 ΟμἸβϑίοη οὐ δροβί]α; ἴογ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου τεας 
δ Δροβί]6. [ηαοοα, Ὦγ. ᾿λανιάβοπ, ὑπουρὰ αἰ Ὡρ Ἰβμησ οί θα 
“Δ1ὴ65 {Π6 Τ,ογα ΒΒ ὈγοίΠ6. αηά «΄ἀῃη68 {Π6 Δροβί!θ, δβου θα [16 Ερ!Ξε18 
οἵ “41η68 (0 {16 ἀαροϑβέΐο, ἰπουρὶ {Π6 ὙΓΙΟΙ 4068 ποί {88 ἀαβισηαῖθ 
Βιμλβο] ἢ, 

ΤΠογα βθοιηβ, ἴμθη, ἰο 6 ΠΟ ΥΟΆΒΟ. ἴον δδουι δῖησ (Π18 ΕἸΡΙΒΈ16 ἴο 
ΒΟΙῺΘ ἈΠΙΚΠΟΥΤΠ, ΠΟΠ-Δροβίοὶο “π618 - [Π6 ΓΘΆΒΟΙΏΒ Δβϑιρῃηθα ἴῸΓ βιςἢ ἃ 
ῬΓΟΟΘΦΌΓΟ ἅγα ᾿ηβ ποιοῦ ἀπα Ἰῃσοποίαβινθ Ηδ ΟΟΓΙΔΙΠ]Υ ΒΘ ΘΒ ἴο 
ΤΑ]κα ραὴ8Β ἴο ἸἀΘΠΟ Ὠ]Π1561 τὰ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου οὗ 8:. 1,016. 
ΤΠ ἐπέογπαϊ ρστοιιπαϑ ὑπαὶ ἤν Ὀδθη Τμθη ]οπ6α, παλοὶγ, ἐμαΐ ἴῃ 
γον. 17, 18. (ῃὨ6 ΓΙῸΣ ΒρΡΟΔΚΒ. οὗὨ [Π6 δροβί]8β ἴῃ {π6 {ῃϊτὰ ῥϑσξοι, 
Ῥγονθβ ποίϊιῖπο. ΗΟ Οἰθη ΠΥ ἃ οἰα855 Ὀ6 ΒροΚθῃ οὗ, ἰο ψ οὶ 1Π6 
τ] Υ Ὠἰτη86}} ὈΘΙοησβ, τ πουῦ 18 βίαςησ' ἴῃ ἰου8 πὲ {818 15. 186 
οΆ86. θα νυ, χχὶ. 14.} 

11. Ιῃ {π6 δαῦν ἀρθ8 οὗ ΟΠ σιβδηιτν {Π6 ΤρΊ 8116 οὗ ὅθ τῦββ τὸ - 
͵οοϊεἃ ὈΥ Βδϑυθσαὶ ρϑύβοηβ, Ὀθοδῦβο {Π6 ΔρΟΟσΥ ρα] ὈοΟΪΒ οὗ Εὔποςῖ, 
ἀπ οὗ [6 ᾿Αβοοηβίοῃ οὗ Μίοβοβ, γϑῦα βυρροβθὰ ἰο δα αυοίρα 1π ἴῖ; 
0 Μ|Ο] 6118 ἢ88 σο]θοίθα 1ὖ 88 βρυγίοιιβ, Ὗγ8 ᾿ᾶνθ, Πονγανοσ, {Π6 
τηοϑύ βα βίαοίουυ δνϊάθποθβ οὗ {π6 δι πη! ον οἵ {π15 Ερ181186. 118 
[ουπᾶ ἴῃ {π6 πιοϑύ δηοϊοηῦ οδίαϊοραθ οὗ {π6 βδογθα ψυηρβ ΟΥὨ ἐμ 
Νοῖν Τοβίδμπμοηί ; ἰὖ 18 δϑβογξδα ἴο θὲ ρϑεηῦῃα Ὀγ ΟἸοιμθπῦ οὗ Α]οχ- 
Δα γα, Πα 18 αποίεα 88 «0 6᾿8 ρτοἀμούϊζοη ὃν Τογί]]αη, Ὁ Οτίρεη, 
δηα ὈΥ [Π6 ρτϑδίοσ ραγὺ οἵ {π6 ἀποϊθηΐβ ποία ὃγ Επαβθθῖα8.2 [π646- 
ῬΘΠαΘμΟΪΥ οἵ {18 Ἔχίογμαὶ ον άθημοα, {Π6 ροη] ΠΘΏ 685 οἵ {Π6 ΕΡΊ 5116 οὗ 
“υᾺ6 18 Θοπμῆτπηοα ὈΥ {6 Β) οὔθ αἸἰδοιιββοά ἴη 10, ἡ Π]Οἢ ΓΘ ἴῃ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 
Τοβρϑοῦ βα 80]6 (ο {Π8 οπαγδοίου οὗ ἂπ ἈρΟβι16 οὗ “6818 ΟἸγῖβὲ ; [ῸΓ 
116 νυογΒ ἀοεὶρῃ νγ88, ἴο οπαγαοίογιβα ἅμα οοπμάθιηῃ {ῃ6 [,86 
Το ογβ, ΠΟ Θπαθανουγοα ἴῃ παῤ ἀρ ἴο πιᾶϊζο ργοβοϊ γίθβ ἴο {μοῖγ 
ΘΙΤΌΠΘΟΙΒ Δηα ἀαηρόγοιβ ἰοποίβ, [0 ΤΟρτοῦαίθ {Π6 ᾿ΏΡΙΟΙ8. ἀοοίγ 68 
ὙΒ]ΟὮ {Π6Υ ἰδαρβύ [Ὸγ {Π6 βακο οὗ δἀναπίασο, ἀπά ἴο δηΐογοθ (ἢ ρῥγδο- 
[166 οὗ ΟΠ 685. οα 811 ννῆο ῥτγοίοββαα τπη6 (ἀοβροὶ. [ἢ βμοσί, 48 Ἀγ. 
Μαοκηϊρηῦ τηοδὺ {γι} Υ Οὔξογνοϑ, ὑπ γ6 18 Ω0 ΟΥΤΟΥ ἱδιρηΐ, πὸ δυ]]} 
ΡΥδοίοΘ 6 η]ΟΙ 66, ἔογ 086 βΚα οὗ ψῃϊοῖ ΔΩΥ͂ Ἰπροβίου σου] θ6 1ῃ- 
ἀιυσοά ἰο τ ρο86 ἃ ΤΡ ΥΥ οὗ {Π18 Κιπά ἀροη {Π|6 νγου]ά. 
Ὑγ τορατὰ τὸ τὴ6 οὐ]θούϊοῃ. ἀραϊηϑῦ (Π6 σοηυπθηθθβ οὗ {}}8 

Ἐρί8:16, νυ μιοἢ 15 ἀογινοα ἔγοπη {Π6 Βα ρροβθα ααοίατιοη ὈΥ͂ «0646 οὗ ἀη 
ΔΡΟΟΥΥΡ Ια] ὈοοΪς οὗ Εποοῖι, 10 18 το 6 οὐδβοῦνϑά, {πῶὺ {116 Δροβί]6, ὈῪ 

δ ΤΏ (ὑδηοη ἰη Μυτγαίοτὶ, δοϊοηρίηρ ἴο [πο τπυϊάα!ς οὗὁἨ 1[πΠ6 Βοοοῃά σδϑηΐαγΥ. 
5 δὲς 116 Ῥδββαοβ οὗ ἴῃ6. Δνονθ- δ Πγθ ὙὙΓΙΟΥΒ ᾿ 1)γ. Ἰασάμο 8. Υ ΟΥκα, 810. νοἱ], νυἱ, 

Ῥ. 618- -618.; 4ϊυ. νο]. ἰ11, Ρ». 440---448. 
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αυοίϊηρ ΒΟ ἢ ΒΟΟΚ, ρσῖναβ 1 πὸ δυϊοῦιγ. [Ὁ τχαβ πὸ σαποηΐοαὶ θοΟΚ 
οὗ {π6 6; δηὰ {πουρ ΒΟ ἃ ὈΟΟΚ οχι βία δηλοηρ {6 πι, δηα τν88 
ΔΡοΟΥΥΡΒΑΙ, γοῦ 10 ταὶρἢῦ σοπίδιηῃ Βοπλθ {ππηρβ (μαΐ ογα ἰσαθ. ΨυἋ 6 Ἐ 
αυοῦπρ ἴσου 1Ὁ [Π6 ῥγΟΡΏΘΟΥ ἀπά οοπβιἀϑγαύϊοη που] ποὺ Ἰθββθῃ 
186 δυϊπουιν οὗ μ18 ἘΡΙ8116, ΔΩΥ τόσα ὑμδη δι} 8 αυοίαιοη8 ἔγομι {86 
Ἠσαίμοι ροοίβ Ασαίυβ (Δοίβ νυ! 28.), Μομαπᾶος (1 ον. χν. 33.), 
8Δη6 ΕΡΙΠλ6η1468 (ΤΊ, 1. 12.}, μαᾶνθ ᾿δββοηδὰ [88 δυϊῃοῦιν οὐἩ {86 ἢ18- 
ἰοΥΥ οὗ {86 Αοἴϑθ, ἀπὰ οὗ ὑπαὺ ροβι]οβ Ἰοϊίθσβ, γῇθσα {πΠ6868 αιοίδι! 08 
δΔγ6 ἔουαμα. Τὴ τϑᾶδβοι 18 (88 Μδοκηιρσῃῦ τηοϑύ ἔογ οὶ ΟΪΥ Ὄρβοσνθβ), 1 
186 ὑπῖηρθ οοῃίδιηθα ἴῃὰ {Π686 αυοία!!οηβ 6 Γ6 ὑγὰθ 1π ἐμ ΠΊΒΟΪ 68, 
ΤΠ6Υ πλϊσῦ Ὀ6 τη ]οποα ΟΥ̓ Δὴ 1πβριγοὰ ὙΎ οΥ τ ποὰΐ ρίνίησ δὰ- 
{πουῖγ ἴο {Π6 ῬΟΘΙῚΒ ἔγοπὶ ΥΠΙΟἢ ΠΟΥ 6 γ οἰϊθά, [Ι͂ἢ 116 ΤΩΔΏΠΘΓ, 
1 [16 ῬΓΟΡἬΏΘΟΥ βου θα ἴο Εὐποοῖ, ὀοποθγηϊηρ ἰμ6 δαΐαγα ἡπαἀστηθηῦ 
δα ρα πἸβηπηθηῦ οὗ [Π6 νυἹοὶςοα, νγγαβ ἀσγθθαθ δ ἴο {π6 οὔμον ἀθοϊαι αὐ! ἢ 8 
οὔ (ἀοὰ τοβρϑοϊηρ {παῦ ἀνοπῦ, 646 τρί οἷα ἰΐ, θασαιιβ Επο οὶ (0, 
κα Νοεαῖ, ννἃ8 ἃ Ῥγθδοθοῦ οὗ σὶρ θουβη688,) ταῖρι ῦ δοίιια!ν Πανθ 
ἀ6] νουθαὰ βοὴ ἃ ΡΙΌΡΠΟΟΥ, ὉΠουρσῇ 1Ὁ 18 ποῦ τοοοσχάθα ἴῃ {μ6 ΟἹά 
Ταβίδηιθηῦ ; πα Ὀθοδιιβα 18 ααοίϊηρ; τὖῦ αἸ4 ποὺ 6βιδ 0} 18} [Π6 Δι ΠΟΥ 
οὗ {16 θόοῖΚ ψθησα Ὠα ἰοοῖκ 11, 1 μα ἴοοΚ 10 ἔτοτα δὴν Ὀοοΐς οχίδηϊς ἴῃ 
18 ἅπη6. Τ]|16 Ῥγθοθαϊηρ ΟὈβαναῖοπβ μαννα Ὀ66Ὲ τηδθ οἡ {π6 βῈ0- 
ΟΒΙΠΙΟη μα {Π6 ΔΡΟΒ616 αἱά φαοία ἂῃ ὩΡΟΟσΥ ΡΒ] ὈοοΚ οὗἩ ποσοῦ : θυΐ 

τῷ Πα8 Ὀ66ῃ σοιμασθα 11} Θ΄ 8] ἔογοα δπα γα, {παὖ “ὁ 10 18 ἱπογ661- 
ὈΪ6 {πᾶ πὰρ οἰἱρα ἃ Ρμοοῖϊκς (μδῃ οχίδηΐ, οἰαϊμλῖηρ [0 Ὀ6 {Ππ6 ργορἤ 6168 
οὗ Εποοῦ ; ἔογ, μδὰ 1Ὁ Ῥθθὴ ρϑπαΐηθ, {16 Πινμθ ρισιῦ πψουἹὰ ποῖ 
ΒΌΓΟΙΥ πᾶν βυβογεαά ἢ18 οσσῃ ογὰ ἴο θ6 αἰϊουνγαγαβ Ἰοβῦ; δηά, [δὰ τὖ 
Ῥθθῃ Δροοσυρβαὶ, {Π6 Ἰηϑρ᾽γοα ἀροβῦ]6 σου α ποὺ μᾶνα βίαμπιροα 10 1} 
ἨΪδ Δ ΠΟΥ Υ, ἀπ μαννα ἀθοϊαγθα 1Ὁ ἴο παν θθθηα 1Π6 ῥγοάαοίοι οὗ 
«Ἑμοοῖι, (Π6 Βονθῃίῃ ἔγοπι Αἄμλια." [πᾶθ64, {Π6 ἰαηρθαρα οὗ “066 ὈΥ͂ 
ὯΟ ΤΩΘΒΏ8 Π0]168 {πῶῦ μΒ6 αποίοα ἴγοτὰ δὴν δοοῖ; Ἡμαΐθνον (ἃ οἰτουσα- 
δίδῃοθα Μ ΟΝ τηοϑὺ ὙΧΙΘΥΒ Οἡ {818 Θομ τονογίθα βΌθ]οοῖ ἢᾶνθ τη]8- 
[Κ6η); δηὰ ἤθῃοθ ΒΟΏ16 Ῥθύβοὴβ μαῦα σοι ἴο {π6 ΠΙΡΉΪΥ πρτο 80 6 
σοποΙ βίο {παῦ [86 ργορμοίιο ψνογβ αὐὐτιθαϊοα ἰο Εἰποοῖῦ 6 γ δοτὴ- 
τηπηϊοδίοα ἰοὸ {Π16 ἀροϑβί]8 ΕΥ̓ ̓ τηπηρϊαΐθ σονοϊδίίοθ. αὖ [818 Θοποὶα- 
ΒΙΟΏ 18 ποὺ ΙὩοΓ6 ᾿πΠρΡΓΟὈ 8016 ὑπᾶῃ 10 18 ὉΠΏΘΟΘΒβασυ. ΤΏΘΙΘ 18 γοῦ 
ΔΠΟΙΠΟΙ ΒΟΌΓΟΘ, ἔγοι ΨΥ Π1Οἢ) [818 Ἰηβα]αῖθα ραββᾶρο τηϊρῦ πᾶν ὈΘΘα 
ἀεγινοά. ὙὍΤΠογα 18 ποι μῖηρ; ἴο ἐσ ἱ 4, θαΐ τπιυοῇ ἴο Θβίδ]18ἢ, ὑΠ6 ΒᾺρ- 
ροβιζοι, ἐμαῦ βοπιθ ᾿ἰβίοσιοαὶ (δοΐβ, οὐ θα τη ἐμ6 ΗΠ τον δου ρύμγοϑ, 
6,6 Βαηἀοα ἄονπ ὈΥ {π6 αῃἱπβριγοα δυΐμοσθ οὗ {μ6 «6» 15 ΠδΙΊΟη. 
ΑἸΟΠΟΌΡΗ ἴὸ 18 ἴσια {παῦ, ἴῃ ἴῃ 6 τηοϑὺ δηοϊθηῦ σοιηδῖηβ οὗ ἩΘΌΓΟΘΥ 
᾿υογαίαγα, ὨΙΒύοΓΥ 18 80 οὐβοισθα ὈΥ [8}}]6 88 ἴο Ὀ6 δἰϊορθίῃθγ δῇ υ- 
οογίδιη συϊάς, γεῖ βοπῖθ {γα {ἢ ἀου Ρύ1688 οχὶβίθ ἴῃ (818 πηᾶδ8 οὗἨ βοίιΟΠ. 
ΤῊ]8 ΟὈΒαυυδίϊοη τηδὺ Ὀ6 Δρρ]ϊδά τ ργθαίου ἔοσοθ [0 {Ππ6 «Γ6 0718} 
ΤΟΟΟΓΒ ὙΠ ]Οἢ οχὶϑίθα 1ῃ {π6 δροβίο!ϊος ἅσρθ. γ8 ον, ᾿ηα664, ἔτοτη 
186 ὶριιοδῦ δα μουῖγ, (μαὲ τμ6 δ σιβῃ. ἀοοίοτβ οὔ {παῦ μασῖοα “ μαὰ 
πιλάθ {π6 ψοσζὰ οἵ (ἀοᾶ οὗ ποπα οῇοοί ὃ. {πεῖν ἐγ! 1 0Π8 ;᾿ Ὀαὺ 81}}} 
{Π|6ῚΓ ἈΠ ηΒρΙγοα σϑοοσάβ᾽ τηυδῦ πάνθ οοπίβι θα δοπῖθ εὐ Π 6 η 010 ΠΑΓΓα- 
ἔϊνεβ. ΕἼ βιιοῖ ἃ ΒΟΌΤΟΘ Ψ6 ΠΊΔῪ ΓᾺΌΪΟΠΑΙΥ δυρροθα {πα «69 
Βα αΓθα {Π6 ἰτααι οὶ δας! νίαη Ῥγορμθου οὗ Εὐποοῖ, ἀπάθγ (88 
ἀϊγθοιίοι οὗ {{π8ὺ 18} 0]6 ϑρὶτθ το ργοβοαγνθα {Π6 Ἰμβριγθα τυ εἸ[ο ΓΒ 
ἔτοτῃ ΘΥΤΟΙ, δπα ρι!46α {Ποιὰ Ἰηΐο 4}} ἐσα, Υ 6 οοποϊυάθ, ἱμογοίοσο, 
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{μαὺ {Ἀ6 Δροβίϊα ἀἰἃ ΝΟΤ᾽ ποία ἔγομν δὴ δοοῖ δχίαπί ἴῃ 818 ἀδὺ Ρ1- 
Ρογίϊηρ ἴο αν θθθῃ νυ θη Ὀγ ποῦ." : ! 
ΤῊ Τογοσοίϊηρ' τοιπΆΓ ΚΒ ΔΡΡΙΥ ἢ Θατ4] ἔοτοθ (0 ψεῦβα ϑ., ἴθ συ ΒΙ Ὰ 

[Π6 ΔΡΟΒΕ]6 18 ΒΡ ροΒβϑα ἴο οἱΐθ δῇ Ἀροσυυ }]Ὰ] χοϊαοῃ ΟΥ ΤΥΓΔα ΠΟΙ Θοη- 
ὀογπίηρ {Π6 ἀτοη σοὶ ΜΠΊΟΠ46] 5 ἀϊβραῦθρ ἢ ϑαΐαπ ἕοῦ (86 Ὀοὰν 
οὗ Μοβοβ. Τῇ 18 ὈΥ βοπὶθ ὑσὶ γβ γοίαγτοα τ0 ἃ Ὀοοὶς 6416 {1 
“ς Αββιπηρίίοι οὐ Αϑοθῃείοη οὗ Ομτἰβι," πιο ἴῃ 41} ργοθα ΠΥ τ 85 ἃ 
ΟΥΘΌΤΥ τηποἢ ἰαίοῦ {πη {Π6 πιο οὗ πἀο; Ὀὰΐ Ὁ ζγ, ἸΑγάηον {π1}}18 τὶ 
ὩΔ 0 οἷν ππογο οτοἰ16 ταν (86 ἀροϑί]α Δ] }Π 468 το [86 νἱδίοῃ 1ῃ Ζεοὶι. 111. 
1-- 8. ; ἀπ {818 ορ!πίοη 18 δἀορίοα δηά οἰ οϊἀαϊοα Ὀγ )τ. Μδοκηῖρῃι 
ἴῃ ἢἶβ ποίθ οὐ {π6 νϑῖβα ἴῃ αἀυδϑύίοῃ. [Ι͂ἢἡ {πσίμου ἢ] δ γα ΟΥ̓ (Π18 
ὙΘΓΒΟ, ὍὙ6 ΠΥ τολαγΚ, {παῦ 10 γᾶ8. ἃ ΟΊ ἢ τλαχῖπι, ἰμαῦ “΄ 1 18 ποῖ 
Ἰαν α] ἴον τπλῃ ὕἤο ργΘΙῸΣ ἸρΟΠΊΪΠΙΟἾ8 ΓΕρΡΥΌΔΟΠ 08, αν ἢ ϑρδῖηδὺ τ ]ο κε 
Βρὶ 18. ΜΙρβῦ ποῦ {ΠπῸ ροβι16, [Π6η, ᾿ᾶνα 6 10 ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 88 8 ΡΟριΪαῦ 
ἡΠαδέγαοι (τποὰῦ νοποι πο ἔοσ {Π6 ἔλ60) οὗἩἨ {πα Βοῦδγ δῃὰ ψΠ0]6- 
ΒΟπι6 ἀοοίγίηθ, ποίΐ ἐο βροακ ουϊΐ 9 αϊφηϊέϊο5 ἢ ἔγοτη ἴΠ6 δχϑιρὶθ οὗ (ἢ6 
ΔΙΟΠΔΩρΡΕΙ, Μ ὴῸ 41 ποῦ νϑηΐαγα ἴὸ χὰ] θνθῃ αἱ ϑαίδῃ, Ὀὰ} το κὶν 
ΒΑ, ““ 77ι6 Τ,ΟΒῸ γοδιλο ἐλες 1" ΤΠα Βυροίμοβιβ, (μδῦὺ πα6 οορ!οᾶ 
186 Ρσυόρἤθου οὗ Εὐποοῖ ἔγοα πὸ σι ηρβ οἵ Ζογοασβίοσς ( Ὠ1Οἢ Βοι6 
οοηἐποηίαὶ οὐἸ {168 ἤᾶνο ᾿ΠΔΡΊ 64) 18 ἴοο αὐϑυγαὰ ἴο ἀβθβεῦνθ ἃ βϑυϊιουβϑ 
γοβυϊαίοη. 5 Τὴ ΘΠ Γ οα886 [86 ἀἰδί ποῖ ἀρργθμθηβίοη οὗ (μ6 ᾿πβρὶγα- 
Ὅοη οὗὨ [Π6 τυ ῦ νου] βιῆσοα ἴο ἀγα 18 ΑΥΤΔΥ ἔΓΟΠῚ ΠΑ ΓΊ68 ἃ3 ἴο 
186 ποθ γα ΒΟΌΓΟΘ οὗ 1 ΟΥτωδίιοη. 

11. Τὴ ὕχπηθ ἀπά ρ]δοθ, στ μθη δηα Βογο {Π18 ΕΡρ δύ] 6 τυδβ σι θη, 
ΔΓΘ ΘΧΟΓΘΙΔΟΪΥ ἀποογίαϊη. ἢ γ. ΜῺ] ἤχοβϑ 18 ἀαίο ἴο {π6 γοᾶγ 90, 
ΡΥΪΠΟΙρΆ ΠΥ Ὀθοδιιβα {116 [4186 ὑθδοουβ, μοπὶ Βοῦο ἀ βου 68 ἃ5 ψεξ ἔθ 
σοπῖθ, ΓΘ Ὠθηςοπ6α ὈΥ̓ π46 88 αἰγεαάψ οὐυπιθ. Βιῦ οἢ ἃ δοιμραγϑου 
Οὗ {πΠ18 ἘΠ ΡΊ8616 ἢ τη6 βθοομά οὗ Ῥοΐοσ, ὕποῦα ἀοθϑ ποῦ ἄρρϑαγ ἴο Ὀ6 
ΒΌΘΝ ἃ ΤΟΙΊΆΓΚΑΌ]6 αἰ ογθποα 1ῃ {Π|6}Γ ῬΠΓΣΑΒΘΟΪΟΟῪ 88 ὙΥ1}}} 6 βυβῆηοϊοης 
ἴο γγονθ {παῦ “π46 νγοίβ 8 Εριβῦϊα 8ὸ ἰοῆσ δήθοσ Ῥοίοσ᾽ Β βοοομά 
Ἐρι 8116 8 γ. Μη] βαρροβθά, Τα νου ρσγοαῦ οοϊποϊάθησο ἴῃ βϑηῖὶ- 
τηθηΐ δηα βίγϊθ θδίννθθη {Π6586 νγο ΕΙ8016 83 τϑηᾶθυβ 1 Καὶ {πδὶ 
1Π6ν σσογο τ τ6η ἀρουΐ {[Π6 Βαῖηθ {1π|6; 8η6, 16 (86 βεοοηά ριβ116 
οὗ Ῥοίον νγᾶϑ γι 6 ΘΑΓΪΥ ἴῃ Α. Ὁ, θὅ, γα 416 ἱπάποοα ὙΜῈ ΑΓ ΠΟΥ 
ἴο ΡΗΙασα 1ὑ ὑονγασαβ {(Π6 οἱοβα οὗ {Π6 βδη16 Ὑϑᾶγ, ΟΥ̓́ΡΟΥΠΔΡΒ ἴῃ Α. ἢ. 66. 
Βιεῆορ Τομ]ηθ, ποννανοῦ, αἀδΐθϑ τ ἴῃ Α. Ὁ. 70; Βοιαιυβοῦσα δηά 
Ι,Ἐπηηί, θούννοοθη α. Ὁ. 70 δῃὰ 75; δηᾶ [ϑοάν 6}} δαπὰ Ὠζγ. (ἀνα, ἴπ 
71 οὐ 72. ὙΠοβΘ ῆῸ ΘΟμβΙ οΥ ὑμαὺ 1Ὁ γγὰβ 86 Ὀγ δ, Ῥοίοσ, ἀδῖβθ 
10 οὗ οοιιγβα δεοίογο Ἦϊ8 βοοοῃᾷ ΕἸ 8{16. ᾿ 

ΙΝ. ὙΠογα 18. ταιιοὶ αἰ νουβι ἐὺ οὗ ορ᾽πῖομ ΘΟποουῃΐησ [Π6 ΡΘΥΒΟΏΒ ἰο 
ὙΠοηλ {Π18 ΕΣ Ρ18116 νγ8 δ ἀγθββθα, Ἀβιὰ δηά ΥΥ̓ 1818 6 γα οὗ ορὶ οι 
{παῦ 46 ντοῖο ἴο (ΟΠ ΙΒ. 188 ΘΥΘΥΥ ΝΠΘΓΟ, Ὀυῦ ΘΒρΘΟΙΆ}}Υ ἴο [86 σου- 
γογίοα 68. Ὧγτ, Ἡδμοπᾶ ἐπουρμῦ {μαῦ τη ΕρΙ8116 γγαβ ἀἰγθοῖρα 
ἴο “6 18} ΟΠ υιβύίδηβ δἰοπθ, δηᾶ 1 [Π6 ἀοδίρῃ οὗ συατάϊησ {μοαὶ 

1 ΟΠ τβείδη ΟὈβογνου, δ πὶγ, 1829, νοὶ. χχῖχ. ᾿. 417. 
ΤΠ τοδάογ Μν}}} ἢπὰ δὰ ἱπιογοβίίησ αοσοιηῦ ΟΥ̓ τὰς ἀἰογοης ΠΥρΡΟΙ 6568 Ψ Πὶς ἢ στ τς 

αν οηϊογίαἰ πο σοποογηηρ τ6. ΡΓΟΡΠΟΟΥ οὗἩἨ ποῦ, πιοπιοημοά ὑγ Δαᾶς, πῃ ΠΑ ΌΓΠΣΆΠ Ἐ 
(ΟἸ]οΆπο, δῖνο Νοῖςο Οὐ θα οἵ Ομ πιο πα 18. ἴῃ 1 υ βλο]. πὶ «1 εἶθ, μρ. 137---178. 220-- 
283. ϑνο. Οτοπίηκι, 1818. 866. αἰ8ὺ. Οὐδ μιοῖ 5. Οὐομηπιοπίαίγο 1 λιτύταϊ, τοῦ. ὙΠ, ΡΡ. 1084 
-- 040. 

ὁ ΤΙ νοῦθα] σοἰποϊ θη. 68 οὗ [Π086 ἴτνὸ ΤΡ ΙΞ110ΕῈ ἤν θα Θχ ἰζοὰ ὈΥ δούθγαὶ ; δε [ὰ 
ἰμδίδμου 1)γ, αν ἀβομΒ [ηἰτοἀποιίοη, 111, 400---404, 
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αρδϊηξῦ {Π6 ΟΥ̓ΤΟΥΒ οἵ {μὸ (ὐποβίϊοϑ, Ὦγὶ Βοῆβοῃ 4180 ἐβουρὶε {Πα 1 
γγὰϑ τι οη το «οὐ ἢ ὈΘ ΠΟ ΟΥΒ, Θβρ ΘΟ} ]Υ ἴο μόδα οὗ {μ6 ΥΥ̓ δβίοσῃ 
“Ζιβρουβίοῃ. ΔΙ θη μα ΟΣ ννὰ8 οὗ ορϊποη {πὰ 10 νγαβ βου θοα ἰοὸ {Π6 
Ἑπαβίουπ ΘπαΡοἤ θα, αποησ Υ Ποπὶ 0 ἀρόοϑι]6. μα ργοθΆ}}Υ ἰΔθοιιΓο,. 
Βυι, ἔγοηιν {π6 ᾿πβουιρίοη , γβ, [γάμου ἀπ ΜαδοκΚηϊσμί, ΒΙδιορ 
Το]η6 ἀπ ἢ) γ. Α. Οἴαγκο, σοησιν ἴπ {πη Κιησ ὑπαὶ 10 νγὰ5 τυ ἴθ ἢ 
ἴο 8}}, νυ οὰὺ ἀἸβπούοη, νν]ὸ ἃ δον γασοα {Π6 (ἀοβρ6]. ὙΤῊ6 οὨ]Υ 
γοαϑοη, 1)ν. Μαοκηι σι ῦ τοιανκβ, ν ]ηοἢχ ἢὰ5 ᾿πἀποοά σομηπιθηϊδίοῦβ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΘ {παὶ ΨΦυ46 ντοῖο ἴο {π6 «νυ θῖν ]Π]ον οσβ δἰοηθ, 18, {πῶῦ Πθ 
πλαΪτ 68 τι868 οὗ ἀγσιπηθηῖθ Δηἃ ΟΧΆΙ0]68. Κη ἔχοι {Π6 βαογοα θΟΟ ΚΒ 
οὗ {ἰὸ αν. Βιυΐῦ δι], γὸ Ὦανα βάθη, ἔο]]οννοὰ (ῃ6 καπμ]ὸ σοιγ86 
πε η πυτιτπρ' ο (116 (ἀομ{1168; ἀηα ὈοΓἢ ἈΡΟΒΙ]οᾺ ἀϊὰ 80 ἢ ργορυεθίυ, 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ Ὀοσαιΐβα 41} ὙΠῸ Ομ γαοοα {Πη6 (ἀοῖροὶ δοϊκπον]θάσοά {Π6 
αὐ οι οἵ {πὸ «ον θὰ δουρίαγοβ, Ὀὰ 4180 θϑοαιβο [Ὁ ννᾶβ οὗ {{π1Ὸ 
στοαίοϑῦ ππρογίδηοθ ἴ0 τπαῖο ῃ6 (ἀΘη [1168 ΒΟη810]6 {πᾶ 1η6 ο8ρο] 
γγα8 1ῃ ρογίοοῦ ἀπϊβοη τ (6 ἀποϊθηΐ τανϑἰαζίοη, 

Υ. Τῆι ἀοβίρῃ οὐ {π|8 1 ριβ0]6 18, ἴο συιαγαὰ ὈΟ] νου ἀσαϊηϑὲ {Π|6 
ζα]κ6 ΓΘ  ο ΓΒ ν 0 Ὠδ Ῥοσιιη ἴο ᾿Ἰπδπσδία {Ππδιηβαῖνοϑ πο (6 ΟΠ γἸβιϊδη 
οἰ γοἢ ; δηᾶ ἴο οοηϊοημα πὴ [86 υἱπηοδβὲ δαγπμοβίπθ585 δηᾶ Ζθα] [ῸΓ [Π6 
ἴγιι6 ἔλἢ, ἀσαϊηδῦ {Π6 ἀλησόογοιιβ ἰθηθίϑ ὙΥ ἢ ]ο ὉΠΟῪ ἀἸπαθηλπαίοά, 
ΤΟΒΟΪνηρ ἴπ6 ὙὙΠ016 οὐὗὁἨ ΟΠ γΙ ΒΕ ΔΏΙΥ ᾿πίο ἃ βρθοιξαίίνα θ6] 10 Ε ἀηά ουΐ- 
νγατα ρῥγοΐοββιοι οὐ {Π6 ἀοβροὶ. Ἀπα δανιηρ {Ππ18 ΘΔ ῃοο]1οἀ (μα 0}}}1- 
σα οηδ οὗ τρογα Ὑ δα ῬΘΓΒΟΠ Δ] ΠΟ] 688, [ΠΥ ἰαυραῦ ὑΠ6ὶγ ἀ18010}68 
ἴο ᾿ἴνα ἴῃ ἃ} δῆ ποῦ οὗ ἸἸσΘ ΠἸΟΊΒΠ 688, ἀπ δ {Π|Ὲ βαπλο ἴπη6 βδιογοά 
{πο πὶ 1} (06 Πορα οὗ ἀϊνῖπα ἔἈνουσ, δηα οὗ οδίαϊηϊηρ δίθυπαὶ 118, 
ΓΗ νὴ]6 σῃαγδοίοσβ οὐ ἐπθθο βοάιοουβ ἄγ ΓὈΓΓΠΟΥ μόνη, δα {ποῦ 
Βοηΐοποθ 18 ἀδπουηοθαᾶ; δηᾶ {ΠῚ Τρ᾽βί]6 οοποϊθ8β Ἡ 1 πάγη 8, 
Δα ΟὨ ἸΟη8, δηΠαἃ ΘΟ. 8618 ἰο ᾿ 6] αν Υ8, ΠΟῪ [0 Ῥδύβθυϑῦα ἴῃ 0} δηὰ 
ΒΟΔΠ 688 ὉΠποιηβθγ 68, μα ἰοὺ σοβοῖιθ Οὐ Β6Υ8 ἔγοιῃ [Π|6 Βπᾶγοϑ οὗ [Π6 [Ἀ]56 
[6 Δ ΟΠ 16 Γ8. 

ΥΙ. Τίνογο 18 σΥῪ στοαδί βιπ]αγιν θαίνθοη {Ππ6 ΡΊΒΕ16 οὗ δ πᾶς ἀπά ᾿ 
{Ππ6 βουοῃα οπαρίον οἵ Ῥοίον᾽ 5 καοοοη ] 0 ]8116, ἴῃ δι )θοῖ, ϑύν]ο, νομθ- 
ΠΊΘηΟΟ, δη4ἃ ΠΟΙΥ ᾿ηΠἸσπα οἢ ἀσαϊηδὲ ραάοηοα αηὰ ἰαννάμθββ, δια 
ἀσαϊηϑῦ {Π086 ἡγῆ0 1η51 ΠΟ 5] Υ τ ου]η6. ΟΠαΒΟΥ, ρυγιῦν, ἀπ βουπᾶ 
ῬΓΊΠΟΙΡ] 09, ΤΊ Θχργθεβίοηθ τὸ ΓΟ] ΌΪΥ βίσοπρ, ὕπ6 Ἰαηριασα 18 
ΔΩ ΠηΔίοα, ἀπά {πΠ6 ἤσαγοδ δηκὶ σοΠι ρα  50ὴ5 ἀγὸ Ὀ0]4, αρῦ, ἀηα Βυυκηρ. 
Ιὴ τς ρι8116 οὗ πᾶ, ρῬαγοι ανγ, [ΠΟΘ 15. Δὴ ΘΉΘΙΡΥ, ἃ ἔογοθ, ἃ 
σταπάθον οὗ δχργθδϑιοη δηὰ βίν ]6 ---- ΔῺ Δρραγοηῦ ἰαθοι ῸΓ ψΟΣαΒ ἀπά 
ἸπηΆρ68, ΟΧΡΓΘβδῖνο ηο 9] (0 σῖνα [ἢ6 ΓοδοΣ ἃ ιιδῦ ἀπα δἰθαυαῖα 68 
οὔ 1.6 φγοῆϊρσαϊα οἰαγαοίουα 6 Ἔχρυβθβ; δῃα {Π6 ψ 016. 18 Δα ΓΔΌΪΥ 
σα]ουϊαίοα ἰο βιονν ον ἀοορ]ν {π6 ΠΟΙΥ ἀροβίϊα νγῶβ στ θνϑα αὖ {π6 
ΒΟΔΉΠΔ]ΟῸΒ ἸΠΔΙΔΟΓΆΪ [168 οὐὗἨἁ {ῃο86 τ ῆο σα] ]οα {Πποπηβοῖνοϑ (νη 8, 
δα 1 ταὶ ἔογνουῦ απ σουγασθ [ὸ ἴογα ΟἹ {Π πηα8]ς8 ἔγοπη {Π 086 
ΠυρΡοοχιίθβ, [Παῦ (Π6 οἄαγοῖ ἀπα {πῸ ον] τυ Β6ο 4}} (16 τὰαγριτααθ 
δηἃ ἀοἰογμ  ΥὙ ὑπαῦ Ἰαυ]κοα ροηθαίῃ 1.2 

. Τὸ ἴμοπὶ {πᾶῇ τὸ βαηο ρα Ὁ Οοα (πὸ ἘΔΙΠΟΓ, Δη ἃ ῥγοβοτνοῖ ἴῃ «}651|8 (τὶδβὺ, ἀπά 
οα]οά.. . .. Βεϊονβά, ἤθη 1 χαγνο Δ}} ἀΠΠροησο τὸ τυτῖτα πηἴο γοῖι οὐ [Π6 ΟΟΜΜΟΝ ΒΑἰ νοι, 
ἃς. πᾶς 1. 3. ; 

 Βοπβοη οπ 86 ΟΠ Πο]]ς ἘΣ 81168, ρΡ. 437---448. Τιανάποτβ  ͵ οΥΚ8, 8νο. ΥὙ0]. νἱἹ, ἢ. 
619---627.; 4ἴο. το], 11]. ῃΡ. 443---447, ΜλοΚηῖρῃιΞ Ρτγοίαοο ἴο π46. ΒΙΔΟΚ τ Α1} 8 ϑαυχιὰ 
ΟἸΙαϑϑὶςβ, νοὶ], ἴ, ΡΡ. 804, 805. Ῥυοϊ [Γαἰγοά, ἴῃ Νον. Τοδῖ, ρΡ᾽. 110---} }7. 
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ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ, 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΕΥΕΓΑΤΙΟΝ, 

1. ΤΗΕ ἰῆγοα βγϑὺ γϑυβαβ οὔ 1π6 ΑΙΡοσαῖγρβα ἔοστη 1:8 ΤΊΤΙΕ ; Ῥαΐ 88 
{18 18 Ἱποοηγοπιθηῦ οἢ δοσουπῦ οὗ 18 Ἰδησίῃ, ναγϊοιβϑ 8ΒΟΥΙΟΣ ἸΠΒΟΣΙρ- 
(Ἰοπ5 ἅτ σίνοη ἴῃ (ἢ Μαπυβογὶρίϑ ἀπά Αποῖθπί γ᾽ ογβίοπθ. Τα, ᾿π 
(. οὐ 1η6 Οοάοχ Ερῆγοιῃ ἴὉ 18 ἑατηχοα ᾿Αποκάλυψις ᾿Ιωάννου, ἐδλε ἤευε- 
ἰαίϊοη 4 Ψολπ; ἴῃ ἴπ6 Οοάοχ Οοἰβιἴδπαβ 199. (17. οὗ Οὐ οβθδο 
πΟίΔΙ]Ο) . . « «- τοῦ ϑεολόγου, οἵ ομπ ἐλ Πϊυϊπο; ἴῃ Β. ἃ πιδηυβοτιρὲ 
Βο]οηρίπρ ἰο {π6 τηοη 8 οὗ δ. ΒΔ451} αἵ Εοτηα (οὔ [π6 βαυβθηίι οθηΐαγυ) 
ϑρ μνςῳ καὶ Ἐὐαγγελιστοῦ, οὗ Φομη ἐλε ίυϊπε απά υαηπφοίϊδέ ; ἴπ 42 
(Οοάοχ Ριο-Υ αἰϊσαπβ δ0., οὐ {86 ὑν ἢ σοηΐαγγ,) ᾿Αποκάλυψις 
Ἰωάννου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἐνὐαγγελιστοῦ, ἐδ Πευοίαΐξίοπ 9}, Ψοΐιπ ἐξα 
Αροείϊο απά Ευαηφοῖϊεέ ; ἴὰ 80. (Οοάοχ (οἰ ρ]ου υίδπυβ ΣΧ Ψ]. 7. ἃ 
τηδπυβοτὶρὺ οὗ {πΠ6 ὑνοἢ οΥ {πιγίθοητἢ οοηΐαγγ,) ᾿Αποκάλυψιες τοῦ 
ἁγίου καὶ ἐνδοξοτάτου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελίστου, παρϑένου ἡγαπημέ- 
νου, ἐπιστηϑίου ᾿Ιωάννου ϑεολόγου, ἰλ6 Πουοίαζίοη 0 ἐκ6 ἀοὶψ απά πιοεῖ 
σίογίοιι αροβέϊο αγνιὰ ουαπφοίϊεε, ἐλο δοίουοά υἱτγσίη τοῖο ἰαψ ἐπ ἐδ δοδοηι 
[οἵ 6β8 ΟΠ γδ07, ψολη ἐλ ΤΠ) υἷϊπο. Ιπ 16. (Οοάοχ ὉΠ δηΔολπ8,) 
10 15. 1[ῃΠ6 Αροσαΐγρβα.. .. ἣν ἐν Πάτμῳ τῇ νησῷ ἐϑεάσατο, τολϊελ ἢιε 
δελοϊά ἴῃ ἐι6 ἰοίϊαπά Ραΐπιοβ ; δπᾶ ἴῃ 26. ((πὲὸ Οοάοχ ΥΥ̓ ἀκίαπυβ 1. ἃ 
ταδπυβοτὶρῦ οὗ {π6 6]ανθηίῃ σοπίυτγΥ, ἴα {[Π6 ΠΡγατυ οὗἩ ΟἸτῖβυβ ΟΉ]]| ρα, 
Οχίουα,) 1 18 Ἰησοῦ Χριστοῦ Αποκάλυψις δοϑεῖσα τῷ ϑεολόγῳ Ἰωάννῃ, 
ἐλ6 Πἰουοϊαίίοπ οΥ ..68ιι5 ΟἸιγὶξὲ φίυον ἰο «ζοίιπ ἐδ 1)ιυῖπο. Νοπδ οὗὨ {Ππε686 
{1168 ἅτ οἵ ΔΩΥ Δ ΒΟΥ; ΠΟΥ δ ΔΩΥ͂ οογίαϊῃ τράβοη Ὀ6 αϑϑισηθὰ 
ἴου ρὶνίπρ' {πΠ6 ΔΡΡΕΙ]αἰΐοη οὐὗὁἨ Θεόλονος, οΥ ἐδ 7)᾽υῖπο, ἴο [18 ἀροϑίϊς 
δι οναηρο] δύ δ οἰη.} 

11. 10 18. ἃ σϑιβαυδ0]6 οἰτουτμηδίδποο, {παὺ {6 Δυς ΠΟ ΠΟΙ ΟἸΤΥ ΟΥ̓ {Π|8 
Ῥοοῖς 88 ὙΘΥῪ βθηθγΆ νυ, 1 πού ἀῃῖνουβα  ]γ, δοϊη ον) οασοα ἀυτίησ 
{πΠ6 ὕνγο ἢγβύ οδηπίμυγίθβ, πα γοῦ ἴῃ (ῃ6 {πιγὰ σαπίαγυ ἢ θοσαῃ ἴο Ὀ6 
υρϑιοηρα. ΤῊ] βθθπιβ ἴο ἤν ὈΘΘη οσσαβιοηθα ἴῃ ραγί ὈΥ̓͂ Βοπηθ οὗ 
{Π16 ἀἸβοιιββίοῃβ γν Ἀ16}} Βργδηρ ὉΡ ἴῃ Εσγρύ τοϊαιῖνα το (86 ΔΠΠΘπηλυμα, 
ἅχο., 88 στουπαθα οα {Π18 ὈΟοῸΚ ; ὙΒΙοὮ ποίϊοηβ {πΠ6 Ορροπθῃῖβ ᾿π}1- 
ΑἸΟΙΟΟΒΙΥ δπα Ργθϑυτηρίποιυβ Υ ομἀθανουγεα ἰὸ ἀἰϊβοσθαϊ, Ὀγ ἀθηγίησ 
{Π6 ΔυΣ ΠΟΥ οὗἩ {Π6 ὈοοΙς 1861, 8 1016, μονσονοσ, μ88 {{π|8 ρογοῃ 
οἵ Ηοὶν ὙΥτῖῦ βιΠ γα ἔσομαι [Π6 ογάθα] οὔ ογι (ἱοίβηι ἴο τ ΒΙΟἢ 1ὖ Πδ48 1π 
ΘΟηβΘαθθηο6. Ὀαθη βυθ)]θοίθα, {Παῦὺ (48. 5᾽γ 1βδὰς Νοϑισίοῃ. μ88 Ἰοὴρ 
8Β1η66. ΓολαγΪς6 44) {Π6Γ6 18. 0 ΟἾΠΟΥ Ὀοοῖϊς οὗ ὑπΠ|6 Νοινν Τοϑίδιηθηϊ 80 
ΒΓΟΠΡΊΥ αἰοπίθα, ΟΥ̓ ΘοΟμηηΘ θα ἸΡΟΠ 80 ΘΑΥΥ, 4Ἃ8 16 ΑΡΟΟΔΪΥΡβα. 
Απὰ [τ, ῬΥΙΟΒΊΙΟΥ (πὸ τηθϑη πᾶσα οὗἉ ἔπ 1 οταΐασα οὗ Ὁ ] 1.4] ᾳιθ8- 
(08  ΒΟΓΘ [118 ῬΘΟΌ ΑΓ οΓΘΘα νγαὰϑ ἢοῦ Θοποθγηο 4) 48 ἀθοϊαγοά {μα 
ἢ8 {Π1}}18 10 Ἰπηρ 8810] ἔῸΓ Δὴγ Ἰπ 6 ]]Πρϑηὺ δπα σαπα ἃ ρουβοη ἴο Ρϑγιιδ6 
τ ΜΉ Ποὺ Ὀαϊησ βίγαοϊ, 1 ἰδ τηοϑῦ ἔοσο 8]6 τηδηποῦ, τ ἢ {Π6 υ- 
1ϊὰν ἀἰσηῖγ ἀπά Βα]  Υ οὐἁ 1[9 Θοπιροβι οη, Βα ρϑυῖοῦ ο ἐμαῦ Οὗ ΔΗΥ͂ 
ΟΥΠΟΥ ΤΠ ηρ8 ὙΠ ΠαΐονΟΥ ; 80 88. ἴ0 δ6 ὁοηνπορα ἐπ, Θοηβιἀδτὶηρ [Π6 
56 ἴῃ ὙΠΙΟὮ 1: ρροαγαά, 10 σου] ΟὨ]Υ μανο Ὀ66η υυυϊἐθη ΟΥ̓ ἃ Ρθγβοι 
ἀἸνΊ ΠΘΙΥ Ἰπδριγθα, ὉΠ ὨΠΊΘΓΟῺΒ τηϑυῖςβ οὗ ραεπυΐηθ ρῥἰοίυ, [μαΐ οσουΓ 

᾿ Οτεβθαοῃ, δηὰ ἤδη Ὑ͵ οοάδοαδο, οα Βον. ἱ. 1. Ρυϊεϊ [πἰτοάποιῖο δὰ 1,βοείοηοπι δον! 
Τοδβιδιροιῖ, Ρρ. 127, 128. 
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{πγουρἢ {1 8016 θΟΟΚ, νψ}}} ργθοϊαάθ {π6 ἸΙάθα οὐἹ Ἱπιροβίοπ ἰῃ ΔΩ͂ 
Ρογβοι δοαυδιηΐθα πλτπ πυπιᾶπ παίστο. [{ 18 1 κα νυῖϑ8 80 β 1 840]6 8 
σου πυδίίοῃ οὗἩἨ 16 Ῥγοόρθϑοὶθϑ οὗ ᾿Πβῃὶοὶ, ἰμαῦ [86 Νὰ Τοβίαηθης 
τ ηρβ ψου]ὰ παν Ὀ66η Ἱποομιρ]δίθ τι πουΐ [818 ῥσορμδίϊο Ὀοοῖ ; 
ἴον 10 πα8 βθϑῃ {86 υπϊΐοστα ροΪδῃ οὗἉ Π6 ἀϊνίπο Ὀγοοθθάϊηρβ ἴο ρῖνα ἃ 
ῬΊΟΤΟ ἀιβεϊποῦ νον οὗ Ἰηἰογοβίάπρ Γαΐαχα ανθηΐθ 848 {86 {ἰπ|6 οὗὨ ἐμοῖσ 
ΒΟΘΟΙΩΡ ἰΒμθηῦ ἈΡΡσοδομθα.} ὅδιηθθ, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, ὕνο οιαϊποηξ οὐ ἶοβ 3 
οὗ Ἰαΐοσ ἐϊηθϑ ἤανθ βϑυβρϑοίθα {818 ὈοοΪκς ἴο Ὀ6 βρυτίουθβ, δῃᾶ 88 {πο ὶγ 
ψϑὶ δ 8]6 ὙυϊΌΩΡΒ ΓΘ ἴῃ {Π6 δ ΠαΒ οΟὗὨ ΤΩΔ ΠΥ Ὁ10]104] βυυἀοηΐδ, δηα 88 
τηοθογη βυδ᾽]δοίνα οὐ ]οἴδηχ 88 σὍΠΘ ΨΘΙῪ ΓᾺΓ ἴῃ ορροπίΐοη ἰο [18 
ὈοοΙκ, 10 ὈΘΟΟΙΏ6Β ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴ0 ΘΧΘΙΠ1η6 {86 ΘΧίοσΔ] ἀπα ᾿ῃηίθσγηδὶ ονὶ- 
ἄδθηοδ ἴῸΓ 18 ΘΠ ΪΏΘΗ6ΒΒ8. 

1. Το Εἰχίογπαϊ Ἐνίάεησε ἴου ἴ16 δυο ΠΟΥ δηᾶ ᾿πδρίταίοη οὗ 
ἴπ6 ΑΡοσαίγρβα 18 ἴο 6 οοἸ]]θοίθα ἔγοτῃ {πῸ βᾶπλθ ΒΟ ΓΟΘΒ 88 {86 67}]- 
ἄρσρποθ Ὁ: ἰῃ6 οἶμον Ὀοοῖϑ οὗ (ῆςΞ Νοῦν Τοβίδμχθηϊ, νἱΖ. ἔσο ἐῃ6 
ἰοβι τ π168 οὗὨ {8ο86 δποϊθηῦ τυὶύθυϑ ΠΟ, Ἰἰνίηρ αὖ ἃ ρουϊοά ἤθδᾶῦ (0 
1.(8 ΡΠ] οαύοη, ἈΡρΘΑΣ ΟΥ̓ 186 1Γ ποία! ῃ8 ΟΥ̓ ΔΙ] 8] Οὴ8 ἴο παῦθ σϑ- 
οεἰνοὰ 10 48 ἃ ρᾶτί οἵ βδοσθὰ δουρίασο ᾿Απᾶ {π|8 ϑυϊάθποθ 18 80 
δουπάκδηῦ δηὰ δχρ]οῖί, ὑπαῦ ὑμ6 οὐἱν ΑἸ ΟΟ]Υ 18 ΠΟῪ ἴο οομαρτῖδβο 1 
αὶ ΐη ὑμαῦ βδογὶ οοωραββ ψμῖοῖ [16 πδίυτο οὗ (86 ργϑβοηΐ πους 
ΓΘΑΌΙΓΟΒ. : 

(1.) Ζ7οειϊπιοπῖος 9 ἢἜγιίίε᾽ ἐπ ἐλ δεσοπα οοπέμτῳ. 

Ιῃ ἰδ6 γοσγ Ὀορὶπηΐηρ᾽ οὗ [86 δεοοπὰ ΤΡΌΠΟΥ πὸ πὰ ( σθθει 186 τιδητοη τηϑθ 
ΌγΥ Απάγοϑαϑβ οὗἩ (βββασθα) ἱμαὺ Τ᾿ΑΡριὰβ οὗ ΗἩΪοσροἑ 8, πὰρ ζαοάϊοεα, ομ6 οὗὨ 186 
τῆν της δΔἀάγοβεοά, σοοοινοὰ δηὰ υδβοᾶ {815 ὈΟΟΚ. 

Ζυδέϊη Μαγίγσ (Α.Ὁ. 140) νὰϑ δοαυδὶηὐδὰ τῖϊ ἰδ6 ΑΡοσαῖγρϑδα, δηὰ γϑοοϊνοὰ ἱέ 
88 τὶ ΓΘ ὉΥ 126 Δροβί]6 δοῦη. Ἠδ οἰΐδβ ἰδ δϑ θυ ἴῃ ἰδ ἀϊδβραϊαδι οι τ ΤΎΥΡΒΟ 
μοϊὰ αὐ Ἐρλοδι. 

Ἀσλοηρ' ὑδ6 πΌΓΚ8 οὐὗὁἨὨ Με]1ο, Ὀἴβμορ οὗ ϑαγαΐδ (Α.». 177), νγᾶδ ἃ ΘΟΠΙΠΙ ΘΗ ΤΑΤῪ ΟἹ 
{86 Αροσδῖγρβθι; [0 18 180 πιοϑὺ ἀἰβίιη οι φυούοα ἴῃ {86 ΕἸ ᾽8116 οὐὗὨ {μ6 σατο Βα δ 
οὗ θη δῃὰ Τγοῦβ (Α.Ὁ. 177), σΟΠΟΟΥΒΙηρ ἴδ6 δυβογ πη σ8 οὗὨἨὨ (ΠΘΙ͂Σ ΤῊΔΥ ΤΆ." 
Ἰχοπθυβ, ὈΪΒΙΟΡ οὗἩἍ ῳ ΙΥοὴβ ἴῃ ἀδυὶ (1.Ψ. 178), γῆο ἴῃ 8 γουηροῦ ἀδλΥβ γγἃ 8 
δοᾳυδίηϊοα τὶ ΡΟ ΔΤ οὗ ϑηγπα, Τοροδίοα γ αυοίθ8 818 ὈΟΟΚ 88 “" 1Π6 Ἰλονο]δ- 
ὕση οὗ ϑοδῃ (μ6 ἽΒΕΕ ς οὗ (06 Τόσα." Ὧν. δὲ Ἀγ ΤΟΙΏΆΓΚΒ ὑπαὺ ἢ}8 δβ. 0 η 
8. 80 ϑίγτοηρ δηῃὰ [Ἀ}}, 1μαὐ 6 866 18 ἴο ρυΐὺ ἰΐ Βαγοῃα 4}} αυθδδίϊοη ἰπαὺ Ὁ 18. {Π|6 γγὸ 
οὗἔὨ Φοδη ἴὸ Αροβίὶο δπὰ Ενδηρο δι. [Ὁ 18. ΤΟΣΊΒΥ οὗ ποίϊοθ {παὺ {15 ουϊάθῃςο οὗὮ 
(6 Βοοοηα ΘΘΗΤΟΤΣΥ 18 οοηποοίθα πῖν ϑασα 8, ϑύάγσηδ, ᾿δοάϊοοδ, δηὰ ΕΡμθϑυβ, [00 
ουἱῇ οΥ̓ [Π6 δαυσθῃ ομυγοθο8 ἴο ἩΒβοτ ᾿ὑ τγῶδ δαἀγοβϑοα. ΤῸ {686 6 ΠΙΔῪ δα ἀ {86. 
υπάϊδρυϊδα ἰού 68 οὗὐἨ ΤΠΘΟΡΆΙΪ 8 Ὀΐθθορ οὗἨ Απῇοοῖ (Α.Ὁ. 181)5, Αροϊ]οπῖυκ 
(Α.». 186 οὐ 187) 7, ΟἸδιηθηΐ οὗἨἩ Αἰοχδπάσια δ, δῃα θβρθοῖ!ν οὗὨ Τογία απ, το 
ἀοίοπ 5 [Π6 δυϊμοη οἰ οὗ {818 ὈΟΟΙΚς ἀραϊηϑὲ [86 Βογοῦο Μδτσζοιοῦ δηά }}18 0] Οὑγ ΓΒ, 
ὉΥ͂ ΑΕβοσθηρ 18 ΟΧΌΘΓΏΔΙ ουἱάθησθ. ΗΘ δρρθ815 ἴο {π6 Αδἰδίίο σβογοῖνθα, διὰ δββυσοδ 

Τὰν. Ῥυοθιογ Β Νοίεβ οὐ Βειίρίπτο, νοὶ. ἱν. ρ. δ74. Τῇ διρυσαθης, ὈτοΗγ ποιοοά Ἐγ 
Αἰπη, 18 ῥρσοβοσιίοὰ δὲ Ἰθηρμ ΕΥ Μτ. 1ουπηδη ἰπ μῖ8 ῬΔΥΘΡΏΣΑΘΘ δῃὰ (ὐΟΣΩΤΩΘΩΙΔΙΥ ὁ ἴΠ6 
ἹΚενοϊδιίοη, ῬΡ. Χχ. δὲ δεφ. ὅνο. δαϊῇ. 

2. ΜΊΟΝΔΕΙΙ8 δηὰ Ὦγ. 1,688. 
3 Ἰιαατάποσ, 8νο. υοἱ. ἰΐ. ὑῃ. 147, 148.; 4ϊἴο. νοὶ. ἐ. ῬΌ. 359, 860. 
4 ΤἸπὶά. ϑ8νο. τοὶ. ἰΐ. ὑῃ. 162, 158.; 4ἴ0. το]. ἱ. Ρ. 3862. Ὑοοάδοιδο, ῬρΡ. 46---48. : 
5. Τοϊά, 8νο. νοὶ. ἰζ. Ρ. 170.; 410. γοἱ. 1, μι 872. Το ΟΒΕΪΙΏΟΣΥ οὗὨ Ιγϑῆδουβ ἱ8 νἱπαϊοαίοὰ 

ὮΥ τ. οοάδουθο, ΡὈ. 36---328. 
4 Τρυϊά. ϑνο. γοὶ. 11, ΡΡ. 200, 20].; 4ϊο. νοὶ. ἱ. Ρ. 8389. ᾿ 
’ ΑΡο]]οηΐαβ βαβοτοὰ πιασίγτάοπι δὲ οπιθ. ΗΙ8 νει Ὡρ5 ἤανθ ρατίδμοᾶ ; ναὶ Εαϑε ΐπϑ 

τοϊαῖοα ἰμδς 6 δυρροτίο! [δ0 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘα ὉΥ͂ δι οχιίοδ ἰΑΚϑη ἔγοτι ἰ, Ηἱδι, Ἐπο], 1. ν, 
εξ. 18. ἤκε, διὰ ο. 21. ἢ 
Ὁ Ἰμαγάπογ, 8γο, γοϊΐ, 11, ρῷ. 229, 280. ; 40. τοὶ. ἱ. ΡΡ. 404. 40ῆ. 

ΨΟΙ. ΤΥ. Β ὃ 



8696 Ϊαϊνοσμοέξίοπ ἕο ἐλοὸ Νειο 7 εἰαριοηξ. 

08 δα “ ὉΠουΡ Μαγοῖοι σο͵οςῖβ δ15 (Φο π᾿) Βανοϊαίίοη, γοῖ ἐδ 6 φεεδοσηδίου οὗ 
Ὀίβμορβ, ὕγασβὰ ἴο [18 οτρίπι, νν}}} δϑΐα ὈΠ188 Φοθπ ἴο 6 118 δυΐδοε." [ζ αἷδο ἀρρεαὺτ 
ἔγοτα δποίμον ραγύ οὗ 818 Ὑσιτπρθ ὑμδὲ μῖ8 Ὀοοὶς νϑδ τωυοῦ σεδα δα ὍΠΟΥ ΔΙγ 
τουσινοὰ ἴῃ ἴπ6 Αἰτίοδῃ ομυσο68 οὗ {86 βοοοηά σοη ΣΎ ἦ 

ο΄ (2.) Απιοηρ ἰΐο ἐεξεϊπιοπῖες 9. ἔργίἑογς ἐπὶ ἐλε ἐλίγα σεπέμγν, ἴΒοϑα αἵ 
ἘΠΡρΡοϊγίαβ Ῥογίιθῃβιβ (Α.Ὁ. 220) διὰ Οσίρϑῃ (Α.Ὁ. 230) δα δοῦ- 
ἐρ᾿συουδβ. 

ΗἱΙρροϊγίυβ3, νῆο τδ8 8 αἰδοῖα οὗ Ἰγϑηβοῦβ, γοοοϊνοὰ [86 Αροσδῖγρϑο 85 δε ποτῖκ 
οὗ δύ. Φολη, δῃὰ αχυοίρὰ ᾿ξ αγρεὶΥ δπὰ οἴϊβη. Οτγίρεμ", [ὁ πίβοβα οσι εἶσαὶ Ἰαθοῦτ 
ὈΙΌ]1οΑ] ἸΘΓαίαγα 18 80 ἀθορὶΥ ἸπάοὈῖοά, τποϑὺ οχρ οι γ ὐπὸ θρύτην υρηὴ, 186 Πδοτοϊλ»- 
ἰἴοη ἴο 6 ἴμ6 φῥγοάαοίίοη οὗ 8. Φοϊιῃ, δηὰ 8845 οἰ(οα 1ἴ τορθαύθγ ἴῃ 15 πσοσῖα ὁ 
Τι νὰβ8 βυ ΒΘ ΘΏΟΥ τοοοϊνρα ὈΥ ΟΥὐρτίδῃ δηὰ [μ6 Αἰγιοδῃ ᾿πραδή νοῦ ΌΥ 186 ρῥγοϑ- 
Ὀγίοτβ δηὰ οἴμοσβ οὗ 186 ΥΥ̓ δβίοσῃ οἰυσοῖ ; ΌΥ ναγίουϑ 1, δἰ δυΐβοῦβ γβοσο δ: - 
ΤΟΥ 18 δδίγδαοίθα Ὀγ τσ. ᾿αγάποῦ ; ὈῪ [86 δῃοηγιηουβ δυῖΐδον οὗ 8 ὑσγσουῖς δραῖπος 
186 Νονδίῖδῃβ; ὉΥ ἴμ6 ΝΗοναίίδη8 {πθΆβ 68: ὈΥ͂ ΟΟπιπιοάϊδῃ ; ΌΥ Ὑ᾽οϊοτϊ 5, ττβὸ 
ἩΓ͵ΟΐΘ ἃ ΘΟΙΙΙΩΘΏΪΑΓΥ ὍΡΟΙ ἰῦ ; ὉΥ [86 δυΐδμοῦ οὗ 88 Ροόθῖὰ δρβίηβὺ 86 Δ΄δγοϊοι δ : 
ὉὈΥ Μοιδοάϊΐιβ, τσ θο ν᾿ Ἀό οομπιηθηϊθα ἀροὴ ἰὺς ΟΥ̓ {Π6 Μδηϊο6ΔΠ8 ; ὈΥ͂ ἔδα [δἵος 
Ασποῦὶυδ ; ὉΥ ἰἰ6 Π)οηδί διϑ; ΌὈΥ 1χϑοίδ 108; δηὰ ὈΥ͂ {μ6 Ατίδηβ.δ 

(3.) [πὶ {86 ὕπηο οὗ ΕἘαβο ιβ (ἐλο ογπιεν ρατὲ ΟΥ ἐδε 7οεγέλ σεπέμσῳ), 
186 ΑΡροσδίυρβο νγὰβ σεπογαϊἧψ, ἱπουρἢ ποῦ ἈΠΊνΘΓΘΑΙΪγ, γοοοϊνοα : ἀπά 
{μογοίοσα 86 οἶδββαϑ 1 διβοὴρ ἰμ6 ᾿Αντιλογόμενα, ΟΥ οοηίγα!οῖρα 
Ὀοοῖα. 

Ὑοὶ ἰὉ 18 του οὗὨ σοιδτῖς, (μαΐ (8686 ἀου (8 οτἱ σπίθα βοο]γ ἴῃ {μ6 δερροεεά 
ἀἰθδγοηοθ οὗ δβίγ]6 δῃἃ σϑηηοῦ ἔγοτα {1|ὺ οὗ δ. Φομη; δηὰ {μδὺ 20 οπϑ, Βονγονος 
ἀσδβίσουϑ Β6 ΤΏΔΥ ἢᾶγο Ὀδοη ἴο ἱπγδι αἴθ ὑμ6 δυϊ ΒΟΥ Υ οὗἨ [86 ὈοοΪκ, ΔρΡ θδσβ ἴἰο βαυα 
Ὀ66Ω δῖα ἴο ργοάυοθ δὴγ ὀζίογπαΐ ουϊἄάθποο τ οἢ ταὶ σμῦ βαϊῦ [Π6 ῬατΡοϑα. 

Τι ντᾶβ τοοοϊγϑα, δέον [86 ὑπη6 οὐὗἨ Ἐλιιβοῦ! 8, ὉΥ ὑπ 1,δι1η σμυγοΒ 65, αἰτλο δὶ τ ἢ- 
ουῦ ἀχοθρίίϊοῃ Φϑζοιμθ, ἴδ πιοβ ἰθαγπρὰ δπὰ αἰ] μθηῦ ᾿παυῖγος οὗ (μδὲ οὐ Ὡΐυσγ, 
ΓΟΠΟ ΠΟΘ τηοϑὲ ροβι νοὶ ἰπ (8 ἔἈνου ; δηὰ νᾶβ [Ὁ] ονγοα ππίνογβα γ ὉΥ (δς 
δι ἤν οΥ̓͂ {6 ΝΥ δβίθσῃ μοι 68 ; δηὰ ἔγοπι ᾿ἷπὶ νγα Ἰθαστ (Π6 στοιηαβ ὕροὴ πο 
μα τϑοϑὶνϑᾶ {86 Αροοδῖγρϑα, Ὑ δ ] ἢ Β6 858 ρΏ8 ἴ0 Ὀ6 “ [86 Δ ΒΟΥ οὗἉ [16 δῃοϊ θη 5, 
ταῦ 18, οσίεγπαϊ δυϊώρησο; δρᾶ πα 6118 ι1ι8, αἴ (116 βαῖαθ {ἴτη6, πδῦ 6 ἀο0685 ποῖ ΦΌ]1ον 
Ὁ 186 Δ ΒΒΙΟΏ ΟΥ̓ 15 {{π|68--ἰδῦ ἐλβΐοπ ὈΥ Ὑ Β1Ο βοιλα οὗἩ {88 ατοοῖς Ομ ΣΟ 68 ἡγο σα 
᾿πάυςοα ἴο τα͵]θοῦ [86 ΑΡΟΟΔΙΎΡΒβΘθ. 

“ Τ 8 ἐιϑίοη οὐὗἁἩ [86 {ἰπ|68,᾿ Ὧν. Ῥοοάβουδα ΒΕ] Τϑιλδσῖκα, “ἐς ΘΘοσὴ8 0 Βανυδ 
οοηδίβίθα ἱἢ 8 ἀδγίηρ οοπίοιηρὺ οΟΥὨ [86 ὑθβ(Ἰπι 0168 ΟὗἨ (86 δῃοϊθηῦ ομυτοῦ, δπὰ ἃ 
ΤΟΔΑῪ δοαυ ΒΟ 06 ἰη [8086 Δγρυτϊηθη δ ἩΒ1οἢ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΩΒΘΏΓΥ ἀγα ἔγοσα Ἰηΐοσηδὶ 
ουϊάθποθ. Ὑοῦ, ποὐνι μϑίδηάϊηρσ 1818 δϑιλίοη, το ρρΘασα ἴο ὕᾶνα δὰ δοῃβὶ- 
ἀογ Ὁ] ργθνδίθηοα ἴῃ 86 ΟὙθοκ ομυχοῖ, ἀπ Ῥοσμβἂρ8 ἴο μανα ἰηβασηοοθὰ ἴδοδ6 
διαϊποηΐ πιθ, ΟΥΤ]] οὗἩ Φογυβδίοια δηὰ Ψοίη ΟΒγγϑοβίομα (ΠΘ μος οὗὁἨ τβοῖ ΒρΡθδσβ 
ἴο Βαανα αυοϊοα {86 ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΒ6), ΤΊΔΩΥ οὗὨ ρτοδί πδῖηθ ἱῃ (86 τρεῖς σμυσοῖ ρρθαΣ 

1 Τεν]ὍἝδη δᾶν. Μαγοίου, ᾿ἰδ. ἐν. 5. ὅς. δ Μομοζᾶσι. ο. 12. 00 Ἷδσάῃοσ, 8γο. το]. 1}. 
Ῥ. 2327.; 4ϊο. νοὶ, ἱ, ν. 480θ.Ψ. Ὑοοάδοιμβο, Ρ. 5]. 

5. Τιαυάῃοσ, 8νο. νοὶ]. ἰἱ. Ρ. 412. ; 410. γ0]. ἱ. Ρ. 5602. 
8. ΤΌΪά. ϑνο. γοϊ, ἱΐ, ὑῃ. 466, 467. 488 ; 4ϊο. νο]. ἱ, ΡΡ. 582, 6338. 54]. 
4 ΤῊο ἰοδι ΠΟΥ οὗ Ὠ᾿οηγδίαβ οὗ ΑἸεχδηάσίδ (Δ. 347) 18 Βοσθ ἀδδβίηθάϊγ οτηϊέιοὰ, Ηθ 

Δ] ον θα 116 ΑΡοοδῖγ δε ἴο Ὀ6 νυτ 6 ὉΥ ΦΌὮη, 8 ΒΟΙΥ δηὰ ἱπβρίσοὰ δροδίο]ςοβὶ σηδη, Ὀμξ ποὲ 
ἴΠ0 Εὐνδηρο δὶ Φοδη; δῃὰ μα στουηοα ἢΐδ ἱπίθγοποθ ΟἹ ϑοΐὴθ δῃρροβοὰ αἰ ΒἜΣΘΩΟΘΒ ἰῃ δι} ]6. 
ΤὨΪΒ δα ͵ δοὶ ἰδ οΘοηδίἀογοά ἴῃ Ρ. 629. ἐπ,γὰ. 

5 Ἰδγάπογ, ὅνο. Ὑ0]. υἱ. ἢ. 629.; 4ϊο. γο]. 1]. Ρ. 448., ὙΏΟΤΟ [ΠΟΥ Δ.Θ τείχη οϑ [0 ἴδ 
ἔοσηλοῦ νοϊαπηεθ οὗὨ ᾿ΐ8 νοῦ, σοπίδιηΐηρ 86 ὑοδιϊπιοηΐοβ οὗ ἴ:6 δρονθ-οϊοὰ ΓΙ ΠΟΤΕ δηὰ 
οἴδιοτθ δὲ Ἰοηρίῃ. Ῥγοοάδοτϑο, ὑΡ. 60---77. ΙΔΙΏΡ6, Οοπιοηῖ, ἱπ Εδηροιϊυσα “οδηηΐδ, 
τοι. ἱ, ΡΡ. 115---124. ῬΥΠ [ηϊτοά, δὰ Νον. Τοδβῖ. ἢ. 117. ἐπ 

4 ΤῊΘ ΑΡΟΟΘΔΙΥΡΘ9 18 ογαϊτ θὰ ἴῃ [86 οδίδιορτιοβ οὗ σδῃοηΐοδὶ [οττηοὰ ὈΥ͂ ΟΥτ1], ὈΐδθοΡ 
οὗ Ψοχγαδαιοα (4.}. 840), δὰ ὮΥ [16 οΘουηο0}} οὗ Σδοάϊορδ (λ.Ὁ. 8364), δηὰ ἰῃ 006 ΟΥ πτο ΟΕ Σ 
ΘΑΣῚΥ ὁδιδορσηοθ8 οὗ τ6 ΟΥ̓ ΡΓΌΓΟΒ ; Ὀαΐ [8 Οταΐβϑίου τγὰδ ῬσοῦΌΘὈΙΥ οὐ ποῖ ἴο0 ΔΩΥ δ3- 
Ῥἰοἴοη οοποοτηΐηρ 118 Δ ΘὨΟἸΟ ΕΥ̓ ΟΥ ΤΠ αἰ ΠΘη 688, θυ ὈΘΟΘΌΒΟ ἰζ8 ΟὈΒΟΌΣΠΥ δηὰ Ταγδίδσί ου8- 
ὯΘ688 ὙγΟΓῸ ἸἹΠΟΌρΗς [0 ΣΟ ΠάοΥ ἰΐ 1688 ἢϊ ἴο Ὀ6 τοδὰ ρα] οἱ} δηὰ ΚΘΠΟΣΑΙγ. Βίβδορ Το η6᾽ 8 
Ἐ]οιομ οὗ ΟὨσίβιξδη Του ΚΓ, νοὶ], 1. Ρ. δῦ 



ἡ δε Βοοῖ 9. Πευοϊαξίοη. 627 

δὲ1}} ἰο δώνο τοοοϊνοα ἴδ ; δηὰᾶ, ἰπ (86 ἔουν ὮΝ ΘΟ, ΡΥ, [Ὁ 18 δαρροτίοα ὈΥ ἐδβιϊ πχοη 68 
πη {π|5 το ἔγομι Αὐδμαπδϑίυβ, Β481}, Ερὶ ρβδηΐυβ, ἀστοροσυ οὗ Νγ88α, δῃηὰ Οσθρου 
ΟΥ̓ Ναζίδηζυ" ἢ 

Ὅροι {86 ψμοἷθ, ᾿μποπρ ἀουδίβ σσοτο θη ογίαϊηθα σΟποογηπρ᾽ {18 
Βοος ὉΥ͂ ΤηΔΩΥ ἱπάϊν! 418 οὗὨ (Π6 αἀτθοκ ομυσοῖ αἴθοσ [86 {πα οὗ 
Ἐπ βοὈαΒ, δπᾶ (Ββουρῇ 16 ἢᾶγα ὯΟ ΒΑ ΕΒ ΒΟΙΟΥΎ ᾿πέοστηδίοη ΠΟῪ δαυΐνυ, 
ΟΥ ἴο ψ])ιδὶ οχίθηΐξ, ᾿Ὁ νγχϑ τϑοοϊνθα Ὁ τ 6 ϑυσῖδῃ ΘΠ ΓΟ 68, γοῖ, ἔγοτὶ 
16 ἀδοϊθῖνα ϑυϊάθμοθ ἀθρόου δα Δυςθα, νγ6 Δ.6 δ Πουϊβοα ἴο αϑῖστα (Πα 
16 Αροσαῖίγρβθ δα8 Ὀ66 ἢ βἜἝΠΘΓΑΪΙΥ γοοοϊνοα 1 8}1 ἀσθβ. Τὸ ΒΟΙΤΟῪ 
{πὸ οδἰοχθηῦ βοηθτηθηίθ οὗ Ὀγ. Ὑ οοάβοιιο, -- ““ 7 6 ἤᾶγθ βθϑὴ 18 
τῖβθ, 88 οὗ ἃ ρυτζὰ ἔουπίαϊπ, ἔγοσι [Π6 βδογθαᾶ σοῖς οὗ [86 δΔροβίο]οαὶ 
σατο, Υο Βανα ἰγδοϑᾶ 10 ἐμγουρῇ ἴῃ ἢτϑὲ σθηΐαγυ οὗ 118 Ῥαββαρθ, 
βονὶηρ ἔχοι ομθ ἔλιν 6] ἃ ὅο δῃοίδοσ, θη 1864 {ῃγουρῇ {ποτ 4]}, 
δὰ Θνουυ Βοσα ἰδ6 Βᾶπ|6. ΑΔΒ 1Ὁ ρῥγοοθοθαβα Ἰοῦγοσ, τγχ πᾶν β6θῃ 
αἰζοιηρίβ ἴο οὐβοιγα 118 ΒΔΟΓΘα ΟΥΡΊΠ, ὕο αγγοϑὺ οὐ αἀἰνοσὶ 18 οοῦγβο, ἴο 
]οβ86 1Ὁ 1ὴ {Π6 Β8η685 οὗὨ δη ]αυγ, ΟΥὈ ὈΌΓΤΥ Ὁ ἴῃ [86 τυ ὈΒὮ οὗ {π6 ἀατὶς 
ἃσθ8. Ὧν Βᾶγβ βθ6ὴ [686 αἰθιωρίβ ταρϑαίθα ἴῃ ΟἿ ΟὟ ἰΐπλθβ, δηᾶ 
ὈΥ 84 ἀοχίοσοιιϑ δάνθσβασυ. Βυΐ 11 δ88 δ Ἰδηρίῃ δυτὶνϑα ἰο 8, βιοι 
ἃ8 1ῦ βονοα ἔσσῃ δὖῦ {π6 Ὀθριπηϊηρ ἢ 

Ιη βῃοχγί, 80 ΤᾺΣ δ8 οαΐεγπαὶ ουϊάοποο ολὴ ΘΏΘΔὮΌΪ6 8 ἰο ἀοίουτηθ 
ΘΟΠΟΟΓΪηρ {818 ὈΟΟΪΚ, 6 ΤΩΔΥ͂ ἹΠΔῸ ὈΙ ΓΔΌΪΥ Ῥγοποῦποο ὑπαὶ 1Ὁ 15 ΤῸ 
ΒΕ ΒΕΟΕΙΥΕῸ 88 “ ἀἰνίηθ δοσιρίυγ οοϊημηππϊοαίβα ἴο {π86 στο ὉῪ 
Ψοδπ {Π6 Δροβίϊα πα δυδηρο δι. 

2. 6 ΠΟῪ ῥγοοθθα ὈΣΙΘΗΥ ἴο δομβιάθν {π6 7ηπξεγπαὶ ΤΕ υϊάδποο [ῸΣ 
106 ρσοηυϊηοηθαδθ δηα αἰνῖηθ δα ουν οὗ ἴπ6 Αροσδϊγρθο. Τῆΐβθ τὸ 
ΙΩΔῪ τοᾶμποθ (0 {πγΘ6 Ῥοϊῃηίβ ; ΥἱζΖ. 1. 18 ΘΟΥΤ Βροπάθμηοθ, ἰπ ροϊηί οὗ 
ἀοοίτμο δπά οὗἁ ἱπηασοτυ, ὙΠ ΟἴΠΟΓ ὈΟΟΚΒ οὗ αἰνῖπο δυυμουῖ ; --- 
2. ΤῊ Β0] τ Ὑ οὗὨ [818 ὈοΟΚ ;---ηά, 8. Τ]ι οοἰποϊάρηοθ οὗ 18 βιγ]6 
ἢ [86 υποοπίρϑίθα τὶ ηρδ οὗ Φ οΠη. 

(1.) 7Τλο “ροεαΐψρεε οογγεβροπας ἵπ ἀοοίγίπο ἀπά ἱπιασονν τοί οἱλον 
δοοΐδ 9} αἰυΐπα αμέλοτὶξν. 

ὙΒουρΒ δε ἀοοίχίποβ οὗἩἨ ΟὨγΙ ΒΟ ΔΗ ΟΥ̓ ΔΓα ΟΥ̓ ΠΟ Τη68η8 ἃ ργίποίραϊ Βα] εἴ οΥ̓ {815 
Ὀοοκ, γοῦ, 1 τὸ δάνεγὶ [ὁ {Π6 ἀοοίσιηθ8 δοίπ!γ ἀρ] ναγοὰ ἴῃ 1, τα 8881} βπὰ 8 
ἔέσοοι ΟΟΠΩΤΌΠΥ πὶ ὕμο86 ἀρ] νογθα ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΒΘΙ Δροϑίο οὶ τυ ἰηρσβ. Μ|ΟΒ86]15 
ἃ8 8814, δ8ὲ “186 ἴτυθ δπὰ δἴδγηδὶ ἀοάμοϑδα οὗἁὨ ΟἸ γίβί 18 οουίδι Ϊγ ποὺ ἰδυραὶ 8ὸ 

ΟἰοαῦΥ ἴῃ {π6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΘ 88 ἴῃ ϑί. 9 μη 8 ἀοϑροὶ." Τὸ ἐμὶ8 ν. Υ οοάδουβθ 
ΓΕΡΙ168,--- ΟΟυ]ὰ Β6 Ἔχρθοῦ 8ὸ οἷθαῦ 8 Θχροβί ΠἸΟὴ ΓΌΟΙΣ ἃ ὈΓΟΡΏΘΟΥ ἩΔΙΟΒ σϑβρθοῖβ 
ξαύατο δνβηΐβ, 88 ἔγοπι ἃ σο5ρεὶ νγβῖομ [π6 δποϊθπίβ μᾶνθ ἀθβου θα 48 τὶ ἐἴθη ῥτίπ- 
οἰραὶγ τὰ] [86 νἱονν οὗ βοίζησ ἰοσῦδ πα ἀἰνιπα παίαγα οὐ Ομ σῖδὶ ἢ Βυΐ [818 ἀϊνίπο 
ΠΑΙΌΓΟ ἐδ αἶβὸ βοὺ ἔστ ἢ ἰὴ 186 ἃ Υ,86, ἀηἃ 88 ΟἸΘΑΡΙΥ 88 [86 παίυγα οὗ [π6 ὈοοΪΚ 
Δηὰ 48 ΒΥ 1 008 οδἢ ΟΧΡΥΟΒ8 ἰὔ. ΠΊΡΘΓΘ Βαν.:. 11... 11. 2]... ν. 6---14., χῖχ, 13. διὰ 
ΧΧΙΙ. 8.8 ὙὨς ἀεβογιρίίου οἵ 186 Μυ]οπηΐαα ἴῃ [86 ὑπθηθ οι ομαρίον, π᾿ ΒΘΤΘ [86 

1 Ὑ)οοάβουθο, ΡὈ. 78---834, Τατάποσ, 8γνο. γοἱ, υἱ. ὑρ. 680, 631.; 4ϊο. γοϊ, 111. Ρρ. 448, 
449, 

2. Ὑγχοούδοῦδο, Ρ. 87. ὙΠ οχίογηδὶ ουϊάθῃςο ἴῸΣ [8.6 ΚΟΠ Πα ΠΘΏ688 οὗἉ Ἐ᾿19 ΒΟΟΚ [8 ἀϊδετιβϑοὰ 
δι ἰοῦ ὉΥ Ηαρ, [πιτοἀπειίοη, γο]. 11. 8. 183. 

5 Ἧ7ὸ πιᾶγ δὐά, αἷβο, μας ἴῃ6 σεαϊιίψ οἵ ΟἸγ ΞΘ. 5βιιοτγίηρσ8 8. Ἔχ ] ΟΣ αβϑοτίοὰ (εν. 1. 
δ. ἃπἃ 7.} πῃ ΟΠ ΟΓΣΤΩΚΥ͂ τ ῖ ἢ} [86 δοοουηῖδ οὗ [86 Εὐνδηρο]δι5, αηἃ [Π6 σοηδίδηϊ ἴθηοῦ οὗἉ [86 
Νεον Τεβίδηοη, ὙΒΘΩΟΘ ἰδ ἰ8 ονϊάθην [πὲ [206 ΑΡοζαίγρβο οου]ὰ ποῖ πᾶνο 66 ΓΙ 6 ἢ 
ΟΌΥ τὴ6 Πογοβίδγο ἢ}; ΟΟΥΙΠΠ8 (88 ΒΟ ΘΑΓΙΥ ὙΓΙΟΥΒ πᾶνο αβϑϑογίθα), (ογ πὸ τιραϊηϊαὶ "θὰ τπμδὲ 
Ομγβὲ ἀϊὰά ποὲ βυβοσ, θπϊ ΟὨΪΥ “96888. ΜΙ|ΟΠΔΕΙ18 (τοὶ. ἰν. Ρ. 469.) μὰ τ. Τγάμπον ( οΥκϑ. 
8το. νοἱ. ἰϊ, Ρ0. 111, 112. ; 4ἴο. νοΐ. ἱ. Ῥῃ. 638, 039.) βᾶνθ βοΐ δσνση [δαὶ Οογηίλυ5 οου ]ά 
ποῖ πᾶν θθθὴ 186 δυΐδμο οἵ {μ6 Ἐονεϊδίίοη. 
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628 ΤΙιϊγοσκποίίοι ἴο ἐδο Λίοιο 7 ςίαηιοηΐ. 

Βογυδηΐϑ οὗ ΟἸιτῖϑέ δῦ βθϑ γαϊβοὶ ἔγομῃ 86 ἀοδὰ ἴἰο σοῖσῃ τὰ ᾿ΐπὶ 8 ἰπῃουεαπὰᾶ 
ΥΘΆΓΆ, δα8 ὈΘ6η ΟὈ]οοίοα ἴο, 48 ἱπίγοἀυοίηρ ἀοοίγ 68 ἱποοηϑιϑίοηῦ τ ἢ {1|6ὸ ΠΌΤΤΥ 
Θη)οϊηθὰ ἴῃ {86 ὑπο τ Βυΐῦ (π᾿ τοργϑβθηίδιίοη ἱπ αθείίοηῃ 8 πὸ ἀοεέγέπο; 1ἴ 15 « 
»γεαϊοίϊον γαῖ ἀπ} 816 ἃ. [Ιῃ ἀπε {ἰπηθ τ θβϊίους {μα ἴδ πῖ}} Ὅς 1816, ἀπὰ ἴα 
186 τηδιηθηθ ἰῦ τηυϑὺ Ὀ6 χοοοϊνοα 88 ἴπ6 πογὰ οὗ ἀοὰἂ, ἱμβουρὴ πὸ υπἀογβίαπα 11 ποῖ. 
Τὸ Βα8 4130 ὕδεῃ οὐὐδθοίαὰ Ὀγ 1)». 1,688, {π40 16 {τ πρΡἢ οὔ [86 βαϊῃί8 ἄροπ ἐμὲ μοστιὰ 
Ῥυπίββιηθηῦ οΥὗἮὨ [Π6ῚΓ δηθηγο8 (Εν. χῖχ. 1---10.. χχί!. 8, 9.), 18 ᾿στθοοπο ] 0]6 τ π8 
86 Ἄοἰατ  [80]6 Βρ᾽ γὶϊ οὐὗὁἨ [86 (ἀοβρεὶ. Βυΐ πο ἐγ απηρ μτ88 ἀοβισηοα ΑἸ τίπσ ἔγοπι 
ἐμαῦ βροΐϑῃ οὔ ἴῃ οἴμον βϑογ ρίαγθβ, βοἢ 88 2 ΤΉ 688. 1. 7, 8. ΜΙ|ΟΒδοΙβ 1 Κονεῖκδ [νὰ 9 
οὈ]εοιοα ἰο ΟΥΒΟΣ ῥαββασοϑθ οὗ 88 Αροοδίυρβθ, ἃ8 σοῃίδἰπίηρ ἀοοΙ ΓΙ Π68 τορι στιϑηϊΐ ἴο 
{086 ἀο]νογοὰ ἴῃ {Π6 ΟΥΔΘΡ ραγίβ οὐ δοσγίρίαγε; θυΐ ἴμ686 ραββασθβθ, γβοπ (ΠΥ 
χϑιηϊηθά, τὶ] Ὀ6 ἰουμα ἴο ἐοπίαϊῃ πὸ ἀοοίτίπο8, θὰ Γορσγθβθηϊδίουβ οὗὨ ζιΐηγε 
δνθηΐβ. “" 6. ΤΑΥ͂, {ΠΘΓΘΙΌΓΘ, ἸΓΌΪΥ αββογί οὐὗὨ (Π6 Αρούδίγρβθ, (παῖ, ἐλ τὶν υπάοτ- 
δβίοοά, ἰδ σοιίδῖηβ ποιμὴν τ δῖοι, οἰ  γ ἴῃ ροϊπῦ οὗ ἀοοίγίπα, οΥ ἰῃ το δοη οὗ δυδηία, 
Ρηϑῦ οὐ ἴο οοιῃς, ν01}} Ὀ6 ἰουπα ἴο σοπίγμϊοῦ ΔΕ ᾿γανίουβ ἀϊνίηα γονοϊδίίου. [1 
διοσοτὰβ τ ἢ [Π6. ἀνία. σουλ186}8 ΔΙσοδὰγ τονθαὶθα. [10 ὀχραηὰβ δηᾶὰ γονθ8]5 δ εσι 
ΠΊΟΓΟ σοπιρίοίοϊγ. 6 566 {86 σταίυλ) ον οὗ βδογοὰ ῬΓΡΠΟΟΥ (δοοογάϊηρ ἴο {1:6 
ἔταθ ἴδθποῦ οὗὨ ἰζ, δοκπον]θαροα ὈΥ ἀϊνὶη68), ἤγβῦ ἃ Τουηΐδιη, ἰμθη ἃ σἱ]!, 18 6π, ὈΥῪ 
(6 υπίοῃ ΟΥ̓ οἴου ἀϊνῖηα βίγθδιηβ, ἱπογϑδβϑίηρ ἴῃ 118 οοῦγβα, {1}} δὖ Ἰθηρίῃ, ὈΥ {πὸ 
δοσαοβδβίοῃ οὗ ἴ86 ργορβθίϊοαὶ ὑγαίθγϑ οὗ {6 Νὸνν Τοϑίδιηθηϊ, ἀπά, ἀῦονςα 811, ὉΥ 186 
δοαυ δι ἰοη οΥ̓͂ [86 ἼΡΟΣΕ ΤΡΙΚαΙ ΒΘ ΟΟΌΓΣΒ, 1 ὈΘΟΟΙΏΘΒ 8. ὩΟΌΪΘ ΣῖνοΣ, ΘητΙ Οησ δοιὰ 
᾿δἀονηΐηρ (86 ΟΠ γι διίδη Ἰδπα."} 

(2.) ΤΆε βιιδιἐπιδίῳ 9 τλ6 ἰάραϑ απὰ ἱπιαρεγν ἐς αποίμεν εἐγίλῖπς 
ἑἐπίεγηαὶ ευΐάοηιοθ οὶ ἐδ σεπμῖμοπο85 απα αἰυΐπο οι σίη οΥΓ ἐδό Αροεαΐψρεε. 

ΤΠοδα ἰά688 ἀηα {18 ἸΠΙΆΡΘΓῪ ἈΓῸ ΒΟ 88 ΓΘ ΟἾΪΥ [0 Ὀ6 ἰουπὰ ἴῃ {86 βεαογοὶ 
δογρίαγοθ “1}ὴ [86 ποτὰ οὔ (Τοά {πο6γὰ 15 ἃ στη θοῦ Δπα τη] βϑίγ, ἱπάοροπάθηι οὗ 
186 δοοιϊάοηΐδ οὗἁὨ ἰδῆσυδρα, οομβἰϑιϊηρ 'πῃ {Π6 στοαΐμοβϑϑθ πα δὰ ὉΠ ΠΥ οὗὁἩ {μ6 ταϊπ σε 
τονθαϊοὰ. Μοη οἵ ψσϑη δ ΔῪ σαίοἣ ΒΟΠῚ6 ΒραγΚ8 οὗἁ {818 ΠΘΑνΘΗΪΥ ἢγο ; ΠΟΥ πιϑγ 
ἐπιϊαῖα τἴ, δηὰ τι ἢ ΘΟΠΒΙἀΟΥΔΌΪΟ βυσοα88: Ὀὰΐ ΠΟ ΟὯ6 18 ἔθου Πἢ 860 οοηδάσηϊ 1 (819 
Κιπὰ οἵ βίγηρσίῃ, 88 ἴο πορίθοῦ ἰῃ6 αγίβ οἵ σοπιροϑίίοηῃ. Μαμοπιοὶ τγᾶϑ ἃ πιδὴ οὗ 
ΒΌΡΘΓΙΟΥΙ Κ,ΘΏΪΕΒ; ἴῃ ἩΓΙ Πρ Ἀἷ8 τ γουοδιΐοη, 6 Ὀογγονοὰ τησοδ ἴσοι ἴῃς 
βϑογοα ϑογρίυγοθ; 6 αἰξοπιρίοα οἴνειι, ἴῃ ἱπιϊαἰοη οὗὨ (θη, ἴο ὕυ6 δ᾽ αὶ 8 ὈΪ;τὴ ς 
δι Πα ἀϊά ποῖ ἰὑγυιβὶ ἴο {818 ΟὨΪΥ, 6 ὁπάοανουγοὰ [0 δάογῃ [18 του κΚ ΜΠ 41} 186 
᾿πηροϑίῃρ ΟΒΘΓΠΙ8 οὗὨ Βυπηδῃ δἰοαιθποα δηὰ οὐυ]τὶναίθα ἰδσαδρο; δηὰ Π6 ἀρρθα]ϑὰ ἰο 
186 ρογίθοιϊοη οὗἁ δὶ5 σΟΙΠΡΟΒΙ ΠΠΟῺΒ 88 8 ῥτγοοῦ οἵ (ποῖ ἀΐνιηα ογίρσίηδὶ. ϑυοῖὴ δῇ 
ΒΡΡΟΔΙ νουϊὰ παν [016 βεγνοὰ Ϊ8. δαιιδα 'π ἃ ογ 68] δῃα θη] σ οπρὰ ἀρο, τ ῖς ἢ 
ψΟῦΪὰ οχρϑοῦ ἔν οἶμον ᾿ηΐουηα] ῥγοοί οἵὗἉ ἀἰνὶπιγ ἔα [Πο86 Ὑ ΪΟΔ Το] ἔγοαι 
οἰοραηῦ ἀϊοιοη. Το Ἰδαγηθά οὗ βυοἢ δὴ ἂσὲ που]ὰ χε)θοῦ ἃ ὑργορἰιδὺ δρρϑαϊηρ ἴο 8 
Ρτοοῦ τὶ ἢΔ8 πουοῦ Ὀθοη δαιηϊ θα τ] ἢ τοϑρθοῦ ἴ0 [ΌΓΙΊΘΡ ΓΟ ΘΔ Ό]ΟΠ8 ; ἃ ρσορδοῖ, 
πο, ὈΟ(ἢ ἴῃ ἀοοίτϊηο, δηᾷ ἴπ (ἢ 6 τοϊαϊίοη οὗὁὨ δυθηΐβ, ραϑὺ δῃὰ διΐυγα, 18 ϑθοη ἴο σοῆ- 
ἰγδάϊοῖ, οὐ δά ὰ βίγδηρθ οχίγανδσδαῃηθ οοῃορὶΐθ ἴο, 88 ογρα  Ὁ]6 δηὰ "τὸ ]]- δἰἱοδίοα 
τον] δ(ῖο" δ ΟὗὨ ΟΥΠΊΘΡ [)π168. ἷ [ 

“ΤΊοΓγα 8 ποίίηρ οὗὨ {π|5 Κἰπᾶ ἴῃ [86 ΑΡοσδῖγρθθ. Οὐμῆραγο 1 τ ἰογσοὰ 
ῬΓΟΡΉΘΟΙΕΒ : ΠΊΔΗΥ 8.08} Βανα Ὀδοη γι θη ; βοῖμθ οδἰουϊαίοα ἴο ἀδοοῖνα, οἵδ γβ ΟὨ]Υ 
ἴο δῆηυ86. [686 τουσκβ, 1 ΤΟΥ διη8Ζ6 8, 88 τἾ μάρθθν. ἴο Βανα Ῥθοὴ 6] 16, ἀγα 
ΘΟΙΒΠΙΟΠΪΥ οαπα ἴο αν Ὀθοη τ7Ίίζίθ αὐεν ἴἰῃ6 ονθηΐβθ ἔσοίοϊά, δὰ ἴο δαυθ ἃ 
δ ρλσὶ βϑρ νη ἀδῖδα ψ θοῦ ἀοοβ ποὺ ὈΘ]οὴρ ἴο ἴθ. Βαϊ ΠΟ ΟἿδ δὴ 880 δαὶ Π6 
ἈΡοσδῖγρδα οοηίδιηβ ὑσορίιθοϊθθ τ] ἢ} τόσο 1416 Ὀοίοτα ΤΠ Ὺ πόσο ττὶτἴρη." 3 

Οὐμρασα 8180 (86 Αροοδίγρβα τ {116 ΔΡΟΟΥΥΡΑ] σου] οηβ ἀϑοσ θὰ ἴο ἐδα 
ΔΡΟΒ.]|68 Ῥοΐοσ, Ῥδὰϊ, Ἰποιηδϑ, πα ϑιορἤθη, βοὴ γαριμθηίδ οὗἩ πνιϊοῦ δγὰ 81}}} 
οχίδηΐ.5 Ηον ἀἰϊβεσοπίὶ τὸ [6 ἰδαημυαρο, ομαγδοῖθη δηὰ βοηςπιθηΐθ οὐ {8656 
δρυγίουβ ργοϊσιυοίίοηθ} ὙὍὙμὲ ΕΔΙΠΟΙΒ οὗ [86 ἀγβῦ οδηΐζυγὶθβ οοτηραγοὰ μοι δὲ 16 
δηὰ το͵θοίθὶ {ποῖ 41} οχοορὺ ("18 δοκῃον οάρσοα νοῦ οὗ δὲ. δοδη ; νοῦ 86 Υ 
Κυιγθα τ 80 βϑθάυ]υιβ ἃ οΑΓΘ 88 [0 ᾿ύθδογυθ 10, ἴῃ {86 τηδίη, ἔγοθ ἴσοι ἰπίογροϊδ- 
(ον 8, τ] ]Ὲ [86 σαπυΐϊπα ργοάυοιοηβ οὗἩἨ Ῥοίγοῦγρ, ᾿σηδίΐυβ, ἀπὰ οὐδοῦ δροβιοϊοαὶ 
ΣιΘΏ, ΒΓ Κηονη ἴ0 ἢανο βυῆοτοα ἔγομι {π6 σοηϊδοῦ ΟὗἨὨ ῬΓΟΪΆΠΟ μ6ῃ8.6 : 

1 γγοοάδποπδο, ΡρΡ. 89--96. 138. 3 Τοὶά. Ρ. 99. 
5 Τὴ τὴ6 Οοάοχ Ῥμβουάδορίσταρῆαβ Νουΐ Τορϑίδιηθηϊ οὗ ΕδΌτιοϊυ8, δηὰ Μγ. Φοζοσοίὶδι 

Φοηο8᾽ εκ οἰδυογαΐθ ννογὶς οἡ 186 Νονν Τοβίδιηθῃῖ. 
4 γοοάδοιβο, Ρ. 100. 866 Με. Ουτοίοη᾽ Β “ Οοτρυϑ ᾿χζυδδηυτο," 



Οἡ ἐλε Β)οἷ ο.᾽ ̓ ουοϊαξέοη, 629 

(3.) Τὴδε εἰψίο οὶ ἐδ Αροοσαΐψρδθ οοἰποῖίίθ8 εοἰές ἐσ δέγῖο 9 ἰδ πη- 
εἰϊερπίοα τογτϊπσβ 90 δέ. “ολη. 

ΤῊΣ ῥγοοῦ οὗ {115 ἀδθρθῃμὰβ ἀρὸπ 8 οο]]αϊίομ οὐ Ραββαρεβ: Ὁ εἰβύθίῃ απὰ Ὧν. 
Τιδι ἀποὺ ἤᾶνα Ὀοιδ ΠςΟ]]Θοϊοα ἃ στοαῦ ΠυπΌ Σ᾽ οὗ ονϊἄθησοβ, τη οἷ [ἢ 6 Β8Π6 ΤΦΌΓΤΩΒ 
ΟΥ̓ ΟΧργθββίοη οσοῖν ἴῃ {Ππ6 ΑρΡΟσΑΙΎ 086 88 ᾶσγὰ ἰουπὰ ἴῃ δῖ8 (ἀο8ρ6ὶ δῃὰ ἔγβι Εἰ 816, 
δηὰ πῃ ϊοἢ ΔΓ6 ρΘΟυ] αν ἴο {Π15 ἈρΟ5116. 

Ετοπὶ {οἷν 1818 νχ ανα 86] θοῦθα {Π6 [ὉΠ] Ωρ ; ΤΟΣ ταῖρἣϊ ΘΑ} 6 οἀὐάοά, ἰἢ 
νὰ δαὰ τοοπὶ 0. ἱμοὶν ἸΏ Βθυ 10 Ώ. ---- ΟΟΙΡΑΓΘ 

Ψοδη 1. 29. 
Ψοδη χνυὶ!. 236., 111. 17. 
Φοδη χὶΐϊ. 8]. 

ΒἘεν. ᾿. 1. «. ν͵Ἂ}ςρρδ - φώόβδη χὶϊ. 88., χυἹ. 87., Χχὶ. 19 
Βαν. 1. ὅ. - Ἢ - 1 Φοδῃ 1. 7. : 
Βν. ἱ. 7. - Β - Ψοδη χίχ. 837. 
Βον. ᾿ϊ. 7. “« ἧς - Ψοδῃ νἱ. 82. 
Βαν. 1. 10. “- Ὲ - Φοδη χχ. 27. 
Βον. ᾿Ἰ. 17. - ἐπ - Φοδη νὶ. 82. 
Βον. 1. 4. - ν - εοῃη νἱ. 66. 
Βον. ᾿1ϊ. 7. “« τ - Φοδῃ 1. 14., χῖν. θ.. 1 Φοδῃ νυ. 20. 
Εν. 1. 7. 9. - ΡῈ - Φοδη χνυ. 20., χυῖ!. 6., 1 Φοδη 1. ὅ. 
Ἐν. 111.9. - 5 - ΦΨοδη χὶ. 27. 
Ἐσδν. 11. 10. « Ν - Ψοδη χὶϊ. 27. 
Ἐρδν. 1). 21. «“ Ἂ . 1 Ψοδη 1ϊ. 18, 14. ἰν. 4. νυν ὅ, 
Ἐον. ν. 6. 12 Ἢ - Ψοόδη ἱ. 29. 86. 

Ἐν. χὶχ. 18. Ἕ - Δ] οὨ 1. ]. 
Εδν. χχί. 6. “- Ρ' - Ψοδη νἱΐ. 57. 
λον. χχὶ. 27... Ὼ - Φόδη νἹἱ. 86., 1 Φοδη ἱ. 4. (αν.) 

ΤῊ 8}} πο ρϑβδασοϑ γ6 ἢᾶνα ᾿Πβίβϑηοο δ 
ΟΥ̓ που ΕΓ δ )θοίνο 5. δηα ραγι οἰ 0168 
Ῥυΐ [ῸΓ τηΔβου 168. 

Βον. χχὶϊ. 14, Ἔ - Φοδη ἱ. 12. ᾿Εξουσία, γίρλὲ 
Βον. χχὶὶ. 8.10.» - Φοδῃ γἱϊ. 61, δ2. δδ., χὶν. 298, 24. 

Τὴ ἴπ686 ραββᾶρϑβ {π6 ἀστϑοιηθῃΐ ὈΟΙΝ ἴῃ β(γ]6 δῃηα Ἔχ ββῖοῃ 18 80 
στοῦ, ὑπαΐ 10 18 ΤΠ ΡΟΒ810]6 ἴο Θοποοῖνθ ΠΟΥ ΒΌ 0 ἢ βύυ Κιηρ ΘΟΙΠΟΙάΘησΘ8 
ΟΟΙ]α οχὶβὲ πὰ ΧΙ ΩΡΒ 80 αἰ δγοηῦ ἴπ {Π6ῚΓ παΐαγθ8 88 [π6 (ἀοβρ6ὶ δηᾶ 
ἤτου ΕΡ 8116 οὗ Φοῦπ δῃὰ {Π6 Αροοδίυρββ, 1 ΠῈῪ ψογο ποῦ 41} {86 
ΡῬγοδυοίοηβ οὗ ὁπ δπα {86 βαὴβ δυίμοσυ. Βαΐ 10 αϑ θ6θὴ οδ]οοίαοά, 
1Παῦὺ {Πογ6 σὰ αἰ δγθηοθθ ἴῃ 1Π6 βίυ]6 οὗ {π|8 θοοΚ, τ μος ΤΟΠοΥ ἐξ 
τπηοογίδιῃ ὙὙΠΟΙΠΟΣ Ὁ νγᾶ8 σϑα ΠΥ πτιτθη ὈΥ {Ππ6 ἀροβί]α, ὍΠοβα οὉ- 
7εοοπϑ οσα βγθὺ βϑίαγιθα Ὀγν ᾿ιοηγδβῖυβ οὗ ΑἸ]οχαηάγια, τὸ ὁοη- 
ἰοπάρα ἐπαῦ π6 ΑΡοΟΆΙΥ ρ86 νγαὰ8 πού [86 ῥτοἀυοίίοη οὗ δ. 9 0Ππ, δηὰ 
οοπ]θοίυγοα μαῦ 1Ὁ νγὰϑ ψυϊ θη ΟΥ̓ ΨΦοἢπ, 8ῃ δἱάδσ οὗ ἴ[ῃ6 ΕἸ οβίδῃ 
σπτοῦ. Ηἰἱ8 ΟὈ])θΟΟηΒ. δ εἷχ πὶ πυμῦον; 8ηαἃ 88 βοιηβ οὗ {πϑηὶ 
"Ανς θ6θη ϑϑορίοα ὈγΥ ΜΊοΟΒΔ6]18, γγο 8}}4}} ὈγΙΘΗ͂Υ δίαίθ δῃά δοῃβι δῦ 
1Π 61}. 

ΟΒΨΈΟΤΙΟΝ 1. 726 ευαπσοῖϊεὲ ϑοῖη λαβ ποί παπιρὰ ἤέηιδοῖ οἰλον ἐπ 
λὶβ Οοβρεῖ ον ἔπ ἀΐ8 Οαἰλοῖϊς Ἐ;ίδέϊοα; διέ ἐδ6 τονε ὁ ἐδε ΤΠ ευοϊαΐίοη 
παπιο8 ἀϊπιδοί πιοῦο ἐΐαπ οπσε. 

ΑΝΒΕΒ. [10 νγϑ8 ποῦ [86 ργβοίίοα οὗ ὑΐθ οἱβοὺ Ευδηρο 88 ἴο ρμαυΐ {Ππ|πῚΡ παπλ68 [9 
{Πθῖν (ἀοβρ6]8:; ΠΟΥ '8 ΔΩΥ͂ ΠΑΠῚΘ ΠΕΡ ΤΟΣ ἴο 1π6 ΕρΡί8016 ἴο 116 ΗΘΌγανΒ; γοῖ [686 
ὙΓΓΠῚ [5 ΓΘ ὈΠΊνΟΥΒΆΙΠΥ τοοοῖνοα 28 ροηυΐηα δηὰ δυίμοπίθ. Βαυΐ ἐδοιρὰ 8. ΦόοΒη 

᾿ Ὑγοιδβίθηϊ! Νον, Τοϑῖ, ἴοι, 1ΐ, Ρ. 747. ποίξ. Ἰιαγάποι 5  οσκβ, ϑνο. το]. ἱϊ, ρρ. 191 -- 
128. ; 4ϊ0, νο], ἱ. ὑῃ. 643, θ44. ὅ566 50 τ. Φογεῖπ᾽Β ᾿βοοῦσϑθοδ οἡ ἴ6 ΟἸγβδη 6] ίοα, 
Ῥρ. 225, 236. ποίε 

8βΒ 8 



6390 ]ωηἐροάποίίοπ ἕο ἐδο Λίειυ Τεείαηπιοπξ, 

[)48 ποῖ πᾳπιοὰ Ἀϊπ|56}} ἴῃ δία οθροὶ, γοῖ ἣ6 845 ἔβογο δὸ ἀϑβοσὶ δθὰ ἩΪΠπΊδο ΕΣ, (μδὲ 
1ν ἴ8 ἱπηροαϑὶ Ὁ]6 οὶ ἴο ἱκῆον Πίπι ; δπὰ πῖῖῃ τοραγὰ ἴο {86 Ερίβίδεβ, 6 ρεβοῦδ ἴο 
Ἡοπὶ ΓΠΘΥ ἬΤΟΙ δοηΐ οου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἱρποτγδηΐ ἔγοπι Ῥβοπὶ (ΒΟΥ σϑπι6. 

ΟΕΥΈΕΟΤΙΟΝ 2. 7Τλουσὴ ἐλδ τογῖίεν 9.7 ἐλο ευοϊαξίοπ οαἷἷς λἀίπιδεῖ 
«7οδη, ἢἂθ λαϑ8 ποὲ δλοιση τι ἐλαΐ ἢ ἰδ ἐδ αροϑέϊ6 9.7 ἑλαΐ παπιο. ΜΊΟΒΒοΪ 15 
{1 Κ8 {Πδὺ μ6 ουρῆῦ δὖ Ἰθαδί ἴο μᾶνθ τηϑδάθ Ὠϊπη861} Κπόσῃ ὈΥ ΒοΙη6 
ΒΌΘΝ, οἰγοιπι οουςοπ 88 ἢ6 πα ὑδ6α ἴῃ [Π6 (ὐοβρεὶ ---- λό ἀἰδοίρῖε ιοΐλοτα 
«ἤεβιι5 ἰουοά. 
Λνδεπ. “ Βυοἢ δἀάϊίοη ἴο [ὴ6 πδηγδ οὗ “οἱ ν88 ὑοί Δ ΠΥ προ ]οπβ. Ηδ ντοῖς 

ἴο 16 βαγϑῇ οὔσγοῖδοδ, δηὰ ἔγοπι Ῥαίτηοϑ, ἰῇ ἩοὮ ἰδδηαὰ δ6 ὀχ ργοδδοβ ἰῃδὶ " Βο ἰ5 
βυβδοτίηρ ὑγὶ θυ] οη ΤΡ ὑπ6 ποτὰ οὐ (ἀοά δηὰ {π6 ὑθεϊποΩΥ οὗἨ “6505 ΟἨγίβι." ΑἹ} 
186 ΟΒΌΓΟΒοΒ Κποτ {πδὺ ΒῈ νγγᾶβ ἴβθῃ ϑυβδγιηρ Ὀβηἰβῃπιεπὶ τὰ {δμαΐ ἰδδῃ, δηὰ ἘμαῪ 
Ἰζηθνν ἰ86 οαυ86 οΥ̓͂Ϊϊ, “10Υ τ[ὰρ ποσὰ οὔ ἀοά. Αἡ Ερίβι]9 δοῃίδιησηρ δα Βἰβέοτγ 
οὗ ἃ ὨΘΑΥΘΗΪΥ νἱβίοη, βοὴ ὈὉΥ Ψοδη ἴῃ {δπ6 Ἰδ]απα οὗἩ Ῥαΐϊμηοϑ, ρα υἱγοὰ πο οἶμον δὴ ἀϊ- 
ἰ(ἶοη. ὙΥ̓Βαῖ Φοῆπ πουϊὰ ντῖϊβ Φοδπ αἶοπϑ, ὐβουῦ ΟΥΒΟΡ δα! ἴοι οΥ Ἔχρί δηδίϊοη, 
Θχοορίϊπρ ἴδ 6 ζτοδῖ Ψοδη, 7 οἤη 186 Αροϑβίϊα δῃηὰ ργϑβίθηὶ οὗ 4}} {Π6 σβυτομο5ῦ Α 
γμγῖναϊα ρϑγβοῃ που]ὰ ἤανα ἀθβογ θ6 Εἰ πηβ6 Ὁ ὑπ:6 δια! τοη οὗἁὨ 8 {06 τ᾽ 5 πατας, 
Θοοογηρ ἴο ἴπ6 ουδίομι οὗὨ [86 δποϊθηίβ. Α ὈΙ8,}0Ὸ0 οὐ ργεβθγίον πουὰ μὰν δα ἀρὰ 
(6 πατηδ οὗ δἷ8 οδυγοῖ ; Ὀαὺ ΦοΒη 186 Αροβίὶα ποοάβα ῃο βυςῖ ἀἰδηρσυδδίηνσ παγὶς 
ΟΥ̓ Δρραο!]αϊΐοη. Α ἄβυτίοδίος οὗὨ δὴ ΕΣ ρί93016, οοη δὶ πίῃρ ἃ γανοϊδίϊοη ἰῃ 8.1. Φοὴν 
πᾶπιθ, ποιὰ ρογθδρ8 ᾶνθ δἀάβὰ .ῖ8 {11168 οὔ "ΑΡροϑβί]6 οἱ “3 6δυ8 Ομ γῖϑι, δὲς., ογ 
ποιὰ Βαανα ἱηϊγοάμποοα βοπιθ οἰγουπ)οσυϊοη ἴῃ ἐπα! ὐδίϊοη οὗἁὨ ἴδΒο86 ἴῃ μιἷ8 ἀοθρεὶ ς 
Ὀαυϊ, ἔγοπι [86 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΙ ἃ8 ᾿ῦ ΠΟῪ 5βίδη 8, νγθ ἀθγῖνα ἃ πιο ΒΙΓΟΏΡῸΡ ονϊάθησο (μας 
1 ἰ8 16 σοπαΐηα πόσκ οὗ 51, Φολπ." 3 

ΟΙΕΟΤΙΟΝ 8. 7λο Ἰευοϊαξίοπ ἄο65 ποΐ πιεπέίοπ ἐδε Οαἰλοῖίο Ἐρίκίζε, 
ποῦ ἰδό Οαΐλοῖϊο  ίδέϊο ἐλο Ἰευοϊαζοη. 

ΑΝβΝΕΒ. [0 18 ποῖ ἴ86 ργβοίϊοθ οὗὨ {86 βδογϑᾶ ὙγΊΟΓβ ἰο αυοίο ὑΒοπιβοῖνοβ, οὐ 
τοίου ἴο {Ποῦ ΟὟ ΤΟΓΚΒ, ὉΠ]688 ΠΟῪ ἩΓΪΘ ΠΟΤ ἴμδῃ οὔθ ΖΡ 88 1]6 ἴο 16 βαπιδ 
ΘὨΌΓΟΪΙ68 ὍΣ ΡΘΥΒΟΠΒ ; [ἢ ἩΥΔΙΟἷ 6886 ἶν τηθηἰίοη βυο ἢ ΤὈσοῦ Τρ 5.16. ΤΙ, Ὀτ. 
Ι,ατάποσ οὔβογνοβ, 18 βαΐαγαὶ, δηὰ 1ὑ 18 ἀοπα ὈΥ 8. Ραὰ] ; υὺ ἰῃ 19 Ερ᾿8.16 το τα 
Ἑοπιδηβ ἢ ἰ8 ἰοΐα Πν 8:16 πῦ σΟΠΟΘΓη Πρ ΔΩΥ οὗ 8 ἔοσηον Ερίϑ1168, ᾿Βουσῃ, δὲ ἐδἊ 
{6 οὗἨ τγϊὶηρ ἰδ, μα Βαὰ πχιτίθη βουνοὶ. ᾿ 

ΟΒΌΕΟΤΙΟΝ 4. 7 ι6γὸ 8 α σγοαΐ τεϑοηιδίαποο ἔπ 5οπϊηιθηῖ, Ια ΉΦΤ, 
απά οχργοϑδίοη δοξισεοη ἐς Οοδβρεὶ απὰ (ἦε ,γεί Ἐρέδέϊο οΥ᾽ δὶ. “οδλη ; 
διιξ ἐλ ουοίαξίοπ ἐς αἰξοσοίλεν αἰβεγεπί, εοἰξλοιὲ απ αὔ[ἐπιίψ ΟΥ γὲ- 
δογιδίαποο ιοδιαίευοῦ. 

ΑΝΒΘΉΕΕ. [Ιἡἢ [86 ἤγβί ρἴδοθ, 1 1 σσοτα ἔσαθ ἰδαῦ ὑπο γῈ τγδ8 ϑυοῖ ὁ Πόσο οα οἴ 
δΒῖγ]6 88 Π᾽οηγβῖιϑ δηα (αἴζαγ δῖτὰ) Μ|Ίοδ86118 ἤανα δββοσγίθα, 1 τη Ὀ6 δοσουηίρα (ος 
ὉΥ (86 ἀϊδδσγεποα οὗ βιῦ͵θεῖ. ΤὉΠα βύγ]6 οἵ ὨΙΒίΟΓΥ 8 ποΐ ἰδ βίγίε οὗ δὴ Ἵρίϑιϊθ οὗ 
ἃ ΡΓΟΡΒΙΘΟΥ. Ὑμ6 βίγ]6 οὐ Ἀἰϑίογυ 18. βίπιρ]; οὐὗἨ δὴ βρίβε]θ, ἔβτα Πγ ; δοὰ ἐμαὶ οὗ 
ῬΓΟΡὮΘΟΥ 18 ΒΌ] πη ; δηα βοἢ Πα ΘΒΓΙΟΠΔΌΪΥ 18 086 Βίγ]6 οἵ {μ6 Ἐξενοϊδίίοη. Βαϊ, 
ΒΘΟΟΘΠΜΪΥ, {1}8 ΟΡ] οἴίοη 8 σοηϊγααιοῖοα ὈΥ ἴδοῖ; δηὰ 1πΠ6 ῥσγοοῖβ δα ἀιυσοὰ ἴῃ μΡ. 629. 
Ὑ1}} δον (Πδὲ (Π6 οοἰποίάρησο Ὀδύνγοθη εἶδ ΑΡοσαϊγρϑα δηὰ ἴη6 υπάϊδρυϊοὰ (οαπρεὶ 
δεηὰ τρεῖς οὗ 8ι. Φόβη ἰβ βυσὶ, [πδὲ ὉΠΘΥ ταυδὺ πᾶν Ὀθθη γι θα ΌὉΥ οἤ6 δῃηὰ δα 
δΔΓῚΘ ΒΌΓΒΟΥ, 

1 566 Φοδη χχὶ. 34. δηὰ οἵμον ρ]δοοβ. 
5. δὲ. Ῥβ], 'π ἴῃς ορεηΐηρ οὗ δἷ8 ΕΡρίδι1]68, 88 υιϑοὰ σοπογα γ, ποὺ αἴνναγα, [86 (ΟΓπὶ 

“ΑΡοβεῖο ; Ὀυὶ τ ἢ Ὠΐπὶ ἰδ ΔΒ ΤΟΥ͂Θ ΠΟΟΟΒΒΑΣΎ ἴπϑη ἢ δι. Φοδη, γγῆο νγδϑ σοπίδαδεα ϊ 
διιςῃ, μδυΐηρ Ὀ6ο ἠυπηθογοὰ ψῖ ἢ τΠ6 ἰννοῖνο ὅ.. ῬδῺ} Β στῖρῃιϊ ἴο ἴπΠ6 δροβιεβῃϊρ, πανί 
Ῥαδθῃ ΘΒ 80} 8ῃθἃ πιογ σι υδίου, δὰ Ὀθοη ἀουδιδα ὈΥ͂ Βοτηθ, ἡ Ὡς Ἰοδὰδ ἰπι ἴο 84Υ, “" Απ| 
ποῖ 1 δῇ δροβιίὶο ὃ" ὅζο. (1 Οὐονῦ. ἰχ, 1.); δπὰ ἐβοσϑίογο ἢ ζΘΠΘΓΆΙΥ δβϑογίβ. μἰπλβο]ΐ, ἰῃ δὶδ 
ἘΡ δι168, ἰὸ Ὀ6 δὴ δροδίϊθ. 8. Φοῆη πδὰ πὸ Ὡδδὰ ἴο 86 ἴΠ6 ἴοττῃ : ἰδ ΔΌΙΠΟΓΙΥ 88 δὴ 
ἈΡΟΒΙ]6 γὰ8 υηδουδιοὰ : Πα 1πογοίυσγο 68118 ὨΪΤΩΒΕΙΓ Ὁ δὴ ΠΌΤΆΌΪΟΥ {1||6, ΚΑ ὈτγοῖδοΣ δπὰ 
εομηρδηΐοι ἰῃ ὑγὶ θυ] δείοη :᾿ δο δὲ, 7δῆχεβ, δ βου σ ἢ δῃ δροβὲϊθ, πηοπιίοηβ ἢἰπι56}} ΟἿΪΡ 82 
“Α βογνδηὲ οὗ ἀοᾷ, δηὰ οἵ ἴδιο 1ωχὰ Ψεδβὺ5 ΟἸγίδι," (9 6:268 ἰ. 1.) νγ͵οοάδοιδα, Ρ. 1}4. 

᾿ 
ςο. 
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ΟἸΥΕΟΤΙΟΝ ὅ. 7ε Οορεῖ απὰ ΕἸ έδέϊο 975 ϑυοΐπ ατγὸ ιογτξίοη ἐπ σογγοοῖ 
απα εἰεσαπὲ Οτεεΐ, διέ ἐδ τοτἱξον 9 ἐδι6 Πἐευοίαξίοπ αἰβοούυεῦβ πο ἀσοιγαΐο 
ἀποιοίεάσο Γ᾽ ἐλαξ ἰαπσμαφο:; οπ ἐλ οοπέγαγψ, ἐἦδθ Αροσαΐψρεε αδοιυπάς 
εοὐδ δαγϑαγίδπιβ απά βοἰοοϊδηιδ. 

ΑΝδΕΗ. Τὶ ΟὈ͵δοίίοη 18 ἰουηἀοα οἡ [ἢ τηϊβίδκοη ἰάθα δαὶ [26 τὶ ίοτ οὐ 186 
Νεν Τοϑιαπηθηῦ τσοῖθ ἴῃ Αἰ Οτεοῖ; σὨϊοΐ 18. ποῦ [Π6 σᾶ86. ΘΤ86 β8Π|6 σγϑιητηδ- 
{ἰς8] Ἰγγασυ αν 65 τὶς ἢ; ἤᾶνα Ὀδοη οΟὈ]θοϊοα ἴο ἴῃ 16 Αροσδίγρϑθ γα δἷδὸ οὔβοσγν-. 
ΔΌΪο ἴῃ 186 δοριυαρσί πῇ, 88 τὴο ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 (ἀοβρϑὶβ δῃηὰ οἵδοσς πυιπρα οὗ ἴΠ6 ΝῸν 

 Τοβίδιηθηῦ. Βαΐ (μ]8 ἀϊβογαποο οὗ ἰαπγιᾶσα ΤἸΩΔΥ 480 Ὀ6 δοοουπίοα ἴον ὮΥ ἴἢῃ6 
Ἰοηρσίβ οΥ̓ {{π|6 τ οἢ ΠΥ Βᾶγ6 οἰδρβθὰ Ὀθίνγθθη τὴ σοπιροϑίηρ ΟΥ̓ ἔμ686 ὈΟΟΚΒ; [ὉΓ 
1 186. ποὺ ἀπ] Πκοὶγ μα οη6 δπὰ [ἢ6 β8π6 Ῥθύβοῃ ἩὙΣΙησ ὕροη αἰ γοηί, ἀγρυπιοπίβ, 
δη4 δ ἃ ρτοδῖ ἀϊβίδποα οὗ ὑΐπιθ, Ἔβρθοίδ! νυ 17 ΒΘ ὍΘ ὁη8 ὙΠῸ ἀ068 ποῖ ἔΓΘΩ ΘΠΙΕΙΥ͂ 
Θχογοῖβα ἢ18 8ῖγ]6, οὐ τσὶῖθ 1π 186 ᾿ηϊοττη α!δία Βρᾶςθ, Βῃου ἃ δᾶνα ἃ ὙϑσῪ ἀϊθβεγοης 
ΤΩΒΠΏΘΙ ἴῃ Π]8 Βούϑγαὶ ρου [Ὀὐπιᾶποθθ. Νον 86 ἀὐβρ6ὶ οὗ δι. δοδη, γα ἤδνϑ βθθῃ, 
85 ΥΠίση δοουΐ {Π6 γοᾶν 97 --- αὐ 15, ΔΌΟυὐ ΒΙΧΟΥ͂ γϑαγϑ δἴγεν [6 δυθηΐῖβ σοοογἀ δὰ 
ἷπ '. Αἴ βυοσὴ 84 ἀἰδίαῃοσ οὗ {1π|6, Ὦγν. ΝνΝοοάδοιιδα τολασίκβ, [86 τϊπα 8 δ  ἰοα ἴο 
Ἰοοῖκς Ὀδοῖς τι σοτηροϑυτζο, δηὰ (0 Γορσγοϑοηῦ τ δ ΒΟΓΘ ΠΥ ὑγδηβδοῦοηϑ το ἢ σουϊὰ 
ποῖ 6 παγσζαϊθα βοοὴ δου {ΠπΠ6Ὺ δὰ δρρθηθά, πὶ πουῦ πατῇ πὰ Ῥαβϑίοηδίθ δχ- 
ὈΓΘβϑίοηϑ. [Ὁ 866Π|8 ἴ0 Ὀ6 ΟΥ ΠΑ ῬΑΤΗΥ ἴο 1818 οδ156, Βα {π6 Εἰ νδῃρ 6} 188 18 θθθῃ ἴὸ 
γοϊδῖθ ἴῃ 80 000] ἃ 8.}]6, ἐπ (6 (ἀοβροὶ, ἰβοβα βυ βθυηρβ οὗὨ 8 Ὀδ]ονθα 1,ογτὰ πο ἢ 
Βα δαὰ πὺῖϊποββοά, δῃηὰ πολ, ᾿Υ το]αῖοα ὈΥ Ὠΐηπι ἱπηηοαϊαίο! Υ δου 186 ονθηίβ μὰ 
ἰακαη ρῥἷδοθ, οου]ὰ μοὶ Βανο Ὀδθη ἰο]ὰ οἴ τυ ἶδα [8 τ ἢ οπιοϊίοη δηὰ ἱπάϊρσηαιοι. 
Βυΐῦ τἈ86 Αροοαῖγρϑε νγᾶ8 νυ ὑθη ὈΥ 118. δαῦθοῦ παππϑά του δον ἢ6 μΒαα βεθῃ ἴδ6 
νἱβίοη ; [1:6 ᾿τηργ ϑϑίοπβ Οἡ ἰ8 τηϊπα δα ΠΟ {ἰπι6 ἴο 600] ; Πὶ8 Ἔχ ργαββίοῃβ Καρῦ ρᾷςεθ 
ὙΥὉἢ} 8. ΓΘ ] ΡΒ, ἀπ ἢ]8 βίγϊα Ὀθοδθ νἱνἃ δηὰ οἱονίηρ, ὙΠ ΟΓΟ 18 ὯὨῸ ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂, 
ἘΠΟΓΘΙΌΓΡΟ, [ὉΓ ἴα Ἰνὰ ΤΘΟΟΊΓΒ6 ἴ0 ἴπ6 ὨγΡΟΙΒ6518 οὐ 8 ΗΘΌΓΣΘΥΥ ΟΥ̓ ἾηΔ], δπὰ οὗ βιρ- 
Ῥοϑβίης οὖν ατγοοκ ἰοχὶ ἴο Ὀ6 8 νογϑίοῃ οὐ ἰΐ, ἃ8 Β0η)6 ΟΥΙ 68 Πᾶνα ἱτηδρί πο; Ὀαὲ 
οἷ ΠΥ ρΟΙ 6318 18 οὐ }}}7 ἀηϑυρρογίοα ὈΥ ἴΠ6 ονϊάθηοα οὗ δ αυῖγ. 

ΟΒΨΈΟΤΙΟΝ 6. 7162 δοοὶλ 8 350 οὔδοιγε αϑ ἔο ὗς μηπὶπέοϊ ἰσίδῖο, ἀπά ἰς 
ἐλογοίοτο ἱπιργοροτῖίψ οαἰϊρα α Πευοίαίζϊον.. 

ΤΊμ8 ὑγβϊηρ οδ)θοϊίοη, ἴοσ βυοὶ 1Ὁ 18 ρσοπουποθᾶ ἰοὸ θ6 ὃγ Ὦγ. 1ματά- 
6, νγὰ88 ἢγϑί ρυ ] 8 ῃ6α ΟΥ̓ Πομγβίβ, ὙὯΟῸ Ταρσοβαπίβ 10 88 Ὀδίη 
δμῃἰογία πο ΟΥ̓ ἸΠΔΗΥ͂ ΡΟΙΒΟΏΒ ἴῃ Ὠὶδ τὰ6 ((86 πιᾶά]ς οὗἩ [16 {μϊγτά 
σΟμίΣΥ).. [ἢ ΟἿΥΓ Ὦμη6 Ὁ ἢδ8 Ὀδοπ δαορίοα ὈΥ͂ ΜΊΟΒ66118, ἢ 88 
Ἰαϊα πηυοῖι βίθβθ ροπ 1Ὁ; θαΐ {(Π18 οὐ)θοίιοῃ δάταιβ οὗ [6 ἔὉ]ονηρ, 
ΒΙΠ0]6 δηα δα ]ΒίμδοίοΥΥ 

ΑΝΒΎΒΕ. ἴῃ {86 ἢγβὺ ρΐδοθ, [86 δυῦθοῦ ταῖϊσῃὶ τ στοαὺ Ῥγορυ  οΌΥ 08}1} (Πδὲ 8 
γουοἰ δου, ἩΓΒΙΟΝ Βα Ὀδθη σοϊμπμηυπὶοαίθα ἴο ἷτλ ἴῃ δὴ ΘΧΊγΔΟΓΪΠΆΥΥ͂ ΤΩΔΏΏΘΣ ; 
τπουρὮ μα Βαὰ γϑοοϊνϑα 1, δπ} τγγὰ8 0 σαργοβϑηΐ ἰΐ, ἴῃ ἃ ἤρμιγδίνα διὰ δηλ ὈΪδιναῖ σαὶ 
δίγ]α. Βυῖῦ, βοοομάΐγ, 118 του ]ιοη ἰ8 οὔθη Βροόκθϑῃ οἵ 88 ἃ ρσορἤῆθογ. (866 αν. 1. 3.) 
δηὰ χχίϊ. 7. 10, 18,19.) Νον, ἰὑ 18 ΛὉ86 παίατα οὗ νὰν ὑσηρφῖν ἴο Ὅ6 ΟΌβοιγο τ Βρπ 
ἀοἸ  νοταά, δηα ἴογ βϑοπια {ἰπ|6 δου 3, ἄνθη ἴῃ ὕΠπ6 6886 Ο ἘΠΕῚ τι {ὑ16}16ἀ ; “ ὈΘύδυ6 
ἴπ6 ἰδησύαρα 'ῃ ὙΒιοἢ Τ[ΠΘΥ 816 ἀθ] νογρα 18 ΒΥ Ο] Ἰ αὶ], νι δ! οἢ, ἡἩΒουσ ἢ ρσονογηθα ὑγ 
οογίδίη συ 68, δπὰὶ ὑπογοίουα αἰὐδί 8 Ὁ]6 ὉΥ {μα για ϊοῖουβ δηιοηρ ἐπ6 Ἰοιγ θα, 18 ἤν ῦ- 
{11|61688 ὙΘΓῪ 1160 ]6 ἴ0 πιϊβοοηβίγο του ἴῃ ΓΑΒ Ἀπα ὑπ5Κ|1{] ἢδπ 8. Βυῦ ργορ]ιθοΐοβ, 
γοῦ ἀπ} 16, ΑΓ6 ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ἱπνοϊνθα ἴῃ ἄθοροῦ ἀλγκηθβθ, Ὀθοδαβο τΠ6 δνυθηΐ 8 
ὙΠΟ Πρ᾽ ἴο ΘΟΩΙρδγα τ [ἢ (Π6 Ὀτραϊοιίομ, τυ ΒΊοἢ οὗ [186 15 ἀοβίρτιθα !γ οὔβουσθ. ΤΙἷ8 
δδιη6 ΟὈ] οἴ. ΟΥ̓ ΟὈΒΟΌΓΙΥ γ70}}} ορογαΐθ 88 Τοσο ὈΪΥ ἀραϊηδῦ Δ οὗ 006 ργορβθοῖθθ 
οὗ {6 ΟἹά δβῃηὰ οἵ ἰδ Νονν Τοβίδπιοπ, 88 ἀραὶ πβῖ ἴῃπ086 οὗ {16 Αμόοσδίγρδα ; ραγίϊου- 
ΑΙ 6 Ργϑαϊοιοηβ τ βῖοἢ ἀρροτγίαιη [0 ἴῃ ἰαίϊον ἄᾶγβ. Τ]α Ὀοοῖς οὗἨ 6πίεὶ, 
γγ ΠΟ ἢ 1188 ΟἿΣ ϑαν) Γ᾽ Β 868] ἴο 1ὺ (Μαῖι. χχὶν. 16.), τωυβῦ Ὀ6 χοὐεοϊοα νῖ}}} [6 Αρο- 
σαῖγρβο, ΤΕ 10 Ὀ6 ἃ Βυβηοϊοπὶ οὈ)δαίίοη ἴο 1ζ, ὑπαῦ 10 18 "ὰ ἸῺ ΠΊΒΩΥ οΪαο68 ΟὈδοῦΓΘ.᾽" 5 
---Α οὐποϊυϑίου (18, ἴο τὰ οἷ πὸ ΟἸ ΣΙ βῦϊδῃ σΔἢ ΟΥ Μ|}] σίνα μὶβ αβϑθηῦ. 

80 ἔασ, βονανοῦ, 18 ἴΠ6 ΟὐδουΓΥ ΟΥ̓ {818 ὈΓΟΡΒΘΟΥ ἴγουλ τηβκίηρ δραϊπϑὶ [ἰδ 

1 γυοοάβοῦβο, Ρ". 122. 
3. 8.9 2 Ρεῖϊ. 1, 19. 1 Ῥεῖ, ὁ 10---12., δηὰ [Ιαἰκὸ χχῖν. 25--- -27. 32. 44---46. 
8 γγοοάδουφσο, Ρ. 103, ᾿ 
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βοπυΐποποϑρ, ἐμαὶ ἴδ 'δ, οὐ {π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 8. δίγοηρ ᾿ηίθγηδὶ Ῥγοοῦ οὗ 1 δυιδβοπῦσεν 
δὰ ἀΐντηθ ΟΥ̓ΚΙΠΑ] : “ [ῸΡ ἴδ 15 8 ραγὶ οὐ (18 ργορῇθου," ΒΥ [45852ὸ Νονίῖου πεῖϊ 
ΔΓΡΊΙ68, “ (μδ0 10 Βῃο. 1 ποῦ θὈ6 υπάοτϑίοοὰ Ὀοίοτο {6 ἰαδὺ δρὸ οὗ 1:6 πσ]ὰ ; εοὦ 
1Βογοίογο 1Ὁ τηαῖοϑ ἔοσ ὑπ 6 ογοάϊὶ οὐ[ἁὈἨ {π6 ῬγΟρΡΆΘΟΥ ὑδαΐ 1 18 ποῖ γοῖ υπδοτιοοά. 
ὙΠῸ (Ο]Υ οἵ ἱπίογργοΐογ," μα 7.80} σοη(ίηιι68, “848 Ὀθοη, ἰο στο 1265 δὰ 
(πα ΟΥ̓ (818 ΡΓΟΡἤΘΟΥ, 85 1 (ἀοὰ ἀεβίσηοὰ ἴο πιᾶκο ἱμοπὶ ὑσγορδοῖϑ. ΒΥ ἰἱς 
ΤΆΒΠΠ688 ΤΟΥ͂ πᾶν ποὺ ΟὨΪΥ οχροϑοᾶ {μοπιβοῖνοβθ, Ὀὰϊ Ὀτουρσῆξ 186 ρσγορδθεν 8450 
Ἰη0 σοηἰδηιρῦ. Τα ἀσφεβίρη οἴ ὙγΓ85 ΙἸΩΟὮ οΟἰπογνεῖδο. ΗἨδ σαν {{||9 πὰ τὲ 
Ῥγορμίιοοϊεθ οὗἩ [89 ΟΙὰ “Γοβίδιμδηῦ, ποῖ ἠο ρτα Ὗ πιθῃΒ συγ οβι θα, Ὁ δηδοίπισ 
ὑπο ἴο ἥογαίζηοι {λΐησα, Ὀὰὺ ἱπαΐ, δἴϊογ {παὺ (Β6Υ πε 1016]16 ὦ, ἘΒΘΥ ταῖρδὶ θὲ 
Ἰη ογρτγοίοὰ ὈΥ ἴπ6 ουθηΐ, δὰ [ἷ8 οὐσῃ ργονϊάσποσ, ποῖ {δ6 ᾿ἰπΐθ [οτ δ, Ὀς ἰδοα 
ταδηϊ δϑίθα (ΠΒΟΓΘΌΥ ἰὸ ἴπ6 νουῦϊά. ΕΒῸΣ {Π6 ονϑηΐ οὗ [Ἀ] ἀπο τοῖα ΤΩΔΤΥ Δ0Ὲ9 
Ὀοίογο, νν}}} (πθ 6 8 δομυϊηοίην» ἀγραπιαηΐ ἐπαὶ (06 ποῦ [5 ρονοσωθα ὉΥ μτὸ- 
νἱάρφηθθ. ΕΌΣ 88 {86 ἔδν δπα οὔϑουγα ργορἤθοῖθβ τβξεξημιε, ΟὨγίβοα ὅτε σοπιτῦ 
ἭΘΓΟ [ὉΓ βοίσ ὉΡ (6 ΟΠ γί διδη στο σίου, τ] οἱ 41} πδῦοῃβ ἴᾶνο βίῃςθ οοστιρίρά: 
80 ἴΠ6 ἸηϑπΥ Δηὰ Οἶδα Ῥγορίιθοῖεθ Θοηοογηϊηρ ἔμ6 ἐδίηρβ ἴο Ὀ6 ἄομε δὲ ΟΒγιξι": 
δοοοηα οοΙλ ΠΣ ἃγα ποὺ ΟἿΪΥῪ ἴοῦ ργοάϊοίπρ, Ὀὰὺ αἷ8δο [9 οἰδοϊίϊησ ἃ τοοοόνυεσυ δηυά 
ΣΤ - ΘΒ. Δ] πλθηὺ οὗἨ {86 Ἰοηρ-Ἰἰοϑὺ ἔγαῖἢ, δὰ δου πρ ἊΡ ἃ Κίπραοια σβογείη ἀντεὶὶς 
τὶ σ᾽ δουϑηο88. ΤῊ ἀνοηῦ νψ}}} ρσονυθ ἴ88 ΑρΡοσδ γρϑα ; διιὰ (}}}8 Ῥρνα 88 ρῥτοτοει 
δηὰ υπ]ογϑιίοοά, νι}}} ὀρθὴ ἔπ οἷά ργορμεῖϑ, ἀπὰ αἰ ζοσοῖμοῦ π}}} πᾶ Κα ονσπ ἴσχυε 
Το σίου, δηα 658 Ὁ }18 10. ὙΉΘΓΘ 18 ΑἰΓΟΔΑΥ 80 τηποΐ οὗἩἨ [86 ῬγΟΡΒΘΟΥ Γ16]]οἀ., εἰνλὲ 
Ὧδ ἸΏΔΠΥ 88 Ὑ}}}1 (κα ῥ᾽ 8 ἴῃ 08}8 δία Υ ΠΊΔΥ 866 ϑυῇηιοϊοηῦ 1ηϑίδηοοβ οὗἩἨ σον} 8 ργονΐ- 
ἄδηςε ; Ὀυΐ ἴθ (86 βίσῃα! γονοϊ υζ0Π8 ργοαϊοιθα ὈΥ 811 {π6 ΠΟΙΥ ῥτομοῖὶβ πὶ} δι 
ΟΠ66 ὈΟΪ ΓΌΓΏ ΣΩΘΠη᾽ 8 ΟγΥ68 Ὄροπ οοπδιἀθγηρ ἔδα ργθαϊοιοῦϑ, πα Ρ] αἴ :ηίογργοὶ 
ἈΝ δι; ἰΒδθπῃ νὰ τὲ οοηϊοηῦ Οὐγβοῖνοβ ψ (ἢ ᾿π ογργοίϊησ π|ιαὺ Βα ἢ Ὀδει αἰ γόδν 
1186 α.᾽" 

ϑυοί Ἀγ [Π6 πηοϑὲ τηδίογια] οὔ] οὕ μ8 (μδαΐ πᾶν θη Ὀγοιρβὲὶ 
δσαϊηϑὲ (ἢ6 ρσοπ θη 688 δα αἰνίηθ δι ΠΟΥ οὗὨἨ {Π18 ροσοι οὗ τ86 
Νεν Τοβίαπημαπ, [Ι͂}ἢ δα ίοη ἴο {Π6 νΟΥῪ Βα ιϑίδοοΥὙ ΔΒ Οβ παθόντα 
σίνθῃ, ἔγοτα [Π6 τυιηρϑ οἵ ρίουβ απὰ ἰδαγπθα τηθῃ, 1Ὁ 6 γ6 πὸ ΑΒ ου]ώ 
[8 Κ ἰο δ4ἀ πυπιθσουβ οΟἴΟΥΓ ΘΟΠΒ: γα 0}8, 4}} ἰθπάϊησ ἴο ϑῆον 118 
ἀἰνῖπα οτρῖπαὶ; Ὀυΐ {π6 ργθοθάϊηρ ἰδβί τ η168, ὈΟΪΏ Θχίογηδὶ δηά 1η- 
ἴογμαὶ, ψν}}}, τ Δρργμθηα, θ6 Τουπα δουπ ἀλη βυβηοϊθηῦ ἴὸ ῥσοότε 
{πὲ (Π6 ΑΡΟΟΆΪΥ ΡΒ 18 1π6 πα) β]οη8 016 Ῥγοάυοίϊοι οὐὗὁἩ 1Π6 ἀροϑι]ε 
δηα ονδησο] δῦ Φοῃη, δηα οὗ πὸ οἵδοσ Φοῆπ ψ|ιῸ 18 τηϑθηὐοηθα ὃὈγ 
ΘΟΟ] Θβἰαβθ 1.8] υσιΐοσθ [Ὁ δΟΠΒΟΠΌΘΩΙΥ [Ο]] ον 8, ὑπαὺ {π16 ὈΟΟΪΚς Π85 δ 
1Πα 0 1 {40]6 τἰριῦ ἴο {παῦ ρ]αοα ἴῃ {Ππ6 οδποι οὗ βδογθὰ δογιρίυγα, τ μϊοῖ 
{Π6 δησϊοπέ [ΔΊΠ 6. οὐἨἮ 0π6 ομυσοῦ πᾶν δϑϑιρπμοα [ο 1ζ, Δα τ οἢ 18Π6 
ΤΟΥ οσΒ 'π {Π6 Ῥτοίοϑίδπῦ σμυγοθθ8 πάνθ ἩΠῚ τηδίυγα ἀο] θοσδίοα 
οοηῆτνπχοα.3 

ΠΙ|Ι. ΤΊ ΤῪΙΜΕ ψ ἤθη {18 θΟΟΪ γγα8 ει θη 18 ἃ δι δ]θοῦ ἐμαὶ δ» 
ταῦ ἢ οηρεασοά {{Ππ||ι αἰϊοηίοη οὗἨ {π6 ᾿δαγπμθα ; δῃά οἡ {Π18 ροϊῃηΐ ποῖ 
ἔδνγου ὑΠᾺΠ δἷχ Ομ πΠ]ΟῺ8. ἤανα θθοθ δἀνδηοθᾶ. ΕῸῸ οὗ {Π686 ἀγα οὗ 
Βα Ποἰοη ἱπηροτίδησα ἴο θ6 σοηϑιἀδγοὰ ἴῃ [818 μ͵δ66. 

1, 10 'αϑ Ὀδ6θῃ αϑϑογίθα {πᾶὶ 1Π6 Αροοαίγρβθ "δ υγιτΐο ἴῃ ἐδὸ 
Τοῖρῃ οὗ [Π6 Θιρογοσ ΟἸδυάϊυϑ. ΕρΊ ρβδῃῖ8 18 1Π6 ΟὨΪΥ δηοϊθηΐ ἐλέου 
ὝΠΟ86 (ΘΒΕΠΊΟΠΥ πᾶ8 θθθη δὐἀυοεοα πῃ ὈοΠΑ]Γ οὗ {18 ορίπῖοι ; δπά Β6 
«Ια πού ᾿να 611 ἐάγοο ἀμπαγοα γϑαγβ ἰδίου ὑπδη δὲ, ομη. ΑἸιδουσὶν 
(Π18 ἀκίθ 18 βαηοθοηβθα Ὁγ Ατοίϊιβ, ΏΟ Βιρροβαβ ὑπαῦ [86 νἹβίοῃβ οἵ 
186 Ὀοοϊκ ΓΘ 866} αὖ βϑύδσαὶ {Ππ268, δια ὑμπαῦ {Π6Ὺ Το γα αἴοσνγαγαὰ9 

1 δὲν [δδδὰς Νονίομ᾽ Β ΟὈδβοσν θη Β οα ἔμ Ῥτορῃοοῖθθ οἵ Ὁ δη1οὶ δὰ 186 ΑΡΟΘΆΪΥΡδα οἵ 
δι, Φοίιη, ρΡ, 251---258. 

3 Τίμα, Οοιηπιοηΐ. ἰη Ενδηρ. Φοδηη 8, ἴοτα. ἱ. ΕΡ. 125---181. Τιασγάποτ᾽β ογκε, Βνο, 
γο]. 1ϊ. ΡΡ. 110 --128.; 410. νοΐ]. 1. Ρρ. 627---647. ΜΙοἢΔ6]15, γὙο]. ἷν. Ρρ. 461 --- 500. 528 
---544. τ. ἡ ουἀδουδο᾽ 5 ΠὨἰεβογίβιοη, ρῥρ. 89---1 41, Ἀγ. Ὑ. {ε15 σοπδίδογοι δὲ Ἰθη, πὶ, 
δηὰ το[ιϊοα, βαευογαὶ παϊηον οὐ)δοιίοι8 οὗ ΜΊΟΒ 86} 18 δηὰ 10γ. [28 85, ν᾿ ἢ πὶ οὐ τοῦΐς δας 
ΟΡοΙἰοἀ τιδ ἴο οπκὶϊ, 
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λοϊποα ἰοροίθαῦ ἱπ οὴ6 ὈΟΟΪ ; γοὺ {πο γ6 8.ΓΘ Εν 7ο ΨΟΤῪ τηδίοσίαὶ οΡ]66- 
(Ἰοὴ8 ραϊηδὲ 11. ΤΏ Μγεέ 18, ἰμαὶ {Π6γθ 88 πὸ ρογβθοιίοη οὗ {Π 
ΟἸ τιβιϊδηβ ἴῃ (86 τεῖρτι οὗ ΟἸδυᾶϊαΒ, δ πα σοπβθαπθπ]ν Φο ἢ ΒΒ θαη 8}- 
τηβδηΐ ἴο Ῥαίμηοϑ οαπηοῖ δ6 τείδγγθα ἰὸ παΐ ρογῖοα, ΤῊ8 διρογου α1ἃ, 
1Π6 666, ἰδβ6 Δ Θδαἀϊοῦ ἴῸΣ Ὀδηιβῖηρ {[Π6 {6.ὺ]8 ἴτοτα Βοιμθ, Ὀαῦ ἴ: αἰὰ 
πού δῇἴδοι (ῃ6 96 νγ78 ἴῃ {π6 ῥγονίηοθβ, τὰ ἢ 1688 ἐπα ΟΠ γι ϑιϊλη8; δηᾶ 
16 ρΟνΟΓΠΟΥΒ Παά ΠῸ δΔυ ΠΟΥ  ἴο ὈΔΏΙΒΏ ΟἰΠΟΥ «6018 οὐ ΟΠ ΓΙ βία π9 
ουῇ οὗὨ {π6ὶὉ ᾿ργονίῃοθϑ νποιῦ 8 ΟΥ̓ΔΘΥ ἔγομπι {Π6 ΘΠΊρΡΟΓῸΥ : ΒαΒ1468, 1 
ἀοα68 ποὺ ἀρρϑαᾶγ ἰπμαὺ δ, Ζο0ἢη νγὰβ δὲ Ερίιοϑὺὰβ ἀυσγίηρ (ῃ6 τοίρῃ οὗ 
ΟἸδυάία8. ὉΠ βϑεσοπα οὈ]δοίοη ἴο {μ18 ἀδίθ 18 ἰϑυπάοα οα {Π6 οἷτ- 
ουτηϑίδῃοο, παῦ {Π|| δου θη ΟΠ ΤΟΙ 68 'π Αβια, ἰο τ οἢ 1η6 Ασα 86 
18 Δα αἀγοαβοα, αἸά ποὺ δχὶβί 80 ΘδυΪΎ 88 ἴπ6 σοῖσῃ οὐἩ ΟἸ]δυάϊαϑ.: ἴοσ (ἢ 85 
ἴλοῦ οαπποῦ Ὀ6 τϑοοποΣ] θα ἢ (Π 6 ΠΙΒίουυ ρίνθη οὐ {π6 βγβῦ ρ]πίϊησ 
οὗ ΟΡ ΒΟ] ΠῚ ἴῃ Α 818 ΜΊποΥ σοϊαϊθα ἴῃ {π6 Αοἰἷβ οὔ (μ8 Αροϑβί]οβ. 

2. 1ῦ μα Ὀθϑθῃ πιδϊπίδι πα, οὐ {Π6 δ ΠΟΥ ΠΥ οὗὨἁ 1Π6 δι βου ρίϊοη ἴο 
{Π6 ϑ'γγίδο νϑύβίοῃ οὗ ἴπ6 Αροοδίγρβϑο, ὑπαὶ δὲ. Φοβη ψσχοίθ ἴἃ ἴῃ {86 
βδδηά οὗὨἩ Ῥαΐίιῃηοβ, 1π {π6 τοῖρῃ οὗ {Π6 θιρθσοῦ Νάϑῖο, δοζογο ἐλε ἀδϑίγιιο- 
ἐΐοπι ΟΥ “ετιιδαΐοεηι. ΤῊΒ ΟΡΙΠΙΟη 18 δαἀορίοα ὈΥ δὲν ἴβαδο Νοϑινίοῃ"; 
Ῥυΐ 1Ὁ 18 πίθῃη8]6, ἔογ {86 ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒ6 νγ88 ποῦ ἰγβηῃβ]αἰβᾶ Ἰηΐο ϑυσῖδο 
ἘΠῚ] 086 πη144]6 οὗἉ [86 δἰσέλ οοπίυσΥ (Πα ΡρΟΒΒΙθ]Υ ποῦ 1}}1 ταυοὶ Ἰαΐοτ) 
Δηα {Π6 ἀποηΥ Ιου Β Βι1 0Βογ ρ[]οἢ 18 οὗ ΠῸ ἔογςσ. 

8. Αποίμον Πυρούοϑίβ τηα]κοβ [ἢ18 ὈοΟΚ ἴο αν Ῥ6θῃ νυ θη ὈΘΟσΘ 
186 ἔλα οὗἩ Το 8πη, δπα Ὀοΐογο ἴπ6 7618} ψαῦ; Ὀυΐ 1 ἄοσοβ ποῖ 
ἀοίοθγμμπο ὙΠΟΙΠΟΣ 1Ὁ 8 ἴῃ (π6 τοῖσῃ οὗ ΟἸαμπάϊα8, οὐ 'π ἐμαὶ οὗ 
Νοτσο. 

4, ΤῊΘ πηοϑῦ ργόρ8 0 ]6 δηᾶ ρϑμογα! ]ν τϑοοῖνοά ορίηϊοπ 18, (παὲ πὶ 
88 ὈΔΠΙΒΠ64 ᾿ηἴο Ῥαΐπιοβ ἰονγαγὰβ ἰμ6 δπα οὐ 1)ου ἰδη Β ταῖρῃ, ὈῪ 
νιγίαθ οὗὨ [18 δαἀϊοῖβ [Ὁ ρογβαουίηρ (ἢ6 ΟἸ ΓΒ 88: δηα {πὶ ἢθ πᾶ 
(Π6 Ἐβονθδίιοα οομπίδιποα πὰ {Π6 ΑΡοοδίγρβ ἀυσίηρ ἷ8 δχὶ]α; απὰ 
1μαῦ Πα βϑηΐ 10 Ὧἃ8 σου η θα ἴο {π6 βαυθῃ ομτοθοθ. [τοηῦϑ, ΠΟ 
ΔΡΡΘΔΓΒ ἰο Ὀ6 [Ὁ] ον Ὀγ Οτΐσοη, πα ΟΥΠΟΥ ΘΑΓΙΥ ἔλΈΠοσβ, τοΐθγβ τη 6 
ΔΡΟΒι16᾽᾿Β 6Χ116 ἴο {Π6 Ἰαίϊον ραγῦ οὐ ουμ π᾿ τοῖρῃ, ἀπα Πα βαγβ ἐῃαΐ 
μ {ποῦ τϑοθὶγϑὰ {π6 Βανοίδοη ἀθβοσι θα ἴῃ {π6 ΑΡοσαῖγρεθ. 1η- 
ὕθΓΏ8] νι άθησο ᾿Ἰ κ υν 186 ΒΌΡΡοΥίΒ {118 σομο] βίο, ΕῸΓ ἴῃ 186 (ἢγ66 
ἤγϑιί. ομαρίοτβ οὗ {π6 Αροσάϊγρβε, {86 βούϑὴ Αϑιδίϊς οἤαγ 68 ᾶτα ἀ6- 
ΒΟΥ Ρ6α 48 Ὀϑϊηρ τη {πᾶῦ Δἀναπορα δηὰ ἢουτβῃϊησ βίαία οἵ βοοιθυ δηά 
αἰδοῖ ρ!1η6, δὰ το πᾶν Ὁπάἀθγροπα [086 ομδπσοβ πὶ {ποῖν ἔα ἀπά 

1 Βῖγ [δαδὲ Νενίοη οι ἀοανυουγοᾶ ἰ0 δαρροτί ἢἰ8 Βγροι ἢ δὶ ὮΥ͂ Δ]οσίηρ {παὶ τπ6 δροβίοὶ!ς 
Θρἰβι]68. οοπίδϊπ αιιοϊαιίοηβ ἔγοπι [8 ΑΡΟΟΘΔΙΎΡΒΟ ; δηὰ ἢἷβ ΠΥροιΠοβὶβ ἢμ8 ΤΘΟΘΏΣΥ Ὀθοη 
δἀοριοὰ ὈΥ͂ 1)τ. ΤΊΠος ἢ ἴῃ 18 “ 1) 8δο γι! Οἢ 8 ἢ ἸΠΙΓΟΌΟΙΟΥΥ ἴο 1ΠῸ διπαγ. οὗὨ τπ18 θοοΚ. [)γ. 
Το [Ὁ πηυδὲὶ Ρ6 βοκηον]οάροα, μ88 οοπάιπειοα ἢἢ8 Υἱοῖν οὗ [68 βιιγ)οοῖῦ νυ ἢ 64π4] ἱπροθπα 
δηὦ 5Κ}}}; θαδ [ῃ6 δΓριπηθπῖβ ἴογ τ ἰμέε ἀδῖθ ἃσὸ ἀδοϊεῖνα το τῆ 6 τ το Γ οὐὗἁἨὨ 1Π 6886 ραρο8. 
ΤΙ σοἸ]]δοϊίοη οΥὗὮἨ νογὈΔ}ΠΥ ράγΑ}161 Ῥαββασοθ, Ὀοένγοθη ἢπΠ6 ΑΡΟσΑΪΎΡΒα πὰ {Π|ὸ ἘΡΊ581:165, 
᾿ὰ58 δθοῖι ἐΟγο Ὁ]Υ οΟὈβογνοα, “ ΒΡρΟΔΓ ἴο ὕγονθ ἴμδὴ [6 δροβίϊθὸβ ἴῃ ρσόπογαὶ νοῦ Μ}0}} δο- 
φαπίιοα νυν τἢ6 συ δοςῖβ σοησοΓηρ Μ Ϊ ἢ ὅδ᾽. Φο.η Ργορποδίθά, δι ταῦ ΠΟΥ ΚΌΠΟΥ 
{ποῖ ΟΥ̓ ἴπ9 ᾿βαθποθ οὗὁὨ τῃ6 δϑίὴθ ΕἸοἷν ϑρίγις ν οἢ ἀϊοϊαϊοα τοὶ τὸ 8ι. ὅοῆπ, ΤΒὸ 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ ἴῃ 4ιοδιίοη, ΤΠογοίοτο, ὑνεγΘ ΠΟΙ ΠΟ ἴο 8}1} [6 ᾿πβρίγοὰ νυ γίοσβ οὗ ἴπὸ Νοιν 
Τυβίδιηοηῖ," Τόν πϑοη δ Νον Τοβιίδιηθηῦ στα ροα ἰ ΟΠγοποϊομίσαὶ τάογ, νο]. ἰδ. ἢ. 658. 
[16 Νογοπίὶς ἀδίδ οὔ 186 ΔΡοζλίγΥρ886 [88 οὗ ἰαῖθ θθῸπ δύριιοα οὐ στοιηάβ οὗ ἱπίογηῃ αὶ 

ΦΥἹάσης6, ΘΒρθο Ια Υ Ὀαβε ἃ οἡ δὴ ἱπιογργείδιοη οὗ ἐμανρ. τυ! 10. ; πὶ [18 σοηϊταάίοϊδ (ποὺ 
ΟΧΡΓΟδΒ ᾿ΘΒΟΪΤΩΟΠΥ͂ ΟΥ̓ ΙΓοΏεριι8, νΠοῸ τοοοϊνοα ἰηΐοττηδίοη τοϊδίνο ἴὸ τΠ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΟ ἔγυπι 
1080 ῆο δὰ Κηονῃ Φοθη ἴδοθ ἴο ἴᾳες ; ἰΐ αἷδο βι5δϑίσηθβ ἃ σαυίδὶ πη ̓η συ. 88 πἢ- 
ἀουδίοα.] 
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ΤΩΟΓΆΪ8, ΒΊΟΝ σου] ποῦ πανα ἰδκθη μΪδοα τῇ ὑπο Υ μα ποῦ θθθῃ μἱδπῖοα 
ῸΣ ἃ ΘΟΠΒΙ ΦΟΓΆΌΪ6 {ἰπ|6. ΤΏα8, (86 σὨυγχοῦ οὗ ΕἸΡΒοβιβ 18 σδηβιγοα 
ἴον μβανῖηρ 6 “ς ΠΡ ἔἢγβι ἴον. ΤΠαὺ οὗ β'αγα δ “ οά ἃ παπηθ ἴο ἰἴνο, 
Ὀαυϊ εὐμν. τῚς Τὴ ομυγοῦ οὗὨ Ἰμδοαΐοεβ δᾶ {8]]6η ἱπίο ᾿υκαννάστη- 
Ὧ688 δα ἱπα!] ἔδσθηοθ. ΝΟΥ (δ6 οματγοῦ οὗ ΕἸρμδβυβ, οσ ᾿μδίδῃσθ, νγϑϑ 
πού ουμπᾶάοα Ὀγ Ῥαϑὺϊ ἀπ} {π6 ᾿αἰύοσ ρατγί οὔ ΟἸδυάϊ 88 τεῖρῃ ; δηθὰ 
θη Π6 σψτοίθ τὸ {{Ππππὶ ἔγοιῃ Ἔομιθ, Α.Ὁ. 61, ᾿πβίθδα οὗ γορσγονιηρ 
Ποῖ [ῸΓ ΔΩῪ ψγαηΐ οὗ ον, ἢ6 δοτῃπιθηά8 {ποὶς ἴον 8ηα ἴδ ἢ. (ρει. 
;. 15.) ΕὙὩγίμοσ, 10 ΔρΡρϑᾶσβ ἔγοιῃ [Π6 Ἐβανοϊδοι {μδ΄ [86 ΝΙΟΟ]αλίδῃ5 
[ουπιθα ἃ βϑροῦ ἤθη {118 ὈΟΟΚ νγ88 υυϊτίθη, ΒΠ66 ΠΟΥ͂ ἅΓ6 ΘΧΡΓΟΒΑΙΥ 
πδιηθα: ΜψΏΘγΘαΒ (ΠΟΥ ἀγΓ6 ποῦ ποίϊοοα 1ῃ {86 τυηρθ οὗ 1μ6 οἵδος 
ΒΡΟΒί]68. 10 18 αἷδο δυϊἀθηῦ, ἔγοπιλ ναυῦουΒ ραββαραβ οὗ {π6 Βανοϊπίοη, 
{πιῦ ποτ δὰ θθθῃ δὴ ορϑὰ ρδυβθου!!οη ἴῃ {86 ῥγονυῖποθθ. «μη 
ΒΒ 6 ἢ μα θθθη Ὀδηϊβῃθά ἱπίο Ῥαδίμηοβ [ὉΣ [86 ὑδβπλομΥ οὗ «ε΄ δι. 
ΤΠ6 ομαγοῦ οὗ Ερβδδβιιβ (οσ 18 ὈΙΒΟ0Ρ) 18 Θοταμμθμαθα ἴοσ 118 “ Ἰδθουσ 
«ηα μαΐϊοποο,᾽" Μ ὨΙΟΝ βθθηλβ ἴο ᾿ΡΙΥ Ρογβθοιίοη. ΤῊ]Β 18 811} Σογο 
οὐἹάθης ἴῃ τπ6 0] οσσίηρ δἀ άγοββ ἴο [6 σππτοῖι οὗὨ ὅιαγγπα (Εν. 11, 9.): 
“1 ΚηποΥ {Δγ πόσα δηά ἐγίδιζαίίοπ," ϑλῖψιν: ψοἢ ἰαδὲ νστογὰ 
ΔΙ ΔΥ8 ἀδηούεβ ρογβαουοπ ἱὰ {μ6 Νοὸνν Τοϑίδτηθηϊ, 8πα 18 80 αχρί δι ποὰ 
1ῃ {6 ΤΟ]]ον Πρ γ 6 ΓΒ6. 

1 αν, ἴῃ ον. 11. 1 8.. ΤΟ ΟῚ 18 Τ846 οὗ ἃ ΤΑΥ͂ παιηθὶ ΑΕ μ48, 
ὙΠῸ ψᾶ8 ρυΐ ἴο ἀδδίῃ αὖ Ῥεγραῆοβι Ὑπουρῇ δηοιθηῦ ΘοοΙ οϑιαβθοαὶ 
ΠΙΒΌΟΥΥ ρῖναβ 18 ΠΟ πέσ  0Π. ΘΟΠΟΟσμΙηρ᾽ [18 ΔΏΌΡ48, γαῖ 1Ὁ 15. σοὺ- 
ἰδῖη, δοοογάϊηρ ἴο 411 [π6 στ] 68 οὗ ἰδηρίασα, {μαῦ ταῦ 18 ΠΘΤΘ βαϊὰ 18 
ἴο 6 υπαετγβίοοα ἸιΓΘΓΆ]}Υ, δηα ποῦ ταν δ] 04}, 88 ΒΟΙῚ6 Θχροϑιίοσβ ἢδνα 
ΘΧρ απο 19. ὅὅϊησθ, {μογαίυγο, 1πΠ6 Ρδυβοοι θη, τηθηςοηθα ἴῃ {πὲ 
απγοο ἢγϑε ομαρίογ οὐ {π6 ΑΡροοδίγρβο, οαῃηοῖ σχοϊαΐα ἴο ἴπ6 {ϊπια οἵ 
ΟἸαυάίι8, ᾿ὴο ἀϊὰ ποὺ ρογβθουΐο [86 ΟἸ ΣΙ δι8 8, ΠΟΥ ἰο {π6 ἔχηα οἵ 
Ν γο, υῆοβα ρογδϑουτοη ἀϊα ποῦ γαϑοβ (ἢ6 ΡῬΓΟνΊΠΟΘΒ, 1Ὁ τηιϑὲ πϑοοϑ- 
ΒΆΓΙΠΥ 6 χοΐοστοα ἰοὸ Του ἴδη, Δοοογάϊηρ᾽ [ο ΘΟΟ] 6β᾽ Αϑ [108] ὑγααϊ τοι. ἢ 
Του 8 Β ἀθαίῃ 18 σοϊαϊθα ἴἰο ἤᾶνθ Ππαρρϑπθα 1 ϑορίθιαοσ, Α. Ὁ. 

96. ΤΠ ΟἸγιβίίδη 6Χ1]68 ψογο θα ᾿ογαίθα, δηα “0. τγὰ8 ρογ- 
μλ 64 ἰο τούαγῃ ἰο Ερμθβυ8Β. Α8 Βονονοσ, [6 δι ρουου δ ἀθοθᾶξο, 
μα (16 ρΡοΟΓΠλ βίοι ἴο γούαγη, οου]ὰ ποῖ Ὀ6 Κπονῃ ἴῃ Αβδια ἱπηπιθαϊαίεϊγ, 
βοΙηδ ζϊπη6 τηιδὺ Ἰηΐθγνθηθ ὑοΐογα (6 δροϑίΐα οου]ὰ 6 αὖ 1 ὈΘΥΓΥ δἰ Π 6 Γ 
[9 νΥῖα {πΠ6 ΑΡροράϊγρβα δὖ Ερβαβυβὅ, οὐ ἴο βοπὰ 10 ὈΥ ᾿ποβοορΡΌΓἕ 
το Ραίηοβ. 8 δομποϊιάθ, ἐπογοίοσο, ἢ Ὁ ζγ. ΜΙ], 1μ6 (Ἰατο, 
1δαβῆδρθ, Ὁγ. ᾿μάγάηον, ΒΙΒΠοΡ Του] ηθ, τ, )οοάϊιουδο, δπα οἶδ 
ριηϊποηΐ οὐἹίλοβ, 'ῃ ρ]δοίησ [86 ΑΡοοδΙυ 86 ἴῃ (Π6 γοᾶῦ 96 οΥ 97. 

ΙΝ. Τὴθ ΘΟΟΑΒΙΟΝ οὗ νυυϊάπρ' [86 ΑΙΡΟΟΑΙΥΡΕΘ 18 βυ ΠΟΙ ΘΒ ΠΥ ονϊάθηὶ 
ἔγοπη ἴπ6 ὈοοκΚ 186 Φομη, Ὀθιηρ ἢπ 6χ]α ἴῃ {π6 1ϑἰαπά οὗ αΐμηοϑ, 
18 ἰανουγοα σι {Π6 ΔΡΡΘάγϑαθοσ οὗ [Π6 1,οτα «6818 ΟἸ χῖβῦ ἰο ἢϊπι, δπὰ 
18 Γθρϑδίθαυ δομηηδη θα 0 ΟΘομμμηῦ ἴο ᾿ΥΣηρ [ἢ6 νἱδίοπβ τ Βιοἢ 6 

! Βοδυβοῦτο οἱ 1,’ ἘἙηίληϊ, Ῥγέίδοθ δαγ 1᾿ΑΑΡΟΟΔΙγρ80 ἀ6 δαϊηϊ 7968η, Ὀρ. 618, 614. 
3. Ἐτοπ [Π6 ἜΧργοβδίοη ἰπ Εν, ἱ. 9. “ 77 ννὰ8 ἐπ ἐδε 7είε οὗΓ Ῥαΐπιοα," Ὧτ.  οοάδοιδαε ἰς οἵ 

ορίπίοη ἴπᾶὺ ΠοΓο δθόπ)8 ἴο Ὁ6 ἱπίο 84] ουϊάθηοο [πὲ [πὸ Ἐονο] βοὴ γὰ9 Ἡτγι θη δῇεσ 8ὲ. 
Φοδη παᾶ Ἰοῖ ΡῬαΐμοθ. Βυῖ {18 'ἰ86 ποῖ σοποϊπϑῖνο ; [86 ἴοη586 ἴῃ βοΐ 8. 0866 τοΐογϑ ἴο 106 
ἐἰπη6 ὑν ποι ἴῃς Ὀοοῖὶς ψψνου]Ἱὰ Ὀ6 τοοεϊνθά, δηὰ ποῖ ἴο ἴΠ6 εσγίέογ᾽ 5 ροΐηϊ οὗἉ νἱανν. 

3. ΜΙς ἢ ΔΟ 8, νοὶ. ἵν. ὑρ. 518---. 528. Τργάποσ, 8γο, νοΐ. νἱ. Ρῃ. 633---688. ; 4ἴο. τοΐϊ. ἱ, 
ῬΡ. 450--- 2585. 1) γ, Ὑ) οοάβδοιι86᾽᾿ 5 Π ββογίαι θη, ρῃ. 86--26. ΡΤ [Ιηἰτοά. κά Νον. Τεσὶ, 
ῬΠ 126---1 92. 

ΓΣ 
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ὈΘΒ61 4. (ὅδε ον. 1. 11. 19., 11. 1. 8.12. 18., ὔ1|1..1.. 7.14. χῖν. 18., 
χῖχ. 9., δὰ χχὶ. ὅ.) Τὴ6 ΒΟΟΡῈ οΥὁἩ ἀοϑίρῃ οὗὨἨἁ {18 ὈοοΪκ 15 ὑνοίοία ; 
,) γε, σοιογα ν ἴο τα κα Κποννπ ἴο {π6 Δροβι]6 “ {π6 {πὶηρβ ψ ῃῖ ἢ ἀγ6ἢ 
(1. 19.). ὑπαῦ 186, {π6 Λπ6ῃ Ῥγθδβοηΐ ϑίδίβ οὗ {86 ΟἸ σι βίϊαπ σἤυγοιθβ ἴπ 
Αϑῖα; δῃηά, βεσοπαΐν, δῃα Ῥυϊη ρα  ]γ, ἴο Γονθὰὶ ἴο [ἶτὰ “ [Π6 {Π]ηρ8 
ὙΥ Ὠϊοἢ 51}4}} Ὀ6 μουοδίοσ," δνυϑηΐβ ν οὗ 1οδα οἡ ἴο ἴῃ6 ΟΠ υΣΟΙ Β Θοηδυχη- 
τα ϑ 10 ἰῃ ρἴοῦυ. ““ΤὮΏ6 ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ {186 Βονοϊδίιοη," δαγ8 δι υΖ, 
““τγῶβ ἀοβὶρσῃοα 88 ἃ βίδησιηρ πιοηυπηθηΐ ἴο ἴπΠ6 οπυγοῖ, ἴο Κποὺν μα 
ἀἰοβίλπὶοβ αἰϊομα 10; δηά (Παΐ, τ ΘΗ το Βῃου]ὰ βυἕον ἴογ ἐπ ἤδη οὗ 
ΟἸ γῖϑι, π6γ πῖρῃῦ μοσο βηά βοπιὸ σοηβοϊ δα οπ ὈοίΪι [ῸΓ {Π6πηβα]νθ8 δηα 
ἔοσυ 1π6 ΘΠ ΧΟ : --- ἔοσ ὑΠπουλβαῖνθβ, ὈΥ 1π6 ῥργοβρθοῦ δπὰ οογίδιηΐυ οὗ ἃ 
Τουαγα ; --- [ῸΓ {Π6 ΘὨυγ ἢ ΟΥ̓ (86 ἰΘΒΌΣΟΩΥ͂ {πᾶῦὺ ΟἾγΙδὺ ΠΘΥΟΥ ἔΟΥΒΑΪΚ68 
1ῦ, θυΐ ψ1}} ὁΘοπαῦοσ αἱ ἰαβί." 

Υ. Το Αροοάῖυρβα, ἐμβοσθίοσθ, οοπβιβίβ οὗ ἔπο ρυϊποῖραὶ αν 8:0 η8 
ΟΥ̓ Ραγίβ ; ΥἹΖ. 

Αἴἶοσ [π6 ἘΠ|6 οὗ [πΠ6 ὈοοΚ (1. 1---3.), 

ῬΆΑΕΤ ΊΙ. οοπίαϊης ἅ εἰσι, ἐδε “ ἐλῖπφε ιολίοκ ατγὸ;" ἐλαὲ ἐπ, ἐλ ἐλέη 
»γεβοπέ βἰαΐε ὁ ἐΐε οἠπγεΐεδ. 

ΘΕΟΊ, 1. ΤΊ Εριβι16 οὗ Φόομπη ἴο {Π6 βούθπ σπυγοοΒ, δηα ἢϊ8 86- 
οουῃΐ οὗ {π6 ἀρρϑάγδῃσο οὗ {π6 Ἰωογὰ «6818 τι 086 δγιαρο]β οὗ 
18 ρονγοσ, οσοίμο Υ ΠΠ 186 ΘΟ ΠΙΒΒΙΟῺ ρίνοη ὈΥ δἰπὶ ἴο {{Ὸ 
ἈΡΟΒΙΪΘ, ἰο σι τ μδῦ ἢ6 Ὀ6Βο]48. (1. 9---20.) 

ΘΕΟΊ. 2. Το Αἀάγοββ οὐ Εριϑι]86 ἴο (86 Ομυτοῖ αὖ Ερἤδβιβ. 
(, 1-.-7. 

ΘΕΟΊ. 8. ἼΠ6 Αἀάγοβθ οὐ Ἐρ βδί]8α ἰο (86 ΟἸιυχοῖ δ ϑιαγσμα. 
(ὦ. 8--1.) 

ΞΕΟΥΤ. 4. Τὸ Αἀάγοθβ οὐ Ερίβι 6 ἰο 86 Ομ υγοῖ αὐ Ῥεγραμιοβ. 
(, 12---17.) 

ΘΈΟΤ, ὅ. Τὴ6 Αἀάγοβθ οὐ Ερίβϑί]ϊα ἰο {1π6 ΟἸυγοῖὶ αὖ ΤἈυδεγα. 
(1. 18--29.) 

ΞΈΟΤ. 6. Τὴ6 Αἀάγοββ οὐ Εριδι]6 ἐο {μ6 Ομυσομ αὖ ϑαγάϊβ. (111. 
]-Ο. 

ΒΕΟΤ. 7. Τηο Αἀάγοβθ οὐ ΕἸ ρίϑι16 ἰο 1π6 ΟἸ ΣΟ αὐ ῬΒΠ]Δα ΘΙ ρἢϊα, 
(. 7--18.) 

ΘΕΟΤ. 8. Πα Αἀάγοββ οὐ Εριβίθ ἰο {86 Ομυχοῖ αὖ 1,δοάϊςθα, 
Αἰ,. 14---22.) 

ὙΠ6 βαυθὴ ΟβΌγοο8 οὔ 6 γα ϊδη οὐ Ῥγοθοηβυϊαν Αδἰ8, [ο σι ἱ ἢ ἐλ 686 ΕἸ 51168 ὑγῈγθ 
δαάτγοββοα, ἃγθ βδιιρροβοὰ (ὁ βανα Ὀδθθὴ ρἰδηϊθα ὈΥ (πὸ ἀροβϑίϊθ ὕβὰ] δῃὰ ἢ}18 δ 8]8δη 
ἀυτγίηρς τοῖν πλϊηἰϑίσγ. ΤΉΘΥ ᾿ἰδ ΠΘΑΡΙΥῪ 1π 80 δι θὨ Ποϑίγα, δη ἀγὸ β] ἀτοββοα 80- 
ςογάς ἴο {πΠ61Ὁ σοοσταρἢ οὶ ροϑιοη8. ὙΊΣηρη κῃ ΟΥΠΟΡ δα ποηΐῦ συμ θη αῖοΓϑ 
αν Βυρροβοε ᾿ῃαΐ {πΠ6 βανθη Ἡρίδεϊοι 10 ὅπ δροςαὶ γρίϊς οἰ το 68 ἀγα ΡΓΟΡο Ι 8] οὗ 
Β0 ΤΏΔΠΥ διυςορϑϑῖνο ρογίοεϊβ απ δ[ι165 οὗἨ [Π6 ἐπέσαν, ἔγοπι ἴμ6 Ὀορσιηηιησ οὐ ΟἿ τ 8- 
εἰδη γ ἴο [86 σοηδαιηπιδίοη ΟΥ̓́ 8}} ὑδίηυβ. Βυΐϊ [ογ 18}5 ομϊηΐοη, Βεδορ Νεπίοη 
ἀπ ιηΚα, ΠΟ γα ἀο65 Ποῖ Δρρϑαῦ ἴο "»Ὲ βυιβιεϊοπὶ ονυϊάθηςθ, δα ἴὺ 5 ἴῃ μοῦ οοη ται οϊοα 
Ὀγ ὑπ Ὀοοΐς οὗ Βενοϊδίιοη 0561; ον (86 Ἰα5ὺ δβίδιθ οὐ ("6 οδδυγοὶ ἰ8 Βεσ ἠδβογι θὰ 
85 (ὴ6 χτηοδὲ βἰογίουϑ ΟΥ͂ 4}}, Ὀπὺ ἴῃ (86 1480 βίδῦδ οὐ (μοβ6 Εἰρίβι 68, ἐπεὶ οὐ 1υϑοιίοεδ, 
186 ΟΠ ΓΟΝ 18. ΓΟργθβθη οὶ 88 “ νγθίο θα απα πιβογΆΌ]ο, ἀπὰ ροογ, πὰ ὉΠ πὰ, πη 
πακοα." Βαϊ ἱβουρῇ {{π|686 ΕἸ β:168 να γδῖῃδγ ἃ ΠΠἰ6 γα] τμαΠ ἃ πιγϑιῖσδὶ πιθδπίηρ,, 
γαῦ 1Π6γ σοηίδίη Θχο}]]οπῦ ργθοθρίβ δηὰ δχβογίδιίοηβ, οοπιμλθηἀαιοη8 δπα τεργοοίδβ, 

τηΐ968 8η4 ἐπγοαϊδηΐηρβ, τ ίοἷι ΔΓ6 δα]ουϊαϊοὰ ἴο αβοχὰ ἱπβιγυοιίοη ἰο ἴΠ6 ἀΠΊνΘΓβαὶ 
Θμυγοῦ οὐ ΟἸΒ τὺ αὐ 4}} ὑππθ8. “" ϑόοῦια σμυτο 8," τ. Ηδ θβ τοιμαγβ, “ ΚΘ ὑΒοβ6 οὗ 
βαχαΐδβ, ΤὨγαλῖγα, δηὰ ᾿ωδοάϊοεα, ἃγα ᾿υκοιγασαι δὰ ζταδίὶγ οοιταρίοα; ΟἾΒΕΙΒ ἰῃ 8 
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ταϊχοᾶ βίβίθ, 88 ἰμοβα οὔ Εἰρῆθβϑδυϑ δηὰἃ Ῥδγραπιοβ; δηὰ δβοῃδ 5{1}} τὶ οἷ, οΟΥ ταῖϊος 
Πουτϑίησ, ἀπὰ ἤδνα ποῖ ἀδηϊοα {π6 Δ οὗ ΟὨτῖβῃ, 88 ϑίαγσπα δηὰ ΒΒ] δ εἰρῆι:. 
Απὰ {δ8 δαπιοηϊἰοη8 Δ ἀΓοϑβϑᾶ ἴο ἴΠ 61 .--- 1. ΤῸ γτορϑηῦ δηὰ σείΐοόγιη {ΠῈΣ νεϑγΞ:-- 
2. Ἰὸ σα͵δοῦ ζαλἰ86 δροβίϊθβ δῃὰ οογγυρὺ ἀοοίσίηθ8;---ὃ. Τὸ τοδί {πὲς ᾿υδίδηςξε 
δηὰ βἰοδα Ἀβί Πη685 ἰπ {86 (ΔΠΠ:--- 4. Τπἀοὸγ 186 ῬΘΏΔΙΥ οὗ Βανίηρ {μοῖν " 1 δυνρς τε- 
ταονϑα, οὐ {{Ππεῖν 6ϑ. 8} 15:6 ἃ σὨαΓο ἢ 68 οχι ρου Βῃ 66 --τᾶγα ΘαΌΔΙΪΥ δηήἀγοββοα τὸ δ8)}. 
“Με ἱλαὲ λαίὰ απ οαν, ἰεὶ ἔϊππ ἦἀθατ' ιυλαΐ ἐλ6 ϑρὶγὶξ δαϊὰ ἰο ἰλε ελιγολεα᾽ ἴῃ σαποτζεί." 
(Βον. ἢ. 29. “1, 29.) 

ῬΛΕΥ 1]. οοπέαϊπς α γορἦδον οΓ᾽ ἃ μέλλει γένεσθαι, ““ ἐλ ἐϊιέπισε τολὲελ 
δἠαϊΐ δο΄ βεγοα ογ,," οΥ Εμέωγε Κἴσεδ, ἐο ἐλ τγαπά Οοπδεπιπιαξέοπ οἱ 
αἷϊ ἐλίπϑ. 
ΘΈΟΤ. 1. Τῇ τοργαβοπίδίοη οὗ {π6 ἀϊνὶπθ ρἸΟσΥ ἴῃ μοανθη. (1ν.) 
ΒΈΟΤ. 2. ΤῊ βθα]ϑᾶά Ὀοοῖ, ἴΠπ [δ γῸ Ορθη8 1ΐ, δῃα {λ6 ῥγαϑῖξεβ 

Βιησ ὈῪ {Π6 ΠΘΑΥΘΗΥ οἷον. (ν.) 
ΘΕΟΥ͂. 83. ΤΏ οροηϊηρ; οὗ [Π6 ἤγϑί δὶχ β68]8. (υ].) 
5ΕΟΤ. 4. ΤΟ βϑαϊϊησ οὐ {π6 πυπαγρά δηὰᾶ ἔογίγ-ΐουν ἐμουιβαπά, απὰ 

{π6 ργοϑϑηίδθοη οἵ [Π6 ρα] τα -Ὀθασίησ τυ] δυάς ὈοΐοΓα 186 ἘΠ γοπο. 
νἹ]. 

ἐς Ἴ ΤῊ οροηΐϊησ οὗ (π6 βουδῃῦῃ 868], δῃὰ (86 ἷχ ἢγεὶ 
ἰγαμπηροίθ, δηα [Π6 ΡΓΟΡ ἢ Θίῖο σομηηλιβ8ιοῃ ἴο “0Βη. 

81. ΤΏ οροπὶησ οὗ {86 βενϑηίδι 868], απὰ 6 σοΟπηπϊββίοη ἰοὺ ἴ86 δηροῖ ν᾽ δε 
δου ἰγυμπιροῖβ. (ν]}}. 1-- δ.) 

81, ΤΗα ον αγδῦ ὑγαιηροὶβ (ν]}}. θ6--12.), δηἃ ἴ86 ἀδσπυποϊαιϊίοῃ οΟΥὗὈὨ 186 (δτες 
ψοο8. (18.) 

δ 11, Τρ ΜΛ ἰσυαϊιηροῖ δηὰ {μὲ 3,γδέ ποῦ. (χ. 1] .-- 12.) 
δ ̓ν. ΤΊ] Ὲ δἰσίλ τταπιροῖ δηὰ {1 δεοομαᾶ πορ. (ΣΧ. 18---21.) 
ὃν. Τῆς Βγϑὺ ργορμοίϊοαὶ νἱβίου οὗἩ ἴ86 ὀρθὰ 1{||86 ῬΟΟΚ, (86 τηραδυσῖηρ ΟΥ̓ δο 
ὑθρ 6, διὰ {})6 ἵνγο τυ [6 8868. (Χ. 1"---ὶ]., χὶ, ] --] 4.) 

ΒΈΟΥ. 6. ΤῊδ βουπάϊηρ οὗ [86 Βανθηΐ ἰγυμηροῖ --- [Π6 νἱϑίοη οὗἔὨ {86 
ΜΟΙΊΔΠ ρογβοοιίοα ὈΥ {π6 ἀτγαροῃ, δηα οὗ ἔπ νὰ θϑαβίβ ἔγοιι 
16 868 δῃὰ ἔγοπι (86 Ἰδηα, (ΣΙ. 18 ---19., ΧΙ]. ΧΙ.) 

ΒΕΟΤ. 7. ΤΏ νἱβίοῃ: οὗ 186 Ἰμᾶτὴῦ δηά τπ6 Βυπατοά δπὰ ἔογίν-ου 
1πουβαηά ο]θοῖ οα Μουηῦ δ8΄ἴομ, δῃᾷ {μ6 ῥγοοϊδιηδί!οηβ οσὁ ψγαση- 
1Ώ68. 

ἃ ἴ. ΤΊιο Τϑαρ ὁ Μουπὶ δίοη. (χίν. 1---ῦὅ.) 
δ 1. ΤΙΟ γδί δῆσοὶ ργοοϊδίπιβ. (χῖν. 6, 7.) 
δ 1. ΤΏ δοοον Δηρο] ρτγοοϊδίπιβ, (χῖν. 8.) 
δ ἵν. ΤῈ ἐλιίγώ δηροὶ ργοοϊαίμμβ. (χὶν. 9---12 
ὃν. Τα Ὀϊεββεάῃθββ οὐ ἴοβ86 τῆ ἀἷα ἰὴ 86 Ιωοτὰ ῥγοοϊαἰπιοᾶ, (χῖν. 18.) 
ὃ νἱ. ΤΒΟ νἱδίοῃ οὗ (86 Βαγνοϑῦ δηὰ ἴδ) υἱηΐαρϑ. (χίν. 14---20.) 

ΘΕΟΤ. 8. οοῃίαίηβ [Π6 βϑνϑῃ υἱ818 δῃὰ 86 δρὶδοάβ οὗ [86 μεαυῖοὶ οἵ 
Βδθυϊοη ἀπά ποσ 18]]. 

81. ΤΠ ν᾽ ϑίοη ῬγΘρΡΑΥΔΙΟΣΥ ἴο [86 δασθη νἱβ]8. (χυ. χυὶϊ. 1.) 
δ τι. ΤΊΘ δον ουϊ οὗ (Π᾿Ἰ6 βαυθῃ νἱδῖ8β. (χυ!. 2---21.) 
8 1]. ΤῊ ρτθαῦ μιαγὶοῖ, ον Βδθγίοη. (χνῖὶ.) 
δ ὶν. 16 γυάρσιποπὶ οὗἩἨὨ ΒΔΌγ]οη οοπεϊπυρά. (χν!}}.) 
ὃν. Εχυ]αίίοη ἴῃ ποάνθη ονον {μ6 ζ|16 ΒΑΌγ]οη, πὰ ροη [π6 ΔΡΣοδοὶ οἵ (86 

ΠΟῪ ογυδβαίοιη, (σίχ. 1---ξ10.} 

Ὧγ. δ οβ᾿Β ΑΠδΙγβὶβ οὐ ΟΣ ΣΟΒΟΪΟΔῪ υοϊ, ἱϊ, θοοῖς 1. Ρ. 1294. Βίδῆορ Νονίου᾽ κ ̓φσ - 
ϑΟΣί Δ 018, γο]. ἱδ, ῥ. 167. 
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ΘΈΟΤ. 9. δσοπίαϊηθ ἐμ6 ρταπα οοπῆϊοϊ, [Π6 τα] οππίατω, ἐδ οοπῆϊος 
τοπονοα, {π6 υαρτασηΐ, δηα [6 ΠΟῊ ογ δ οη. 

8 '. ὙΠ6 ἀρρθάσγδῃοθ οὗ ἴδ ᾿ωοσὰ πῖν8 δἰβ {Ὁ]ονοσβ, ἕοσ Ὀδιι]16 ἀπὰ υἱοίοσγ. (σὶχ. 
]]---}8. 

δ ἰΐ. Τῇ οοηῆϊοῦ δηὰ υἱούογυ ονϑῦ {16 δεηβὺ βπὰ [Ἀ]86 ὑσορμεὶ. (σῖχ. 19-- 21.) 
8 111. δαίδῃ Ὀουπά, {Π6 ἢγβί Γαβυσσθοίου, δη ἃ (86 τα] ]οππλπι. (Χχ. 1---6.) 
ὃ ἵν. τα Ἰοοβοά, ἀβοαῖνϑθ {86 πδίίοῃβ, δῃὰ 18 οαβδύ ἰῃίο ἴμ6 Ὀυγηϊηρ ἰαἶκο. (χχ. 

7---10. 
ὃν. ΤῈἪ ροηογαὶ γοβυσσοοίίοη δηᾶ ἤπ8] Ἰπἀρτηοπηΐ. (χχ. 11---1δ.) 

ΘΈΟΤ. 10. Ἰοβουροη οὗ [μ6 πον “6 γυβαίθῃ. (χχὶ., χχὶ!, 1---ὅ.) 
ΤὨο ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ. (ΧΣΙΪ. 6---2].) 

ΥΙ. Νὸ ὈοοΙκΚ μδ8 Ὀ66η τῇ Γ6 δοϊῃπηθ θα ΠΡΟ, ΟΥ 88 ρίνγϑη σίβα ἴο 
ἃ στοδίοσ γα Υ οὗ ᾿πιογρσοίαθοπβ, {πη (86 ΑΡοόσάϊγρβθ, ψ μοι [88 
Ἔνοῦ Ὀθοη ϑοοουῃίοα {86 τηοϑὲ ἀπο  ρογίοπ οὗ [πΠ6 Ννν Τ δβδίδυχθηΐ. 
ΤἼΤΒ6 ἤσυταῦνα Ἰἰαησυᾶρα 'ἴπ ὙὙΠΊΟΝ {Π6 Υἱβίοπθ ἅτ ἀο νογοᾶ ; [ἢ 
σα οίυ οἱ βυγαθο}8 Ὡπᾶϑὺ τ ]οἷν [Π6 ΟΥΘηΐΒ ἀΓ6 ῥγαβι σηϊβϑα ; {πΠ6 6Χ- 
δῦ οΟΥἹ {86 ρῬγορῃϑίϊοαὶ Ἰμ υπιδίοα, ὙΒΙΟἢ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴο ρδγνβᾶθ 8}} 
ἃρ68 οὗ [ἢ8 ὀιμυϊδῆλη οδυτοῖ, δῇογα 110|16 πορα οὗ ρμεγζεοξ ὑπὶγ οὗ 
υάρταθηῦ ἴῃ 118 Θ᾽ ποιἀαίίομ, {11} ἃ ΓὈγΓΠΟΓ ργόοθϑθ οὗ πη 8}.4}} ἢδυθ 
ΤΊΡΘΙΘα τρογ6 οὗ (86 Θυθηίβ ἐογούοϊα ἴῃ 10, ἀπ πᾶν σίνυθη βαῖοσ ΘΟῸΡ6 
ἴο ᾿μνοδερδίοι, ἢ 

Βοίοστιησ [Π6 τοϑάοσ, ἱμβοσγοίοσθ, ἰο {16 πόσκβ οἵ Μεάς, ΠδαθαΖ, 
ΘΙ [8880 ἕ οὐίοη, ΒΊβμορθ Νονίοῃ δα Ηυτγά, ονχεδῃ, ΕἌΡοσ, Ὦγσ. 
ἨΔ168, δπα οἴμοσβ, γῆο ὕανο δἰδπιρίοα ἰο 1] υϑίγαΐο (686 δ Ὁ] τὴθ 
δηἀ πιγβίοσϊουβ ῬγΟρἤθοἶθ8, Πα ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ ὕο {Π6 ἰοαγηθα δηα ρμίουθ 
ἸΆ ουσΒ οὗ Ὁσ. ΤΥ οοάδοιιδθ, γα βία! οοποὶυᾶθ {118 αὐίϊοϊα ἢ 16 
[Ὁ] Ἰηρ οΔποιδ οὗ Ἰηἰεγργοίδοη, τ μοῦ πᾶν ὈΘΘ πῃ ῥσοροβϑαᾶ ὮὈγ ἰΠ0 
Ἰαϑυ θη ]οπθα Θμϊηθπΐ οΥἹ ὁ δηα αἰ 1Π6. 

1. Οοιρασα ἰδ ἰδηρπδρο, ἰ86 βγταροΪβ, δηὰ ἴπ6 Ῥγϑαϊοιϊοη5 οὗὨ [86 ΑΡροοδῖίγρδα 
τ (μο86 οὐὁὨ (ὍΣΙΟΣ Του δ οἢ8 ; δηὰ δάπηϊδ ΟὨΪΥ δυο ἸμἰοΓργοίδι οι 88 5884}} 
ΔΡΡΘΑΓ ἰο ἢν μ6 βδποίίοη οἵ (818 ἀϊν! πο δι ποσί γ. 

2, ὕὕπ]οβθ 86 Ἰαηρυαρθ πὰ βγιαροΐβ οὔ 1:6 Αροσαῖίγρβθ ϑβου]ὰ ἴῃ ραγιϊ αν 
Ῥαββαρε88 ἀἰγθοῖ, οσ νυ] ἀΘὨ ὉΠ ΓΘα ΓΘ, Ἀπούμο πιοὰθ οὗὨ Ὡρρ]οδίίοη, (86 ῥσθαϊοϊίοῃβ 
Δγ6 ἴο 6 Βρρ!]ϊοἢ ἰο0 14:8 ῥργορτθββινα σβαγο οὗὨ ΟὨγῖβι, 

8. ΤῈ Ἐπηζάσιη ὙΠ οἢ 8 186 Β]6οῦ οΥ̓ [18 Ῥγορβοίῖς ὈΟΟΚ 158 ποῦ ἃ ἐδπιρογαῖ 
Ῥυΐ 4 Βρίτγίτααὶ Κἰηράοῃι; --- ποῖ “8 Κίῃράοπι οΥ̓ (818 ποσὶ ἃ " (Φοδπη χυῇ!. 86.), ποῖ 
εϑ Δ 0} 1586 ὈΥ 1[ἢ6 Ὠηοδῃ8 δηὰ δρραγδίιβ οὗ σου] ]γ ροῦιρ, ποῦ Ὀθασίηρ ἴῃ οχίογπαὶ 
Θηβη8 ΟΥ̓ ΟΥΑΙ : Ὀὰΐ σονογηΐηρ [86 ἰπνγασὰ τηϑη, ὈΥ ροββθββίοῃ οὗ {86 σῸ ]] 
Ῥτὶποίρίθβ: ἐλε ἀϊπράοηι οΥΓ Οοα, β8γ8 οὐσῦ ],οτὰ, ἐς ιοϊἱλὶπ ψοι. (κα χνὶϊ, 2]. 
ΤΙδ φγραϊοϊίϊομβ γοϊδίτα ἴο {818 ἰϊησάοπι, {ΠΘΓΘΙΌΓΘ, 8.’6 0 6 ΒΡ᾽ΥΠ.4}}γ ἰηΐο» 
ργοίθα. Ὑδγβ, οοπαυθβδίβ, δηὰ σϑυο ας] 0}, οΥὗὨἨ ναϑὲ δχίθηὐ δηὰ ὑτθαῦ ΡΟ] 168] ἰπλ- 
Ρογῖ, ἃ᾽6 ποῖ (86 οὈ]θοί οὗ (86 Δροσδὶγρύϊοδὶ Ῥγορἢθοῖοθ8 ; 1688 86 γ Θρρθδγ ἴο ἢδΥ6 
τοιποίοα οΥ τοίδσγάθα ἰῃ 8 σοῃβιἀογαῦ]α ἀορτοα ἴ86 γοαΐ ργόστοϑβ οὗ ἴπ6 σοϊρίου οὗ 
ἐλθὰ ΟἸγιδί, τ ΒΟδ6 ῬΓΌΡΟΣ σαΐρτι 18 'π 6 ΠΘΑΥ8 8Πα ΘΟΙΒΟΙΘΠΟ6Β Οὗ ἷ8 Βι 7 Θοἴϑ. 
“Ἡϊ5 Χορ 18 οὐ ποτα, στα ΘΟ γιβίϊδη ὑσὶ 68, τ θὴ (ΔΒ, δηα τὶ ρ δου βη 688, 
Διὰ ΒΑΓ δϑουπᾶὰ. [ 18 τοϊδσά θα, ὙμΘΠ ἱζπόσδθῃςθ, ἱπιρυσίγ, ἸΔοἰδίχουδ ΒΡ 61» 
βιλίοι, πὰ τ]οϊκθῃηθ688 ᾿γου δὶ]. 

1 Βυίξ. Οτίς. νοΐ. χχῖχ Ρ. 191. Ἐοβοητη ]οῦ (βοΒο]α, νο]. ν. ὑρ. 6] ---619.) δῃηὰ Ὧτ. 
Α. ΟἸδγῖκο (Ρχείδοο ἰο τπ6 Τονοϊδίίομ, ΡΡ. ἰ.---χ.) Βδανὸ χίγθη δὴ δρδίγαοὶ οὗ νδσοῦϑ ἤγρο- 
ἴθοδοδ τοϊδεῖνο ἰο [6 ἰηϊογρτγεϊδιίοη οἵ 186 ἈΡΟΣΑΎΡΟ: ΒΟΙῺ6 οὗἨ ἩΔΙΓὮ δγὸ βαβὶο ΠΥ 
ἐσγαυασαπί. 8.66 αἷδο (οἸ] ότι οσ δ [πἰγοδιοίίου δι Νοῦν. Τοδί. ΡΡ. 497---501. δηὰ Ηυρ᾽ δ 
Ἰηποάποίοι, τοὶ], ἰϊ, αὶ 187. 



438 Ϊηξνοαμοίίοῃ, ἴο ἐδο δίειο Τ εέατηεηέ. 

4. Ὑ7ε δὰ ποῖ ἰο αἰοιηρὲ {86 ρῥαγιίουϊαν Ἔχρίδπαίΐοη οὗ ἴποϑα ρσόορβθοῖθϑ υυδἰεὰ 
τοιηδίη ἴο ὃ6 {Ὁ 8]16ἀ,1 

[Τὸ ἀϊδουβθ {π6 ρυϊποῖρ]θβ οὗ βροοδα υρο ἱπίοεγργοίδίϊοι σσου]ᾶ σε- 
αυϊγο ἃ βαραγαίθ αἰ ββουίδίιοη,  Ἔχοθθαϊηρ ΔηΥ αὐάϊέλοπ τ ἈΙΟΒ σου ά 
θ6 ῬγΟΡΟΥΪΥ Ἰηἰγοάυσοα ᾿ηΐο {818 μδοθ ΟΥ̓ (86 οαογ. ὙΤΠ6 τυυῖύδσ 
τϑη ]οπρα ἈΌΟΥΘ ἈΡΡΘΑΓ ἰ0 Ὀοϊοηρ ἴο ΟὨ6 οΪ488 οὗ δα ροβϑιΐοσβ.υ [{ πιδὺ 
Ρε οὗ δϑεϊδίδηοθ ἴο 086 στϑδάδν 1 [Π6 δαϊΐον βίδίθβ {πΠ6 τηοᾶβ ἴῃ Ὑγβιοὰ 
6 ᾶὲ8 Ὀθθῃ δοουβίοιηθα ἰο οἰαβεῦν τἴῃ6 δγβίθῃιβ οὗ Ἰῃ ουρσγοίδθοη 
(υδὶπρ; ἰαττὴβ οι μΠδα θ6θῃ ἰπ ρατῦ διηρί ογοά ΟΥ̓ οἴΠοΓΒ), δῃα συμῖςὰ 
48 66 ἔουπα ὈΥ͂ Βοῃ8 ἴο Ὀ6 ἃ ΘΟ. ΘΠΙΘΗὗ ἈΥγϑηρθιηθηῖ. 

Τῆι Ἰοδάϊηρ βοιθπλθθ οὐ Ἀροσδὶ υ ρῦϊο 1 οΡργθίδ 0 ἀγα ζομσ: 18, 
ΤῊ Φγεἰεγὶἐἰδί, τοσατάϊηρσ [Π6 ῬΟΟΪς 88 μανίηρσ ἴο ἀο τι ονοηΐβ Ἰοηρ 
Ῥαβδῦ: πηοδὺ τΠῸ [Π8 Τορατα {818 ὈΟΟΚ αϑϑαμης {μαὺ 1(8 ἀαίβ 18 νεσΥ 
ΘΑΥΪΥ, δπα ΠΟΥ 866 {μ6 ἀεδίγαοίοη οἵ «6ΓΆΒβαθμλ 88 {Π6 στοδῖὶ δνεηΐ 
ἴο ψ ἢ 1ὐ 1688. 

9η, ΤΠη6 οοπέϊπμοιδ. Οἱ {Π|8 βοβϑθίὴθ {86 Ῥοοῖ 18 ἃ ὑγοργθβδινα 
Ηἰδίοσυ, αἰν! 46, δοοοσάϊηρ ἰο βοῖβθ, ᾿πίο ραγαϊίεῖ πατταίΐλομιβ, Ὀαξ 
Ῥοΐηρ,, δοοογάϊηρ ἴο οἴογβ, δἰ ἡορϑῦθοῦ οοηβθοαῖνθ. ὙΒοβθ 80 {808 
Τορδτά {86 ὈΟΟΙ δάορὺ [86 οἄποι ἰδαΐ, 'ἰπ ργορ μοῦ. ἰδπραδρα, αὶ ἄαν 
βίδη 48 [ὉΣ ἃ ψ6α7. 

ϑιά, ΤΏ δἰπιρίο Κμέιγϑδέ. Οὐ {818 βοιϑιμθ, “ {π6 {πῚηρ8 ΒΙΟΒ ἀγὸ ἢ 
γοϊαίθ ἰο 1Π6 δοίιαὶ ἰἴθ οὗ {π6 δροβίϊα; ψ 8116 “186 τῆϊηρθ τσ Βῖοὶ 
80}8}} θ6 πογοδίοσ τοϊαίθ ἰο ψϑδῦ ᾿ηἰγοάποθθ [86 οοτηϊησ οὗἨἁ ΟἾγίδὲ 
(ΘΒρϑ δ Πν πὶ ἃ ροτιοα οὗ 1260 ἄανψ8), 80 [μδΐ ἐλὲς ρογίέοη οὗ [9 θοΟΚ 

.18 τοσαγσαοά 885 ἔπΐυτο, δηα οὐ οοῦγβα 4}1 {Πδὖ 1βϑι168 οιυἍἝ οὗ 1. 
4τὰ, Το ὀχίγοηι Κμίι}ϑ. Ασοοταϊηρ ἴο {818 βοῆθιαθ {π6 0 ]6 

οΥὗἨ ἰ86 Ἐνϑδίϊομ 18 αΐατθ. Τὴ Βθύθῃ ΟἰΓΟΠ6Β ἈΓΘ ΤΟρ γα θα 89 
Β6ύΘῇ ΘΠ υΣΟ 68 07 υὐειος Ἡ ΞὨΙΟΝ εὐ δὸ Τογττηθα δῇοσ {πΠ6 ,3,γϑέ τεδατγτεο- 
ἐΐοη, ἀπα ἰο [86 πὶ 186 ᾿πϑίγαοίϊοη νγα8 ἰοὸ δ6 ρσίνϑθη : δῃηᾷᾶ [86 ἴῃ αυϊοκ 
Βιισοδδϑίοι Ὁ] οὐ [Π6 ΟΥΠΟΙ ουθηΐβ {μαῦ ΔΓ6 ΠΟΘ. 

ΟΥ̓ {686 ἔουγ βοιϑηηθβ {Π6 ργϑίθυι δῦ δηα {86 Θομ πυοαΒ ΔρΤΘ6 ἴῃ 
τορδγάϊηρ [86 ὈΟΟΪ 88 ἃ σοἰδίϊομ οὗ βιυοοθβϑῖγα ουϑηΐβϑ ἔγοτα (Π6 Επ|0 
ὙΠ6ὴ Ὁ ψγὰθ τυ θη, θὰ (ΠΟΥ ΟἸΕΥ 88 ὧο {ῃ6 ἐεγηιίπς αὐ 
ϑοπιθ 0 οχρουπά οἡ {μ6 σοπέϊπμοιϑ βοῆθιηβ 6] ον {μπαὺ {μ6 Ῥοοκ 
ἴδ 68 ἃ ἤϊέοταϊί ““ πγβῖ γϑβυσσθοίοη," τ ἢ116 οἴμοτθ ἀο ποῖ, 

ἼΠ6 δίηιρίε {ιξωγίϑέ Υἷαν αἰυϊάοα ἴῃΠ6 ὈΟΟΚ, δηὰ βυρροβο (ΠΚῸ 
Ἰγοηθυβ 8πα ΗἸρΡΡροΪ γῦι8) δὴ ἱπίογναὶ οὗἩἨ υὑπιηαυκοά ἰϑηρσίῃ Ὀούνθοῃ 
1:6 ἔνο ραγίβ. Τῆι 18 ἀνοϊ θὰ ὈΥ {πὸ δχέγοπιο Κμέμτὶδέθ, ΠΟ ΘΑΥΤΥ͂ 
ΟΠ ““ {86 {π]πρ8 {πα΄ ἀΓ6 ἢ 10 ἃ μηθ ἤθη {86 ργθβθηΐ ομυγοι, ρα μοτοά 
οἵ 98 1)718 δπὰ ("6 η0}168, 8[.8}} πὸ Ἰοῆρο Ὀ6 οπ {μ6 ϑασγίϊ, θοῖπρ (10 88 
ὈΘΘη 8814) τη846 ρασίδκουβ οὗ α ἢγβί γθϑυσγθοῦοη, δηΐουῖοσ ἴο ἐλε ἢτοὶ 
ΓΟΒΌΓΣΓΘΟΌΟΙ οὗ ΟἤδΡ. Χχ. 

11 ναϑ πού Ἰηΐεηαρα ἰοὸ ἀΐβοι 85 ἴΠ6 86 τηοᾶδβ οὗ ᾿ηἰογργοίδθοῃ, οὐ ἰο 
ΒΏΟΥ͂ δύ ΒΡ 1ν]ΒΊ9π8 οὗἩ ΟΡΙΠΊΟη ΤΩΔΥ δχὶδί, θα ΟἿΪΥῪ ἴο ροϊηξ ουξ 
186 σΘΠΘΓΑΙ αἰβυ] ΠΟ 0Ή8.} 

ΑἸ ουρἢ τϑηΥ Ῥαγίβ οὗ {π6 ΑΡοσδίυρβθ δ΄ πϑοθββα τ ]Υ ΟὈΒΟΌΓΕ ἴο 
8, ὈΘοΔΌ86 {Π6Υ οοπίδιη ὈγΘαΙοἴ1οη8 οὗὨ ονθηΐδ 8[1}} δαΐασο, γοῦ Θπουρῇ 
18 ΒΌΒΙΟΙΘΠΟΥ ΟἷΘΑΓ ὕο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἴο τ18 {86 τηοβὺ ᾿ηρογίαπέ το ἴουΒ ἴῃς 

Ῥ Ὧγ. Υοοάπομδο᾽Β ἰγαπβίδιΐου οὔ [88 ΑΡΟΟΔΙΥΡδΟ, ΡΡ. χἱΐ.---- σὶχ, 
3 βε6 Ὧχ, Ἡθδνϊάϑομ  [πιγοἀποιίοῃ, 11, 618, 619, 



Οἡ ἐδο Δοοκ 9} ̓ ἰουοϊαξίοη. 639 

εἰγιοίίΐοη. ΤῊΙΘ ὈοΟΪς 18 0 18 Ὀγοοίβοὶν τ μδῦ [86 ργορἤβοῖθβ οὐ {6 
ΟΙὰ Τοβίδιηθηῦ σοῦ ἴο {π6 76078, ΠΟΙ 18 1ῦ ἴπ ΔΗΥ͂ ἰδρτβϑα [ΠΟΣΘ 'π6Χ- 
 σΆ0]16. “Νὼο ργορἤθοὶθβ ἱπ ἴπΠ6 Βδνβίαϊίομ οδὴ Ὁ6 τποσὸ οἰουάεά 
συλ! ΟὈΒΟΌΓΙΥ, ὑπδη (Πα ἃ ΟἸΣ]α δῃου]α Ὀ6 Ὀοτπ οὗ ἃ ρυτα ΥἹγρίῃ --- 
{δαὺ ἃ τροσία] βῃου!α ποῦ 866 ΘΟΥΤ ΡΌΟΗ --- [δῦ ἃ ῬΟΣΒΟῚ ἀοβρίβοα δηᾶ 
ΤυτΘΓΘα διηοηρ τηδἰ οἴδούουβ βῆου α Ὀ6 ΘβίδὈ]} ]Βῃ6α ῸΓ δνϑσ οἡ 116 
ΤὨτοπο οὗ αν, Ὑ οἵ 811} {86 »έοιι ὕδιο Ῥτθβεσνοα ἢ15 (11 ΘΠ ΕγΘ 
δι Πλ1 480 411} {8686 νγοῃ 6 Ὁ], Δηα, ἸΏ ΔΡρΘΆΓΑΠΟ6, ΘΟὨ ΓΔαΙΟΙΟΤΎ ἰη ΕἸ τὴ8- 
ἰϊοη8. Ηδὸ Ἰοοϊκοα ἱηίο {86 ΠΒΟΙΥ ὈΟΟΚΒ ἴῃ τ Β]οἢ ΤΠ6Υ ποῦ οοπίαϊηοά 
1 ΤΟΥ σΘΠΟ6; δηᾶ Μ1ΓῸ δὴ 6Υ6 οὗ ραϊ!οηΐ οχροοίδίϊοῃ “ ψαιϑα [ῸΓ 
{86 οοηδβοϊδίϊουῃ οὗ 18γ86]. 68, 1π {Π6 Β8πι6 τυ δΏπου, ἰοοἷς Ρ ἴο {{Π|Ὲ8 
ῬτΟΡΒΘοΙοΒ οὗ [86 Αροοαῖγρββ, ἔοσ [86 [Ὁ]} οοῃβιυμηπιαίίοη οὐ {π6 στοαῦ 
Βοβοιια οὗ {86 ἀὐοβρεο]; πῆθῃ ΟΣ ΒΟ ΔΗ 5}.4}} ΠΠΔΠῪ ῥγανα}} ΟΥΟΣ 
411 [16 σοΥτροπΒ οἵ [16 σου]ᾶ, ἀπά 6 ὈπΊΎΘΎΒα ΠΥ δδία Ὁ] 186 α ἴπ 118 
επἰτηοδί ρα. } 

1. Οἱ ρίπ᾽ Εἰχροοϊίοι οὗ (80 Νοῦν Τοδβίδηγοαηϊ, νοὶ]. 11. τὰ, 438. 



π--- ὃ ἑ κε 



ΑΡΡΕΝΘΏΙΧΣ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΥΒΟΕῈΒ ΟΕ ΤῊΝ ΕἸΒΒΊ ΤΗΒΕῈ ΟΟΒΡΕῚ,Α. 

1. ΤῊΔΤ' (μ6 Θοβρεῖβ οὗ Μαίίδον, Μασῖς, δὰ Τιῦϊο, βου! οοπίδίῃ 
ΒΟ ταποἢ γοσθαὶ ἀργοοιμθηῦ, δπαὰ γοὺ ὑμπαΐ ἱπογθ βῃουὰ δχὶβϑὺ βιιοἢ 
Βίσ Κηρ αἸἜΓΘΠΟΘΒ 88 ἈΡΡΘΑΣ ἴῃ ἴΠ6 ὈΆΓΆ]]6] δοοουηΐδ οὗὨ [686 {πγθ6 
Ἐσνδηρ 6 1818 πθ ΠΟΥ τοϊαΐα ἢ 6 βᾶπιθ αἸΒΟΟΌΓΒΟΒ ΟΥ̓ ΓΥΔΗΒΔΟΙ:ΟΏΒ, 18 
κα γρὲν: ἃ τηοϑὺ ΣΙ ΔΓΚΑΌ]6 οἰγοιυμηδίδηοθ. Ἡρθῆσθ βανυθγα]ὶ διηϊποηΐ 
ὙΥΓΙΙΘΥΒ ἤανο Ῥδθη ἱπαποοα ἰο ἀἸβοιββ {Π18 β'ριϊαῦ ἰδοὺ 1} ρταδῦ 
ΔΌΣ δηά δαυ8] Πρ ΘΩΘΙΥ : δπα δἰ Ππουρσῇ {6 ἰαβυϊ πο 68 ἘΠΕ 6 
Βᾶνϑ ἴἰο {π6 ροῃυϊθηθ88 δηᾶ δ Π ΘΠ ΙΟΙΥ οὗἩἨὨ ΤὯη6 (ἀ08ρ618 ἀγα 80 οἶθαῦ 
Θη4 ἀδοίβῖνθ, 88 ἰο ἰδανθ πὸ ἀοιδῦ ἴῃ {πΠ6 τηϊπᾶϑ οὗ ργίναίε ΟΠ ΓΒ 188 ; 
γϑῖ, βίῃοθ γδυϊοιβ Ἰθαυηθα τηθπ πᾶνα οἴεγοα αἰβογοηῦ ΠΥ ροίῃ 6868 ἴο 
δοοουηῦ ἔογ, ἀπα Ὄχρ]αίη, {Π686 Ῥῃθηοιαθηδ, [6 ΔυΪΠΟΥ νου] ἃ ἀθοπὶ 
818 ἰδθουγβ υϑσῪ πηρογίοοῦ, 1 Π6 βυξογοα Το ἴο ρᾶ88 Ὡπηοὐϊοοα, 
ἘΣ Ρῥυϊηοῖραὶ Πγροίθοβοβ ἤᾶγα Ὀθ6ὴ οἴετγοά, ἴο δοοοιπῦ [ῸΓ {ἢ 686 

ψ Υθα] β᾽ γα] αν 168 Δηα οσοδβιίομαὶ αἰ ογθηοοβ θούσψθοῃ {π6 ἢγϑὺ {ἢ γθο 
Ἐνδηρο] θίϑ; υἱΖ. 1. Ταῦ ὁὴ6 οὐ ὕνο οἵ {π6 (ἀοβρθ]8 ψσθ ἴάκθϑη 
ἔγοια Ὡμποίπου ; 2. Τμαῦ 4}} [γθθ σγοσθ ἀδγινοὰ ἔῸπι βοπηθ οὐἱρίηαὶ] 
ἀοουπηχομῦ οοηπιοη ἴο {86 Εὐγδηρ ] 188; 38. Ταῦ ΠΟΥ πο 6 ἀογινοά 
ἔγοια ἀθίδοῃθα παγγαΐῖνοβ οὗ ραγί οὗ (16 Ὠιϑίοσυ οὗ οὐἿ ϑανιουῦ, σοπλ- 
τηπηϊοαίοα Ὀγ {π6 Δροβί]6β ἴο {86 ἢγβί δοηνογίβ ἰο (τ βιδηιν ; δηά, 
4. Ταῦ ΤΠΟΥ 66 ἀοτγνοα ἔσο οὐδὶ ἰγαάιοη. Ὑγ8 β888}} Ὀγ] Η͂Υ 
Ββίαίθ μΠ6 ἀγρυμηοηίβ ἰμαὺ αν Ὀδοη οἴἴετοα ἴογ δῃὰ δρδίηϑὺ {π686 
ὙΔΓΙΟῸΒ ὨΥροΟύΠ 6868. 

11. ΤῆΘθ ΕἸΒΒΤ δη4 τηοϑὺ ΘΟ ΠΟΠ]Υ͂ τθοοὶ γα ορίπῖοῃ δα8 Ὀ6θη, (ῃδὲ 
ΟΠ6 ΟΥ̓́ οὗ {μ6 ἢγϑι (ἤγοο Εὐναπρο 1588 ἢδΔα σΟρΡΙΘα οΥ δου αροα ἔγοτα 
{Π6 {π|γ, οΥὙΎ ὁπ6 ἴγοια {μ6 οἶμοσ ὕνο. Τῃυβ  οροὶ οπαδανουτοα ἰο 
βου {μαὺ Μαγὶκ παδάθ τι86 οὗ {86 (ἀοβροὶ οὗ 01κ6, πα {μαὺ Μαῦμον 
ἄγον ἔγοτη Μααν δὰ 10κ6.1} Ο,ωτοίιι5, ΜῈ}, δθοη, (ὐα]μλοῦ, ΥΥ αἰβίδιη, 
ὙΝοϊβυ5, θτβ. Οσοη δπα Ηδγνοοά, δηα οἰ γ8, αοσ Αὐρυβίϊπο, ἤδνο 

. αὐϑοιίοα (μαὺ Μαῦΐκ 88 δὴ δριζοιαῖβοσ οὗ Μαῦθονγ. (ἀὙ ΘϑΌΔ οἢ}3 δά 
Ὧν. Τόσβοι 5 μαννα τηδιηἰδιποα (μαὲ ὈούΒ Μασὶς δηά 1ωυ]τα Πδὰ βθϑὴ 
Δα οομβυ 6 {π6 (ἀοθροὶ οὗ Μαείίμεν. Ηὺυρ πὰ8 ἀείδμάθα [ῃ8 

 ΨοροΙ, ἅδον ἀΐα Ἐπιβιθυτρ ἀοΥ ἀγοῦ ογβίθη Εὐυδηρο θη (οη [86 Οὐ ρίη οὗἩ [80 ἤγβι 
ΤΉγοο (09ρ6Ϊ8), ἴῃ ΟΔΌΪΟΓ ΒΒ ΦοΌΣΩΑΙ ΠΣ δαβοσίοβοηο ΤΒΘΟΪορσίδοι Γἀϊοσϑίαγ, Βαηά 1. δίυςοκ 1. 
Ῥ. 1. εἰ 86. 

: ἀποούβομ, ἴῃ Καϊπδο} 8, Ἐυροσ δ, δὰ ΨΟΙ Βα β6η 8 Οοτητηθηϊαθίοποβ ΤΠοοΪορίοδο, 
ἰοηι. ἷ, ΡὈ. 808. εἰ δε. Οὐ ΒΌδο ἢ ΒΒ Ἀγροιμοϑὶβ νγδϑ σοίαϊοα Ὁ Κορρε, ἱπ ῬοῖῖβΒ δῃὰ 
Ἐυροτ 5 Β.]Οσα Οοταπηοπίδισπαπιη ΤὨΘοϊορίςαγα, ἴοτα. ἱ. ΡΡ. 55. δἰ δεφᾳ. Αὐηπῖοῃ ἀ6- 
(οπἀοὰ ΟΥ̓ ΒΔ ἢ 5 ΒΥΡοι μοϑβ, απ αἷβδο σοῃϊοπάοα [μδὺ [μι τηδὰθ π86 οὗἩ 6 αγθοκ νὸγ- 
ϑίοη οἵ δι. Μαιον 8 αο5ρο6}, ν᾿ Βῖοἢ μο οογτοοϊοα δηὰ οπϊαγροά. ἰβϑογίαιτίο ἀθ 1λιοᾶ 
σῃηοηἀδίογο Μίδμθὶ. Ετδηρο,, 180ὅ. 410. : 

3. Ῥιβοοῦτθθβ οὐ ἴδ6 ΕῸῸΣ Οοθρεοῖδ, Οχίογά, 1778, ἀϊο.;; ΟΥ̓ΥΟΪ, ἱ, οὗἨ τ. ΤΟΝ ΏΒΟΣ 
ἽοΙ 8, ΡΡ. 1---278. 

Υ01,.. 1Υ. τΊε 



β42 Οη ἐλε ϑοιγοοβ 9 ἐλς γεὲ Τγεο Οὐ δροῖε, 

ορίῃΐοι ἐπαὶ Ματῖκ μδᾶ Ὀαδίοσα πἴτὰ ἰμ6 ο5ρΡ61] πυϊθα ὉγῪ Μαέον 
ον {π6 ὁ} ἀνθ] ηρ ᾿ῃ ῬΑ] βεποὶ, δηα {μαῦ Τῦκο πηδᾶθ υ86 οὗ {86 
(ἀοβροῖβ οὗ Μαίμον δὰ Μαυκ. ὅ ι]οῦ δϑτταθα ὑμαῦ Νίαγε ἔγβδπθ- 
ἰαϊεα πο σοῖς δὰ θη]ωσσοᾶ (6 ϑυσο- Ὁ] 4λιο (ἀο8ρ6ὶ οὗ δαιον; 
{πᾶς (818 ϑυτο- Ο Βα άαιο (ἀοβροὶ, οπϊαυροα 1π ΤΩΔΠΥ ΡΪδο68, οἰ ΠΟ σ ὃγ 
Μαδῦμον Βιτηβ6] ἢ, οὐ ΟΥ̓ Οἴου τηϑη πψοσυίῃΥ οὗ ογεαϊῦ, νν88 δι 56 απ 6 ΠΕῪ 
γα] αἴθ ᾿ηΐο σοῖς οι μ ον Ὀγ [86 Εὐνδηρο ϑὺ ΟΥ δοπια οἴ σὺ ῥϑύβοῃ ; 
8δηα ταῦ ΛὉἘ86 αὙτθαῖκ ἰσαηβ᾽αῦογ οοπβ 64 [π6 ἀοβροὶ οὗ Μαγκ.5 ϑίοιτ 
Θηἀθανουγοα ἴο ρῥγονα {πῇ {π6 αοΒρεὶ οὗἩἨἁΜαΥΪς τγὰβ {Π6 Βουγοθ ὑγἤθπος 
Μαίμον δηα 1Κ6 ἀογῖνθα τηδίουιαίβ ἴον {ποὶγ (ἀοβροὶβ. Βυβοδιησ 
885 ΟΥ̓ Ορϊηΐοη {πὰὶ ΜαΙΒΟΝ δη4 Μαγῦὶς οοιαρι]οα ἴτοα 1.6.5 
ΘΔΌΠΙΘΥ ταδὶ δ᾽ η8 Πα (86 οαρ6]8 οὗ Μαίμον, Κ6, δηα “οἴη, ἀγα 
ΔΌ ΠΟΘ ΠΟ δηα ἱπάἀοροηάθπῦ παυγανοβ; ὑπαῦ ΜαΓΚ πιδάθ ὑ86 οὗὨ {Ποδ8 
Ὀγ Μαιδον απὰ Τὰκο; δηά {παῦὺ 1[πΠ6 ρῬαββᾶρβδβ, ποῦ ἰο Ὀ6 ἐουπά ἴῃ 
ΘΠ ν οὗὨ (μ6βθ, θοῦ βυρρ] δα ὈΥ Ῥαΐοσ, ὑπάοῦ ἢο886 ἀϊγθοϊίοη Βα 
ψτοΐοθ. Απά, ᾿ΔΒΕ1γ, Ἀ,Β86ὴ8 δγμηβ ὑΠπαὺ {Π6 ἀργεοαθηΐ ἀπα 6119- 
δοτοοιηθηῦ Ὀδείνοοη {86 (ἀο8ρ6]8 οὗ Μεαίίμον δῃηα Μαγὶ ἀγα βυ ἢ οἴ θπαγ 
δοοοαηΐρα ἴον, ὈΥ βαγίηρ, αἴϊαν (Π6 δποϊθπῦ Εδίμογβ, (μα Μασὶς οοτὰ- 
τος ἢ18 οβροὶ αὔοῦ ἐμαὶ οἵ Μαιίμον, δηα αἴζογ [26 ῥγθδοβῖηρ οὗ 

οἰογ.: Νοῦ ἴο ἀνν6}}] ἀροῃ {πΠ6 υποογίδιηΐν οὗὨ {1688 νατίοιιβ ἔγρο- 
1Π6868, 4}} οὗἨ ψΒΙΟμ ΑἸΠῸΓ 88 ἴο (π6 ροϊηῦ σ πῖον 88 [Π6 οΥγἹριηδὶ 
ὙΤΊΓΘν, δηα ΠΙΟΙ οὗ {μ6 Εἰναηρο 188 γγογο ΘΟΡΥ Βί8 ΟΥἨ δστάσογθ, (μ6 
ΟΡΙΠΙΟπ ᾿ ΒΙΟἢ ΠΟΥ γΟΒΡΟΟΙ γΘΙΥ τὰ ἀοβισηθά ἰο δαγοοδλίθ 18 οοῃπέγα- 
αἀϊοίοα Ὀγ {π6 (Ὁ]]ονσιηρ; τ οἰ ΠΓΥ ΘΟΠδΙ ἀθ γα [1088 :---- 

1, Τῇλον οοιϊὰ λαῦε πο πιοίϊθ6 [0 οοργίπρ᾽ ὕγοπε δαοὶ οἰδλεγ. 

“ ΕῸΥ, 88 οϑδοὺ δοκηονιοαροα [86 ΔΌΛΟΥΣ δη γογϑοὶυ οὗ {(Π|0 οἴδογβ, τ βθη ἐδοῖν 
ΠΑΓΓΑ ν65 6ΓΟ ΚΠΟνΏ, ΠΟΥ σου] ποῦ πᾶνα ὈΘΘΏ 80 ΔΌβιισα 88 ἴο γσερθὰῦ πῆδὲ δὴ 
ὈΘΘῚ ΑΙΡΟΔΑΥ τἰρθγ ἰοΪὰά. Ηδὰ (86 Υ ἰδθ πχειιίθη ΠΠΡΟΡΕΙΣ Ὑ᾽ ψΠ} Κποσ] θρε οὗ 
Θαοῖ ΟΥΒΟΓ᾿Β τσ τ ρδ, 1Ὁ 18. ργΟΌΔΌΪ6, πϑγ, 1ὑ 18 αἰπιοϑὲ οογίδίη, (δας ϑδοῖ δα Ὀϑθαᾳυδης 
Δα ΠοΣ ουὰ μανα δοὺ ἀνῇ ΟὨΪΥ, ΟΥ δὖ ἰϑαϑὲ οἰνοῆγ, υθαῦ δ18 ργθάθοθβδβϑοῦβ μιδὰ 
Βαρροηρὰ ἴο οἴηϊϊ. Τὸ γορϑδὶ ἴῃ βιιβίδποθ, Ὀυὺ ἴῃ ἀδδτθαι πΟΓ8, Ὑπλὺ δηοῖβεσ 
δ βυβηοϊθη γ το], πχϊσὶε μαᾶνα Ὀθθη ργδοιβοα Ὁ ἩτΟΥΒ Ὑ80Ὸ να] υθα {πη βοῖνο9 
ὍΡΟΙ ὑδποὶγ ῥοῦ αν δύγ]6 οὐὗὁὨ ὀχ ργϑβϑίοῃ, οὐ ὑβοὶγ ουγῃ πηοᾶδ οὗ οοτορ!]αἰοα. ΒΒ ἴο 
ΘΟΡΥ͂ ἴΠ8 ὙΟΥῪ ποτὰδβ οὗ δηοίμοσ, τ μο86 δοοουηῦ γ6 ἀ0 ποΐ πηϑδὴ ἴὺ ϑυρογβθάθ, δπὰ 
ἴο ἱηἰχοάμοε (δ6πὶ ἰπ [6 ΨΘΥῪ 8Β816 ΤΔΔΠΠΘΙ, 18 δὴ ἰἅ16 δηὰ βυροσγῆυουδβ ἰδδὶς, νι ϊοὰ 
ὯΟ τηδῃ ἰπ 18 86η865 ψου ὰ ΘΥΟΣ υπάογίακο Ὑδαΐὲ ὑΠ6 ἔτο Ευδηρο! !βίβ, δι. Μανγς 
δηὰ 8... Π0Κ6, το πόσα ποῦ ΘΥ6- ὙΠ 68868 ΟὗὨ [6 ἔλοίδ, δηὰ πραγὰ ποῖ [86 ἀἰδοοῦγβοθ 

1 Ἡὰυ;»Β [πιγοἀποιίοη ἴο 86 Νονν Ταβίδιηθηϊ, ἐπ ἰοο. [8 17. δοῳ. οα. 1847]. 
2 Ἰρϊά, νοἱ]. ἱΐ, ὑη. 152---185. οἵ Ὠγ. Ὑ αἰ Β Ἰγδῃβ]δίίοη : [18 παυϊῃρ Ὀδθὴ δχϑουϊθα ἔγοσα 

Ηυρ8 ἤγοὶ οἀϊτίοη, 1π6 Ἰοαγποὰ ὑγϑηβ] δῖος οὗ γ. β΄ ἢ] οσταδοθοῦ Β Οὐ εἶς] Εδδαν οὐ ἴδ 
αὐοβροὶ οὔ ὅ8ι. 1ικὸ πα8 ρίνθῃ δὴ διϑίσγαοϊ οὗ Ηυρ᾿ 8 Βυροῖβοβὶβ ἔγοστι ἰδ βεοου ἃ εἀϊξέοα 
Ῥπθ] δ μοὰ ἰη 1821, ΤΙΤηϊτοἀποίίοῃ, ΡὈΡ. χον]]).---οχν. 

5. βεῖ]ον, Ὀιββοσίδιϊοηθβ ΠῚ, ἀθ ὑθιηροσο οἱ ογάϊπο χαυϊθυ8 ἰσία ΕὙΔΉ ΡΟ} 6 Ῥγίοτα οδηοηΐςα 
βου ρίβ βηῖ. Εγ]δηρεο, 180ὅ--6. 4ϊο. 

4 ϑίοιτ, Ὠ᾽ββοσίδίίο ἀ6 ἔοηΐθ Ενδηρο)ίόοστπι Μδιῃροὶ οἱ Ταλοβο, ἰη Και δ 6} 9 Βαροτγιὶ ε, ἀπ ὰ 
γε υβθη Β Οὐπηπιοηϊίοη 68 ΤΠοοΪορίοδο, ἰοπι, 11]. Ὁ. 140. εἰ δϑῳ. 

δ Βυβοβίηρ, Ηδγιηοηΐο ἀογΓ Εδηρο ἰβίθη, ΡΡ. 99. 108. 118. εἰ δεφ. Ἐαΐπδε}᾽ 6 Οοζηγωεῃ- 
ἰΑγ8 ἰῃ ΓὈγο8 Η! βιοσῖοοβ Νονὶ Τοβίδιηθηϊὶ, ἴοπ. . Ῥτοίδροι, ΡΡ. 1---8. 

4 βαπηΐοῦ, ΌΣεθογ ἀϊθ Ου 6] 160 468 Εὐνδηρο] 8 ἀ68 Μάδγουθ, Βογϊϊη, 1897. ϑνο. ΤΒῸ 
δ ΌοΥο ποιίςο οὗὨ δι ογβ ΠΥΡΟΙ 6818 15 ρσίνοη ἴγοιῃ (86 (Ἰγτδιίΐδη ΕΧΔΙ ΠΕΣ, οσὨ Οδυτοῖ οἵ 
Ιτοϊδπὰ Μαραζίηο, νο]. ἦν. ῥ. 889. 

τ Φδηβϑθηβ, ΗἩογπηοπουίαιο ϑδ'δσγόο, ἕοτῃ, ᾿ΐ. Ὁ. 11. Ῥασίβ, 1828. 8νο. 
δ. 4761 [Ὁ]]ονν ΔΈΟΣ ΤΙ ΟΓ, Δη ἃ ΘΟΡΥῪ ἴθ6 δυδείδηδο οὗ εἶθ βοσουπηὲὶ ἴῃ Οὐδο πογάς ἴ 

ΤΆΔ ἰδ ΤὨΥ͂ ΟὟ, δ ἃ ὈΘΟΟΙΊΒ ΓΟΒΡΟΠΒ1816, ἃ8 ἃ Βοοοῃα υλΐῖπαβδ: Ὀαὶ ἰ1 ἐκ Κοὸ Ἠΐθ ΥΟΥΥ πογὰϑ 
ΤΩΥ͂ Δοσουηῖ ἰΒ ΤΟΒΟΙΥΒΌ]Ο ἱπίο 18, δὰ ἰΐ 18 81}}} δῦ Ομ ταδί οῃγ.᾽ 



ΟΝ ἐδε ϑοιγοῦδ Οὗ ἐδ γεὲ Τῆγοο Οο4ρεῖϑ. 6048 

οὗἨ ΟἸ γῖϑὲ ργοποιιποθά, τοδί (ΒΘ. ὩΘΑΥΪΥ ἴῃ [86 βαῖηθ σοσὰβ ὙΠ ἐμοβα ἩὮΟ ἬΘΙΘ 
δοῦν ργοβοηῦ, ὩΡΡΘΔΓΒ ἴ0 6 [0 ῥὑσόνθ ὑμαῦ {πῃ6 παγγαίίνοϑθ οὔ 4}} [Ὧ6 τ Ώ68868 
Ῥουίδουγ ἀρτοθὰ; ὑδαῖ ψμαῦ ὁπ6 τροΐθ οἰ μβοῦβ δαᾶ 1014, ἀπ θδοῖ Ῥγθοῖβοὶγ ἴῃ 186 
ΒΆΓΩΘ ΙΏΔΏΠΟΡ. ΤῊ6 Μ|ὴ65865 ΠδΔὰ 8}} ἰαΚθὴ βΒυο ἢ οασα ἤο γϑιθη ον, ΜῈ ταϊπυΐθ 
Θχϑοίηβϑδ, ὕπὸ ῬΥΙποῖρδὶ αἸϊβοοῦγβοβ οὗ {μοῖν Ιῴογὰ, δηα ἴΠ|6 οσσαβίοῃβ οἡ Ὑ οἷ ΠΥ 
6 γ6 ϑρόκδη, δπὰ 6,6 80 οἴθη οδ]]θα ἀροῃ ἰο ταρϑαῦ {Ώ 6, ᾿) χω κῖπρ' δ οοηβτστη- 
ἸΏ ΘοηνΥΒ ἴο [86 {Ἀ10}, (μδὺ ἃ ῥγθοϊβίοη νχαβ οὐὈὐδιηθα ἴῃ σοἸαιζηρ {π686 ΡΥ ΟΌΪΔΓΕ, 
ΟΥ̓ νμίοῖ, ᾿Γ πὸ ΟΥΒΟΣ δχδιαρὶθ οὐου8Β ἴῃ [Π6 8ῃ}4]}8 οὗἩἯ ζ.6 που, [86 ΓΟδβοῃ 18, 
Ὀόοδιιβ6 Π0 οἶον γοϊδίοσβ οὗ ἔμποίβ δηῃὰ ἀϊδοουγβοβ ΓΘ ΘΥΟΡ 80 δυο. Νο οἾΒοῦ 
ΤΆΘἢ αν Ρ μδὰ β0 ἢ} ΤΟΓ 8 ἀπα δούϊοηβ ἴὸ σοϊαΐθ ; βυς ἢ γθαῦθηῦ ΟΟΟΔΒΙΟἢΒ ἴο τερϑδζ 
Πθτι ; ΟΥ̓ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ρΟΥΓΘΓΙΪ ΓΘΔΒΟΠΒ ἴο Γαὶδῦθ ἱμ6πὶ τ (ἢ6 βύγιούθδῦ ΒΟΟΌΓΣΔΟΥ, ΟὨ 
ΘΥΘΣΥ͂ ΡΟΒΒΙΌ]6 οοοδδίοῃ. ΒΤοπὶ {818 ΟΔΌ86 1Ὁ ΠΑΓΌΓΑΙΙΥ ἄγοβο, ἐμδὶ [Π6Υ ὙῸὸ τοῦθ 
8.8. ΟΥΡΊΩΔ] Ὑ ΠΏ 68868, Δπ 1 ΠΟΥ τΠ0Ὸ Ὑτοίθ ἴστὸπλὶ (86 ἰδδυϊ ΟΥ̓ Οὗ Βυοἢ τ ΌΠ6Β868, 
ἀρτοοα, ποῦ ΟΠΙΥ͂ θεν ας σ λανηνς Ὀυΐ δἰπμηοβὺ νυ} ]γ. Τθδ ὄχδοῦ δηὰ Ἰἰΐοσγαὶ ἐστ, 
Ὑεγιϊμουῦ Δ] ΟΥ̓ Οἢ. ΟΣΥ ΘΙ 6] ΒΒ θηΐ, 88 ΘαΌΔΙΙΥ ἀδ]νοτοὰ ὈΥ ἰμοῦλ; 88 τ ΒΘ ΠΏ 
ΒΕνΘΓΑΪΙ ρογίδοῦ ΤΑΙ ΓΤΟΥΒ σοῆθος [8.6 βαᾶπι6 ΟὈ]θοῦ, (8.6 ᾿χηαρθ8 1|'θ ὕ} Ὀ6 [86 βᾶζμα ἴῃ ἔΌσιω, 
αὖ ὑπ6 δγϑὺ οὐ βεοοπὰ σγοῆθοιοη." ἢ 

Βαΐῖ, ἔυγίμοσ, “ τἴΠ6 οοργίηρ οὗ ὁῃ6 ὈοΟΚ ἔτοπι Δηοῖ ν 18 ἀ88}}Υ [86 ΓΟβοῦζοο οὐδ ον 
ΟΥ̓ ᾿Ἰρῃόσγδηοα ΟΣ ἱπάοϊθηςθ. Οὗ Ἰσθόγβῆσθ, τ βοὴ (86 ἩΤΙΟΣ 888 Π0 ἰζηον]θάρα οὗἉ [86 
ἔβοϊβ, Ἄχοορὺ ψ]ιδῦ μα ἀογῖνοϑ τοι (86 δαῖμον μοπὶ ἢ6 ΘΟΡΙ6Β : οὗ ἱμάοϊδῃοο, τβθῃ, 
Ὁμπουρ ἢ ΓΘ ΪΟυΒΙΥ ἱπέογπιθα, μα ἰαίκεθ {88 δἰαὐεπιθηῦ οὗὨἁ Ἀπούμου, βίο Β6 Δρργουθδ, 
ἴο βᾶγνα δἰτηβοὶ ἢ (μα ΓπΠουσαῦ δηὰ ὑγου δῖα τ ἢ ψουἹὰ Ὀ6 τοαυϊτοὰ ἴὸσ ἐουτλησ 8Ὰ 
ΟΥ̓ ΣἸΏΔ] παγσδίῖνα. νι τοϑρθοῦ, ἴμοη, ἴο ἴ16 Εὐνδηρο]δί8, αῦονο 8}} ΟἿΟΣ ἩΣΊΟΓΣΒ, 
ὍΘ ΤΩΔῪ ΒΌΓΟΙΥ δδῖ, 1 (Π6Υ Κηδν ποῖ οὗἁ ἃ οογίδιηΐυ τ μδὺ ΤΠ6Ὺ ἀμάοτίοοϊκς ἴο Ἡσγὶΐθ, 
ὙΓΒΥ ἀἰὰ ΓΠ6Υ ἀπαογίακο Ὁ Βαυῦ 1 {86 Καθ ἔτοπι {μεῖν ονῃ τθοο θύοι ΟΓ δἢ- 
αυϊνῖοθ, ὮῪ βιου ἃ ΤΆΦΟΥ ΘΟΡῪ ἔγοχῃ ΔΩΥ͂ Οἴμοσ ροσβοὴ ὃ [{{8Π6Ὺ ᾿δουρ ιῦ ἃ ὩΘῪ ὨΔΓ- 
Γαϊνο Ὑ85 ψϑηΐϊθα, ὙὮῪγ βιό ἃ ὑΠ6Υ ΟΟΡΥ ΟὯ6 ὙΦΙΟὮ γ͵88 ΔΙΤΟΔαγ ἴο 6 βαεὰ ἢ [1 
ΤΠΟΥ ΔΓ δβιρροβϑα ἴο Βᾶνα ὁορὶ θα ἐχουσᾷ ἱρποόγϑηοθ, ἩΔῪ αἀἰάὰ [ΒΟΥ Ῥχθϑυτθ ἴο αἰΐον 
δνϑῆ ἃ βίησία ποσὰ ὃ [ΙΓ ΠΟΥ οορὶοα Γπγουρἢ ἰπάοίδηοο, {Π6 ΨΘΥῪ βᾶτὴθ ἱπάοϊθησθ 
ψνουϊὰ ἀου 1688 Βανα Ἰοὰ ὑμοὰ ἴο ΘΟΡῪ πογὰ ἴὸν πογὰ, τυ] ἢ 18. πη} ΙΏΟΣΘ ΘΆΒΥ͂ 
ΤΠ8ὴ ἴο ΘΟΡΥ ὙΠῸ νασιδιοηβ, Ὁ νΒ]οἢ 1ῦ ΠΘνΟΥ οδη Ὀ6 ρῥγεϊθηἀθα ἔπθν πᾶν ἀ0η6 
ἔὸσ τ ῺΥ [1Πη68 ἰοροῖμογ. [ Κπον Ὀαΐ ΟΥ̓ 006 τηογὰ βαρροδίτοἢ, ὙΓΠΙΟΒ οδπ Ὀ6 πιδά6, 
δηά {παῖ 18 80 ἀἰΒδοπουγα 6 ἴο (06 Ενδηρο  ἰβίβ, (μαὺ 1 (ΕΚ ὯῸ βίῃοοσε ΟἸσίβείδη 
οουϊὰ Ὀ6 ἱπάυορα ἴο τηδῖζα 1. [0 ἰβ [8}18: --- Ταῦ (ΒΟΥ οορίθα, ἱμάθρά, ἱΒτουρὰ Ἰσηο- 
ΥΆΠ66 ΟΓ ἱπάοΐρηςο, οὐ ὈοΙ, Ὀὰὺ ἰπβογίβα β]ρθῦ ΔΙ του !οη 8, 85 ΤΒΘῪ πϑηΐ ο, [ὉΓ ἰἢ9 
ΡΌΓΡΟΒα οἵ αἰβσυ ϑἱηρ᾽ ΟΥ τοῦτο ΠΕ {8εῖν τποὔ5. ϑ5'8Βου ὰ δὴ ΘΏΘΙΙΥ ΘΥΘ Θ᾿ ῬΓΟΒΆπι6 ἴο 
ΒΑΥ͂ [818, ὉΓ ΒΌΧΕΪΙΥ ΠΟ ΟΥΔΘΣ νου ]ὰ δᾺγ ἰΐ, [0 ἷπὶ 1 νου]ὰ ὈοΟΪΑΪΥ τορὶγ, {μδῖ, 1ἢ 80, 
180γ ὙΟ͵6 ὙΘΙῪ δ Κασαὰ δηαὰ ὈΪ ΟΣ ηρ᾽ ΘΟὨ ΓΙΝΘΙΒ: ἴῸΓ ΠΟῪ ΙΕ ΓΘα 80 ν ΣῪ 1116, 
{δῖ ΘοΟρΡγίηρ Β48 Ὀ66 ἢ ΚΘΠΘΓΑΙΪΥ ἱπηραυΐϊθα ἰο ἴΒοτῃ : δῃὰ γοῦ ΒΟηιΘἰΠ168Β 80 Πα ΒΟΥ ΘΙΪΥ, 
ὑμαῦ {πον ΑἸ θσομοοβ αν Ὀθθη, νι ουῦ τϑάϑοη, ἱπάθοα, Ὀὰῦ ΒαβΌγ, τορασάθὰ ἃ8 

 ΟὨ ΓΔΑ] οὐ] Οἢ8.,3 

2. ἢ ἄρε9 ποὶ ἀρρεαν' ἐλαέ ἀπν 97 ἰλο ἰδαγποαά ἀποῖϊεπέ Οὐγιβίϊαη ιυτιίετς λαα ἃ δι- 
»ϊοίοη, ἐλαΐέ οἰἰλον 7 ἐλ6 γέ ἑλτος Ἐσυαπροἰϊδίς λαα δόεη ἰλ6 οἰλεῦ Οοδρεῖς δοΐοτδ ὧδ 
εὐγοία ἠΐδ οιση. 

ΤΟΥ δαν, Ἰπἀοοά, “ {π8ὺ θη ἐπα ἰδγθο βγδι- σι θη (ο8ρ6 185 Δα Ὀδθη ἀε]νοσοᾶ 
ἴο 8}} τβθῃ, {μ6 0 σογα αἷβο Ὀγουρσῃὺ ἴο 50. Φοδπ, ἀπά τῃδὺ 6 οοπβυηλθὰ (86 γαῖ οὗ 
186 ν πδγγδίίοη ; Ὀυΐ βδ1α, (πδὺ Β6ΓΘ ΓΘ δοιηθ [δ ησβ οἱ ἰοα ὈΥ ΤΠοτὰ ἩΒΙΟὮ ταϊσῃῦ 
6 ῬγοβιΔΌΪΥ σοϊαἰρα :" ΟὟ, “ [8αὲ 6 Ὑγοίθ ἰδδῦ, Βυρρ γίηρ ϑοῖὴβ ὑβίηρβ πιῖςι παὰ 
Ὀδθη οὔ [6 ὈΥ 186 ἔσο νδηρο 818." ΤῸ τηλοῦ ΠΟ Οὔμογβ, Ε ΒΘ Ὁ 9 ὈΪΒΒΟΡ 
οὗ δ βαγϑὰ ὃ, Εριρῃβηϊυβ., ΤὨθοάοσα οὐὗὁἨ Μορϑαοβίία ὅ, ἀπὰ “6 γομΊ6 5, Ἔχ ΡΓοδ8 ὑΠ6π}- 
Βοῖνϑβ ἰὴ ὑῃ 8 ἸΏ8ΠΠΟΡ. Τονδγὰβ [Πα οἷοδα ΚΝ ἴουγ ἢ οοηΐυΓΥ, ᾿μἀορα, ΟΥ ΘΑΓΪΥ ἴῃ 
86 8, Αὐυρυϑιίϊηςἷ βιιρροβοά ἰδαὺ {86 ἄτγϑυ ἴγοθ Ενδηρο δ8 ΘγΘ ποὺ ἰού} ]}]}Υ 
᾿σῃογδῃῦ οὗ Ἔδοὶ οὔδμοχΒ Ἰδθουγθ, ἀμὰ σοπῃϑβιἀογοα Μασ 8 σο8061 88 δὴ δυυϊαρτηθηΐ 

1 ΝΑγεδ᾿Β ΨΌΣΔΟΙΥ οὗ [πΠ6 Εὐνδηρο  ἰβίβ, ΡΡ. 383---85. Σ Τυϊὰ, ὑῃ. 168---170. 
85. 866 [Π6 ρδεέβαραβ ἔγοιῃ ΕΌΒΘΌΙΒ ἴῃ Ὠγ. 1 γάπογ᾿ 8 Τ ΟΥΚΒ, 8γο. γο]. ἰν. Ρρ. 2326, 227. ; 

4ϊο. νο!]. 11. Ρ. 369. 
4 Ιθϊ4, ϑνο. νοϊ]. ἰν. ΡΡ. 814, 8515. ; 410. νο]. 11. Ρ. 418. 
5 Ἰθϊὰ. ϑνο. νοϊ. ἱν. ΡΡ. 511, 512. ; 4ϊο. γο]. 11. Ρ. 529. 
4 Τοιϊά, ὅγο. νυϊ. ν. ρῥ. 41. ; 4ϊο. νοὶ. 1ϊ. Ρ. 558. 
Ἶ Ιριά. ϑνο. νοΐ. ν. Ὁ. 98 ; δῖο τοὶ], ἱΐ. ῥ. τα 

Τ 



θ44 Οἡ ἐδ δυιγοεα οὶ ἐλὸ ,γοὲ Τάγοε Οαοδρεἶβ. 

οὗ ὅι. Μδιδον δ: Ὀὰδ δ6 γγᾶβ {86 ἢγδί οὗἔὨ [86 ΕΔίμοτα το δἀνοςδίοα εἐδδὶ ποὺχ, 
δηὰ 10 ἀο68 ποῦ Δρρϑδνῦ ῃδὺ μ6 νγῶϑ [Ὁ] ονσαὰ ΌὈΥ δὴγ βυςσοοάϊησ Ὑσιῖοσβ, ὑ81}} αὶ τὰ 
χονὶνοα ἴῃ {86 βουδηΐθοηί δηὰ εἰσ ίθθης οοηἴαγ68, Ὁ ατοίϊι8 ἀῃμαὰ ΟΥ̓ ΒΟΓα. 

8. 7 8 ποὲ διμἰαδίε ἰο ἐΐδο ολαγαοίον 077 απ 7 ἐλα Ἐναπρ οἰεδέα, ἐλδαΐ ἐλεν σὰ 
αὐνίαρο ον ἐγαπδογὶδο ἀποίλον ᾿ἀϊδίοτίαπ. 

Μαιίδονν γγ88 Δἢ ΔρΟΒ(]6 δη ἃ δΔῃ ουθ- ὙΠ η688, Πα ΘΟΠΒΘΟΌΘΠΝΙΥ τὴ85 80]6 ἴ0 τῆν 
ἔγουλ 18 οσῃ Κποπ]θᾶρα; οὐ, 1 ὙΠ6Γ6 ΘΓ ΔΗΥ͂ Ῥδγίβ οὗ ουῦ [οτα 5 παπϊεῦτ κα 
ὙΓΠΙΟΣ Β6 νγγὰδ ποῦ ῥγθβοηῦ, δ στηϊρῦ οὈὐδίη Ἰηἰοστηδίίοη ἔγομπι 818 {6 ] }ονν -ροϑῖε ας 
ΟΥ̓ΒΟΡ ΘΥθ- 6 85868, Απηά, τύ τοϑρθοῦ ἰὸ ὑδίπρβ σβ]οἢ Ὠαρρθηθα Ὀοίογε τς 
ΘΔ] Πρ ΟΥἮἨ 186 Δροβέ]68, (48 786 παϊγηγ, ᾿πίδηου, πὰ γουίῃ οὗἩἍ ΟἸσιβῖ,) 186 ἀρυκὶξ 
Τοῦ δϑοοσίδὶη [θὰ ΓΟΠὶ Οὐ ϑανίουγ δι πιϑοὶΐ, οὐ ἴγοτα [8 ἔτι θη β Δηα δεοηυδῖ- 
866, Οἢ Ὑ 086 ΟΣ ΊΔΙΊΟη (Π6Υ σου] ἀοραπά. 

Μαγὶκ νγα8 (88 γγχὰ ἤᾶνα δΔΙγθδαΥ 866 ἦ) δἢ ΘΑΥΪΥ «68 ὈΟΠ νυ σ, δοσχαδιηῖε παὶ 
[86 Δροβί]θϑ, 8πηἃ ϑβρθοίδ! νυ σι δὲ. Ῥαίθυ, ἃ5 τ7ῦ6}} 88 ὙΠΕΡῸ ΠΙΒΗΥ͂ ΟΥΠΟΓΙ οτος ν- 
Ὦ6Β8868 : ΘΟΠΒΘΑΌΘΠΟΙΥ ἢ6 γγὰ8 076}} α8}186 ἃ ἰο πιτιῖο ἃ (ἀοϑρεὶ ; δπὰ τδὺ Βα ἀ}ὰ νὰ 
αὐγίάσο Μαείίμαν, νὸ Βανα βιοσσῃ ὈΥ 80 ἰηδποίϊοη οὗὮὨ νατίουδ ραν ουατβ. 5 Ταϊς 
Του ρὰ ποῦ δὴ ουθ- 1 Π689 οὗ ΟΠ τσ 8 ΟἸΒΟΟΌ 5685 δηὰ ΔΟΙΌΟΠΞ, γᾺ8 8 αἰ! ϑεῖρία βτὶ 
ΘΟ ρΔηΐοη ΟὗἨ ἴ6 ΔρΟΒΙ]08, Δηἃ ΘΒρθοῖδ νυ οὗἩ Ῥδὺ! ; ̓Ὲ τηυβδῦ ἐπαγοίοσα ὅανε Όθεὶ 
γν06}} αυλ} 86 ἰο σεῖο ἃ οβραὶ. Β6β: 468, 88 γ βᾶνϑ ββονγῃ ἴῃ ἃ ΟΣ πλοῦ ρασεἢ 3 
8 τηϑ}} 1 [68[, ἔγοπι 818 ᾿η γοαποίίοη, δῦ ἢ6 Κῆρ ποὺ Οὗ ΔΗΥ͂ δυΐϊμοπῆϊς Βιβίογγ αἱ 
“68. ΟΒγτὶδὺ (μαῦ Δα Ὀδοὴ Τμθὴ τυ δη ; δηᾶὰ 6 χρυ βϑὶυ 84γ8, ἰῃαΐ 6 δὰ 5Ξ(- 
ουγαίοϊν ἰγϑορα 4}} ὑδῖπρ8 ἔγομι {Π6 ΒΟυΓΟΘ ἴῃ 810 Β81 00. ΟΥ ογάον, δηὰ 6 ρῥτγοίθεε. 
ἴο τσὶῖ6 οὗἨ {Π6πὶ ἴἢο ΤἌΘΟΡΙ]υ8. ΑΥ̓ΔΟΣ δυο δὴ οχρϊϊοὶῦ ἀροϊαγαῦοη 8.5 ἐδι15 ἐς, τὸ 
Βτα ὑμαὺ 6 ἰγϑηβοῦ θα ΤῊ (ΒΙηρ8 ἴγομι οἠθ ᾿:βἰοΥΔη, δηα 8.}}} τπογε ἴτοβ 
ΔΠΟΙΒΘΥ, 18 ΠΟ 1688 ὑΠΠ8Π 8 σοῃγϑϊούΐοη οὗ [86 Εὐνδη σοὶ Ἰδῦ 586} Ε, 

4. 1 ὧς ουἱάοπί ἤγοπι ἐλθ παίμγο απὰ ἀδδίρη ΟΥ ὅι6 ἤγϑὲ ἐΐγοθ Οοβρεῖς, ἑλαξ ἐὰε Εταν. 
εοἰϊεία λα ποὲ δοόπ απῳ αἰἰλοηέῖο ιυτιέοτι ᾿ἰδίογῳ ο ὕδδιι5 Ολγὶδί, 

Τίιογα δὴ Ὀ6 πὸ ἀουδὺ Ὀαῦ [μ80 Ψολῃ δὰ βθθὴ {86 οἰβοῦ ἴπγθθ (σο5ρ6]5 ; ἔοσ, Ξ 
ἢ ἰδ βαϊά ἴο μᾶνϑ ᾿ἱνθὰ ἰο ἃ στοῦ δ ρ6, 80 Ὁ ΔρΡΘδΓΒ ἔγοιῃ 818 (οϑροὶ ἐΐβοὶ τ8δὲ ᾿ς 
Αγ ΠΥ ἀνοϊάθὰ 086 τορϑυ οι οὗ ες τοϊαιθὰ ἴῃ ὑΒδιη, οχοθρὺ ἃ ἔδνυ πϑοοόβεατν 
ἔαοῖβ. Βαϊ 6 γα 18 πὸ οουίδιη ονϊἄάθηοο, οἰ ον ταὶ Ματὶς Κπον {μὲ Δίδιςδον ἐπὶ 
ττιυΐθη ἃ ἀοϑροὶ Ὀθέοσα Βΐπ, ΟΥὁ ἐμαὶ 10Κ6 Κπον ὑμπαῦ ἴΒ6 ὕνγο Ενδησ οὶ δῖ9. μμδέ 
ψτϊ 6 ἀοΒρο]8β Ὀοαΐοτο Εἰ. [ΙΓ ΜαΥκ δὰ βθοὴ (Π6 σποσκ οὗ Μαίδον,, 11 15 {κεὶτ 
τὰδῦ Βα που ]ὰ Βᾶγα σομμδϊηθα βε0158.6 ἃ πὶ ἰῦ 88 Ὀεΐησ 1886 ψουκ οὗἩἨἉ δὴ δροϑβι]ὸ υἱ 
ΟἸὨτῖβέ, (μα 18, Δ Θγθ- 688, τ ΙΟὮ Π6 τγἃ8 ποῦ. Νοῦν ψου]ὰ [Κ6, γΒο, ἔγοιω ἴδε 
Ὀαρὶηηΐηρ οὗἢὨ 818 (ἀο8ρ6], Δρρθᾶγβ ἰοὸ Βαγβ Ὀθθὴ δοαυδιπίθα ὑν1Ὁ}) Βαν ἜΓᾺ} πλϑεηοὶσϑ αἱ 
[86 βαγίῃρβ δπὰ δοίοῃϑ οὗ ( γιβὲ, μανθ οὐρα ἰο ΒΥ ὑδμιδῦὺ ΟὨ6 ΟΣ ἸΏοΓῈ οὗ ΚΒ 6") νιῶ: 
ἩΓΪΠΓΘΠ ΟΥ̓ Δ ΔΡΟΒί]6, 188 Μαίίμονν 8. Η8 58:16 ηοθ, ὑβογοίοσθ, 15 δὴ δα άϊοηλὶ 
Ῥτοοῦ τδμδὺ [86 ἢγβὺ ἴσα Εἰνδηρο  βύβ Ὑ6Γ6 ὑΟΥΔ}}Ὺ ἀπδοαυδιηθα νὴ ΘΩΥ Ὀχουϊους 
δυϊμοηύο τγι θη ΒΙβίοσυ οὗ ΟΒγιβύ. 

ὅ. Το δεοηιΐπρ σοη γααϊοξίοηπδ οσσιΤηρ ἐπ ἐλ ἢγδὲ λγθθ Οοδβρείς (αἷὶ 977 τολϊελ, 
λοισουον, αὐπιϊξ ΟΡ δοϊμζίοπ 4) ἀγα δι δα! οηδὶ ον άθηςθ (Πδὺ [86 ΕΥδηρ.] 15:5 ἀϊὰ μοὶ 
σὶῦα ὈΥ Θοποογῖ, ΟΣ δὐου Βανίηρ Β6θὴ δδοὶ οἴου Β (σοΒρε]8. 

θΘ. 7π δοπιθ οΓ ἐλ λϊείογίοα γεοογἀοα ὃν αἷΐ ἰλδ86 ἐΐγεο Εσαπρ οἰϊδέδ, ἐλόγα αγὰ ἐπιαϊ 
υαγϊοίϊοε απὰ αἰ Έγόποος, ιρλὶοἢ ρῥίαϊπῖψ δῆλοιυ ἐλ6 δαπιὰ ἐλίπρ. 

Τη 1 υδίταϊοη οὗὨ 118 Τϑιγδσῖκ, Ὁ ψ11] Βυ 6166 ἴο τοίδι ἴο δηα σοΙΏΡΑΓΟ {η6 δοσοιηῖβ 
οὗ [π᾿ Βοδ! ησ οὗὁὨ (π6 ἀοπιοηΐδο ΟΥ ἀδι)οη δ ο8 ̓ῃ ἴΠ6 ΘΟ ΠΙΓΥ οὗ [88 ἐπρηνόντ (Δίδις:. 
ψἱ. 98---8ὲ4., ἢ Ματκ ν. 1---20. δηὰ 1κ6 ν}}}. 26---40.); (ὴ6 δοοουμΐ οὗ ουτ 
1,οτὰ 8 ἰγδηββριυγαίοη οὐ {86 τηουηὺ (Μαίῦ. χυὶ!. 1--.-18. ψ ἢ Ματκ ἰχ. 1--18. δὰ 
1ῸΚ6 1χ. 28---86.) ; δπὰ 186 ἰϑίουυ οὗἨ {86 πρα]ηρ οὐὗὨἨ [186 γοχησ τλδῃ ΔΙ͂ΟΣ ΟἿΣ 
ϑανίουτ᾽β ἀοβοθηῦ ἴσγοιῃ (6 τωουηῖ. (Μαί. χυὶϊ. 14---2]1. τ 8 Μασὶς ἰχ. 14.---ῷ9. β5η)άὰ 
1Κ6 Ιχ. 87---42.) [Ιῃ Θδοὶ οὗἨ 86 δοοοιηΐβ μογα οἰϊοα, (86 ἀρταοίην οἰγουτηδίθ 69 
τ ΒΙΟὮ ΔΓΘ ἀἰβοονουϑῦ]α ἴῃ ἰμ6 πὶ ΟἸΘΑΥΙΥ γον ὑμδῦ 10 18 [86 βᾶϊηβ ᾿ιϊβίοτυ, ὈὰΣ {Π6ΓΘ 
ΔΓΘ 4180 βεύθγαὶ αἰ θυ 68 ΘΑ ῸΔ]}}Υ ἐπι ας ἴη 186. ΑΥ̓́ΒΟΟν ον, ὑμογθίοσο, ἀμ σθηε! γ 

Δ 566 Ρ. 432. οὗἹ 1Π18 γοΟ]αΣη6. 3. 866 ΡΡ. 439---441. οὗἁ ἰΔ18 γοϊπτησ. 
8. 360 ῬΡ. 458, 454. διιργὰ. : 
4 [1 [5 ΠΟῪ οὗἉ Βροοὶα] ἱππροσχίϑηοθ ἴο ἰηβίϑι οὶ (818 ροϊηϊ, Ὀθοδᾶξβε οὗ ἰαΐθ 186 δέξειωρὶ 

10 ἐχρίδϊη αἰ δ συ] 168 δ48 ὈΘΘῺ ἰσϑαιθἃ Ὑ1Ὰ Ὠθοά 685 οοηϊοτηρί. ] 



Θὴ ἐλὸ ϑομγοος 9 ἐδε γεὲ Τ᾽ γος Οοϑρεῖ9. θ48 

τεοι 445 ἴο {ποδ6 οἰγουπιδίδῃσοϑ, τηυϑῦ 6 Β6Ώ810]6 (πὲ (μ6 Εὐγδηρο]ϊοαὶ εἰβίοσίδηβ ἀἰὰ 
Οἵ ΘΟΡΥ ΟΥ θοΙΤΟΥ͂ ἴσγοῦιὶ οϑοῖ Οὐ ΘΓ. 

7. Ἴ λεγο αγὸ δοηῖδ τότ τεπιαγλαῦϊο ἐλὶπρ 8 τοϊαίοα ἵπ δὲ. Μαξλοιυα Οο9ρεῖ, 9 
σἈτσοΐκ ποέίλον δι. ΔΜίατά ποΡ ϑέ. 1κιλθ λαδ ἑαλοπ ἀπῷ ποίϊοο. 

ϑ Ὁ ἢ δτὸ [86 ΘΧΊΥΔΟΤΟΙΏΔΓΥ Θνθη(Β τοοογάρα Ἰη Μαΐί. 1ἱ., χχυὶ!. 19.,) ΧΧΥΙ!. ὅ]---ὅϑ., 
᾿Ὡαἢ Χ ΧΥΝΠ). 1] -- δ. ; ΒΟΙΏ6 ΟΥ̓ 8]}} οὗἉἍ π|οϊο ψουἹὰ μαναὰ Ὀδοη ποιοοὰ Ὀγ Μασκ οὐ 1μυΚο, 
αϑιαὶ ΤΏΟΥ νυυιτδη τ ἢ ἃ ΥἹΟῪΣ ΟΥ̓ δου ἀρίηρ οὐ σοηβτγηρ Μαιμον 8 μἰβίοσγ. [Ὁ 18 
5 ΝΘΓΥ ΟὈΒοΓυΔὉ]6, ἰμαὺ ἰζυΚ6 μ45 πὸ δοσοππὺ οὗ [16 τηῖγαο]α οὗ ἰδεαϊηρ “ ἔουν δου" 
ΒΑΣΛΑ τι ἢ βονοθὴ ἰοῦγνοβ δηα ἃ ἔδνν 818] .5}168.᾿ ὙΠ|ςἢ 15 τοϊαϊοὰ ἴῃ Μαῖίί. χν. 82--- 89 
αὐταὶ ΔΙΑΥΡΚ ν}]}. 1-9. ΤῊ βϑη6 σϑιλαγκ 18 ΔΡΡἢΙΟ8Ὸ]6 ἰο 1υκ6᾽ 8 (οΒρ6ὶ, βυ ρροϑβίηρ; 
(15 190γ. Μδοκηϊσῃῦ δηᾶ οἰμοῦβ παν ἱπηδρὶηθ6α}) Ὁ ἴο Βαανα Ὀδοθη ἢγβὲ τ7σινίθιν, 858. 1 
σομ δ 8 ΠΙΔΩΥ͂ ΓΟΙΏΔΓΚΘΌΪΟ (Πἰηρσ8 ποὶ ἴο Ὀ6 ἰοπῃὰ ἴῃ ἴμ6 Οἴμοῦ ἀοβρο]8θ. Νον, 1 
ΔΙΔΟΙΠ ΟΝ ΟΥ ἅμοικ δὰ πύθῃ πὶ ἢ ἃ νἱθιν οὗ δου σὶρ ΟΥἩὨ Ἑσομβγηίηρ [ὐκο᾽ 8 ΗΪ8- 
ἴοσυ, [6 } ποιϊὰ ποὺ ἢᾶνα Ραβ86ἃ ὈΥ ὑδμο86 Τῃϊηρ8 υἱ Ὡουῦ ποίϊο6. 

8. ΑΙὶ ίλο ἢγεὶ ἰλγοθ Εσυαπρ οἰϊδία λαῦο δουργαΐ ἰλὶπρ5 ρεσιῖίαγ ἰο ἐλοπιδεῖυεϑ; τολίοὶ 
δλοιο ἱλαί λὲν αϊά ποὲ δογγοισ ὕγοπι εαοὴ οἱλογ, ἀπά ἐλαί ἰλὲψ σογὰ αἷΐ ισοἰΐ αοφιαϊπίοα 
τοϊέλ ἐλ ἐλίηιρ8 ο7 τιολιοἢ ἰλοὸν ὠπαεγίοος ἰο ισγὶΐο α λἀιδίογῳ. 

ἽΜἌΔηΥ 500}} ρΘΟυ ΑΓ τ Ἰδίϊοηϑ οοουγ ἰῃ ΜΑΙ αν θ (ο8ρ6], Ὀ691468 (Πο86 }π8ὲ οἰ ἐρᾷ ; 
δα Ὀοΐ] Μαγκ ᾿ἱ δηὰ 16 3, 88 6 ἤᾶνα Δἰγοδυ β6θη, Πᾶν Θ ΤΩΔΗΥ͂ ΒιμΆΪ ΑΓ ὑμίπρ8, 80 
τΒδῦ 10 18 Π66 1688 ἴο δά ο6 ΔΩΥ δαα!ίοτμαὶ ᾿πϑίβηοαβ. 

9. Τιαβῦγ, τ. ΜΠῚ]1 μὰ5 ἀγρσιιοὰ (δὶ (Π6 δἰπιϊαγιὶίῳ 077 δἰγίο απαὰ σοπιροδιίοπ 18 ἃ 
Ῥσοοῦ ὑδμαῦ τ8686 Εὐνϑηρο  δι8 86 Β6θῃ ϑδοῖ Οὐ Βοτ᾿ Β ὙΓΠΙΏρΒ. 

υΐὺ Π18 ἀγρτιπηθπῦ ἴῃ Ὠγ. ᾿μαγά που Ἰυαἀρτηοπί 18 ᾿μβυβιοϊθης, [Ιἡ ἔδοῦ, Μ|] Ηΐηι- 
Βοὶ Γ᾽ δἰ ]ονν8 3 ὑπαὺ ἃ ὙΘΓῪ ΟΪο86 δρυθοιηθηῦ ΤΔΥ ΘΆΒΙΪΥ Β 8130 Ὀαύγθοη {Πὖ δ ΠΟΥΒ 
ὙΠ ΙΠΡ οα 86 88:16 8] οὐ ἰπ ὑμ6 τοὶ ἰαησαλραο." 

111. ΤΠ ΒΕΘΟΝῸ Ὠγροίμοβιβ, ὈΥ ψν 1οἢ βοπλο αἰβυ] ρι ]8Π6 4 ΟΥΙ168 
Ὦδνο αἰοτηρίοα ἰο Ἔχρίαϊη {π6 νϑῦῦδὶ ΠΔΥΙΤΩΔΟΩΥ͂ ἸρΤΣΤΙΣ ἴη {Π6 ἢτβί 
ἴῃγοο (υδροῖ5, 18 [μδὲ τ μι οἢ ἀσγῖνϑϑ {ποιὰ ἔγοσῃ βοὴ ΟΟΣΜΟΝ ΟΈΕΕΚ 
ο᾽ ΗΠΈΒΕΕΝ ΠΟΟΌΜΕΝΤ ΟΥ ΒουΓ66, ὙΠΙΟἿ ΟοοαΒβιοηΘα {Π6 Εὐνδηρο] 1δ(8 
80 ἰΓΘαΌΘΠΟΪΥ ἴο δαορύ (Π6 Βδπ16 ἰθύτωβ ἃπα ἔοσηβ οὗ δχαργθϑβίοῃ. [6 
ΟἸοσγοῦ νγ͵αὰϑ {86 γβί τοῦ ἴο Ποῖα {818 Ἰά6α ΟοουΓρα ; δηα δέου 1 
πιαά Ἰαἱη ἀογηδηῦ ἀρνγαγβ οὗ Βιχ τ γΘΆγΒ, 1Ὁ νγαβ ταυϊνϑα δηα δαἀνοοαίδα 
Ὀγ Κορροῦ, πὰ [88 Ὀδθῃ τηοαϊβοα ἴῃ γαγουβ γαγ8 ΟΥ̓ Βυθβοαποηΐ 
ὙΓΙ 6 ΓΒ8, 80 {πα (45 16 88 Ὀ6ΘῺ ΒΘΥΘΓΘΙΥ Βὰΐ ποῦ ὉΠ] ΞΕ ΠΥ τοπιαγκαα) 
““ Πυροί! 6818 888 θθθὴ Κποοκοᾶ ἀονῃ ὈΥ͂ ΒΥΡούΠ 6818, {1 (Π6 (ἀοβρο]β 
ταῦϑύ θ6οΊη ο [66] {μπ6ῃλ86 1 ν68 ἴῃ ἃ ὙΘΥῪ ννἸενσαγα οοηαιοη.᾽ 

ΟΥ̓ [ῃ686 γασῖουβ τπῃηοα! οαίοπ8 {ΠπΠ6 [Ο]]Ονγπρ᾽ 18 ἃ ΘΟμ οἶδα οα{11Π6:---- 
1. ΜΙΟΗΑΕΙΙΒ, πὰ {Π6 ἔουγίῃ (ἀοττηδη οαἀϊθοη οὗ ἷ8 [ηἰτζοαποίϊοηϑ, 

ΔΡΑΠἀοΏληρ ΙΒ ἔΌΤΤΔΘΥ ΟρΙηἰοη ὑμπαΐ Δίαγκ οοριθα ἔτομι Μαϊον, 
““ αἰἰγιθαῖο8 [86 γοῦθαὶ] ΠασΟΩΥ οὗ 41} ἴπγα Τὐνδηρ ] 188 ἴο {6 τ186 
οὗ {16 βαπθ ἀοοιπιοηΐίβΌ. Βυΐ, 88 ἢ6 δββϑιτηθδ {μαὺ δ. Μείμον 
στοίθ ἰὴ ΗΘΌΓΘΥ,, ἢ ΒΌΡροΒοϑ, ποῦ {παῦὺ Μαίπον Εἰπη56 1, θὰ Π18 
ατοοῖκ ἰγαηβίαίοσ, Ὠδα δσοθββ ἴο {π6 βαηθ ατροὶς ἀοουϊηδηΐ οΥ ἀοοιι- 
τηθηΐβ ἡ ΙΟἢ μαα θη υ86α Ῥοίμ ὃν δ. Μδὺκ δπᾶ δι. 1Κ6; δπὰ 

1 Β60 ΡΡ. 439, 440. φσερτὰ, οΥἩἉ 1}}18 γΟ]Π16. 
3. 866 ἢ. 455. ποῖο ' φεργὰ, οὗἁὨ [18 γο]υτη6. 8. Μ|1} Ῥχγοΐος. ὃ 108. 
4 Ὧγτ. ΓΑτάποτ 8 ὕοτΚβ, ϑγο. γὙ0]. Υἱ. ὑΡΡ. 228---288. ; 410. νο]. ἰΐ. ΡΡ. 24ὅ---250. 
δ ΟἸοτίοὶ Εδοὶ. Ηΐβὲ. βεὲς, ἰ. Δπηὸ ᾿χὶν. αὶ χί. Ῥρ. 429, 430, 
4 Τῃ Πΐ8 ἀἰδβοσιδιίοη θητ]οὰ Μάαγοαβ ποὴ ΕΡἰ᾿οτηδῖοσ Μαιρῖ, 890 ῬοεΒ δηὰ ΒυρΟΣ 8 

δυ]]ορο, ἴοτα, ἰ. Ρῃ. 65 ---68. 
᾽ Βυηϊϑῃ Οτοῖς πὰ ΤΟ], Ἐονίον, γο]. ᾿ϊ. ῬΡ. 55]. 
4 Μοὶ, 11}. Ὀδτὺ 1. οἢ. 6 8εςεῖ, δ. οἵ Βρ. Μαγβὶιβ (. 4 ῃβ]λλίο, 

τ ὃ 

ον 



θ46 ΟἈ ἐδε ϑοιιγοοβ 4 {λ6 3ιεὶ ΤΆτοε Οοερεῖς. 

{παῖ ἤθηοθθ 8γοβα {86 ψϑῦρα] Βασταοην δοίσψθοη {π6 αὑτὸ κ οθρεὶ οἵ 
δὲ, Μαύμον δαὰ {(Π6 (Λο8ρ61}8 οὗ δῖ, Μαγκ δπᾶ δὲ. υΚο6.ὔ} 

2. ΒΕΜΙΕΒ5, ἴῃ 1783, ἱπθπηδύθα γαῖποῦ {πη δηπηοϊαῖοα τπ6 ΒγΡο- 
{Π|6818 οὐὗὁἨἁ ἃ Θοιημίοη ΗΘΌΓΟΥ ΟΥ ὥὄγσγιασς ἀοσυϊμηθοηῦ οὐ ἀοσαπλοηίε, 
ὙΠ6η06 (Π6 γα βγβὺ Εὐσβηρο] δίβ ἀογινϑα {Π6 ῥυηΟΙΡ4] τπαπίθιγιδις 
οὗ {ποῖ οϑρθῖϊβι Τα πυροίμοβιβ οὗ δοιλϊοσ τῦᾶβ Βυ ὈΒΘα μ ΘΠΕΥ 
δαορίοα Ὀγ Βογοθίοϊα, γγἢο τηδϊπίαϊποα ἐμαί {86 νοῦθαὶ σοπέοστηιν 
ἴῃ {Π6 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΑΙ Πρ ραββαᾶροβ οὗ ουν (ἀοβρϑὶβ 88 ὑχγοάποθα γῪ (δε 
ΔΙ ΘΥΔΊΟΙΒ οὗἁ ὑΓδΏ ΒΟΟΣ Ὀ6 ΓΒ. 

8. Ιῃ 1784 [,.ἘΒΒΙΝᾺ δββοσίθα {πΠ6 Πυροίοβὶβ οὗ ἃ δουησηοη ΟΥΤΊΒΟ ΟΥὉ 
ΟΠ θα οτισίπαὶ, συ ἢ ὯὮ6 ΒΌΡΡοΒβοβ ἤυ Ὀ6 ἴῃ6 (ἀοΒβροὶ δοοοσάϊῃσ ἰο 
1π6 Ἡοῦτονβ, οὐ {86 (ἀοβρϑὶ δοοοσάϊηρ ἴὸ {86 ἔνοῖνο Αροβίίοε, 
Ετοτὰ {π18 ΟΟΒρ61 ἢ6 ἱπηδρίηθ8 {μαὺ Μαίίμονν (τὸ ἴῃ ἢ18 ορϊπίου 
στοΐθ ΟὨΪΥ ἴῃ στρογ), Μαῦϊ, δπὰ Τυκο, ἀοτινοθ {μ6 Ρσγισποῖραὶ 
τηδίθυῖα]8β οὐ {πεῖν (ἀοδροῖβ, μα δΔοσουαἸ ὨΡῚΥ ἰγαηβαίθα 10 τοσα οἵ 
1688 ΓΠ]Υ, ΤΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1688 ΟἸΟΒΟΙΎ ἱπίο ατϑοϊς ἡ Νιοπιογογὅ, ΗΠ 4166] 5, 
δΔηα Ῥδα]ι87, αἀορίοα ἀπὰ ᾿πιρτονοὰ ἀροὴ 1,688 πρ᾽8 πούϊοῃ : δαὶ 
{Π6 Ὁ νιον ἢᾶνθ Ὀ6 6 60] 0564 

4, ΒΥ {δα Ἰαία Ῥγοΐδβββοσ ΕἸΟΗΗΟΕΝ, οὗἨ ψἢοθο δυο τα σα οΠ8 
οὗ [π6 Πγροίβαβὶβ οὗ ἃ ὈΥΪΠΊΔΥΥ ἀοσαπιοπῦ ΒΙΒΠΟΡ Μαγβῆ πα85 σίτνϑη 
8 ἰηἰογαδίϊηρ δοοουηΐ. δ Αοοογαϊησ ο ΕΠΟΒΠΟΥ ΒΒ ὨΥΡΟΙ 6515, 85 
ἀονϑιορθα ἴῃ {Π6 βοοοπά βαϊοη οὗ δ18 ((θγπιδη) [πἰτοἀποίζομ ἴο 
16 Νὸν Ταοβίαπγοη 9, ποτ 6Γ6 70:7 ΟΟΡΙ68 οὗ {6 Αὐσαπιδὶς 
Οὐὶρτηα] ἡ Βιοἢ οσηθα μ6 Ραβὶ8 οὐ {86 (γε ἤσϑὺ (ἀοβρϑὶϑ: ψῖοὶ 
σγτἢ {Π 6}. τοβρθοῦννϑ ἰΥΘ 8] [0 η8 ἢ6 {Ππ9 ἀοδιρηδίοϑ : ---- 

“«Α, Απ Αγβϑαῖὶς Τοχί οἵ {86 οτὐἹρίηαὶ ἀοοίτγμα, τι δόλο οὗ {πὸ 
στοῦ δααϊ!οὴβ ποὺ ἔοαπα ἴῃ δι. Μαιμον. ΤἼ8. 88. ΘαΥΪν 
ἰγδηβ ρα. 

ΒΒ. Απ Ατσδιδὶο Τοχί, ψἱ βοπγα οὗ {Π6 στοδίου δα  οὴ8Β ποὺ 1 8. 
1Κ6, Νοὶ ἐγαπδβαἰθα ᾿ηαἀθρθη θῖν. 

Ο. Απ Αγϑιηδῖο Τοχὲ οοιηρουπαδα οὗ Α. διὰ Β. Τὶ ἔοσπιβ 51. 
Μαυβ αοβροὶ, μανίπρ Ὀ6ΘῺ δἰ ἐμ 6. ὑγδηβὶαὐθα Ὀγ Ὠϊτηβο ἢ, ΟΣ δὴ 
ΘΑΥ]Υ ὑγδηβίδίιοη οὗ 1 πανῖπρ Ὀ66 πα τον βοα ὈΥ Ὠϊμι. 

Ὦ. Απ Αὐϑιλαϊο Τοχῦ, τὶῦ βούὴθ οὐ {η6 οὐδοῦ στθαΐ δα 08 1π δὲ. 
1αΚα, τ Πῖο τγα8 4180 ὑγδμβαἰθα θαυ]γ. 

Ε. Κι. Μαίμον Β Ασαπιαῖο Τοχί, οοτηροβϑα ουὖ οὗ Α. ἀπὰ ἢ)., Ἔοχοθρὲ 
Βοῦλα 8! (1018 τηδθ Ὀγ δ. Μαδιμον ὨΙπη861}, 0 ἀγγαησοα ἐδ6 

1 Βρ. Μίασβῃ Β Μ|Ιοἢδο]β, νο]. 111, ρασὶ 2. ἢ. 186. 
5 Τὴ [Ἀ6 ποῖδ8 ἴο Πὶ8 (ἀδστηδῃ τγϑηβ]αιίοῃ οὔ )γΧ.. Του πβοη  Ὠβοοῦτβοβ. (Τουηβοη, ΑὉ- 

Ἰιδηά]αηροη ἅδον ἀ16 υἱοῦ Εὐυδηρο!οη, νο]. ᾿. ΡΡ. 221. 290.) Μίοδιδ6}18, νο]. 111. μασι 3. 
Ρ. 187. Ἑαΐηδεϊ, Οοπηπιοηῖ. ἰη 1210. Ηἰδῖ. Νον. Τοβί. ἴοτῃ. 1, Ῥγοϊθρομι. ΡΡ. 8, 4. 

δ᾽ Αἢ ουὔμ]ῖηο οἵἉ Βεσοδίο  ἀ᾿Β ΒΥΡΟΙ 6Β18..7}}} 6 Τουπὰ ἴῃ 1Π6 πιο ποιίοη ἴο 186 ἘΠ] δὴ 
Κγϑηβ] δίοη οὗἩ ΘΟ] Θ᾽ ἝΥτ δο ΠΟΥ Β ΟΥ[168] ΕΒΒΔΥ ΟἿ ἴπΠ6 αοδροὶ οὗ δῖ. Κα, ΡΡ. χονὶ. χευϊὶ. 

4 1, 65δ'ηρ᾿β ΤΠΘΟ]Ορ ἼΒΟΒοΓ ΝΔ0]}}1 458 (ἸΤΤὨθο]ορίοαὶ Ἐοπιδίἢ8), ΡΡ. 45---72., οἰτοὰ γ Βρ. 
ΜδγΒΉ, νοὶ]. 11}. ραγί 2. Ρῃ. 187, 188. 

δ᾽ ΝΙοΙΘΥΘΥ, Οοπ͵θοίαγεο δὰ 1αδίγαη στη ὈΪ] αστηοστηὶ Ν. Τ. δογὶ ρίοσιπι 5᾽]οῃεῖπτα ἀθ 
Ῥυϊηογ [18 6658 ΟἸγδ. Ηδΐβ, 1790. 4ϊο. 

5 Ἠδιίοϊα, Οοτητηρηϊδιϊο ἀθ Οτίρσίης χαρίθονς Εὐνδηρ ]οσατα οἱ ἀ6 οοσατ) σδηοηΐοδ δαεῖο- 
για. ἀΑοἰϊίησα, 1794. 4ϊο. 

Τ Ῥϑαυβ, Ιηἰτοἀπςοίίο ἴῃ Ν. Τ᾿ σαρὶτα βοϊθοϊίογα, φαϊθαβ 'π οτἱ  ίποπι, ϑοορύτω, εἰ ἀσχον 
Σηοηοσα) Εὐυδηροογυτη οἱ Αοίπμθπι ΔΡοβίοϊοσγιμ μα, Φθηδ.1799, ὅγο, 

8. Μ|ιςοἢΔ6]18, νο]. 111. ραγ 2. ῬΡ. 184---2305. 
9. Ἑϊηϊοϊίμηρ, ἴῃ ἀ68 Ν, Τ. το], 1. 1820. 
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γΠοἷ9 οὗἨ 1Π6 οτἱρῖπαὶ αοδρ6] δπὰ [Π6 δα: 0] 0 ὴ8 ΟὨγΟΠΟ] ορ ΟΑ]]γ. 
ΤΠ {γϑη βίο οὗ {818 ἱπίο σταὶς υ8θα {86 ΘΑΣῪ ἰγϑηβ δ. 1008 οὗ 
Α. δὰ Ὁ. 

Ἑ. 8ι. Το Ατδηδῖὶο Τοχί, οοτηροβοα οὗ Β. δῃὰ 0. (Ἔχοορῦ βοπὶθ 
ΘΔ! Ὁ]ο0π8 ΡΘΟυ αν ἰο δι. 1016), ἀηα ὑγαπβία θα ὈΥ Ὠ]Πη861}, τσ ἢ 
186 «βϑιβίδποβ οὐ {π6 οχὶβίϊπρ ἰγαπϑίδοη οὗ ἢ. ΒΒ. 186 ἰῃυ8 
οοιηποη (0 δὲ. Ματκ δπὰ δύ. ἴυκΚο, θυΐδ ΠΟΥ 84 πὸ Οοτϊημοῃ 
ἰγαπδἰδίίοι οὗ 1{.ἢ } 

ΤῊϊΒ βοθϑιηθ, 1ὑ γ7}}1} 6. 866}, ΟἹ ΘΟ ΡΑ ΒΟ, (068 ποὺ τηδύθτ} } } 
ΨΆΓΥ ἴγομα {πδὺ ργοροβϑα ὈῪ 
ὅ Βίβῃορ ΜΑΆΒΗ, ἴῃ Η18 οἰδθογαία “" Πιββογίδ θη οα (μη6 Οὐρὶ δπὰ 

Οὐοτηροδιίίοι οὗ ουν ἰθτοα ἢἤτθί (οβρ 618." Α͂ΘΥ ΤΩΔΠΥ ῬΓΘΡΑΓΑίΟΥΥ 
Βίθ ῃ8, δβδι Ωρ ΓΘΆΒΟΩΒ ἔῸΓ {π6 το]θούϊοη οὗ Οἵ ΠΥΡοΟίΠ6868, δηᾶ 
ΨΆΓΙΟΙΙΒ ἔουτη8 ΟὗἩἨ {118 Ὠγ ροίΠ 818, ΒΊΒΠΟΡ Μάγβ Ῥτόροβθθ ἢἷ8 ΟὟ 
1ῃ {Π6 ζΟ]]ονὶηρ ἰοσιηδ, τυ ϊκῖηρ (Π6 οοιητλοη ἩΘΌΓΘΥ ἀοουτησηῦ, 
ΜΆΙΟΝ ἮΘ ΒΌΡΡΟΒΟΒ {π6 Εὐνδηρο δῦ ἴο ἤᾶνα σοηβη] θα, Ὀγ [86 βρη 
Ν, δηά σογίδιη ὑγδηβ]δοηϑ ΟὗὨ 10 τ] ΤΏΟΥΘ ΟΥ 688 Δα  οπΒ ὈΥ 16 
Ἰοίίοσβ α, 8, ὅζο. 

“8, Μαίμεν, δὲ. Μάδγκ, δπα δι. ἴυῖκα, 411 {πγθθ, υϑϑα οορἕθ8 
οὗ {Π6 οογησιοη Ηθῦγον ἀοουτηδηΐ δὲ : {86 τηδίουαὶβ οὗ το δ. 
Μαίίμενσ, στο τιοίθ ἴῃ Ηθῦτγον, τοί πο 1ὼ (Π6 ἰαηρσιαρα ἴῃ 
τ ἢ μα Τουπά ποι, Ὀυΐ δι. ΜαΥὶς δὰ δέ. 0Κ6 ἰγαηβιαιοα {Π 6 
Ἰηίο ατσθοῖκ, ὍΠΟΥ Πδά το Κπον]θᾶρα οἵἉ Θδοῦ οὐδοῦ ΒΒ (ὐοβροὶ; Ὀυΐ 
δι. Μαῖκ δηὰ 8... [μυΚα, Ὀοδ 468 {μοὶγ σορὶθϑ οὗ {π6 Ηδῦτον ἀοου- 
ΤἸηθηΐ Νὲ, υδρα 84. ἀτοοῖὶς ἰγϑηβἰαίίοη οὗ 11, τ οἢ δὰ Ὀδθθὴ τηϑδᾶθρ 
Ὀαίοσο δὴγ οὗ {π6 δαάαιοπβ α, , ὅζο. δα Ὀδθπ Ἰμβογίθα, 1,Ἀβίγ, 
88 ἴῃ6 Οὐοβρο]β οὗ δι. Μαῦὶς δπὰ δι. 1.}Κ σοπίδιῃ ασϑοὶς ὑγϑηβ- 
ἸαϊομΒ οὐ ἩρΌγθν τηδίθυϊαϊβ, τ ΒΙοἢ οτα ἱποογρογαϊθα ᾿πίο (δ. 
ΜΑΙ δ Ηθῦτον ὐοβροὶ, (6 ΡΟΥΒοῚ ὙΠῸ ἰγβηβαίθα δύ, Μαίίμον Β 
Ἡδρῦτγον ὐο8ροὶ ἱπίο ατϑοὶς γα ον ἀογινθα δβϑιβίδῃοα ἔγοσῃ [86 
ὐοδρεὶ οὗ δι. Μαυκ, ψἤοτο δι. Μαῦὶς μδα τηδίίοσ τη Θοσηοῃ 1 
δύ, Μαίμον ; δπά ἴῃ {Π|ο86 ρ]δοθβ, Ὀαῦ ἴῃ {μο86 ΡΙαοθδ ΟὨΪΥ, ψΠΘΓΟ 
δὲ, Μαῦῖ δα πὸ τηδίου ἴῃ σοιηθοι τὴ Μαιδον, 6 μδὰ ἔτγο- 
αὐΘΉΟΪΥ τοοουγ86 ἰοὸ δύ. Γυκαβ (ὐοβροὶ].᾽3 
ΤΠ ΠΥΡροΙ 6818 {ππ8 βίαια δηὰ ἀθίοστηϊπϑα, 118 δα ΠΟΥ ΘΟὨΘΘῖν68, 

Ὑ11 δοοουηΐ ΦῸΓ 411 [86 Ῥβδποίλθηα χοϊϑίνο ἴο {Π6 γψϑῦθαὶ ἀρτθθ- 
τηρηΐ Δηα αἸβαρτοοιηθηΐ οὗ οὐὐγ γϑύ ἴἤγθθ (ἀοβρϑὶβ, 38. γ76}} 88 [ὉΓ 
{π6 ΟἾΠΟΙ τρβη "14 τοἰαίϊοπθ πνβιοῖ ΤΠ ΠΟΥ ῬΘαΓ ὕο Θαοῖ οἴμοῦ; δηά 
ἢ [88 δοουμπμηηοάαίοα [ὁ ψὶ τ στοαῦ δἰὐθηίλοι ἤο ρῬαυ ΑΓ οἰγοιπι- 
Βίδῃοθ8, ΘΠ πηθγαῖθα ὈΥ ἢϊπὰ ἴῃ {(Π|6 ΤΌΓΤΩΘΓ ραγὺ οὗ Π18 ““ ΠὨ΄ββουίδιοα 
0ὁ5 {πΠ6 Οτὶρίη οὐὗὨἨ [π6 ἴῆγθθ βγβὶ (ἀοβροὶβ,᾽ τ μιοῖ ΟἸΤΟυΤαβίβῃοθβ, 
Βοτνανοσ, ͵ἷὥἢὶῪὶ ἢαγνα ποΐ στόοτὰ (0 ἀοίϑ]. ΤὨ18 ἀοουχαοηΐ, δ6 {μ1ηἸκ8, 
ΤΏΔΥ ἴδνο 66} 1η {168 ἴῃ τοῖς ΔΙΉΓΗΣΙΣ περὶ τῶν πεπληρο- 
φορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽ ἀρχῆϑ 
αὐτόπται καὶ ὑπηρέται τοῦ λόγου, ἱμαὺ 186, Α ΝΑΒΙΒΑΤΙΥΕ 9} ἐλοδο 
ἐμῖπσϑ ιολίεὐ αγὸ πιορὲ ͵γπιΐν δεϊίδυοα ἀπιοπῷ ιι8, εὐθη αἬΑ ἐλεν, τολοὸ 

1 ὸν [86 ρῥγδοθάϊηρ βρϑισδού οὗ ἘΠΟΒΒΟΥ Π᾿Β ἰαϊοδί ΠΥροί ποδί, 6 δυΐθποῦ ἰ8 ἱπἀοο θα ἴο 
4ΠἸ|ὸ Ἰορασιοᾶὰ τγονίονον οὐ ϑ'ομοϊοστδοθου ΒΒ ΕβδαῪ οὐ ἴῃ Οὐδροὶ οὗ ὅ.. Γπκὸ ἰη 1Π6 Βιιβῃ 
Οπιὶς διιὰ ΤΠ60]. Βονίονν, το], 1ϊ. ΡΌ. 846, 847. 866 ΕἸΘΒ ΠΟΤ 8 Εἰπ]οἰταην ἴῃ Ν. Τὶ τοὶ, ἱ 
ο(. 2, ῥ. 8372. δεη. 

1 ΜΊςΠΔο 5, νοὶ. Ηϊ, ρασὲ 2. Ρ. 861. , 
ττ 



648 Οη ἐΐιο ϑοιμνγοος οΥ λ6 Αγοί Τῆγοο Ουφρεῖε. 

οι ἐδο δοσίπηϊη. 7 1067 ογο-ιοϊΐη68565 απὰ πιϊπ δίοτ 8 07 ἐλ τοογαϊ, αεῖς 
υογοα ἐΐόηι ἱπίο τι8. ΟΟπβοαυθηίν, 1 8 οοη]οοσίασγα 6 σε 
ἔουπαοά, {πΠ6 ἀοσιπιομῦ 1 ἀΘΒΕΟΩ 18 δοίυἉ} } } τοίοσσοα ἰο ὃν δὲ 
1ᾳΚο.} [Ιπ δαάιηοη α]80 (0 {ῃ 8 βιρροβοά ἢγβε Ηθῦσονν ἀοσυχιεκι 
Ν δα 1(8 {πη βἰδίοηβ, ΒΊΒηΟρ Μδγβ]}) βυρροβθβ {88 Ἔχϊβέθβῃος οἵ ς 
ΒΙΡΡΙομοηΐ8] ΗἩθΌῦτον ἀοσαπηοηί, τ ΠἸΟἢ ἢ6 68}18 3, 86] νν ΒΟ ἢ οὐα- 
ἰαϊηοα 4 οοἸ] δοὐϊοη οὗ ργεδοορέδ, ραταδῖοθ, αι αἰϑοοιιγϑε8, ἀ 6] νοτθα ὑτν 
ΟἿΣ ϑαν] ου ΟἹ γϑυου8 ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ, Ὀαὖ ποὺ ἀγταπροα ἴῃ ΘΠ ΣΟ Ο]οσΊολὶ 
ΟΥογ, ΤῊ1Β 6 θστηβ ἃ Γνωμολογία, δηα οοπορῖνοβ ἐπα 1 νγ88 ϑοὰ 
οὨΪν ὈΥ ΜαΙΒΘΥ δηὰ 106, το πὰ οορίοθ οὗ 1 ἀἸἔἔδσζησ ἔγουι 
Θϑοῇ οὐῇοσ. 

6. ἴπ οὔθ ἰο υηϊΐ {16 ἔτο Πυροίμοβοβ οὗ Ἐποῦμοσν παπᾶ ΒΞ 
Μδγβη, Ῥυοΐοθβοσ ΟΕΑΥΖ βαρροβοθ ἰπαὺ {ποτ ψ8 ἃ Ηοῦγεν οἵ 
ϑυτο- ΟΠ] ἀαἷο οὐἹρῖπαὶ (ἀο5ρ6] ἔογ [Ππ6 86 οὗἩ {π6 ὑγϑβοβοσϑ οἱ ἴδε 
ΟὨγιβδη ἰδ ἴῃ Ῥα]θϑίϊηθ, ἔτοπη Ἡ πιο Μαϊονν σοταροβθα ΒΞ 
Ἡοῦτον (ἀοβρο]. ὙΒθη {μον Ὀαρδη ἰο ργοραραί {86 ΟἸ σιξάδη 
ἀοοίτγιηθβ ἴῃ ΟἴΠΟΥ σοιηίτ68, {Π18 ΟΥσΊΏ4] (ἀοβροὶ νγα8 ἔσγϑηβ δια 
1ηΐο ατροῖϊς, δηα δηλ οΠοα τι ἢ ϑονοσαὶ δα ἀϊ ]οη8. ΕὟΟΙ {8158 νοσεῖου 
Μαῦκ δπὰ 1Κὸ οοτηροβοα ἐποὶν ὈοΟΪκβ, δηὰ ἤδπο6 ἀγοβα [ῃς 
τηρηξ, ὈΟΓἢ 88 ἴο ἔδοΐβ πα δα ρυ βϑ:0ῃ8, ἡ ΒΙΟἢ 18 ορϑαγναῦ]α 1π ἐμοῖσ 
γεβροοῖϊινο (ἀοβροὶβΊ Πα (ἀοϑρεὶ οὗ Μαίμϑοινν νγᾶβ αἷβο ὑγαῃϑβϑἸδίοα 
Ἰηίο τρεῖς, ἰπ Θχθοιτηρ βοὴ νουβίοη {Π6 γα] λίου τηϑα8 186 οἵ 
16 τυϊθπσβ οὗ Μαιῖς, σβθηοα 6 8180 ϑοιῃθίϊπηθθ ᾿ηἰουροϊαϊρά 
Μαίίπον ; πὰ {118 οἰτουτηβίαμποα ρᾶνα Εἰ886 [0 ἃ 81:12 }}ΠΠ|Αυ] γ οί θη 
ΠΟ ἃ8 ἴο τηδίζοῦ, ἴἢ ρα πόσο 1Κὸ αἰ δτβ ἔσομαι μοι. Βυὶ 
1Π6 δρτϑοιηθηῦ Ὀούνθοη Μαθ ον δηα κα, ἰο {Π6 δχοϊαδιοη οἵ 
Μαγκ, νὰ8 οἴϊβοίοα γ΄ βιιθβοαιθηΐ 1 οΥΡοΪ δύ! 8, βῖμθθ {Π 686 μ85- 
ΒαΡ68. ΘΙ ἰγΓΑΠΒΟΥ 6 ἔτοτη {πΠ6 (ἀοβρεὶ οὗ Μαίποιν ἰηίο (δέ οὗ 
1μακα ; απᾷ ἴῃ {πο86 ρ] 4668, ῃογα {Π6 οτἹσῖπαὶ (οϑροὶ 85 ἢο 846]- 
[1οη8, {ΠΟΥ͂ 411} ἄργθα 1ὴ τηδύςοῦ ἃ8 γ76]}1} 88 ΠΑΥΤΏΟΠ]86 ἴῃ ΟΣ. 

ΤῊΘ τροα!βορίϊομβ οὐ (86 Πγροίθ818 {παῦὸ ἔθογα νγαὰϑ δῇ οτίρὶπαὶ 
Αγδγλθαηῃ (ἀοΒ8ρ61, ργοροβεά ὃγ ΕΠΘΒΒοσ δηα Βιβῆορ Μαγβμ, δανα 
Ὀδ6οη δἀορίοα Ὀγ ἸΚυϊποοὶδ, όῃ 61} Δ, δα βοπλθ οὔθ ὺ Ομ 6 ηί8] 

: ΜΙςὮΔο115, νοὶ. 111. ρατὶ 2. Ρρ. 363. 868. Βαὺῦ (πὸ δῦβοποο οὗ ἴπ6 Οσοοῖκ δσιῖεὶς ἰ5 ἔδ(Α] 
ἴο {86 σοπ͵οσίατο οὗ ΒΙβῃον Μαγβῆ, πὰ ὑγουθβ ἴΠπαῦ ΠῸ ΤΕ ΕΓΌΠΟΘ 8 τηδὰβ ἴ0 βῃςῇ 8 βπρ- 
Ῥοβαὰ ἀοοσπιηρηί. ΤΉ ἔογοα οὐ {Π8 ΟὈ]οούοθ 8ΘΟΙ8 ἰὼ πᾶνὸ δβίγιοῖς [80 πιϊπὰ οὗἁὨ [δας 
Ἰδαγηθὰ υσῖϊου; [Ὁ Β6 ΠᾺΒ σδηἀ]γ ἸδΩν ἴν ἴο Οὐ ΠΟΓ8. ἴο ἀοίογπηῖηθ ὙΥοῖΠον ἢΪ8 σΟΠ οὔ 8 
ποῖ τοπάογοά αϑογίϊνο ὈΥ [6 τναηΐ οὗἩ 1Π6 ατγιῖοϊα Ὀοίοτο διήγησιν (παγγαξίυα οΥ ἀεοίαγαξίον) 
ἴῃ Τλῖκο ἴ. 1. Οη {πῖ8 τορὶς Βίθμορ Μιά4α]οίοη 18 ἀος δι ν Υ οὗἨ ορ᾿ πίοπ {πϑὺ ἰδ ἐθ τοπάογοά 
ΤΟΙΔΙΙΥ δϑοτίῖνο. ὙΠ τοβροοῖ ἴο τ0 ατοοῖς ατιῖοὶο, ἢ τοπηαγκβ, ταῦ δ [Π6 ΤῊ]6 18, [δαὶ 
[86 {Π||6 οΟΥἩἨΔ θΟΟΚ, 88 ργοβχοὰ ἴο τπ6 θοοΐ, βῃποιι]ὰ Ὀ6 ἀπαγίλτγομα ((. 6. στοὰ [6 ἀπο ]6); 
“δῖ {πεὶ τ θη {πὸ ῬΟΟΚ 18 τοίογγοα ἴο, ἴππ αὐίϊοϊα βῃοι ἃ Ὀ6 ἰηβοτίοι!.᾽ Απιΐ ἢ δά πος, 
ΔΙΏΟῺρ; ΟἾΠΟΥ ἰηδίδηςο8, ΗἩοβ᾽ οὐ 5 ροῦπι, 6 π0 116 ᾽. σπὶς Ἡρακλέους (Ηεγοιοπ᾽ 6 ϑἠϊεία), Μ ὨΙΟἢ 
Τοηρίπιβ {Π|πι8 οἰ 68 ---- εἴγε Ἡσιόδου καὶ ΤῊΝ ᾿Ασπίδα ϑετέον (1 ἱπάροά ΤΗΕ 51|6]14ἃ ΤΠΔΥ̓ δῈ 
δδογί δε ἴο Ηοδβίοά). Βίβῃορ Μιαι]Ἰδίοη οη 86 ατοοκ αὐίοϊο, Ρ. 389. ῃτϑὲὶ οἀϊίοη. [π ἰἢ6 
ἔνο [Ὁ] οννηρ Ράσο8 ἢ6 65 σοηϊτογοτίοα (Π6 ἰγδηῃϑ]αϊίοη οἵ ΖλικΚα Ἰ. 1---4, ργοροβοὰ ὃΥ (88 
τΥδηβ]αίου οὗ Μ|ὶςἢΔ6118. 

3 γαῖζ, Νϑαοῦ Υ ογβιοῖ, ἀϊ6 Ἐπ ρ; ΔΟΥ ΟΥΘΥ͂ οὐβίοη Εν δηρΟ  οἢ σα οὐκ άγοη, (Τυδιη- 
οη, 1812,) οἰϊοὰ ἴῃ Ηυρ δ [πιγοἀποιίοη, νοὶ]. 1, 19. ΤΊΟΤΟ 18 δῇ δυϑίγασς οὗ ατγαδι᾿ 8 
ΒΟ 6 πι6, τ 1} Γαι Ατἶκβ ΕΥ̓͂ ἴπ6 (ΥΘΉΒΙΔΙΟΥ οὗὨ ΘΟΒΙοἱοτδομοῦ ([πιτοὰ. ΡΡ. ἰχχχυὶ.--χο }.}, πθὸ 
Οὐηβίἀἀγ8 ἰδ “1ἴο Ὀ6 ποῖ ΟΠΪΥ ἀπυγαγγαπιοί, Ὁ οοπιγααϊονοᾷ ὈΥ ΘΥΟΓΥ͂ ΤΩΘΙΔΟΣΙΔΙ ΜΘ 8.876 
Τοηδί ηἰηρ ΟΥ̓ Ϊ 6 οαγ] δὲ ΕΓΔΉΒΒΟΓΟΠ5 ἰπ ΟΠ ΓΙ διίδη 1ιἰδίογγ.ἢἢ 

8. (οῃῃπ. ἱπ Ηἰκῖ. 1.10. Νον. Τοβῖ. νοὶ]. ἱ. ὑΡ. 7--9. 
4“ Ηϊδιοῖγε Λυγόροο ἀο 1α 1 ἰότγαίαγο ατδοσυο, ἴοπι, 1, ὈΡ. 66 ---88. 

πε ύσοσν, σας τς ἈΝ 
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ετλθοθ; Βαὺ {ΠΥ μαναὰ θ6Θ πη βγη ΒΥ ΟΡΡροΒβαϑά, οὐ (86 Οοπίϊηθηΐ, 
Ὅν Ῥτχοΐοδββος Ηρ ', δηὰ ἴῃ {Π|8 οοπηίσυ ΟΥ̓ {π6 ἰαΐα ΒΊβῃορβ Βληο]ρἢ 3 
«6 ΜΜιάα]είοπ ὃ, ΒΙΒμοΡρ ΕἸεῖσ", (πὸ δα! οτβ οὗ {π6 Βτ8ῃ Οὐ 65, 8πα 
ΟὔΠοΥ ἀϊβιϊησο Βη6 4 ττιίοτβ', οὗὐἠἨ ψ ο86 ἀυραμθηΐβ δηα Γϑαβοη ρδ [ῃ6 
Ο]]οννὶηρ᾽ 18 δὴ αὐϑίγδοῦ : --- ; 

1. ϑιρροβίηρ᾽ σμοῆ α ἰδοῦ ἰο ὅ6 προθϑϑατῃ, ἵπ ογεγ' ἰο αοδοομπὶ ζ0ῸΥ ἰΐλὸ πεγδαΐ 
δὲγεϊατγίξος με αϊδενγοποοα οΥ ἰδλ6 ἥγεί ἰλγοθ Εσαηρ εἰϊδίβ, (τολιοἢ ποϑοοϑϑιίῳ, λοισθυεν, ἴδ 
ὃν πο πιϑαπϑ αὐηιϊ64,}) ἐλ οὐυϊοια ζαιμέ οΥ (λὶς ἀψροίλοδὶδ, ἐπ αἷΐ {5 πιοαϊεαξίοπε, 
τίς Θχίγοπιο σοπιρίοχιίψ. 

Τὸ οὐδ ἐπα δαυ! ον τη! ποδί οη 5 τ εἰ οὮἢ ἤδνο γἱο] ἀοα ἴο ἴΠ6 βΒοἤδιπηθ8 οὗ ΕἸΘΒΠΟΤΏ 
δηὰ Β΄9ῃορ Μαγβὶ :--αοσογαϊησ ἴο ἴδ6 “ογπιεν ἴΠΘΓΘ δ8Γ6 δὴ Ασϑδιημδὶο οὐ ρῖπα] ἀοϑροεϊ, 
ὙΓΒΙσἢ τδ8 ἰγαπδὶαιθα ἰηΐο ατθοκ, δπὰ ἔνα σομρ!]αύοηθ ἔγοπι 1ἴ, τ ἢ} νασίουβ 
δ! τοηβ. Αοοοταϊησ το {Π6 Ἰαζδοῦ {ποτ ἃγα ὕνσο ἨἩΘΌΓΘΥ ΟΥ Ατδηγχαὶς ἀοουπιθηῖβ, 
δΔηα βουϑῦαὶ ασθοκ νουϑίομβ, ἢ ΔἸ 0η8 σταϊυ! οι ΒΥ βυρροβοα, νος 186 αἷρχθ- 
Ὀγδῖοδὶ ποίδιϊοηϑ, ἰπίγοάυσο ὈΥ ΤΠ ΘΙΡ δα ΠΟΥ, ΟΔῊ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΘηΔΌΪ]6 {Π6 σοδᾶδν ἰο 4}8- 
ὌΠ στι 88} ἔγοπι 6868} οἴμασ. Τὸ ἀθϑοσῖθα ὑπ 6 ΒΟΏΓΟΘΒ οὗ δῦ. Μαύθον" 8 (οβροὶ Ὁγ τμ}8 
τοοϊμοά ποὺ ἔδνσοσ ἐμὴ βαύθπ ΠΉΔΓΚΒ ΔΥῸ ΘΙΩΡΙΟΥΘΑ ; νἱΖ. δὲ, α, γ,) Α, Γ᾿, , δὰ Γ3, 

Βαβι θ8 [8686. ἔθδσα γα ἴῃ 6 πηατῖκϑ Ῥϑου αν ἴο 5:. ΓΚ οὐ 50. Μασ, β, 5, δπὰ ὃς,--- 
ἴῃ 411, ἴθη αἰ δγθηῦ βσῃβ βίαπαϊηρ [ῸΓ 80 ΠΙΔΗΥ͂ δοραγαῖα ἀοσυμθηΐβ ΟΥ πιοά! ΠοδίΟἢ 8 
οἵ ἀοσυϊηοηῖθ ; πὰ [} τπ6β8 σταϊα! οΟἸ5}Υ ΒῸΡρΡΟΒΘΑ τ ῖδουῦ Ὀγοοῦ [ῸΓ ἰ86 Ἔχ βϑύθηοθ 
οὗ ὁπ διιοηρ [6 πιπιῦοσ. ΓΒ ὨΥΡΟΙΠ 6518 Βίδῃορ Μαγβἢ σοπβι 6 γ5 88 δ ρ]ο : 
Ῥιυξ, ὙΠῸ} ΘΥΟΥῪ ΡΟΒΒ1016 ἀδίδσοποθ ἴο δ οἢ 8ῃ δα ΠΟΥ Ὺ ἴῃ 4}} πηαιῦοτβ γοϑροοιην 
ὈΙΌΙ]ΪοΑΙ ᾿ογαΐωγο, 10 18 Βα διἐ οὰ, (Παῦ ἔδνν ῬΡΘΥΒΟῚ8 ν}}} ῥὲ [ουηὰ ἴἰο δοἰηοϊῆα ἴῃ ἷ8 
ορ!ηΐοη. Απά δ᾽ ἐβουρῃ Βα βιίϑίθϑ, τι γοβρθοῦ ἴο [Π6 βορβ υὗἁὨ {}||8 Ὠγροίοβὶβ, ἐμδὲ 
“ἘΠ 6Τ6 18 ὯῸ αργΟ Δ ὈΠΠΠ Υ αἰὐὐθηἀϊ ηρ᾽ ΒΥ οπ6 οὗὨ ἴΒϑτὴ ; {μ6 Ὺ 8΄6 ΠΟΙ ΤΏΘΥ ΠῸΠΊΘΓΟΙΙΒ 
ἨῸΓ ΘοΟΙρ] οδἰοα : γαῖ νὰ τηιδὺ Οὔβοῦνο ὑδαΐ, ΑἸοροίμοΣ, ὕΠΘΥ ἀγα ὈΟΓ᾿ ΠυΙΊΘΓΟΙΒ, 
Δη(, σοῃβοαιθηί]υ, ὈΥ͂ {116 συπιὈἰ πα ΙΟἢ8 βιιρμοβοα ἴῃ {πεν Δρρ]ϊοδίίοπ, {Πμ6 ν ὈΘΟΟπι6 
ΘΧΊΓΟΙΔΟΙΥ σομπρ] οαϊοά. ΕΌΓΡΙ πον, ΤθΟυρΡἢ ΠῸ ῬΑΥΟΟΌΪΑΓ δία Ρ πη Ὀ6 'π 1136] 'πὶ- 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ, γοῦ ὑῃ0 ἀἰβοονουυ οὗ ἐπ αἰ Πδσοηῦ βουτοοβ 0 σογίδίη σου 8, ὈΥ ΤΠΘΓΘ 
ΔΙΑ Υ818, 18. ἃ ΟἸΣουτηβίδποσ οὗ ἰπ6 δἰ σμοϑὶ ᾿ΠρΡΤΟΔὈ ΠΥ, δηα ΤὈστη8 δι 6ἢ ἃ ἡ ἸΒΟΟΥΟΓ 
88 ὙΓΆΒ ΠΟΨΟΡ γοῖ τη8646 ἴῃ ἴπ6 πογὶὰ, δηὰ ΤΟ ΒΟΥ ΠΘΥΘΥ {1} 6 τηαᾶα; Ὀδοδιι86, τ᾽ 
ποῦ ΔΌΞΟΪ αἰ 6} ᾿ῃ ρΟΒ510]6, ἰῦ ΔΡΡΓΟΔΟΒ68 80 ὨΘΑΓΪΥ [0 ᾿πιροβ5} 1 ΠΠῦγ, τμδὺ 186 ταϊπὰ 
ΟΠ 80 ΔΓΟΘΙΥ ΟΟΠοσῖνα ἃ αἰβιϊ ςο[]οη.ἦ 

2. Βαυὺ ΙΥ οἰτπογ οὗ (Π686 Βγροίῃ 6568 σου] βοῖνο, σιϊδουῖ ἀπ ου γ ΟΥ̓ Θχοορίϊοῃ, 
81 1π6 ρΡἱιαποπγχθηδϑ, οὗἩἉ ΘΥ̓ΟΥΎ ἀοβοσγὶ ρίΐοη, τ] ἢ ΔΓΘ ἀββιπλθὰ ἰὸ οχιϑῦ ἴῃ {Π6 (ἢγ66 
ἄτϑὺ αοϑρο]β, [6 ΤΟΤΑῚ, ΒΙΓΈΝΟΕ ΟΠ δοοϊοδιαβίϊσαὶ ἀπίϊιὶν ργοδοηίδ α αἰγοοί ἀπά ἱποὶπ- 
εἰδίο ἀαγριπιοηΐ ασαϊπδί ἐλ ειτἰβίεπιοῦ ΟΥΓ πὰ διιοὶ ρτίπιατῳ ἀοσιπιθηί. 

(1.) Τὸ οουππσιθποα πῖτἢ {86 ΔροΟΒίο]]ο ἃσὰ : --- 15 10 ἴΛο 6 βῃρροβοά ἰῃαξ 6 γα οὐδοῦ 
οχ βίδα ἃ σοτκ οὗ δι οἢ ἀρρτανθα δχςθι θηςο, ἀπᾶ βαοῖ σῇ δι μοῦ γ, 88 ἴο ὈΘΟΟπΘ 
{6 θα815 οὗ 086 ἢγϑι ἰπγθα ἀοΒβρεῖ8, δπὰ γοὺ ὑμαῦ πούμιηρ --- ποῦ ονθη [Π|6 ΤΠΘΠΊΟΥΥ ΟΥ̓́ 

1 Ηυρβ Ιηϊτοδαοίίοῃ, ἐπ ἴοο. 
2 )γι. Βαπάο]ρὰ ἴῃ ᾿ἷ8. “" Εοτρδυκβ οὐ Μ|οπΔΟ]18᾽8 [ηἰγοἀυςσίϊοη," ὅγο. ν Ϊβ. ἱϊϊ, δπὰ ἱν. 

᾿οπάοη, 1802. ἱ 
δ ()γη τ1Π6 Ποοείγϊηα οὗἩἍ τ1πὸ ατοοῖκ Ατίΐοϊθ, ρΡ. 388 ---291, 
4 [ἡ Πῖβ να υϑῦ]ο οἀϊτίοη οὗἩἨ ΒιαοΚΠοιιβοβ Η  βίουΥ οὗ τπ6 ΒΊΌ]6, νοὶ]. 11,, ρρ. 103--- 112. 
5 Βεῖο στ, νο]. χχί. (0, 8.) ρ. 178. ε δεᾳ. Βσίς. Οτὶξ, δηὰ Τποοϊορίοδὶ Βουΐθιν, νοἱ. ἰϊ, 

ῬΡ. 347-950. 
4 ῬΑΓΠΟΙΪ ΑΓ Μτ, Ὑογεῖο, ἴῃ ἢἷ8 “ Εχαπιϊπηδιίοη οὔ Μγ. Μαγβῆβ Ηγροίβοεβίβ," 8γνο. 

Ἰοπάοη, 1808, αηά Μτ. ΕἈΙσοποτ, ἴῃ ἢἴ8 Βαιηρίοη 1οίατοϑ ἴοσ 1810, Ρ. 105. εἴ δες. 8.60 
δἰδυ τ[ἢ6 ΟΠ γι διίδῃ ΟΡβογνεῦ ἴὺγ 1808, τοὶ. νἱ 1]. Ρρ. 623---628., ἀπά τῇς Ἰαῖο Ὧγ. ΜΊΠοι Β 
διποῦιτοβ ΟΝ 50Π16 ΟΥ̓́ΙΠ6 ΡῈ] αιοἢ 8 οὗ ἴῃς ον. Ηογθογὶ Μαγβὴ, Ὁ. 1). 1ζοπά. 1813. ὅνο. 

7. Βεῖϊ, Οὐὔῖς, νοὶ]. χχὶ. (0. 83.) ρ. 180. [1π 88ς} ἃ σΆ8Ὲ ἔπ σλαποεβ ἈΘΑΙΝΒΤ [Π6 ΘΠ. 0]0γ- 
τηθηΐ οὗ {Π656 ἐεπ ἀοσιιπηθη 8 816 848 ἐῤγεα ἡμπαγεά απά εἰσίψ- ὅσο ἰλομδαπα εἰσλὲ μεπάγεα ἃτα 
[0 ὁπ6: [18 δῃπηοιι 5, ἰπ Κιοῖ, ἴο ἃ πιογαὶ σου η1γ.] 

4 Μτγ. ψογπίβ 88 1πϑι το ἃ 8. τπιϊπαῖο Θχαπηδιίοη οὗὁὨ Ὠΐϑῃορ Μασβῃ Β βίδίοιηθηῖ οὐ [86 
ῬΒοποῖηθπδ ΟὈΒογυδΌΪὸ ἰῃ (6 ἢγδὲ ἴΠτοθ 05ρ6]8, ἴῃ τΥ ἢ π6 88 δον 118 ᾿ΠΟΟΤΩΡΘΙΘΏΟΥ 
10 οχρίδἰπ ἐῃοβο Ῥβοηοσηθπα. ΔΒ {Π|8 ἱπυοδιϊ βίο ἰ8 ποὶ οὗ ἃ παίαγο [0 δάμχῖς οὗἨ δυγίἀς- 
τρεαῖ, γγΧ6 τοίου [86 τοδάοσς ἴὸ Μγ. Υ .8 “" Εχδιμίηδίίοη, Ρὑρ. 13---ὅ0. 
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10 -α ββου]ὰ δυγνῖνα [μα ἀρ Ῥ1 “Ὑογα τὸ ἰπάἀθοα 68 Ἴσοτίδίϊ (δὶ 18π6 δροϑίΐος, 
Ὀοίογα [Π6Υ βοραγαίθα, δὰ σϑϑὶ]ν πλοῦ ἕο [86 ρύγροβο οὗ ἀγανίηρ ὕρ 8 οορίουϑβ δηὰ 
δυϊδοηΐίο ΒΙΒίΟΓΥ οὗ τδοὶγ Ὠινὶπο ΝΜαβίοσ᾽ 8 [16 απὰ ἀοοίσί πο, 885 γὙὸ 8 τδιδὲ δα 
δυϊοητο τοοοσὰ τὰ8 Καρὶ δὖ Φεγιβαοπι οὐὗἩ {86 τοῖρῃβ οὗ 186 ἀἰδγοηΐ Κίησε, 1Ες 
βίδίθ οὗ σοὶ ρίοη πᾶ ον οδοῖ, ἀπὰ 16 ργδδομέησ οἵ ἐξ Ῥτορμοῖβ, 118 υγουἹαὰ δε ὃν 
ΤΌ ΟἿ 088 οαϑἰ6ϑύ, δη4, ῬογΒαρ8, (86 πιοβὶ τα ἰεζνοιο τηοίοὰ οὗἉ δοοσουπίϊηρ 85 νὲ]]} 
ἴογ 186 ΒΑΓΙΩΟΠΥ͂ 88 [ὉΓ (86 ἀΙΒΟΓΘΡΑΠΟΙΘΒ το τα πὰ δπιοηρ ἴΠ6 δουοσαὶ δργιὰρ- 
ΤλΘἢ 8 τηϑᾶθ Ὀγ {π6 γϑί ἴσο Εὐνδηρο  ἰϑί8. Βαΐ, ᾿μδὲὺ 186 ἀροβί]θβ πηθὶ ἴοσ σῆς ἃ 
Ῥ 8 88 1818, Ὀδοίοτο ἴπογ ἰοῖδ Φο Σαβα] πὶ, ἢ88 ΠΟΘ ὈΘ6η δαρροδοὰ ; 8δπά, ᾿πάφοα, 
186 Ὠγροίβοβῖϑ, ῃδὰ 10 ον Ὀδθθὴ πιδάθ δῃηὰ βυρρογίοα ΟΥ̓ {86 πιυδὲ ὑποχσοορ οπδδίς 
αι πο ηἷ68 οὐὗὨἨ ὑ86 ΘΑυ]168ὺ ΠῚ ΠΕΡ γα τγτῦουβ οὐ [186 οἰατοι, πουὰ ἄσβοσνς ΠΟ σὸ- 
Βεατὰ τδδύθνον, Ὁ}]688 ἴΠ686 ὙΓΙΘΥΒ Βαᾶὰ οϑοὴ ἀθοϊαγοά, τι βουῦ οΟ]] 810 ἢ διηοπσ 
Ὁπαιηβαῖνθθ, ἐμδὺ δ6 δα ροββοβϑβθα ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗ ἴ86 οτρίηδὶ γθοοσᾷ. Ευθῃ 18 6Π, 1 π|6 89 
ἃ ΘΟΡΥ οὗὨ 10 ποῦ 5111} [ἢ δχίϑίθησο, ἔγοπὶ ΒΙΟἢ χὰ τιϊρξ, ἔσοῦλ ᾿πΊΘΤ ΙΑ] ουϊίδηςς, 
ἀδοῖὰς οἡ 18 οἸαὶπιδ ἴο δῃ Δροβίο θα] οτὶρίπ, γγὸ βου α ἢοδβιίδίο, οἴνου ἐμ ἱσιροκδῖαγο 
οὔ 186 ὈΟΟΙΚ ο8]164 ἐδ “ Αροοίοἰϊοαὶ (οπα(ἰἐμίϊοπδ,᾽ ἴο δαανς 6 Δα ΒΘ ΠΕ ΤΥ οὗ κυοὴ 
8 τοοογσά. ὍΤὰδ δροβίϊθϑ, 1π ἃ βίδίε οὗἩ ρεγβοουοη, μβδα ποὺ 86 βδη16 [361]}}{1Ὸ5 ἕο 
Ῥυ ] οἷν τϑοογάϊησ {Π|6 δοιϊοη8Β οὗὨἨ (Ποῖν [ογὰ 88 (Π|6 τι! ἰβίουβ οὗ δίδίθ, 8} 16 ἰῇ 
ϑογίδο δηὰ (86 Πἰδουγάον,, ροβϑοββοα ἴῃ {ΠῸ Κἰησάοπιβ οὗ πᾶ δἢῃ δηὰ 1βγϑοὶ ῸΣ νυεττϊπισ 
Τορἰϑίθγβ οὗ ἴῃ6 ἀςϑαϑ οὗ {πδϑὶῦ τοβρϑοίϊνο βουνοί ζτβ: ΠΟΡ ἀὧο γ͵ὰ ΟΥ̓ πα {με 
Ἐν σΟ 1808 ΔρρΘΑ] σ᾽ ἴ0 ΔΩΥ δ.0} γοοοτὰ, σὰ ῖ]6 1Π6 τε ο 8 οὐἩ ἐμ Β᾽ϑέογ! 681 Ὀοοκϑ 
οὗ (86 ΟἸΪὰ Ταεβίαπιθην ἔγααυ θη] ΡΡΘΑὶ ἴο ἴΠπῸ ἃ ππ 818 οὐ οὨγοηίο]αθ5 οὗ ἴλ6 Κιπσάοπι.ἦ 
Α Θοπηποη τϑοογά, ἔτοπὶ ΜΒ] Οἢ 41} (86 Εὐνδηρο 88 56] οοιθαὰ 186 τρδίοσια]5 οἵ {μοῖτ 
Βϑύογϊθβ, πυαδὲ, (βογθίογθ, Ὀ6 δυδπάοπθα 88 δῃ ἈΥροί 6818 ρϑγίθοι υ στουπά]θδββ, ποῖ- 
ὙΠ ΠΑ παϊηρ 41} 086 Ιοατηϊηρ δηα ἱπρθηυ τ το Βανθ Ὀδθη ἀϊδρίαγοα ἰπ δαρροτὶ 
οὔ τἘπαΐ Ὠγροί!θ 515." 5 : 

(2.) {ἢ τὸ δοπϑυ]ὺ [86 τυϊτπρε οὗ 86 ἘίΒοτθ τγμοὸ Ὀοϊοηροὰ ἰο 188 δρα ᾿πηπιε- 
αἸδίθ! Υ βιιθοοθθάϊῃρ 116 Αροβι]εβ δηὰ Ευδηρο  ἰβῦϑ, γσ τηθοῦ ἢ ΠΟ ἰγδοθ ΟΥ̓͂ δα ἢ ἃ 
ἀυουπιοηῖ. Ὑὴ6 ἢγοὺ τυϊθη 688 γγχὸ 8}8}} δάάυοο 18 Ῥαρίαβ, σῦο ἢουγβῃοα Α.». 116, 
δηα Πδὰ οοπνογβοα ὙἹ}} Δροβίο ο8] πιοη, ὑμαῦ 18, τ ἢ ὑμο86 το μα Ὀδοη ἐδ ἴτω» 
ταθαϊδίθ αἰδοῖ 0] 68 οὗ {86 Αροβίίθβ, 10 18 τοιδγκαῦϊα, ἐπαὺ {π|8 ΕΔΙΒΟΥ τοίου 0 δῸὸ 
ῬΥΓΪΔΑΥΥ ἀοοσυπιοηῦ γῃδίθυθυ  Ὀὰΐ, Οα [6 ΘΟΠΊΓΑΤΥ, 86 ὈΘΑΓΒ 8 τηοϑὲ ΟΧρΓΘ588 ἰδβῖ:- 
ΤΏΟΠΥ [0 ἴπΠ6 (ο8ρ6]8 οὗ 8:1. Μαίονν ἀπὰ 51, ΜΆγΚ, ρὶνίηρ δὶ δοοουπὶ οὗ [μὲ Ἰδίίες 
ὙΠ ἰοἢ 18 Ἰποοηϑιϑίθης τ] ἢ [Π6 Θχ᾿βίθησα οὗ ἃ οΘοσημιοῃ ἀοοιπιοηϊ.6 ΕὈυτ-Θηὰ - ἔπ 
ΘΑΓΒ ΔἰΓοΥγ8. ᾿ϊνοὰ ΦΨ υϑίϊη Μαγίγτ, θοβ6 ουϊάθηθθ 18. 5.}}} Ἰποσα Ὄχρὶ!οῖξ: ἔοσ, 

Ἰηβύοδα οὗ αποιπρ' ΠΥ δυο ἢ ΒΟΌΓΟΘ, ὉΠ 6 Γ [86 Πδπη6 ΟΥ̓ ᾿Απομνημονεύματα τῶν ᾿Αποστό- 
λων», ΟΥ “ ΜοΙΏΟΙΓΒ οὗ {π6 ΑΡροϑβι168,᾽" 6 ἜΧρυθβ8})γ ἀθοΐασγθδ ἐμαὶ 6 πηθδπβ (6 ΟὉδρεῖς." 
Ταιίδη, Ιγϑηϑοιιβ, Τ σι ΠΔἢ, δη ἃ, ἴῃ δμογῖ, ΘΥΘΓΥ͂ δι ρβοαυοηῦ Θοο] οβ δὺς] πσὶτοῦ οὗ 

᾿ Οη [86 βιδήθος ΘΓ ΠΟΟΘΒΒΑΣΙΪΥ ἰγοδίοα τ τ ὈΓΟΥΥ, 860 Μῖγ. ἘΔΙοοη τ Β Βασηρίου ἴκε- 
ἔι109 [ῸΣ 1810, ΡΡ. 115---120. 

2. 8,566, ΒΙΠΟΏΡ 8 ΥΑΓΙΟΙΥ͂ ΟὗἁἨ ΒΟ ἢ, ΔΡΡΘΆ18, 1 Κὶπρβ χίν. 19. δπὰ 1 ΟἜγοῃ. χχυΐϊ!. 3... 
5. Β 9000 ΕἸοεῖρβ οἀϊτίοη οὗἩ διδοκῃουβο᾿β ΗΙβίοσυ οὐ [86 ΒΙδἷο, νοὶ]. 11}. ἡ. 108. 
4 866 [0 ἰαΒἰ ΠΟΗΥ οὗὁἨ Ῥαρίδ8 ἰῃ Ὦτγ. ΣΑγ ἀπο 8 ῬΟΓΚΒ, 8γο. νοὶ]. 1ἰ. Ρῃ. 107---1 10. ; 4ϊἴο. 

το]. ἱ. ΡΡ. 8387, 338. 
δ Τῃ δῖβ ἢγβί ΔΡΟΪΟΡῪ [ὉΣ ἴ6 ΟὨ ΓΞ Δ η8, τ ΙΟὮ τγὰβ ἀο] νογτοα ἴο τ1πὸ ΕΤΏΡΟΓΟΥ Απίοηϊπαθ 

ῬΙα8 (ας. 660.), δι ρίνοθ ἰδ6 [ὉΠ] ἱπρ σοαβοὴ [ῸΓ ἴΠ6 σοἸοὈταϊίοη ΟΥ̓ 1π6 Τ,ογα 8 δαρρεζ 
δυλοηρ ἴπ6 ΟἸ ΓΙ ΒΟ ΔῊΒ : ---- ὁ ΕῸΣ ἴδ ΔρΟΒΙ168, ἰῃ ἴη0 ΜΈεπιοὶγς (ἀπομνημονεύμασιν) σοτηροθεᾶ 
ὉΥ τδοπὰ, τ ηϊςἢ ἀγε οσαἰϊξά (ΟΒΡΕΙ.Β (ἃ καλεῖται ΕὙΑΓΓΈΛΙΑΣ), ἢαγο τῆπ8 δβϑυγεαᾶ π8, τἴμδὲ 
“οδι8 ογἀογοᾶ {Π δηλ ἴο ἀο ἰξ ; τῇ ἢ6 ἴοοῖκ Ὀτοδά, ραᾳαγο ΠΔΠ ΚΒ, πὰ ἴμθη 88ϊὰ, " ΤῊΙ5 ἀο ἴῃ 
ΣΟΙΠΘΙΠΌΤΒΠΟΘ Οὗ Πη6 ; [18 8 ΤΥ ὈΟΑΥ͂ :᾿ [ῃδῖ ἴπ Π1Κ6 ΔΉ ΠΟΡ Πα ἰοοκ [ἢ συν, δπὰ δῆδσ δε 
μδὰ χίνθη {πη Κ8, βαϊά, "ΤῊ8. 18. ΤΥ Ὀἱοοάᾶ,᾽"---Απὰ ἴῃ δῃοῖθοσ ρδδβασὸ (ς. 67.λ. ἤδη 
εἰνίηρ [86 ΘΙΡΟΓΟΥ δὴ δβοοοππὶ οὗἩ 6 ΟἸ τ βιϊδη Ὑγουβῃὶρ, ἢ 58 Υ8, “" Τῆο ειποὶσε οΓ (δε 
Αἠροδιΐοα τὰ τοδὰ, οὐ ἴῃς Ὗ τ ηρ8 οὗὨἨ 1Π6 ῬΙΟΡΠοΙῖβ, δοοογάϊηρ 88 εἶπα δ᾽]; δηά, υσβδη 
[16 ΤΟΔάΟΓ ἢ848 οηὐρά, {πΠ6 ῥγοδίἀθηὶ οὗἩἨ [ἢ σΟΙΏΓ ΙΗ Υ ΤΠ Κ68 8 ἀἰδοοῦγβο ὀχβουεπρ ᾿Π6Πὶ 
ἴο ἴ86 ἐπι διίοη οὗ δας Ὅχοϑ θην {πϊπρ8." --- Ἀπ ονὐϊάθης ῥγοοῦ {Π18, τη δῖ, 850 ΦΑΙΙ͂Υ δ5 [86 
Ῥορίπηϊηρ οὗὨ ἴπ6 βοσοηῃά σοηιγΥ, [86 ἴοι (08Ρ618 (ἀηἃ πο σγδαίον ΠΌταΌΟΓ) γογο ποὶ ΟΠΪΥ 
ΒΕ ΠΟΓΑΙ Κηόνη διηοης ἴδ6 ΟΠ τι βιίβηβ, θα ΕΓ του ογο ονθη 85 ἴῃς ΘΓ ΡΙ ΓΟΒ οὗ ἰπς ΟΝ 
Τοβιβιηθηΐ, ἰπαὶ ͵8, 8ἃ8 ἀϊνίπο Ὀοοκθ. Ὦγ. Ἐδηδο]ρῇ, ΠΟΥ ΠΟΥ ΒΙΒΠοΡ οὗ Τοπάοπ, 85 β8δι19- 
[ΑΟΌΟΥΙΪΥ νἱηἀἰοαϊοα ([ἢ6 ἰοΒΕἸΠΊΟΠΥ οὗ “ υϑύϊη δραίϊηβι τ[ῃ6 σπαγρο πιδὰθ ὈῪ ἴδο ἰγαῃϑἹαῖος οἵ 
Μιοδ46115. ταὶ {Π18 ἔλῦποῦ δὰ αὐποίοἃ Ἡμδὲ ἄσοπ ποῖ οχίδὶ πῃ 8686 ΟΥ̓ Βα βίβησο ἱπ ΔΗΥ͂ οἱ 
Οὐ ἔουγ (οβροῖδ. ὅθ0 85 “ ΕΟΙΩΔΓΚΒ ΟΩ ΜιοὮΔ0118᾽8 [πιτοἀποίοη," ὅτο. Ρ. 78. εἶ δεᾳ. δεοοδὰ 
εὐϊείοη. 



ΟἈἡ ἐλε δοιιγοο 9 ἐδ ,γεί ΤΊ γοο Οοδρεῖε. 661. 

δΏΛ χαϊεγ, ᾽5 6 1Π|4}}} ἜΧρ]οἷξ 86 ὑο {86 πυτηθοῦ οὗὨ [μ6 αοερεῖ8, δπὰ ϑαυα!γ δ]οης δὰ 
ἴο 186 οχἰδίθῃςο οὗ ΔΩΥ Βοῦχοθ σβθηοο ἴΠ6 Εἰ νδηρο] δ8 ἀογινοα [86 τηδίογία]α οὗ ΤΠ ον 
Οσο8ρε|8.ἷ 

8. Τῇε ἱποοπρτοίίε8 απα ἀρραγεηΐ οοπίγααὶοξϊοπδ, ιολϊοἢ (α8 τὸ λαῦθ 566} ζόγπι ἃ 
αἰγοηρ οὐ)εοξίοπ αραὶϊπδὲ ἰλ6 διιρροδίέϊοπ ἰλαὲ ἰλε Εαπρ οἶἰδία οορίοα ὕγοπι ϑαοἢ οἶλιον, 
ῶγπι απ οὐ)οοίίοπι πὸ ἴ688 δίγῸπρ' αραϊπδὲ ἰλ6 δυρροδίξίοη, ἐλαΐ ἐλεν αἱ οορίοα ὕγοπι ὁπ6 
απ ἐλὸ βδαπιο ἀοοσμπιοηΐ; 

Εν ᾿ξ 88 {818 Ὠγροίοϑὶβ σα ῦϊγοβ, ΓΠΘΥ 411 δ βογοά (0 ἐποὶς ἀοσυτιδηξ, πὸ αἰ δτ- 
Θῆσα οουἹὰ μανα ἀτίβοπ Ὀοΐποϑῃ βοὴ; Ὀὰδ ΠΟΥ πουἹὰ 411 ᾶνο δρτοϑά ἴῃ σοϊδιΐη 
86 838π16 [πη ἰῃ [86 Β8Π16 ΤΏΔΏΠΟΙ, 88 ΤΟ ἢ 88 (ΠΟΥ τησϑὺ δγα ἀοηδ 1 ΤΠ6ΥῪ μή 
οορίοἀ ἔγοσῃ ϑδοὶ οἴμον. Γῆ ἴῃ Ὅσον (0 ἀνοϊὰ {Π|8 αἰ βου] γ, ̓ὑ θ6 δαρροδοα {μδὲ {ΠπΠ6Ὺ 
ἀϊὰ πού 411 δάιοσα ἴο {ποῖν ἀοουμηοηί, Ὀυΐ ὑμαῦ ΤσσΑΒΙ ΟΏ Δ ΠΥ ΒΟΙ.6 Ο6 (ΟΥ̓ Τ0Γ6) ΟΥ̓ 
ΤΒ6πλ σᾶγα ἃ αἰ ογθηΐ σοργθϑθη δίῃ οὗ βοῖλθ ἤδοῦ, δἰ 6 ἔγοση [118 οὐσῃ Κπον]οᾶρο, ΟΣ 
ἔγοτῃ ᾿ηίοστηδίίοη ἀογινοα ἵγομλ ΔΉΠΟΥ ΒΟΌΤΟΘ (88 ἴΠ8 Βι ρροβοᾶ ἀοσυμποπί 5, ὅζο.), 
119 ΔΡΡΘΑΥΒ ἴ0 βὰρ 186 ὙΘΥῪ Τουπαδίίοη οὗἁὨ [86 ονϊάδποο; [0 ἴῃ {Π18 ὁ6486, τθδῖί 
Ὀδοοπι68 οὗἩ {π6 δ ΠΟΥ ΟΥ̓́ΪΠ6 ὈΥΪΠΔΔΡΥ ἀοουτηοηὺ ἢ Απὰ, Ποῦ οδη 4}} [ἢγϑθ Ενδῃ- 
ρο] θα Ὀ6 βαἱὰ [9 αν ἀογινοὰ ἔχου ἴζ δοπα 4}} [86 τηδύου ἢ] ἢ ὑπ Ὺ Βανθ πὶ οοπι- 
τοῦ [Ι͂ἡ τδδίονον ᾿ἰσμῦ, {86 η, γα υἱοῦ ἴΠ6 9) 6οῦ, γγ8 οδῃηοῦ 866 ΠΟῪ ΔΠΥ τηοάϊ- 
βοδίίοη οὗὨ [Π6 ρθπογαὶ βυρροϑιἑϊοπ, ὑμαὺ [88 [Ὦτϑθο Εὐυδηρο] βῖβ, ἴῃ {π6 οοτηροβίτοπ οὔ 
τοῖν οβροἶΐβ, αϑϑα ΟΠΪΥ ὁπ6 ἀοσαπηδηΐ, ο8ῃ 58 015ἘΔ 0 ΟΣ} Θχρ δίῃ 41} [86 Ὄχϑρ 68 
ΟΥ̓ γϑῦθαὶ ἀἰβαρτδοπιθηῦ το ΟΟΟῸΣ ἴῃ [86 (οβρο]8. γα οοποίμαο, ἐμογοίοσο, ἐμὲ 
ὯΟ ΒΥροίβοβὶβ Ὑμῖοὶ 18 θὰ} ἀροπ [818 ἑουπἀδίίοη ο8η Ὀδ6 86 ἔγιι6 οπ6.3 

1Υ. Τηδ ΤΗΙΕΡ ΒΥροίμοβιβ, πο πα8 θη οβδγοα ἰο δοσοὰῃηΐ [ὉΓ 
186 νοΥΌ Δ] Β᾽ τα ] ΑΙ [168 Δ πα αἰβαρτθθιηθηῖβ ἴῃ {π6 ἰἤγοα ἤγϑι (ἀ08ρ6]8, 18 
{μαι οὗ Α ῬΡΩΒΑΙΙΤῪ ΟΕ ῬΟΟΜΕΝΊΤΒ. ΟΥ {18 Ὠγρούμεοβϑὶβ {ῃ6γθ 
αν Ὀδθῃ ὕὑνγο τηοα! βοΔ 08, ---- ΟὯΘ ὈΥ {Π6 ἰαία ον, Μίσ. γ ογϑῖθ, [μ6 
οἴμοσῦ Ὀγ Ῥστοΐδββου ϑοἢ] θ᾽ στ Δ ἢ ΘΓ. 
1, Μτ. Ν΄αυβιο σῖνοβ {π6 [Ὁ] οσσὶπρ' ἀθβοσι ροη οὗ π18 Ὠγροί 8185: -- 

“Τὴ6 δροϑβϑί16β, θοῦμ ἱπ {πμοὶγ ῬΌΌΪΟ ργοδοῆϊησ δηα ἴῃ {ΠεῸὶ: 
ΡὈσεϊναΐθ σοηνοσβαίϊοηβ, οτ ἀοι.1688 δοσυβίοπηοα ἔγοαιθηῦ Υ ἰο 
Ἰηβίσυοσί δηα ᾿πργονο ΤΠ 61. ΠΘΆΓΟΥΒ ΟΥ̓ {π6 τοῖα] οὐἁὨἨ Βογλ6 δΟίΟΠ ΟΥ 
ἀϊβοουγσβθ οὗ οὐγ Ὀ]οββθᾶ βανίουσ. Απαᾶ τϑυ γίουβ ΟἸγΙβ 8 Π8, 
ὉΠ ]1ὴρ ἴο ὑγυιϑὺ 0 ΤΩΘΙΩΟΣΥ͂ ΔΙομθ [ῸΓ ἴΠ6 ργαβογναίίοη οὗ {ἢ 688 
γα] υδὉ]6 οοτασ σα οηΒ τοβρθοίπρ {πον ΒΘαΘοπΊοσ, ἡ γα ἱπαυοορά 
ἴο οομητϊ ἰο ΨΥ ηρ [Π6 ργοδοξίηρ οὗ {π6 Δροβί]6β ἢ 1]6 10 τγαϑ 
ἔχ ἴῃ (ΠΘΙΥ ΙΔΘΙΏΟΥΥ. Απὰ πὰ δ ἃ ὙΘΥῪ ΘΑΥΪΥ ρογὶοά, Ὀδίοτγθ 
ΔΩΥ͂ Οὗ ΟἿΣ ΘΑΠΟΏΪΟ4] (ἀοΒρο]8 σοῦ τυ ἴθ, ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ γΟΓ6 ἴῃ Ρο8- 
ΒΘΒΒΙΟΏ Οὗ ΤΩΔΗΥ͂ παγταίϊνοβ οἵ ἀδίδομοα ρᾶτίβ οὗ {π6 ὨΙΒίοΥΥ οἵ 6808, 
--ἀγάσσῃ ὉΡ, Βοὴθ ἴῃ {πΠ6 ΗδΡΤΟΝ ἰδηριαρα, δηαὰ οἰμοσθ ἴῃ {88 
ατεθοκ. Οὐ (86 ΗΘΌΓΟΥ παγγϑίϊνοβ, (Π6 τηοβὲ ἱταρογίδηϊ γγ88 Βοὺὴ 
ἰγαπβ αἰθα ἰηΐο ατθοῖκ, ἔοσ 1816 Ὀοποῆς οὗ [Π6 αταοῖὶς ΟἸΒ γι ϑιίδηβ, ἰο 
γγμοτα {ποὺ ἡ ΓΘ ἀπϊη(6]Π101816 ἴῃ {86 Ὀτῖρῖμαὶ, δηα υἱοε υογεᾶ." 

ΒΎοπὶ ἰἤθ86 ἀοίδομοα πδγταίνοθ Μυ. αυβὶθ 18 οὗ οριπίοη ἐπδῦ 
1π6 ἰἤγοθ ἢγϑῦ σϑπουῖοαὶ (ἀ08ρ6}8 ὑγ6γ6 ὈΥΙΠΟΙΡΆΠΥ οοπιρὶ]οα, ΟΥ̓ 
186 δυΐμοτβ οὗ [8686 (ἀὐοβρϑὶβ, 6 {Π1η|κ8 ἐδ 88 ΜαίΠοΥ Δ]0η6 νγὰ8 
δῆ ΟΥ6- ὙΣΓλ688, ἢΠ6 δίοπα οου]Ἱᾶ στῖΐα ἔἤοπὶ ρϑυβοῦδὶ Κηον]οᾶρα οὗ 
186 λοΐβ τ βίοι μ6 τοοοτάρα; δηὰ (δῦ δυθὴ ἢ ἀϊά ποὺ "πάσα 11 
ΘΧροαϊοηΐ ἴο ἀγα δ χο  υβῖ υοΙῪ ἤοσα Π18 οὐ βίοσθθ, θαὺ Ὀ]οπαρα 

1 566 (δ τοίδσοησοβ ἰο ὑπ ἱπάϊν 181] ἰοϑυ ἢ 65 οὗἩἨἁ [π686 ἔδέθ ΓΒ ἴῃ [86 Ιπάοχ ἰοὸ Ὧτ. 
Ἰατάμποτβ ὝΟΥΚΒ, νοοθ Οὐοσρεῖθ. 866 αἷδο ἴπμο Βυι15} Οὐἰῖα δηὰ ὙΒοοϊορίοδὶ Βονίον, 
γ0]. 11, ὑῬῃ. 847---850. [ὉΣ Βοῖηθ ἔοσοὶ Ὁ]6 οὔ)θΟ 08 ἀρϑίμδε (μ86 Οχίβίθησθ οὗ ΔΗΥ͂ ὈΓΙΠΊΔΓΥ͂ 
ἀοουτηθηϊ. 

3 Ψογβίθ᾿ Β ΕἸΧΑΤΏ δ. 100, Ρ. 56. 8 Τρίά, Ρ. 97. 



652 Οηἡ ἔδε ϑοινοος 9 Γ᾽ ἐλε νει ΤΆγοο Οοερείε, 

τῇ {Π|686 ἀοίομοα Ὡδυτϑῦνο βυο ἢ ΔἸ ΠομΑ] ἔδοία δπα ἀἸβοοῦσθοῦ 
88 1π6 Ηο]γ ϑριτι Ὀτουρμῦ ἴο Π1Β Το] ῦτδηοθ. Μασ, ΟἿΣ δαξδοῦ 
βαγίμασ τπϊη ΚΒ, μα πὸ Κπον]θᾶρα οὗ Μαιμον (08ρ6] ; ἀπὰ αντησ 
σοἸ]οοίθα τηδίουὶα]β ἔῸγ ἃ (ἀοβροὶ, 8 δα ἀθὰ ἰο {πδηὶ πυπιθ σοῦ δχ- 
ῬΙΔηΔΙΙΟΏΒ ἴῃ ΟΥΘΣ ἰο δααρί ἴπθηὶ ἰο {πΠ6 86 οὗ {π6 (Θ{116 σοτν οσία, 
ἰοσοίμον τι ναγίουβ οἰγουτηβίδηοοθ, [η6 Κπον]θᾶρα οὗ ὑβιοῖ Βα 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ δοαυϊγοα ἴτοια Ῥαίθσ. Απᾶὰ ἢδ 18 οὗ οριηΐοτι 8180, ἴδδες 
ΤΚ6 σομρι]οα ἢ18 (ἀο5ρ6ὶ ἔσοπι 81: π|11ν ἀθίβομθα παγγαΐιναβ, ΤΆ ΠΥ 
οὗ νοῦ πσογα {Π6 Βαλα 88 ῃδα θθϑη πιϑϑὰ ὈΥγ {π᾿ οἶμον νδησο]ῖα, 
(Βουρἢ βοὴ οὗ {πϑῖὰ δα Ὀθθη ἄγαν ἃρ Ὀγ αἰβογθηῦ ρΡΟΓΒΟΏΒ, δπὰ 
ῬΟΥΒΔΡΒ ἴγοιη 6 ῥγθδοῃϊηρ οὗ ΟΥΠ6Ρ ΔροΒβίϊ65; δῃηὰ παῖ 1.0Κο, 
Ὀοΐηρ ἀἸΠροηῦ ἴῃ ὨΪ8 ἸΠα υἰγῖ 68. Δα ΓΟΒΘΆΓΟΠ 68, τνᾶ8 ΘΔ] 6α ἐο δαά 
ΡΎΘΑΙΥ (0 {ῃ6 παπποῦ, Μαίπον, Μγ. Υ. ὑπ κ8, τοῖα τὰ Ηε- 
τον, διηᾶ 1τῃ86 οἴμοῦ ὑνὸ Εὐναπσο]βίβ ὰ ατοοῖκ. “Βυΐ δίατκ 
Ὀεῖηρ ἃ ρἰδίῃ πη]ο ἐογοα τηδῃ, ἀπά Ὀαΐ τηραη]Υ 8.1]]6α ἴῃ 1πῸ αστεεκ 
Ἰδησαάᾶρα, να8, Ὁ {Π6 τηοϑῦ ραγί, βα 1586 .6 ἃ ἢ (Π6 νου ψογαάϑβ οἵ 
ἢ18 ἀτϑοὶς ἀοοιτηθηΐβ, δπα τυ ἢ οσἰνιησ ἃ ᾿ἰαταὶ νϑγβῖοη οὐἁὨ δ 88 
δα ὑγαπβαίοα ἔγουι {Π6 ΗἩοῦτοσ. ὙΥ̓οτθαβ [Κ6, Ὀοϊηρ ἃ στθδίθσγ 
τηλβίου οὗ {πῸὸ τοοῖκ ἰαησαδρο, ννᾶ8 τόσο αἰοηΐννα 0 {Π6 ἀ!οίζοη, 
δηα ΓΘ ΘΉΓΥ ΘΧργοββοα (ἢ6 τηθαπίηρ οὗὨ ἢ18 ἀοοιμηθηΐβ 1πἢ ΣΏΟΓΕ 
Ῥυγα ψογάβ, δηἃ ἃ τλοσο ο]θσαηῦ ἴση. ΟἾ]Υ 6 Δα] ΘΓ τόσο 
ΟἸΟΒΟΙΥ ἴο ἴΠ6 ὙΟΥΥῪ ΘΧΡΓΘββίοη οὗ ΠῚ8 ἀοουμηθηῖδβ, ἤθη μ6 οαπλδ ἴο 
Ἰπβοσῦ αυοίαιοπβ ἔτομι {π6 ΟἹα Τοβίαμηθηΐ, οὐ ἰο τϑοϊΐ ἀἰβοοιγθοξ 
δΠἃ ΘΟΠΥΘΥΙΒΆΓΟΠΒ, δηαἃ ΒΡ ΘΟΙΆΠΥ {Π6 αἰβοοῦτθοβ οὐ οὖσ Ὁ] ββθα 
δανίοισ, Βοίῃ Μακ δηὰ [μἰτζο ΔαΒογοα ἴο {π6 ἀυταηρϑιαθηῦ ἢ ]Ὸἢ 
Π6Ὺ ἔουπα τη τ{Πο86 ἀοουιησηΐβ Μ ΒΙΟἢ οοηίδιποα τλογο ἔλοϊβ {μ8π 
ο6. ὍΤμα ἀοσιιπηθηΐβ {Πουλβοῖνοϑ ΠΥ γγαηροα ἴῃ οὨτοποϊοσὶοδὶ 
οτάθσ. ΑἿΊ {6 Τὐνδηρο δία σοπποοίθα {πη6 ἀοσυμηοηΐθ ὁπ ψ ἢ 
ΔΠΟΙΠ ΘΓ, ΘΟ ΤῸΓ ΠΙτηΒ ἢ δπα ἴῃ μἷ8 οσῃ τνᾶν.} ΟἿΓ δυῖδου αἶβὸ 
οοη͵θοίαγοβ ὑπαῦ Μαιίμον Β (ἀο5ρ6ὶ νὰβ ἰγαῃηϑ᾽αίθα ᾿ηΐο (ἀσοοῖκ βοπιθ 
πὴ6 ον {π6 ὑνο οὐμοῦ (ὕο8ρ6]8 ψγοῦθ ἴῃ οἰγουϊδίοα; (Πδὲ {86 
ΤΥΔΉΒΙαῦου Δα στοαῦ 86 οὗ ποι, γα θην οοργίηρ, ὑΒΘῚΓ γΟΥΥ 
ψΟΤ8 ΠΟ γ (Π6Ὺ δυϊοα Ὦ8 ΡΌΓΡΟΒΘ; {παῦ, πονγονθῦ, π6 τηδάς 
τηοϑύ .86 οὗ ΜαυκΒ (ἀοβροὶ, πανιηρ τοοοιγβα (0 {Ππαᾶῦ οὗ ψΚ6 ὉΠ]Υ 
τ ἤθη ἢ οοὐὰ ἀοτῖνα 0 858βϑιϑίδηοα ἔσοπι {π6 οἴου; δῃὰ {πδ΄ ννῇοσα 
[6 Πιδᾶ πὸ ἀουδῖ, οΥ ρογοϑϊνοα πὸ αἰβΠοα γ, μΒ6 ΓΘ ΘΠΕΥ ἐγδης- 
Ἰαϊβα ἔοσ. μἰπηβο ἢ, σι ποὰὺ Ἰοοκίηρ ἴῸΓ αϑϑιβίδηοο ἔγομῃ οἰΐμοσ Μαγκ 
ογ [μι|Κ6.3 
ΘΠΟἢ. 18 {πηΠ6 ΠΥροΙ βῖ8 ρΙΌροβοα ὈὉγ Μγυ. δυβιθ ἴῃ ὈγΘίογθησο [ὸ 

{παῖ οὗ ΒΊΒπορ Μαγβῇ. ΤΠαΐ 10 ἀοοοιπηῖ8 ἔῸσ 81} [16 ρῃθποπιθηδ, ψ μὶοὶ 
ἢανο, ἴῃ (σογιπδην, ὈΘΘῺ ΒρΡροΟΒοα ἴο ἴνοϊνα 80 τηϑὴν ΑἸ Ο 0168, γγ6 
Ὦδνα πο ᾿ποἰηδίίοη ἰο οοη γονοσῦ: [ῸΥ, 88 ἢ6 Οὔβογνϑβ οὗ (86 ὈΙΒΠΟΡ 8 
ὨγΡοί 6818, “Κ Ὀθιηρ γαπιθα ΕΥ̓͂ ἃ τζδῃ οὗ ρϑηϊὰβ δηᾶ ᾿Ἰθαγηίησ, ρυϊηςὶ- 
ΡΑἸΪν ἸὮ ἃ υἱθὺν ἴο ΟΧρ δίῃ 0Π6 Ῥῃθπομθπα ψ οὰ {π6 δυΐμοῦ ἰδ 
ΟὐὈβουνϑα, 10 ΤΑΥ͂ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪ ὈὉδ ἐν ὩΝοΣ ἴο ΔΗΒΥΟΓ, [ἢ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ Ροϊηΐ 
οὗ ἱπιρογίαποθ, {{π6 ρΌΓΡΟΒΘ ἔοσ σοὶ 10 γ88 Ἰη θη οα." Ὑ 6 γα δυθὴ 
ΤΟΔῪ ἰο ρστϑηΐ {παῦ 1 ΔΏΒΟΥΒ {Π]8 ῬΌΓΡΟΒΘ ΙΏΟΤΘ ΘΟΙΩ]ΟἰΘΙΥ {88 
{παῖ οὗἩ [16 ἸΙδαγηθα ἰγϑηβαῦον οἵ Μ|10]146118, οὗ σι] θῇ, Γμογθίουθ, 10 τηΔῪ 

" Ἑχδιρηδίίοη οὗ Μγ, Μαγδλ 8 Ηγροιοβίδ, Ρῃ. 98, 99. 3 ΤυΪϊὰ, ὑνΡ. 100.10ι1 



Οη ἔλο δοιιγοοβ οὗ ἰδὲ 3,τ8ὲ ΤΊ,γε6 Οοερεῖςε. 6ὅ8 

Ὅδ6 ΘΟΠΒΙΔΟΓΘα 88 δὴ ἱπιργονθιηθηΐ; Ὀαῦ [0 ᾿τργονθ σϑηυΐγαβ ποῦ τῆ 
ΒΆτηΘ οἴδοτί οὗ ρϑηὶϊιβ 88 ἴο Ἰπνθεηί. Βοίδι, μβούγθυοῦ, 816 τῶθσθ ἔγρο- 
ΤΠ 6868, ΟΥ̓ ταῦ. ΘΟΙΡ]ἸΟΘ[ΟΠ8. οὗἨ νδυϊουβ μυροίμθβαθ, ψ ποῖ Β6 τ ΒῸ 
Τα)οοίβ {πο οδπηοὶ ὈΥ̓͂ Δρυτηθηῦ ΟΥ̓ ἰΘΒΟΠΊΟΠΥ θ6 σοιῃρο]]οα ἴο 
ϑαχηϊῦ; Ὑ18116 ΟΠ ἈρΡΡΘΆΓ ἴο τ8 ἰο ἀεἰγαοῦ τηποῖ ἔγοπι {16 δα βου γ 
ὙΒΙΟἢ [848 δι Πποτῖο Ὀθοη δ᾽] ουγοὰ ἰο {Π6 ἢγϑί {γα (ἀοβροἸβ. 

Τὸ {118 δυϊπονβ ἀοίδοῃθα παγγαύνϑθ (ἢ 6 βαπιθ οὔ] ο]Οἢ8 βθοῖὰ ἰὸ 116 
Ὑ ΙΟἢ ἢΘ ἢδ8 80 ἔοσυΟΙὈΪΥ ὑτροα ἀραϊηϑὺ [ῃ6 ὙΘΙῪ οχίβίθηοθ οὗ ΒΊ5Πορ 
ἹΜαυβηΒ ἀοουτηοηΐθ, πὰ ὙΠϊοῖ ἤανθ ὈΘΘη ΔΙΓΟΔΟΥ βίδίθα. ϑοιλα οὗἅ 
Πι686 ΠΑΥΓΑΙ 68 τησιϑύ παν Ὀ6Θὴ ΟΥὗἁ ΘΟὨΒΙΔΟΥΔΌΪ6 Ἰοηρίῃ ; [ῸΓ βοιηβ οὔ 
{86 ΘΧΘΙΏΡ]68 οὗ ψοῦθαὶ δρτϑαπιθηΐ, τ ϊοῖν {πον μᾶνθ οσοαβιοηρα Ὀ6- 
ὕνσθοῃ Μαίθον δἀηὰ Μαῦκ, ἃγθ ὙΘΥΥῪ Ἰοπρ ἀηα ΤοιρΆγκαῦ]6. ΤΟΥ 
τησβί ΠΚοτῖβα ἤν θθθη ἀθομηρα οὗἨ ρτοαῦ Ἰπιρογίδποθ, βίποθ {π6Ὺ 
ὙΟ͵Θ γϑηϑ]αἰοα ἴτοῃ ΗΠ οΌγαν Ἰηΐο ατϑοὶς ἴοσ [πΠ6 Ὀοηοῆς οὗ {6 ατοοὶς 
ΟΠ Υ ΙΒ ΔΒ; δηα Ἀρρθᾶγ, πα 664, ἔγοτὰ {18 δοοοιιηῦ οὐὗἉ {π6η, ἰο ἢᾶνθ 
ΓΗΒ ῃ6α {86 ὙὙΏ0]6 τηαίίον οὗἨ Μααν (ἀοβροὶ, ὁχοορῦ {π6 δχρὶαπαίίοη 
οὗ βοσὴδ ἐ“ Ο ἸΒἢ ουδβίοταβϑ δῃα ΠΆΠ168, ΔΠα ΒΟΙΏ6 ΟἰΓΟΙ Πλδίδ 668 ΒΟα Γο 
ἴσουλ Ῥοΐθσ. ὅοἢ. ΠΑυγαῦινοθ ἃ8 ἴπθ86 δ΄Ὸ δχδοίν ΒΙβῃουν Μαγθἢ 8 
ἀοσυπηοηῖβ, δηα οθ οὗ [Π6π|, ἢ18 ἀοσιπηοηῦ Νὰ, δὴ δηζγα (ἀοΒρεὶ, οὗ 
ὙΥΠΙΟἢ ποΐ ον θ [16 ΤΩΘΠΊΟΤΥ Βυγνίνοὶ {Π6 ΔρΡοβίο]ο ἀρο.} 
2. Τη6 Ὠγροίμοβιβ οἵ Ῥσοίδβϑου ΟΠ] ΘΙ ΟΠ ΟὮΘΥ, ἡγῆ0 7848 ὁη6 οὗἁὨἁ [ῃ6 

τηοϑῦ αἰβοϊηρ θα οἰαββίοδὶ βοθοϊαῦβ ἴῃ ΟΘΥΙΏΔΕΥ, 18 ἀθνοὶορϑᾷ ἴῃ 
δ15 ““ Οὐ αὶ Εὔβϑβαγβ οῃ ἰδ (ἀοβρϑὶ οὗ δ. 10Κ6.2 Ηδ βιρροβεβ 
1Παῦ {ποτα αχιβίθα, αὖ ἃ ὙΘΥΥ͂ ΘαΥΪῪ ροτὶοά, ἀοίλοῃοα παγσγαίνο οὗ 

. ΧΘΙΏΔΓΚΑΡΙ6 Ἰηοϊἀοηΐβ ἴῃ {π6 1" οὗ «688 ΟἸ σιϑὺ, οὐὗὨ Η18. τῖγϑοὶθα, 
8ηἃ αΙἸδοοῦγβοβ ; τ οἢ 6 γα οοἸ]δοίοα Ὀγ αἸβογοηῦ ᾿παΙν! 8}8 ἢ 
ψϑτῖοιβ ου]θοίβΊΌ ΕἼΟΠιὶ {8686 ΤΔΙΠΟΥ ΟΟ]] οοἴϊοη8 Ὁ ζγ. ΘΟ] Θ᾽ ΘΥτηϑ ΠΥ 
ΘΟΠΘΟΙ͂νΘΒ ὑπαὶ (06 ὙΟΥΚ8 ΠΟΥ 6816 (ΛΟ8ρ6]8 τσ ῦ Ὀ6 ἔγατηθά ; απ 
6 18 οὗ ορίπίοῃ {μαὺ δὲ. λιῖκο ἰοστηθὰ ἢ18 ἀοβροὶ ὈΥ [Π6 ΠΊΟΓΘ 
υχίδροβι οι οὗ [π686 βαραγαΐθ παγχαίϊνοβ, ψ᾿ Ποῦ ΔΩΥ δἰ δγαθοη 
ΥΒδύθυου οἢ δ6 ρατύ οὗἉ ἴπ6 ΘοΙρΊ]ογ, οχοορὺ [Π6 δἀαϊτοη οἵ σορὰ- 
Ἰαῖγα Ῥαγίιο]οβ, ὙΤΠῃ6 σϑβϑ]ῦ οὗἩ {[Π6 Ἔχδῃγπδίίοη πῃ] ἢ Πα 1η8{1- 
ἰαΐα8 ἴῃ Βυρροτὺ οὗ [18 Ὠυρούῃοβιβ 18, {παῷ {π6 Εὐνδησο]ϑί. “ 18 
ποίου 80 ἱπαἀθροπαδηΐ ὙΧΙΘΥ, ΠΟΥ Ππᾶ8 τηδάθ ἃ σοιαρι]δίοη ἴσουα 
ὙΟΥΚΒ τ ΠΙοἢ οχίθπαθα ονοῦ ἰῃ6 80]6 [τἴρ οὗὨ «6808 :᾽) )ηα {ῃαΐ ““ Π6 
18, ἔγοιω Ὀθρίπηϊηρ ἰ0 6πα, ΠΟ τοῦθ ἤδη ἃ ΘΟΠΊΡΙΪΟΓ ἀμ ἈΓΥΔΏρΘΙ 
οὗ σψβαῦ 6 ἔουπα ἴῃ οχιβίθποθ, δηἃ σοῦ ἢ6 81|1οὁ 78 ἴο Ῥ888 πῃ- 
αἰτοτθα {Ὠσουρῆι ἢ18 Ὠδηα8.᾽ 8 

ΤῈ6 οἷν αἀἰϑδγοπο δούνθθη [818 Ὠγροίαϑὶβ δηα {πὲ οὗ Μτ. 
ογβὶα ἴθ, {πα {π6 Ἰαςίου Βα ρροβθθ {μ6 Βτϑὺ ΟΠ γἸβύϊαηβ ἰο ἤανα πιδαθ 
Τ ΘΙ ΟΣδηἀα οὗ τ μαῦ ΠΟΥ Πααγὰ ἴῃ {86 ΡαΌ]1Ο Ῥσοδοβίηρ δηα ρῥεϊναίθ 
ΘΟΠΥΘΙΒΑΌΟΩΒ Οὗ {Π6 ΔροΒβί]68; ψν 8116, Δοοογαϊηρ [0 Ῥ͵οΐδββοσ ϑοῃ ] οῖθῦ- 
ΔΘ ΒΟΥ, {Π6 τηρογδηάα οὗ [πΠ6 (ἸγΙβ δ η8 γα ΘΟ] ]οίοα ὈΥ͂ να τῖοιΒ 

1 Βγἶθῃ Οὐὶς, νοὶ. χχχῖν. (Ο.5.) Ρ. 114. Απ ΠΥΡΟΙ ΟΒἰ85 β᾽ τ] γ ἴο ἴπαΐ οὗὨ Μγτ. 6 γ516 
88 ΟἸογοὰ Υ ἃ ἰοατηβὰ πτῖοῦ ἰπ ἴΠ6 Ἐκ]οοῖῖς Βονίοννγ (Υ0]. Ὑἱ]ἷ, Ῥασῇ 1, ΡΡ. 428, 424.) 
Ῥαΐ 45 ἴξ 8 140 16 ἴο ἴ[ἢς 8αῖη6 οὐ)δθοιΐοπΒ 85 Μτ. Μ.᾿Β 1118. Ὀτίθῦ ποίϊςο οὗὨἉ Ϊζ ΤΩΔΥ͂ Βα ΗΕ 6. 

3.Α Οὐοῖοαὶ ΕββαΥ οἡ ἴπο αοβρεὶ οὗ 51. 1χᾳΚο, ὈΥ 1)γ. Ἐτδά οτος κ ΘΟ ἢ] ΘΙ ΘΥτ ΒΟ οΥ, τ} Δῃ 
Ἰηϊιτοἀποιίοη ὈΥ ἴὴ6 τΥδηβ δῖον, σοηϊδίπίηρ δὴ δοσουηΐῖ οὗ [Π|6 ΠΟΠΙΓΟΥΘΓΒΥ͂ ΓΟΒρΘοϊηρ 186 
οτἱρίη οὗἩ τῇς το ἢγβὶ (ο8ρ6}8 βίποο Βιβῆορ Μαγδὴβ Π᾿ββοσίδιίοη. Τπάοῃ, 1825, 8γο. 
Τ86 οτἱχίπαὶ οστηϑη ὑγοῦκ τῦα8 ρα ] 816 ἃ δὲ Βοτ]π, ἰα 1817. 

8 ΒΟΒ]οἰοττοδοθθι, Ρ. 8183, Βηβαι Οτς καὰ Τθοοὶ, ΒΟΥ. νοὶ]. 11, Ρ. 854. 



6δά ΟἈ ἐΐιο ϑοιιγοοβ ὁ ἔδο 3 γεὲ ΤΊγοε Οο5ροῖς 

ΤΒΟΏΒ, 88 Οὔἴϑηο6 ΟΥ̓ΪΠΟΙ πίοι ἀἰγθοίρα μθὰ. Οὐ ἴ56 Οοπποηϊ, 
'8 ΒΥ ΡΟΙΒ 6818 Β88 θ66ῃ δἰίδοϊθα ΕΥ̓ ΕΒ ϊἔζβοδιε, Ῥ]ΔηΪ, πὰ (ἀ Ἔσβαάοσζέ 

Δα 1ῃ {8 ΘΟΙΠΕΤΥ 1 ἢ48 ὈΘΘῃ δχδιηϊηθα δῃμα τοΐυϊβα δὐ στϑβϑὶί 
Ἰοηρίῃ ὃν {μ6 Ἰοαγπθᾶ δυΐμοσ οὗ {πὸ ογιαθ ὑρομ 818 οαβαν ἴῃ [86 
Βυιοθ Οὐ δᾶ υδγίουν ΤὨθοΪορίοαὶ Βουῖθν ; οὗ Ὑοβα οὔδϑοσ- 
γαῦϊοηβ [ῃ6 ἐ]]ονηρ; 18 δὴ δδίσδοί : -- 

1]. ΤΑλϊδ λγροίλεδὶς ἴδ ἐπ ἱ(εοὶ Γ οαίγεπιοῖν ἱπιργοδαδίο, απᾶ ποί γεοοπειζαδὲε κεὐδά 
δεγίαϊπ γαοίς ἀεαμοϊδίο ἥγοπι α δἰμάν 97) ἰδὲ δἰψίο ἀπά ἰαπριαρε οΥ δι. 1 ιλε᾿ 6 Οαοδρεξ. 

(1.) Το ἀψροιλοδὶς ἐδ ἐπ ἰἐδεἰ  ἐχίσεπιεῖν ἐηιργοδαδίε. 
“Ὁ ΓΠδὲ ἃ Ῥϑύβοη ορἰογοὰ ἴῃ νυ Ὡρ 8η Πιβτογίοα! γοσκ βμου]α μδ6 βυαο ἐπ ϑιϊηζ 

ΠαΡΤαίν 8 88 μα οοι]ὰ ἀδροπά οπ, 18 ἀπαἀου Ὀίθ αΪγ Ὀο(ὰ Ῥσοῦδῦϊα δηᾶ σταϊίομαὶ. Ὑδας 
[6 βου πιαΐλθ μΡ 118 1 ΒΌΟΓΥ οὗὨ βιιοἢ ἔγαρτ ΘΠ ΔΓΥ τηδύθ 815 μ88 [818 οἶθασ οὈ]εοίοα 
ἴο ἴδ, (ας 1Π6 ὙΣΙΘΥ, τη Πρ ΠΑΓΓΑΙν68 οὗ δύοσῳ ροτιοᾶ, σδπηοὶ ρΟΒΒΙ Ὁ] Ὀ6 ὨϊοΘ ἴπ 
Ηΐβ βοϊδοίίοη, θὲ πηιδὺ ὑδῖκο βυοἢ 885 ἢ6 ὁδὴ ἤπα, δῃηὰ πῆθσο 6 ὁδὴ τηϑθοῖ τ Ὥοτνε 
οὗἉ δἰρὰ δυύ δοῦν τηιιϑὺ οὗὨ πϑοθβδίγ 6 βαιβῆ6ὰ νἱιἢ ΟΠ ΘΓΒ οἵ 1εβ8β. Τμβῇ 1815 χτητϑέ 
Ὅ6 (88 σοῃμβοάιθποα οΟὗἉ 80 ΘΟΙΩρΟΒΙΠρ' ΔΠ ἰΒΟΟΓΥ 18, γγθ {81πΚ, αὐἱῦ8 οἸεαν οἢ τρσσε 
ΤΘΆΒΟΠΑΌΪΕ ρτουπαϑ ; δηά {δα 10 15 ῬΥΘΟΙΟΔΙΪΥ ἰγὰθ Ῥτοίδββου Ομ] οἰ οστωδοβοσ, δὲ ᾿εϑϑὶ, 
Ἄοδηηοῖ ἀθηγ, ΤῸΥ δ Β΄ η86}} δίαιθ68 (μαΐ δ. 6 [88 ἰπἰγοἀπορα Ἱποοστοςεῖ, ποπα δὰ, 
δηἃ ἡ]ιηοϑύ ΓυΐΪοιι8 Ὠδγγδίϊνο8 ἰηἴο ἢϊ8 ἀοβροὶ. Βαϊ, νὰ σου] αδὶς, ἰβ δὰ δυῖδοῦ 
ἴο 6 διρροβοα τοίΆ }Υ νοῦ ρογοθρίοη οἱ {18 ΟὈνίουβ οὐ)θοίϊοη : οὗ, 'π οἴδες 
πογάϑ, ἴθ 1ὑ ἴο Ὀ6 Βυρροβθὰ ὑβμαῦ δα πρὶ} βοτθα ἃ 1688 ν᾽ 1 0Ὁ]6 ἀπα δυϊβοπες 
ΠΙΒίοσυ ΠΘΓῸ Ὧδ6 οουΐὰ ργοάσοα ΟἿΘ ΤΌΤ 8δὸ  ε τηϑύ Ὀ6 Δἰ]ονγοὰ ἴο ἐβιπὶς εἐδδς 
1 1}}18 8 [γὰ6 ΟΥ̓ ἃ δσοιῃτηοη ᾿ἸΒίοΥΥ, Ὁ 8 5011} ΙΏΟΓΟ 80 οὗ βοἢ ἃ Ὠιἰϑίουυ 88 8 
--ἴδα ΒΙΒΌΟΣΥ οὗ ἃ πὸνν γϑὶ ἰρίοη δὰ 115 ἰοαμάθσ. ὙΥ̓αΐδνοσ τᾶν Ὀ6 ἰδουσὲ οὗ ἰδε 
Κηον θάνε οὐ ρονγοῦϑ οἵ [18 ἰδίογίδῃ, ἔπ ποῖ 4} νι}} δ᾽] ον, ἐμαὶ 6 τβουσδὲ 
ΟΣ βυ Δη 1 ἴσα, {Ππ80 18 ἴο βᾶγ, Βα ἡπουρλὶ ἰμηΒο} δ ρ]ογοα ἴῃ ρὶνὶπρ δ δοοοτὴς 
οὗ ἃ τονοϊδιοη ἔγοια (ἀοὰ, (86 ψ οἷα να οὐὨἩ πϑῖο δ ἀδροηὰβ οἡ 118 Ὀοὶηρ ἐγιε." -- 
Νον,, “8 ρδύβοη 80 θιμρὶ ογϑᾶ σγου]ἃ δβϑγο]ν [86] ἃ ἀθθρ Γθβροῃβ ὉΠ δείδοΒίησ 
ἴο δηλ, ἃπὰ λῃ δαγποϑὺ ἀθϑῖγ ἴο οὐίδιῃ (86 ΥΘΥῪ Ὀοδὺ δηα τηοϑὺ δυϊθθη!ο ΒΟςσΟΌΠ 5 
οὔ ἴΠ6 οἰ τηδιίοτβ οὗ τ Βῖοἢ μ6 γ͵δβ ἰγθαίίησ. Απηὰ 1 186 τυ οὗ [8656 Γοσρασκ 
6 βαἀπι θα, {πεῖν ἴογοα οδῃ ΟἾΪΥ Ὀ6 δνδαρα ὈΥ͂ βαγίηρ ΟΙΓΠΟΡ 1880 80. 00Κ6 Δἀ ποὶ 
(86 ροόνγοῦ οὗὨ οὐϊαϊηΐπρ ὈΘΟΓΟΙ πηϑίθυϊα δ, ΟΥὁ δὰ πὸ αἰ βογι πϊ παίίοη, ἢῸ Ῥοῦγοσ οἵ 
λυάσιπρ οὶ νγογρ Ὀθίθου δπα ψ ΠΟ. ποσβο. ΝΟΥ Ὑ1}} γεϑρθοῦ ἴ0 {86 ἢγϑι ΟΥ̓ (8688 
δἰίογπαῖνοα, τὶυπουΐ αὖ 8}} Ἰηαυ γί ηρ μῦθον ἢ τῦαϑ ΟΥ̓ 88 ποῦ ἘΪΠΔΒΟΪΥ ἃ νυν πο 59 
ἴο ΔηΥ͂ οὗ ουν [μοτὰ δ πιῖγδο] 85, ̓ὖ οδηηοῦ 06 ἀδηὶθα, ΜΙ ΔΠΥ βδον οὗἉ ἀγχυναθηΐ, ἐμαὶ 
δ ᾿Ινθὰ δὖ {86 {ἰπι6 οὗ {116 ὑγδηββοί!οηβ οὗ τ ΔΙΟΝ 6 ἰγοαϊθα, ποῖ {πδὺ 6 Βαα γϑβϑδαγ 
δΟΩ688 ἴο ἴΠ086 τηοϑὺ ΟΡ Ὁ]6 οὗ ρίνιηρ δῖ οχδοῖ δηὰ δοουγαία δοσουηΐβ οὗ 8}1 ἐμὲ 
Ῥαββθὰ ἴὴ οὖ ωοσὰ δ 16, Ἧ͵α Βαγα ροβιζἷἴνα δνϊάθηοθ οὐ ἢ͵8 Ββανϊηρ θ6θὴ ἴοσ 8 Ἰοην' 
ὕπτια 186 σοτηραηίοῃ οὗ 50. δαὶ, δῃὰ οὗ μῖ8 βανϊηρ φοηθ τ] Ὠΐπὶ ἐο γϑπιβαί αι, ἩοΩ 
ἐμδῦ ΔΡΟΒ(18 γγ88 βεϊζϑᾶ, δηα 8 Ἰοηρ' ἱπιργϊϑοπιηθηΐ, ργονίουϑ ἰο 8 νογαῦα ἰο Β᾿οπια, 
οοιητηθησοὰ. Αὐ {86 οἷοδα οὗ ὑμαὺ Ἰρτιβοηιμθηΐ μ6 ψγ885 δ !δηά, δῃα δοοοιηρδηϊδα 
0, Ρδὺ] ἰο οπιθ. ὌΝ Βοσο 6 βρθηὺῦ 186 ἰηίογιηράϊαϊα ὑἴπι6, ΘΟΥΓΔΙΏΪΥ 18 ποῖ ροκὶ- 
ἐἰνοὶν πηοπιϊοηθ, Ὀυῦ ἴγοιῃ 88 Ὀοὶῃρ σι δ᾽. Ῥδὰ] δ 1} 6 δοπιπιοποοπηθηΐ δηὰ 186 
οἷοδβα οἵ δἷ8 ἱτηρτ ϑοπιηθηῦ, δηὰ ἔγοπι μ18 πανϊηρ σοτλ6 ἴο Ψογβαί θη 85 δΐδ οοπηρϑηΐοη 
δπὰ (το, τα ὑμίηἰς 1 τηοβῦ ῬτοῦδὉΪ6 τὺ 6 γγᾶβ ποὺ [Δ αἰδίδης ἀυτὶηρ, 113 σοη- 
ἰπυδποα ; δὖ 811} δνθῃῆϊϑ Ὁ 8 δβρθοῖδιὶγ ταοθηὐϊοηθα {μα δὲ Φογυβαίοσα ἢ6 σοπὲὶ Ὑὑ7 ἢ 
δ. Ῥδὰὶ] ἰο 81. 9 πι|68, θη 41} ὑπ οἰ ἀθσβ γοῦα ργοϑθηΐ. [ὺ 18 ἐμδγοίοσα Ἰπαἰϑρυίδο]ς 
Π8ὺ ἢ6 μαδᾷὰ δνΟΓῪ ρρογίυ! οὗὨ δοαυϊσίηρ εἶ Ὀαϑὺ ᾿ῃ στη δῖ οἢ ΓΟΒρΡΟΟ Πρ ΟἹΓ 
1,ογὰ, ἔγοταῃ 8 δροβίϊ68ϑ δῃηὰ οἰμδὺ θγ6- τὶ 68868 ΟΥ̓ δἰ8. 116 δηᾶ δοίουβ. ΥΥ̓βΒαὶ, 
ἴμθῃ, πα που]ὰ δδίς, οου]Ἱᾶ Ὀ6 {π6 ἰδπιρίδίίοῃ ὑ0 ἃ Ῥεσβοῦ ὑπάογ δ. 1ωυκο᾽ 5 οἰγουπ)- 
βίδποοϑ, ἴ0 ργΘίδν τύ θ ἢ πδυταἰῖνθϑ, οἱγου δ ἱηρ τ 0} δὴ δυο η 1ογ δὲ Ἰοδδί ἸουβοὶῪ 
6884 0113η64 (Δηα, ἴῃ δοῖ, δοοονάϊηρ ἰο Ῥγοΐδδββου ΘΒ] οἰ θσταδοθοσ, οὔϊθη ἡσογί} } 685), 
ἴο [86 ογαὶ ὑθϑ.1 πο Ὡγ Οὗ ἴμ6 τπηοβὲ οοστηροῦθηϊξ τυ 68868 ; [86 ἀοδα νγογιὶβ οὗ ἀβϑά υυσϊπσ 
ἴο (86 ΕΜΒΕ γοΐοοδ οὗ Ἰἰνίηρ θη τἘ8Ὸ δὰ Ὀδθη 116 οοπβίδηϊ δἰὐοπάδηβ οὗ οὺσ [μοτὰ, 
δηἀ πηυϑὺ ἀδ}}Υ Βανθ Εἴνθῃ 1υΚα, δὺ 1βδϑὺ, βυηοϊθπὶ ὑθβυύμποηγ {Πα ΓΠ6Υ ΤΟ Γα Ἰθὰ ὉΥ͂ 
{86 ϑρίτις οὗ δοὰ Ῥ ὍΒΟΥ πὸ ἈΠῸΡΙ 1818 ΒΥροΟΥ 6815 Ἀγ βυγοὶυ Ὀουῃᾶ ἴο ρίνο 50.18 
δοοομηῦ οὗὨ {86 τηοίϊνοβ γι οἢ οουᾶ ἱπάϊιοα ἃ Ῥόγβοη βζυαἰθὰ κα 851. ἔυκο, ᾿οά 
ΟΙΤΒΟΡ ὈΥ πο δίίοη ΟΥ ἃ 8Β6186 οὗ ἀυγ ἴο ὈΘΟΟΩλα {86 ἰϑίογίδῃ οὗἩὨ ἐδα Δ μα δα 
ἰδασηθᾶ δηα ποοορίθα, δηὰ ᾿Ἰηποηοδά ὈΥ {86 [66] ηρβ ὈΥ τ οι μΒ6 δῃὰ θυ ΓῪ Βοποεῖ 
Οδυϊϑύίδη υπάογίδἰκίηρ βιοἢ ἃ που τιυβί πανο Ὀθοι ἰμπαδηοορα, ἰο ῥγοῖδυ ἱποροτίοοϊ 
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ἴο Ῥοτγίδοι ἐδβιϊπλοηΥ, δηὰ ἃ ϑαῦ οὗ Ποαδύϊηρ πασταὐνοβ οὐὔἁἩ ἀουδυ[] οδαγδοίοῦ ἴο [89 
ςοτγίαϊη ονυϊάθησο οὗ ογθ- τ] 68868. ῬΙΤΟΐθβ8ῸΥ ΟΒ]Θἰθστωδομοῦ, 0 σϑηηοῦ ΔΥρι8 
1μαῦ 86 Ενδησοὶ δῦ σου ἰαῖκα μδῖη8 ἴο ῬγοσῦΓα ΟὨΪΥ͂ δυϊῃαπιϊσαῖθα ΠΔΥΓΔΙν 65 
(Ὀδοδυβα μ6 48 βίαίβὰ ἢ18 Ὀθ] οὐ [Πδὺ ΤΔΗΥ ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ ΟὨ68 ᾶγα Τουηἃ {86} ὙΔΥ 
ἀπο {δῖ (οδρο6}}, ἰδῖκοϑ {86 οὔδοὺ δἰ ζοσπδίϊνα ἴο σοῦ γα πᾶν δ] θὰ, ἀπά ἔτο- 
ΦΌΘΏΠΥ βαγ8 ὕμϑὺ [16 πίοοίΎ δηὰ δχϑοίῃθβϑ τ ΒΟ ἢ ΜΘ, ὁ ὙἘῺῸ ἈΓΘ 8. ΟΥΕΙΟαΙ ρΘηθσα- 
[Ἰο.,᾽ ΤΟαΌΙΓΘ, ΤΘΓΘ ὈΠΚΠΟΜ ἴο ΤΌΣΟΥ 8.565, Μ ΒΙΟὮ ΘΓ ΘΑΒΙΪῪ 8 88Ε6 ἃ τὶ ἢ ἃ 1688 
τὶ ὶα βου υ]ουβη 688 88 ἴο ΒΟΟΌΓΔΟΥ, δηἃ {πὲ δι. ΖυΚα ταῖρηῦ, ἱΒογθίοσα, Ὀ6 σοῃ- 
ταπίθα πιῖϊὰ τηδίθυ 818 ΓΘΔΙῪ ἱπιρογίοοῦ. Βαῦ 0 118 {18 ἈρΡΡΘδΓΒ ἃ ῬΟΟΥ ΒΏΒΥΟΓ 0 
186 αἰ ΒηουΥ ; ἴῸὼς ὑμ γα 18. ΠΟ αι θβίϊοη ἴθ ΓΘ ἃ8 ἴ0 ΒΏΥ͂ ΓΟΒΘΆΓΟὮ, ΒΏΥ ΔΟΒΙΓΙΙ886 ΓΘ" 
Βοπίησ, ΔΩΥ αἰβίοι ἱπαυΐσγ. ΤῈ ααοϑίίοηῃ ἴοὸ Ὅ6 ΟΟΠΒΙἰογθα 8 8᾽ ΠΙΡΙΥ {88 --- 
τ ΒοίΠοΥ δὴ ποηοϑὺ δηὰ βίποοῦθ τηδη ὑπαδυίδκιηρ 0 τΥῖΐα {16 ΒΙΒ(ΟΥΎ οὗ δυθηΐβ οὗ 
ΠῸ {γῖν!8] ᾿προγίδησθ, Ὀχῦ σοποθγηΐηρ [88 εἴδγηδὶ υγο] γα οὗἁὨ τηδηκὶπα, δηὰ [ἰνὶηρ 
νῖτἢ τΠο86 σὴο 8 Ὀ6Θὴ ρσγοϑοηὶ δηα ῬΟΥΒΟΏΔΙΪΥ δηρσαροα ἴῃ [Π|6 ταοβῦ σοι ΓΔ 0]6 ΟΥ̓ 
186 π, νου ΔΡΡΙΥ ἴο [686 οοτηροίθηῦ νγὶὑΠ 6886 85 (ὉΓ ᾿ηἰΟΥπδίΐοι, ΟΥὁΎ ψου]Ἱὰ ἄσοι ἰζ 
8. ΒΟΥ δὰ ἃ ἘζείοΣ ῬΙδῃ ἴο ἙφΟἸ] θοῦ ἃ βοὺ οὔ ἀουνίι} Ππαγγαῖνοβ οὗ [8686 δυθηΐβ, 
τυὺσιτθη ὉΥ ἀουδιί} δυίδοτβ, 01}} 6 δὰ οὶ θα βοιηα βογὶ οὗ δοοουπῖί ΟΥ̓ 4|1} ἐμαῖ 
ἐπιογεβίθα πὶ, ἀμ ἔμδα ἰὸ βίγϊησ 818 (οἸ]θοίδηθα ἱορείμον, (τ μοὰῦ ἃ ποσὰ οὗ 
δἀαϊίοπ, οὗἉὨ οογτγθοίίοη, οὕ οὗ Ὄχρίδηδιίοη,) ἰ Μαγιδ} 8 Ερίρταιηβ, βδοῃ! ροοά, 
δοῦλα πα ἴθγοηῖ, δπὰ τηοτα ὈδΩ, Ἰηο ἃ ὈοΟκΚ" 

(2ῶώ.) Τλὲς ἀψροίϊλοεξὶδ ἐδ ποΐ τοοοποιϊαδίδ ιοἱϊὰ οογίαϊπ γαοία ἀφαάμοϊδίς ὕγοηι α δἰμαᾶν Οἢ 
ἐλε εἰνῖε απ ἰαηρυαρο 977 δι. 1κικε᾽ 8 Οοδρεὶϊ. 

ΤὨα νδ] ἰτγ οὗ (818 ΟὈ) οἰίοη 18 ϑαρρογύθα Ὀγ {86 Ἰδαγῃθα γονίθσου, τι0 ἢ88 οἰϊοᾶ 
ὙΟΥΥ ΠΟΙΏΘΓΟΙΒ ἰμδίδηοθβ οὗ ἴ86 Εὐνϑηρο 808 δῦγ]6 δηὰ ἰδησύασο, οοτηρατοὰ ψἢ 
Πο086 ὁσοπγγίηρ ᾽πὶ [86 Αοἰβ οὗἉ [86 ΑΡοδΕ]68, ἴοσς πιο {Π6 ΤΟΔΘΥ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ͂ 
τοίοσγοα ἴο {μ6 ουγηδὶ δἰγοδαγ οἰϊοὰ.52 Τὶ πυσϑὺ βυῇῆσα ἴἰο βίδξα ἴῃ τ}}8 ρἷδοθ, ἐμαὶ 
1:6 ραϑϑᾶροβ δα ἀυοθα οἰ θαΥ βου μα 86 ὅοβροὶ οὗὨἨ Κα δὰ ἰμ6 Αοἰδ οὗ {86 
ἈΑΡοϑ168 ἀγὸ (ῃγουσπουῦ ἴ86 Ῥγοάποίίοη οὗὨ (8 βδῖμθ δ ΠΟΥ ; ΡΘΟΌΠ ΠΑΡ σοτὰβ δηὰ 
ῬὮΓΆ568, ὙΓΒΙΟὮ ΔΓΘ ΓΆΓΘΙΥ ΟΥ ΠΟΥΘΓ αβεα Ὁγ ἴδ οὐδοῦ Εὐνδῃρο ἰδ, Ὀοΐηρ υϑοα ΓΠγουρ ἢ 
νδγίουβ ρᾶγίϑ οὗ [6 (ὐοβραὶ δῃὰ Αοἱβ; τ 8116 ἃ ἰαγρα πυπιῦογ οὗ 8686 ρϑου αν τοῦ 8 
Δ ΡὮΓΑΒΟΒ δγα ἀδυῖν Ὁ]6 ἔγοπι ΟὯ6 ΒΟυΓΟΘ,--- [86 ϑδορυυαρίηΐϊ; δηᾶ, τας 18 ὙΘΙῪ 
ΟυΥ οι 8, ἃ ἰΔΓΡῈ ὨΌΠΙΌΘΓΙ ΟΥ̓ ἩΟΓΩΒ ποΐ ιι864 ὮΥ ἴΠ6 ΟΥΠΟΥ τΣὶοσ8 οὗ ἴ86 Νὰ εν Το8- 
ἰλπλοηΐ 8.6 οοπηοῃ 0 δ᾽. υκα δηὰ ἴο δ81:. Ῥδυὶ, τ οδα οοπηρδηΐοη μα Ενδηρε ἰδὲ 
ΔΒ [ὉΓ ΤΩΒΩΥ γὙ6878. “[{|᾿ (δογοίοσα, (86 τϑνϊθιν ον (ΟΓΟΪΌΪΥ ΔΥρίιθ8, “ἃ ΡΘΟΌΪ ΣΡ 
ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡΎ ΓᾺΠ8 {πγουρἢ ἔπσο πουΐκϑ, 1 το οὗ ὑπαῦ ρΘοῦ] αν εἰ ἐαφε μας 18 ὁ0ῃ" 
ΒίδηΕ]Υ τοίθγδ οἷα ἴο οὔθ Κηοόνῃ βουγοο, δηᾷ ἢ το οὗὨ [Ὁ 18. 480 ἴο ὕ6 ἔουπά ἰῃ 188 
ὙΟΥΚΒ ΟὗἨ ἃ ῬΡΟΙΒΟῚ [Ὁ ΤΏΔΩΥ ΥὙΘΆΓ8 ἴΠ6 σοηῃδίδηῦ ΘΟΠΙρδηΙο ΟΥὗὨ {86 τερυϊοα δαῖμον 
οὔ (1686 ἴοι θὲ ΒΟΓΘ 18 ὙΘΓΥῪ ΒίΓΟΏρ᾽ ΓΘΆΒΟΏ [ῸΓ Ὀδ᾽Ἰανίηρ [16 ΘΟΠλΏΟἢ Ορίπίοη ἴοὸ Ὀ6 
[86 οογγθοῦ ὁη6. Οἴδῆοθ ἐδὴ ΒδγΪΥ ἢᾶγα ἀοηθ 80 τυπ0ἢ --- σ8 ἢ ΒΑΓΪΥ ἢδνα ἀ18- 
ἰἰηρσυ βιθα (π6 ργοδίοσ ραγῦ οὗ δῦονβ [ΟΥ̓ ΠΑΡΓΑΌνο 8 (δοοογάϊηρ ἴο ῬΓοίδββοῦ 
β΄ Β] Θἰογηβο 6 γ) ὈΥ {μ6 86 οὗ [6 88Π16 ᾿ΘΟΌΪΑΣ ῬὨΓΑΒΘΘΟΪΟΡῪ --- οῃ ΒΑΓΪΥ ἢδνα 
Ρτοἀπορα 8 βιγικίηρ οοπηθοίίου Ὀοίτννθθη ὑπο} δῖ}]6 διὰ {πὶ οὗὨ [86 ᾿Ἰπεπγᾶῖρ ἔτ]οπὰ 
ΟΥ̓ {ΠΕ ῚΣ σομρ!] ον." 5. ΤΙῃ ἃ ποῖθ {86 ΥΘΥ ΘΊΤΟΥ 8|8068 ἴη6 [ὉΠ] ον ἱηρ ο Ὀ6 186 τοϑαὶῦ οὗ 
ἃ ῬΓΟΓΥ ἰδθοτίουϑ οχϑηχηδίϊου οὗ [6 Νὸνν ᾿Γεβίαπιθηϊ : “ ὙΠΘΓΘ ἅτ ἰῇ δ. 1016 
88 ἸΩΔΩΥ͂ ΨΟΓΩΒ ρΘΟΌ ΔΓ ἰ0 Εἷτη 88 'ἴπ ἴὯ6 ὕδπγθο οὐδοῦ Εὐνδηρθὶἰδί8 ὑοροῖμοσ. 1π [}6 
Αἰ ὙΟΥῪ 1ΔΥ τοσο. ἴη δ᾽. Ῥδ0] 88 ΤΩΔΏΥ ὨΘΑΓΪΥ 88 ἴῃ {86 τοϑ οὗὨ 186 Νὰ Τ68- 
ἰδιηθηῖ. [Ιἢ ἱπααυϊγίηρ ᾿πίο ὑπ σογὰ8ϑ ρθουν ἴο οη6 οὗ (λ6 (ἀοΒρ6]8 πὰ Αοἰδ, τὸ 
βπὰ τροσα ἴβδὴ ἐλγεθ {ἸΠ168 88 ΤΏΘΩΥ ἴῃ δέ. [Κα 88 ἴῃ Εἰ(μ ον οὗἨ [86 οἴμοσβθ. ὙΠ 
τοβρθοῦ ἰ0ὸ σογάϑ ῬΘΟΌ ΠΡ [0 οη6 οὗ ἴμ6 (ἀοβθρ6}8 δηὰ ὅδ᾽. Ρβ}}, ἱβοῦθ ΓΘ ὨΘΔΥΪΥ 
ἐλγὸθ Οἰτὴθθ ΔΒ ΤΏΔΩΥ ἴῃ δ. [κα 88 ἴῃ 8. Μαδιαν, δηα τλοσα {881 ἐλγδ6 {ἰπι68 85 
ΤΑΔΕΗΥ͂ 85 ἴῃ δ. ΜαγκΚ οὐ δ. Φοβη. ΟΥ̓ βυοἢ πψογὰβ {86 γ6 δα 8150 ἴὼ ἴ6 Αοίβ δρουΐ 
σε Οἰῦθλθϑ ΔΒ ΤΏΔΏΥ 88 ἴῃ δἰἴμ ον Μαιίμον, Μαυκ, οσ Φόοβηῃ. Αμά ἔμογο δ δυουΐ 88 
ἸΩΒΗΥ͂ ὙΟΓΟΒ ΟΟΙΏΠΊΟΩ ἰοὸ δῇ. 06, {86 Αοἴθ, δπὰ 5, Ῥδὺ], δπὰ ΡΘουΪαν ἰο [8688 
ὉοοΪκ8, 85 ἔἴοΥΘ δὰ πόοσὰβ ροσμία» ἴο δι. ζυἱκα δπὰ 8... Ῥυϊ δΔ]οηδ.᾽ 4 

2. Ευγίδον, ἐλ Ῥγὶποίρίθβ, οπ ιυλίοἢ ῬγΟΐ 5807 ϑολίοίεγτπασολον οοπαμοίξα ἐΐλα 6Ζα- 
δ ἣν ΟΥΓ 8. 7κιλε᾽5 ὐοεροῖ, ἀο ποὲ δεαῦ ἀὺπ οιμ ἵπ ἐλ ἀνροίλοδὶδ ιυλϊοῖ ὧἀθ δα 
7 απιο 

(1.) Ετνσ, ἐπ αρρίγίπρ᾽ ἴλε ἰδὲ 077 ῥγοδαῤιίϊ ιν, Ῥγοΐδεδον ϑολίοιεγπιαοῦεῦ ἀδϑάπιδδ, ἵπ 

λ ΒΥ 8} ΟΥἱεὶς, νο]. ἰἷ, ὑρ. 845---856, 5 Τυῖὰ. ὑῃ. 3δ8---8 64 
8 Τρῖα, νοὶ. ἰξ. Ρ. 857. 4 Τρϊὰ, Ρ. 8357. ποθ. 
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απ πιπισαγγαπία δῖδ πιαππεν, ἰλο τίρλί οΥ δι ὶψίπρ, ἥγοπι Αἰ οἱἵῦπ ζαπεν, αἱ ἔβεε εἴτε: 
δίαποος απα (εἰαὶϊς 0.7 εὐογῳ παγταΐίοπ τσλιολ ἦ6 ἥπας ἵπ ἰδὲ Οαοερεῖὶ; απᾶ ἐΆεπ Ἀε ε-- 
Ῥίαϊῖπε ἰλο ιὐϑλοῖε ἐσαπδαοίίοη ὃν πιοαπι8 ΟΥ λὲ υεγῳ «εἰοίαϊὶς ἀ6 λας ζωσπιδλραι, 

ΕἾνθ Θχαρ]68 ἅτ δβἀἀποοθα Ὀγ (86 τουῖονονῦ οὗ τ. ΒΟ ιοστηδόβοσ, ἔπ ΣΠειςὰ- 
4 οη ΟΥ̓ (818 τοιηδυκῖ; 0Π6 ΟΥ̓ ὙΠΙΟΝ ψ|}} Ὀ6 δυβιοεϊοπς ἴο οοηῆγτα τ. “ἢ ςοξηγοῦτι- 
ἱπρ οὐ {86 ΒΗ οδαρίοσς οὐ ἴδε ἀοβροὶ (ρ. 81.) Βα ἰ6}}5 υδ, ἐμαῖ τ86 ᾿ᾶσταιπν 
(νον. 3237--- 59.) οὗἩὨ 186 ςδ]]Ππσ οΥὗὮἨὨ Μαδιαν, δηὰ οὐῦ ]μογὰ 8 ἀϊβδοοῦγβα ὑσπτ τὸς 
ΒοΙῚ 068 δηὰ ῬΠαΓίβοθϑ, τγυῦ88 ηοὺ Ὑχιςθη ᾿ῃ σοπηθδοίίοη τ} 186 παιυβῖινο (τες. 17-- 
20.) οΥὗὨ 186 ουτα οΥ 186 ρμασδ γίϊς, μοῦ 4150 σοηΐδὶ 8 ἃ συμνογϑαίοιι οὗ τ᾽ 52πν" 
Ῥαγί68, ἴογ (π6 [ὉΠ] ησ ΓΟΆΒΟΠΒ : Αροογάϊησ ἴο Ῥτοίρθϑου δ σα ϑοξοσ., ὁ 
ςοῃγογβαίίοη οὔ ΟἸγιβῦ δπὰ (π6 ῬΠΑΥ56 68 1Β αν] ἀθη εν ὕ86 τηδῖῃ ροϊπξ οὗ τ6 βροουϑὰ 
Ἠαγγαῖῦνο. ΤΠηδὶ 15, (η6 ο8]} οὗἩ δ8:. ΜΑΙ ΒΘῪ 15 ποῦ 8οθ.ὡὨ Τμδὶ ἰδ οοἷν τηθησσεκ 
Ὀδοδαβα ἴΠ6 σοηγογβδίοη πψουὰ ηοῦ να Ὀθθη ἱη06}]} 5 10]6 τι βουΐϊ ἐδ ζϑοὲ δὲς 
Οἰγῖβί δῃηὰ δὶθ ἀϊβοῖρίοδ δα ραγίδβκαη οἵ ἃ τοραβὺ δἵ {86 ρυ] } απ 8 Βοι56. 

“Ὁ Βὰῦ {Ρ6 ἀοοῦογθ οὔ {86 αν σου] βοάσοοὶυ Ὦᾶνα βίαγεα πὶιδουΐ {1}} {86 «ρέεβιπέ 
Σοραβί νγ88 δὶ 8ὴ δηά, [ὉΓ (Π6Υ̓ 6ΓῸ ΒΌΧΣΕ ΘηουρὮ οὗ δηάϊησ ΟἾγὶϑὺ δα 15 ἀιϑεῖρέεε 
δὺ (Π6 αϑιιαὶ {π|6 οὗἩἨἁ ῬυΌΪΙ. Ὀυβίηθ688 186 ποχί ἀδΥ, δπαὰ {8 σου νογξδτιοι οου 
ΒΟΆΓΟΟΙΥ [Ὁ] ον ἰπηπηθα! δία] Υ ΔΓ ὑ86 δαηφψιοί. Ἠλὰ {}|8 Πϊδίογγ, τποσθίοσγο, βοές 
χοϊαῖραὰ ἴῃ 8 σοπίϊπυουβ {πγοδὰ τὰιϊῃ Π6 ἔὐσιηοῦ, τὸ δῃοι]ὰ ᾶνο οι πα τδοεα οὐ:- 
Ὠθοῖρα ΟΠ ν ἴῃ {818 Ἰπάπηοῦ, ϑΔ ἐΐον τσεγὰ πιϊπαοαά, αἴεν ἐλῖα, ασαῖπ ἐο χωεϑδέξον ἰὼ 
αϊξδοὶρῖοα, 70. ἰδαΐ ἰδ ἄαψ δοΐογο ἦδ καά βαἱ αἱ πιδαΐ τοϊἐὰ ἰΐόπι αὐ ἰλο ἄοτιδο 977 α Ρεδ» 
ἔτεαπ, τιυϊἤ τιαην οἵλον ριειδίϊσαπδ απὰ δἴππογξ: οὐ ἰἤ5, 4παά ὧδ τσϑτιξ ἄδποο ἐο α στοαί 
ζεαδί τολιοῖ α ρμιιδίϊσαπ λαά πιαάδ 70᾽ ἀἶπι, απαὶ ἤγοπι ἰλὲς ἐλε δογίδος απά λαγέξεεε σοὶ 
Οοσσαδῖον αὔγοδὴ, 8. Ουτϑ, πονανογ, βου ὰβ αὐἰΐα Κα δὴ ἱπάοροπάφης πβστδίϊτε 
ὙΠῸ 8 ὈΓΟΠ 868 (Π6 ΟἸΓΟΌϑύδ 668 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ τὸ γα Κποόση, ΒΟ σοποοσηϊηρ [ἰρεϊ 
οὰῦ ΔΩΥ ζπγί ΠΥ σοηποοίίΐοη. Τμ6 ῬὮγα86 καὶ μετὰ ταῦτα 185 τὰ ἢ ἴοο σψϑρτιδ τὸ 
866 κ ἴπ ἴὉ ἃ ν] 6 Ὁ [0 ΔΠῪ ὈΓΘΟΙ86 Γοίογοηςθ (0 {Π6 ργοοθάϊηρ' ραββδρο.᾽ 

“ Ετοιὰ {818 Βρδοηθη ΟἿΤ ΣΟΔοΓ8 Ὑ01}} 866 δοιηο ταὶ οὗὨ ἴπ6 πδίατα οἱὐἔἨὨ Ῥχοίεϑεετς 
δ ΟΠ] Θ᾽ οστηδοιθτ᾽β ὑσοσθοαϊηρσθ. ΠῸ βυρροβθβ {πδὺ γγὰ ἃγ6 δ0]6 ἴο ᾿υᾶὰρο βοσυγαῖεὶν 
οὗ ἰμ6 τχὶυοτ᾿Β δίῃ 'ἢ ἃ ΑΓ ΟΌΪΑΥ ΠΑυγδῦνο ; (παῦ 6 Κηον Θπουρὰ οὗ 186 οἰγοαῦκι- 
δύβοοβ οὐὗἩ 86 δνυθῃηΐ μα γεϊδίβ, ἰο Ἰυάσθ νομοῦ Ὁ 18 ῬΓΟΌΔΌ]6 (81 1π6 ἐοσίοτγ αἵ 
ὁΠ6 ἰανν νου ὰ ψαἱῦ ἔον Ογιϑὲ Ὁ]1 6 δὰ ἤπίβμθὰ ἃ υἱβιὶ ἰο ἃ ρίνθπ βεσβοῦ Ὡγεξιμοὶ 
ἴο Ὀ6 ΟὈ] ΘΟ ΙΟΠΔΌΪῈ ἴο (δ 6πὶ: {μαῦ γα οδῇ ἀβοιὰς τ βοίμεν ὑμθθ6 ΠΑ Ό15 ὑσασα 90 
δίτΟΙΡΙΥ τοοῖθαὰ ὑμαῦ ὄνθὴ ἴπ6 ὑπυδυδὶ δχοϊ θιηθηΐ ΟΥ̓ ἃ ὕθβδοεσ οοπὶα ἤο ορροθε 
ἐμοῖς ἰανν σου] ποῖ ᾿πάποθ {μ6ηλ ἴο ΔΩΥ͂ ομδηρο, θαῦ που]ὰ δοροὶ {6 ἴο παὶϊΐ 
411 {16 88] ΠουΓ8 οὗ Ὀιιδῖ 658 (ὋΣ δὴ ᾿πίουνί ον πὶ ΐπὶ ; ΒΟΙΒΘΥ ἴῃ ἃ Βχ81}} οἾδος 
ἀπο οουἹἱὰ ποῦ Βαανα τηθὺ ψΠῈ πὶ ᾿πϑίδΕ]γ οἡ ἰν18 Ἰδανιηρ [86 Ὠου 56, τυτίδοαι 
ἀογοραίίηρ ἔγουχ {ποῖν αἀἰσηϊΐυ ; δα ασαῖπ, ὑμαῦ γγθ σδ ῬΧΟΠοιηςσα τ 10} ΒΟ 6 ΘοῚ- 
ΔΙΠΟΥ 88 ἴο {86 τηϑιμοὰ ὈΥ ποῖ [86 τσιύον του] οοπηθοῦ 86 ρῥγθοθάϊηρ δὰ δυὸ- 
σοραϊηρ ραγίβ οἵ Βὶ8 παγγαίνο" 

(2.) Ης ρταϊιϊοιδίῳ ἀδϑιπιθ8 ἐΐλθ οπιβίοηοθ ΟΥ̓ ἐλα πιοδί ἵπονγοαϊδίς δἰμρεαίν ἀπά 
ἐρηόγαποῦ ΟΝ ἐλδ ραγέ 07 ἐλ6 δαογοα ιυγίδγ 8, ιυυλόπϑῦοῦ 6 σαπ ρεὶ τἱά ΟΣ απν αἰοιίῃ, 
ὃν διιοἣ απ ἀυροίλοδίε. 

“ ἘῸΥ δχϑιηρίθ, 6 βίδίββ ἱῦ (ρ. 92.) 858 [ἷ8 Ὀ6] οὗ, [παῦ (ΠοΓ6 νγγὰᾶβ ὯἼῸ 80] δια 
ο]ΠΠπρ' ΟΥ̓ 1Λ86 ΔρΟΒ(168, ἀπὰ ἐδαὶ δι. ΓΚ αἰά ποῦ τηθϑῃ ἰο δίϑίβ ΔΠΥ͂ Β1.0}} οδ)] ων. 
Βαυὶ Πα Δ]Ιον8 1παὶ δι. Μαγκ ἄοσβ, ἴῃ 186 πηοβὶ ἀροϊἀδα τληηοῦ. Απά ἢον ἀοοσβ δα 
τ ΟΟΠοΪ6 {818 ΜΠ 818 ἀθηΐαὶ οὐ {μ6 [λοὶ ὃ ΒΙΠΡΙΥ ὈΥ δβυρροδίῃρ ἱμαῖ ὅ8ι. Μασκ 
ΒΑ [18 ἈΡ6 ἴῃ 80. [υΚ6, ἀηαὰ τιϊδυηααδγείοοα 0 ὙΤΟΓΘ ΔΓ {00 ΤΠΟΏΞίΓΟῺΣ 
ἐπ ΡΓΟΌΔΌΙ 165 0 Ὀ6 ροῦ ΟΥΟΥ ἴῃ [18 δία διηηθηῦ ; Ὁ. τ σου] 85Κ, ἢγϑί, Ὑ ΒΘ ΒῸΣ 
10 15 οΥβά 016 ὑμαύ δι. Μασκ ἀϊὰ ποὺ Κποῦ τ ῃϑίμον ἴποτα τγϑ8 ἃ βοϊθσηη δ] τ οὗ 
[6 Δροβί]68 οὐ ποῖ ἢ δηὰ, βοοομπάϊυ, υυ]αῦ ροββϑί Ὁ]6 γβᾶδοῃ [86 γ6 15 (ὉΓ βιρροδίηρ ἔδες 
86 γγᾶ8 ἸΠΟΤῸ "ΕΣ ἴο πιϊϑυπάογβίαπα 8:1. [ακα ἴμδὴ Ογβοῖνοα ἢ δ ὃ 

(3.) Νοὲ οπίῳ ἀοε8 Ῥγο 6550} ϑολίοϊογπιασλεν αἰΐϊοι ᾿ἰπιδοῖ ἰλ6 πιοβὲ οσίγαογαϊπανν 
ἰϊοθη86 ἴπ ΠΟ) γπρ ἃρ 7εοἰϊπρ8, ἱπέεπζίοπϑ, πιοίϊσοδ, απαᾶ εἰγοιπηδίαποοα; δι ἴα πιαην 
ἐπδίαηοοϑ ἰΐδ46 σΟἨ)ΘΟΐΏ768 αγὸ α8 ππλαρρψῳ, απά ἰδ πιοίϊνε8 απὰ οἰγομπιβίαποεε σοπ- 
)εοίωυγοα [ἀγε] α8 7ζογοοα απ αϑ ἱπιργοδαδίο αδ τΐ ἴ6 ροπδϊδἰθ ἰο ἱπιαρὶπο. 

“ Ἠρδ ἴόγηβ ἃ ΓΠΘΟΙΥῪ 88 ἴὸο 1886 ΨΥ ἴῃ ΒΊΟΝ ἃ ραγίϊου αν ΟσΟΌΓΓΘηςΘ ἴοοκ ρΐδοο, 
δηὰ {μθὴ ἱππδρίηθ8 ΟΣ βύδποοβ ἴ0 81 10. Τὺ 4,“ Ῥχοίδββου  Β] δἰ οστηδοθοῦ 

λ ΒΠΕΒΆ Οεὶῖς, νο]. 1ΐ, ΡΡ. 865---8568. 5 Ιρϊὰ. ΡΡ. 865, 866. 
8 ἸΡΙὰ, Ὁ. 869. 4 Οὐδοδὶ ΕΒΒΑΥ, ὑΡ. 18]. 182 



Οκ ἰδὲ ϑυωγοῦβ ΟΡ ἐλι6 γγεέ Τῆγεο Οθροῖ8. 657 

«Όβογνοβ, ἐμαὶ [Κα (ν1}. 22.) ἀο68 ποὺ ἐ6}} υ8 {86 οὈ͵]δοὶ οὗἩ ουὐὐ ογὰ δηάᾷ δἰ5 
«1 5εῖ 0168. ἰῃ ροίϊῃα οὐ ἴμ8 868 ; δη4 8 58:68 ἴο ββον ἰμαΐ {ΠῈῪ ποῦ ουὖῦ πιϊδουῖ 
ΔΔΠΩΥ͂ Ῥαγιίουϊαῦ ΟὈ]Θοῖ, δηὰ ποῖ 8 [λ6 πη απ οὴ οὗἨ τηακίηρ᾽ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ. 

“ὁ ὙΒ6 δαϑίαϑδὺ ΑΥ οὗἨ σοῃοοινίπρ ὕμ6 Ὑγ{8016 ΟΟςΌΓΤΘΠΟΘ 18 [0 ἱπιασίηθ ἰμδί 186 
«13.169 Πδὰ ροπα ουῦ ἴῃ {16 Ὀοδὶ ἴο Μελ, ἀπά {μα “68}8 δοσοιηρδηϊοᾶ ἴῃ θαι ; [Ὁ 
ὙνὮγ ΒΒουϊὰ 6 αἰἰσαψα Βαανα ἰοὺ μ6 {ἰπ|6 80 βροπὲ Ὀ6 Ἰοβὺ ἴογ ὑμ6ῖν ἰηϑίγαοίίου δὰ 
1116 ὁχογίοῃ οὗ 88 Ὑ80]6 ἱπῆιιθηοα οα ἴδοπὶ Γ᾽ ἄς. Ηδ Δρρϑᾶσθ ἰὸ μανα ἰογσμοίίβη 
τιοιαῦ δ... ΜΙ αιδον τηθη οη8 ἃ Οἰτουμηβίδηος ΓΑΙΒΟΣ δάνογϑα [0 “6808 Ὀαϊηρ διρ]ογοά 
ΔΠπ ἰσδοδβίηρ δὶ8. ἀἰβοῖρ]οδ ου {118 ΟΟΘΟΔΒΙΟῺ --ο ΕἸ Υ, {μαῦ δ τσα8 αδἴεερ. (Μαίϊ. 
ν. 24.)"} 

(4.) Ζαείν, ἐλὸ ἀείαϊϊ8 οοη)εοίμγ αἱΐν συρρίϊοα ὃν Ῥγοΐεδδον ϑολ[οϊογηιαοΐλον αγὰ ποΐ 
ον ῖψ ἱπαρτοδαδίε, δι ἀο φτεαΐ ἱη)μδίϊοε ἰο ἐλ ολαγαςίον" οΥ ὕεδϑια ΟὙτγίεί, οοπειογεοα ποί 
αϑα αϊοῖπο Βεοὶπρ, διὰ αϑ α λερασεπῖψ ἰεασλον, απ αγὰ φιῖίε ἱπαρργοργίαίε ἰο σμοὶ α 
σλατγαείον. 

“ Τὸ ΔΥ ποῖ Ὀ6 ΥὙΘΥῪ ΘΑΒΥ͂ ἴ0 Β8Υ ἩΜ8ΐ πσουϊὰ Ὀ6 ἴδ6 ἀχϑδού [πὸ οὗ οοηάυοῖ ρυγ- 
δυρὰ ὈΥ βυοἢ ἃ [οϑοῖ θοῦ, ΟΓΥ ΠΟῪ 77 Ὧ6 ταϊρῆν ΘΕΟΣ ἱπίο (86 οομητηο ἀο(81} οὗὨ ἰδ ; 
Ῥυΐϊ Βυτοὶυ ποίιϊηρ σὴ Ὀ6 [688 ΤΟΘΘΟΠΒΌΪ6 Τμδὴ ἴο Τοάοα ΘΥΘΓῪ δοίΐοῃ δηα ΘΥΟΥΥ 
τωονθιηθηΐ ἰὸ ἴδ ογάϊ ΑΓ ἰανοὶ οὗὨ ογάϊπασυ 118, μὰ ἕο οοπίοπα ὑπαὶ ἀν συ ἰμδῖησ 
Ὑν ΙΟἢ σαῃποῖ Ὀ6 80 γοἀυορά 18 ἱπλργο 4 Ὁ]6. Βαῦ {{||8 15 {μ6 ἰανοὶ ἴο οὶ ῬΧΟΙθ880Υ 
ΘΒ] Θ᾽ ΟΥ ΒΟΥ 566 Κ8 ἴο σϑάιϊιοα 41] [16 ἰγδηϑβϑδοί: οηβ οὗ ἐπα 186 οὗ “9}6808 ; [μι}5 18 (ἢ 6 
ζεϑι ὉΥ πίοι Βα (γῖθ8 {μ6 πὰ ; δῃὰ [686 ἅγὰ ἴῃ στοιῃαὰβ οἡ ὙΒϊοὮ [6 ρ8 8868 ϑθηΐθῃοθ 
ΟΥ̓ ἱπιρσο θα Ὀ ΠΥ ΟἹ 80 ἸηΔηΥ ΟὗἩὨ ἴμοπι. Νονν ἰοὺ ΔῃΥ͂ τηδῃ ἰοοὶς δὶ ἴδε ἀἀοϑρεὶ οἵ 
“9}6808 ΟἸ γίβε, δηὰ Ὀοϊονίηρ (ἰΓ ΔῸΣ βυο οχ δι παίοη 86 08Π} ἰμδὲ 118 Δυ ΠΟΥ νγ88 
8 ΤΏΘΓΘ Ιη8}, γαῦ υπᾶογ ἰῃδὺ ὈΘ]Ἰοὗ Ἰοὺ Ὦϊ πὶ 54} ὙΠ ΟΠΟΡ, ἴῃ ἃ βγϑίθπι 80 ορροβϑὰ ἰὸ 
[86 δρίσιῦ οὗ 186 {{π|6 ἰῃ ὙΒΙΟΒ ὁ τᾶ ργοραραΐθα, 80 δὐβίγδοὶ ἔγουλ ἴ86 πογϊὶὰ, 80 
Ῥυγα, δὸ ΒΟΪΥ, 80 βἰπιρίθ 1ἃ τᾶν Ὅ6, δι] γοῖ 80 δι 6, ἢ6 ἀοθβ ποὺ 8πα διυιρὶθ 
ΥΘΆΒΟΙ [ὉΓ ΘσΟΠΟΙυηρ ἰμαὺ 18 ΔΟΪΒΟΙ τωυϑὲ Οἡ ΨΘΥΥ͂ ΠΊΔΗΥ͂ ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ Ὦδν6 ΘΗ ΓΟΙΥ͂ 
δνοϊαοα δηὰ στοπουησρά 4]}} {π᾿ σομηοη τουΐηα οὗ 1Πἴἔ8, απᾶὰ ἀοαϊοαιθα Ὠἰπλβο ἢ ἰὸ 
τβουριῖ, του Γοιμθπῦ, δηὰ ῥγαυοῦ. «{}6808, γα ᾶἃγὸ [0], Ῥαββθὰ ἴ86 ηἷἰσῃῦδ οὐ [86 
Μουπῦ ἴῃ ῬΓΆΥΟΥ. [15 ἴδοσο δηγίίησ ἰπ ΔΠΥ͂ ὙΑΥ ἱΠΙΡΓΟΌΔΟΪΘ 1 1818, ἦ ἢὨ6 ΤΕΓΘ ἃ 
ΓΩΘΓΘ ἸΏ8ῃ, βο ον ιοὰ ΒΙΠΔΒ6] δος Ὁγ (ἀὐοὰ ἴο ᾿Ἰπβίγυςϊ δΔηὰ τοΐογπι τηδηκιίῃὰ ἢ [ἐ ἰβ 
ΤΔΟΟΚΟΙΥ ἴο ρυΐ {86 φυσδίίοη 1ἢ 6 ΤΟΥ͂Θ ΓΟΔΙῪ ἃ ραν θηΐγ ἴθδοθοῦ. Ὑοί ῬΓοΟΐδβϑοῦ 
ΘΒ] ΘΙ ΟΥΙΔΔΟΌΟΥ ΟΠΟΟΒ68 [0 δΔοοουηΐ (Ὸγ {1118 ΌΥ βιιρροβίησ (τ που ἃ Ἰγδοθ οὗἁὨ 10 ἴῃ 
[86 Βἰδίουυ.) [μαὺ Βα τρδὺ βανθ Ὀ6θη δ ἃ δϑίλναὶ (ἰδὲ Β6 885 τοϊυσπίηρ ἴο 15 δΌοα 6 
τ} ἃ σΑγΆΎδη, δηὰ ἤρου ἴδ6 Ὀυδι16 οὗ [86 'πη, τυ ϊοἢ ἢ6 αἰ 811 κ6ὰ, νᾶδ ἀγίνθη ουἱ ἴὸ 
Ῥᾶ88 (86 πἰρσῃῦ ἴῃ 1.6 δἰγ' ΑἹ] 118, δ Θ6 6 8, 15 δαβδί (8 δῃ {86 δίταρίε δοῖ, [80 6, 
ὙΠῸ ΑΒ, ΟΥ δὖῦ 8411] ονθηΐβθ Ὀαϑ]ονοὰ ἢ πϑο  Υ ἢ0 Ὀ6, ἃ ΒΟΑΥΘΗΪΥ ἰθϑόμου, ἀσβίγοα ἴὸ 
Βίσθηρίβθη Βἰτ,56} ἴῸσ εἶθ οἶσθα ὈΥ βυϊϊα 8 δὰ ργάγοσ 1 5 

ΥὟ. Το Ἰαϑὲ Βυροίμοϑιθ, ὙΠ] οἢ Γϑιηαὶῃ8 (0 δ6 ποίϊορά, 18 {παὶ τ ΒΙΟἢ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴ6 ἴγθο βγδῦ (ἀοεροὶθ ἴο Ὀ6 ἀδγινθα ποὺ ἴσοι δὴγ υυι θη 
(ἀοϑρεὶ, Ὀαΐ ἔγοτῃη ΟΚΑἹ, ΤΕΑΌΙΤΙΟΝ ΕΒΟΜ ΤῊΒ ΑΡΟΒΥΤΙῈΒ ΑΝ ΟΤΗΒΕ 
ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ ΟΕ ΦἘδ08 ΟἩΝΙ5Τ. 

1, Τὴϊ8 ὨγΡούμοϑὶβ γγχὰ8 θγδϑί βυσρεοβίθα ὈὉΥῪ ΠΈΒΡΕΒ δρουΐ {μΙΓΥ 
ΘΆΓΒ Βῖποθ, Ηδ δρυϑοθβ ἢ ΕἸΘΠΠογη 1 ἀβϑααϊηρ ἃ οΘομλλοη Η6- 
ΤΩ ΟΥ Ο δ άθα (ἀοβροὶ; θὰ 6 αι ἶθυβ ἔγοια ἰτὰ ἴῃ σαοϑύ οἵμοῦ 

ΓΤαθροοῖθ, ὈΥ Βιυρροβίηρ, {818 δοϊασηοθῃ ἀοουμηθηῦ [0 Ὀ6 ἃ ΙΏ6ΓΘ σεγόαϊ 
φοερεῖ, ψΜΙΟΝ ΟΠ ΒΙβίθ ἃ ΟὨΪΥ ἴῃ [86 μγϑδοβησ (κήρυγμα) οὗ 186 Βτεί 
(δα ποτβ οὗ ΟἸΥΙβυδηῖν ; δηὰ ἡ μ1οἢ, ἢ βαυ8, δα Ὀθθη σουρα} } ῥτο- 
Ῥαραίθα ἔῸγ {ΠΣ γϑαγθ, ΒΘ {Π6 βυρδίαποο οὗ 10 νχὰϑ σοτωηπη 6 0 
στ ηρ ἴῃ γος αἰδγοηῦ (ἀο8μ0618. Αοοογάϊησ ἴο {π6 ἔοσπὶ οὗ {818 
ΟΥΆΪ ρΌ8ρ6] ΟΥ̓ ΡΓΘΔΟμίηρ, (86 πτιθῃ (ἀο8ρ6]8 οὗ Μαίίμον, Μίαυϊ,, δηὰ 
1Κ6, ποθ σορυ]αίθά. Ἡθηοθ ἃσοβα {Π6}Ὁ δι μα] τ! ; Ὀυΐ ἰῦ 18 ᾽86- 
1688, Ηογάον ἔασον δββοσίβ, ἰο δχϑῃλτηθ {86 τρογς υβοᾶὰ 1ῃ ΟὟΥ {δ γ66 

' Βηε. Οτξ, νοὶ. 11, Ρ. 8372. 
2 Ιρϊα, Ρῃ. 8378, 874. [πη ὑΡ. 8374---395. γΑΥΙΪΟῸΒ ΟἴΠΟΥ Ἔχϑσωρίοδ ἃσὸ δ ἀυοοα, απ [9 

ΕΤΡ σους Τολϑοηΐηχ8 οἵ Ῥχοίδαεβοσ ΘΒ] οἰθστοϑομοσ οχροθοὰ ἢ} θησδὶ ἰπἀυβγ δπὰ 
πἰηρ, 
ΥΟΙ. ΙΥ. συ 
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ἢτϑὲ (ἀοβροἶΐβ, ἔοσ (818 σ σὺ σϑᾶβοι, {μαὺ {ΠΥ ῥγοοθοάθα ποῖ ἔγοπι 3 
τι θηα ἀοοσυτηοπί, Ὀὰΐ ἔγοῦλ ἃ ΤΊΘΓΘ ΟΥΑΙ ρΌΒρα] ΟΥὁἨ ὑτοδομῖπρ : δηὴ, 
ΒΟΟΟΓαΙ ΡΥ, ἴῃ 18 Ορ᾿ πΐοη, ὙΒΟΘΨΘΥ αὐἰδθιηρίϑ ὈΥ̓͂ Δἢ 8ΠΑΙΨ 818 οὗ ου 
ἰγοο ἢσγβὲ (ἀοβροὶβ ἰο ἀἰβοονοῦ {π6 οοπίθηϊβ οὗ ἃ δι ρροβθα οοζηπιου 
ἀοσαπιροηΐ, Θλ ἢ ΠΟΨΘΙ Βα σοσοα ἴῃ [Π6 ἀπαογίακιηρ. ἢ 

2, ΤΠ6 Βυροίμοβὶβ οὗ Ἡδϑγάοσ νγγὰ8 δαορίοϑα ὈΥ̓ ΕΟΚΕΒΕΜΑΝΝ, πὶ 
σοποοῖνϑα {Π6 αχἰβίθμοθ οὗ δὴ οτγὰϊ οὐ ὑγβδα! 018] ρΟΒρεὶ, πὶ τυ ΒΊ ἢ {δὲ 
αἰβοουσβοβ οὗ «688 σοῦ ργοϑεγνϑᾶ:; δπα δ6 ἱπιδσϊηθα {παὶὺ Νέδτίμεν 
στοΐο {πΠ6 ῥυϊποῖραὶ ῥαγίβ οὐ 10 ἴῃ 186 Αταιαθαῃ ἀϊαϊθο. πος ᾿α 
δοοουηίοα ἔργ {16 Β᾽ π]ΑΥ Υ ἴῃ (86 ἴπγαα ἢγϑὶ (ἀοβροὶβϑ, ὈῪ βαρροεῖησ 
{πᾶῦ Ματὶκ δπᾶ Τῦκα οο]]οοίοα {ῃ6 τηδίογιαϊβ οὐὁὨἩἨ {πον Ο(ὐοβρεὶβ δὲ 
6 γυβα]ο ; ἩΠΙΟΙ Οχιβίϊηρ ᾿ὰ (18 ΟΥᾺΪ ρΌΒΡΘΙ οουἹὰ ποῦ Ὀπὲ δχβῖθι 
ἃ βιγικίηρ γϑβοιιθίαποα ἰὼ ἰδαΐ οὗ Μαίβμον." 80. ᾿πργοῦδθῖο, μου- 
δυο, ἀ1ἃ (ἢ18 Ὠγροίμθβι8 ρρθαγ ἴῃ 186] ἢ, αὖ {86 ὑϊπ26 10 νγῶϑ δηπουπορά, 
{παῦ 1Ὁ τγᾶβ βθῃγα ν αἸβαρργουθά, δηα γγὰ8 δὖ Ἰθησὶμ Ἔχ] οαθα 8 2 
ΤΏΘΓ6 βοίίοι ; δα Ἐποϊζοσιδηη Ὠἰτη561 18 βίδίθα ἴο αν βιὰ βου θπητ 
ΔΌΔηἀοηρα 1{, ἀηα ἰο αγνο δια γϑοθα {Π6 δποῖθηῦ Ορί πο σαβρθοῖησ 
1μ6 {γος ἢγϑῦ (σοβρο]8.ὃ 

8. Μοτδ σϑοθηθυ, {86 Βγροίμοβὶβ οὐ Ηογάοσ μα8 θθθῃ τανινϑᾶ δπὰ 
τηοάιῆοά Ὀγ Ὦγ. “. (ν. ΟἸΕΒΕΙ ΕΒ ὁ ἴῃ 186 (Ὁ]]ΠΟΥ Ώρ᾽ ΤΊΔΏΠΘΓ : ---- 

ΤῊΘ Θνδηρθὶιοαὶ ἰδίου, ρυθυϊουδὶν ἴο Ὀϑιηρ' Θοτημ 166] ἴο τυτϊ πσ, 
ΓΑΒ [ῸΓ ἃ ἰοηρ {{π|6 ἰγδηβιη [6 ἔγοτα τχουτῃ το του 1 σαδρθοῖίυ 
ΒΑΘ] : ὑππ8 10 Ὀδοδπλθ [Π6 οὈ]θοὶ οὗὨ οτὰ] ἰγαάιοη, θυ 8. ΡιΓ6 ἐσϑα!- 
[Ἰοἢ, 8η6 Αγ ]Υ ῥγοβοσνοα, Α8 {86 βγβὶ ΟἸτιβυϊδηβ σατηθ οιέ οἱ 
186 “6188 σπυχοῖ, ἀμ ὑγοσ ἐγ ΠΙΔΥῪ δοαυδὶηίοα τι (αὶ ἐγδαι- 
ἰἰοη, ὑποῪ Πα πϑιῦΠῈ. ἀοβῖσθ ΠΟΥ ΟΟΟΆΒΙΟΙ ΤῸ ΡΟΒΒΘββϑίῃρ᾽ 8. υυσιτςᾺοη 
μιἰβίοσυ οὗ {ποὶῦ Μαβϑίοσ. Βυῦ σμθη 186 (ἀο8ρ6] 88 ργοραρσαϊὶβα ἴπ 
ἀϊδίδηῦ ρ]δο 68, δηα σϑοϊοπμθα διηοπρ 118 ὉΠ] Ὁ Β Υ 186 ΠΔΘ ΠῚ ὙΥΒῸ διδή 
βθδθῃ οοηνογίβα ἔγοπη Ῥαρδπίβηη, {πον ΠΙΠΘΓΑΥΤΥ ΔὈ118 8ηὰ {Π6ῚΓ ῥγε- 
νἱοῦϑ Ἰρῃοόσᾶποθ οὐ {μ6 ᾿δίουυ οὐ ΟΠ ΥἸβ ἈΠ} Υ σαυβοα ἔπθπὶ ἐο τγιβὰ 
ἴον στ ἰὔθη ὈΟΟ ΚΒ; δπα {Π6 Ηγβύ (ἀοβρ68 οῦα ΔΟσοΓ ΡΥ ΡῈ] 6Βοα, 
Ιὴ {πΠ18 ψαΥ 1Κ6 ψτοίθ ἔοσ ΤΒβΘΟρμ 08. Βα [16 Εὐνδηρ 188. ΟΠΪΥ͂ 
(ΥΔΏΒοΓΙ θα δοσυγαίοὶΥ [86 τηοβύ ἱτπηρογίδης ροτίοηΒ οὗ [ἢ ογαΐ ἐγαά!- 
ἐΐοπ, βο]θοηρ ἴγομῃ 1Ὁ Βυ0ἢ ῬαγΠΟυ ]Δγ8 88 6 γῸ Ὀθδί βυϊ δα ἴο ἐπ 
ΡΪδοθ, {ἶὖπλ6, 8δηα ραγμουϊαν ἀθβῖρη, οα δοοουηΐ οὗὨἨ ψοἢ ΤΠΘΥ ὑγτοῖα. 
Ῥγανίηρ ἔσοτα {Ππ6 ΒΆΠ16 ΒΟΌΓΟΘ, ΠΥ ἢανο ἔΥΘΑΙΘΠΕΥ βαϊα {πὸ βϑπηδ 
{πίηρβ; Ὀαΐ, ψτϊπρ ὑπᾶοὺ αἰ γθηΐῦ οἰτουτηβίδηοαβ, ΓΠ6Υ πανο οἴΐθη 
αἸἴδγθα ἔγοια θδοῖ οἴμοσ, ΕἼγπον, ογαὶ ἐγαάίἑοπ ντλ8 Ὠ6]4 ἴῃ ΒΊσΠ ΟΣ 
ΔΆ ΒΟΥ ΟΥ̓ {86 οἤυτοῖ ἐπδὴ πσιτθῃ (ἀοΒρ618, δημὰ γγ7ἃ8 8180 τογα 
ἔγθα ΠΟΥ σομβα] θα δπα οἰἑθα. ΒΥ ἄδρτθοβ ἔμοβα (ἀοβροὶβ, νυ μι ἢ 
[ο]Π] ον δά τ ψὶ ρτοαῦ Πα 6]1γ, Ὀθοδλθ ροββϑβϑϑα οὗ {86 βᾶπη6 σοβρεοὶ, 
δηα ΠηΔ]}}γ ΓΑ ΤδληῚ ᾿, ΤΠ πογθῦοβ οοπ σι ραίθα ταποῖ τὸ {μ]5 

1 Βρ. Μαυβηβ ΜΊομδο6118, γο], ἰϊ, ρασὶ 2. ρ. 208., τβοσο Ἡογάοσ 8 Ομ βΈ ς 6 5οισί θα 
(Ομ υϊβϑιίδη Ὑ τη 18), νο], 11}. ρῬῃ. 808---416. ἅτε ᾳυοϊοὰ. υϊηδεὶ, ΟΟτατλοῃΐ, ἴῃ 1ΔὉ. Ηλοῖ, 
Νον. Ταδῖς νο]. 1. ῥ. δ. 

3. Ὧγ. ΥΥ̓ αἰντ΄8 Ὑγδηβαιΐοη οἵ ΗυρΒ [ηἰτοἀποιοη, νο], 1, Ῥτοῖ, ὑΡ. νυ. υἱ. 
5 Ῥαγοϑυ, 40 Μγιίοβ [πϊοσργοϊδιίοηοθ, Ρ. 190. 
4 ΤῊϊδβ ποιϊοο οὗ Οἰ6 δ 6] ο γ᾽ Β ΒΥΡοΙ 6815 18 δυσιἀ μοὶ ἔγοτῃ Ὁ] ] του Β Τπιγοἀπαοίιίοη αὶ Νοῦν 

Τοβῖ. ΡΡ. 260---267., 0 οἶϊο8. [γχγ. Ε.᾽8 Η] βίου βοι- Κα ἰϑομοσ τα ἢ ἅδον ἀϊο ΕΠ διοπηνῦἢ 
ππὰ ἀΐο ἐγ] οϑίθῃ βο  οΚβα]6 ἀδσ βοὴ Ενδηροὶ θη, (Ηϊἰδιοσοο- Οὐ εἶς] ΕϑδδΥ οἱ τΠ9 
Οτἰ κῃ δηὰ θαυ] Εδΐοθ οὗἩ [π6 τχι θη Ο08Ρ6]8.) ΜΙπάδη, 1818. 

- - τὰς -π τἀ 
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γΟΒ]. ὙΤΠογ, ἱπαοοάᾶ, βΒγϑὺ ᾿ηὐγοσπσοα ἰηΐο {π6 ομυγοῖῦ ἃ βριγῦ οὗ 
αὐ συτϊηθηϊαϊοη δηα αἰβραΐθ, ἀπὰ {ΠΥ σγοῦο {Π6 βγθί Ῥϑύβοῃηβ ΨΠῸ 
ἀενοίοα {ποὶῦ δὐδθηίίοι 1π 8 ΘΒρβϑοῖαὶ ἸΏ Π 6 ἴο ἴπ6 {πϑογϑίῖοα] ρατ 
οὗ γτο]σίοη. [1Ἃἢ πὸ Ἰοηρ τη6, ἴγοῃ {π6 ἰονα οὗ ἀϊβουββίοῃ δῃηᾷ (6 
Ῥγῖάο οἵ Κποσ]θᾶρο, ἴΠ6Ὺ ΘΟ ροΒοα ρΌΒΡΘ]8 [Ὁ {πριηβονθδ, 4150 46- 
γἱνοά ἴσζοιῃ οσὰὶ γδαϊοη, Ὀαΐ τυ ]αιοα δηα αἰίογοά, Τῆο {γι 
ΟἸ υἰβιίδηβ, το Πμδα πποσίο Ὀθθη ΟσΟΙρΡΙΘα ἱπ ἸΟνϊηρ' δπα ἴῃ ἀοὶηρ; 
δοοάα, γλίμοῦ μη ἴῃ ὙΘαβομὶηρ' ἸΡΟῚ το]ρίοη, δπῃα τὸ δὰ Ὀθθη 
δποσαδβίοτηοα [0 ἀδιῖνα {πο ὶγ τοαυΐϊδιία πον θαᾶρα ἤοτα οὐαὶ ὑγδα! θη, 
ΟΓα ΟὈ]ΙρΘα, ἴῃ ἀσίδησα οὗ ῆ {πεῖν ἔδιῖῃ, ὕο ἤανο τϑοουσδα ἰὸ ἐλοῖγ 
(οΒρ615, σοῦ ποσγο {16 δας μοηῦο τ οσ ΚΒ οὐ {π6 ἀἰδβοῖρ]68 οἱ “6888. 
ἼΠΘη {ΠΟΥ δοοσυβίοτηορα {ποιηβαὶνοθ ἰο σοδα {π6π|, ἴο τηρατϊίαίθ ὌΡΟᾺ 
ΏοτΩ, ἀπα αἷδο ἴο αυοίβ {μϑῖὰ, ἰῃ ογάοῦ {μαῦ {Πμ6ν τοῖϊρῃῦ 6 δγιηθὰ 
δραϊπδί [86 Παγθίϊοβ πα {πΠ6ῚῚ [Ἀ]81Ε6α Ὠιδίοτθβι Τῆυβ, στάλα] ν 
ΒΠα Β᾽]οηίγ, πιποὰῦ ΔῺΥ ἄθοσθα οὐ ἀδοϊβιίοη οὗ ἃ σου 01}, ΟΥ̓ ἔουΣ 
(ἀοβροὶβ πῃινουβα! ]γ ἀϊδραοοα ογὰὶ ἰγαάιοη. [Ι͂ἢ {Π6 ηιΐαάϊο 977 ἐΐ6 
δοσοπα σοπέμγῳ, ἸΠΟΥ͂ ΟΥΘ δος ον]οαροα ὈΥ {Π6 Μ0]6 οἤυγοΣ, δπαᾶ 
Β1266 ἰπαΐ {π|ὸ ΠΟῪ ἤν ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ ἃ πα ἸΠΙΨΟΥΒΑΙΥ͂ ρΡοββαβϑθθα ΘΔ Π0Π- 
1081 δι! δουϊν. 

ΘΌΘΙ ἀγῸ {Π6 ῥγοιῃϊποπὺ δδίαγοθ οὐ ΟἹ 6βο  οτἶβ ϑγβϑίθῃ. Τμδί 10 
ΒΟΙΥ 68 81} (88 ῬΒθηομιοπδ δα αἰ" ου} 0168 τυ ΒΙΟἢ 118 Δα ΠΟΥ ἱπηΔρῚΠ 68 ἴο 
δχιϑὺ ἰπ {π6 ἰῆγοο ἢγβῦ (ἀοβϑρ6]8, νγγθ τὺ το !]ν σοησθαα ; Ὀδοδεθ, 
Ὀεῖηρ ἔγατηθα ἴου {πΠ6 ρΓροβα οὗ δχρ]διπῖηρ μο86 Ῥῃθποσηθπα, 1 ΤΑΥ͂ 
Ὅθ οχρθοίθα ἴο δῆβ {παῦ ΡΌΓΡΟΒΟ; Ὀαΐ {πᾶὺ ΒΟ {Π18 ΠΥΡοΙΠ 6818 
Δα (μαῦ οὗ Ηδγαάθῦ ἅγὸ ἀδϑεταΐο οὐὗἩ δὴγ τϑὰὶ ἔουπάδίίοῃ, Ὑ1.}}} (76 
{Π1}}Κ) ἀρΡθδγ ἔγοτα {86 [Ὁ] Ουυϊηρ ΘΟΠΒΙἀΟΓΑΙΙΟΠΒ : ---- 

1. ῃ {86 δγϑι ρ]ες6,---οῦ ἴο ἀνγ6}} οἡ {26 ὑοίαὶ 8:16 η06 οὗἁ Δ υ  Υ Γ ηρσ {88 
αϑεϑιπιοώ οχὶβίθηοα οὗἩἨ 8686 γοΣΌ8] 208 10 19 αἰ ο Υ]Υ ἱπογθά!}]6 ἰμαὺ 80 ἰοῃβ ἃ (πὴ 
Βῃου ἃ οἰαρβα, 85 Ὀοΐῃ Ηδγάοσ δηα (ἀἰθβοῖ ον ΒΌΡροβϑ, Ὀϑίογθ Δ ἀοβραὶ νγ88 σ01Π|- 
τη ρα ἴο πτϊτηρ ; Ὀδοδαδα ΘΥΟΙῪ ΟΠ γι βιϊδη 80 Ὠδα οποθ Βοδγὰ 80 τὰ ἡ ναῦν 8 ΤαΪα- 
(ἴοῃ τηυβὺ αν τ ὶϊβῃοαὰ 10 πτιῖΐθ ἀότῃ αἱ ᾿θαβδὺ [86 ΡΣ! μοὶραὶ πιδίθγα!8 οὐἁ 11, Βδὰ 1 
ὈΘΘΏ ΟὨΪΥ͂ ἴ0 αβϑϑιβὺ ἢ͵8 ΟὟ ΠῚΘΙΠΟΙΥ. Βοβ᾽ 468, ἃ ΤΏ 6Γ6 ΟΥ̓δῚ ὨΔΥΓΑΙΥΘ, δέου Ὁ μα σΌΠ6 
ἘΠΡΟΌΡὮ 80 ΤΥ αἰ δγθηῦ του 8, ἰη 1868 ΘΟυΓΒ6 ΟΥὗὨ 80 ΤΩΔΏΥ ὙΘΔΓ8, πιυϑὺ δ ᾿δηρτῃ 
δᾶνα δοαυϊγοα βυο ἃ νΑΓΊΕΙΥ οὗὨ ἔοστηϑ, (Βδὺ ἰδ πηυϑὺ αν οοαβθα ἴο ἄθβογυθ {π6 {1116 
οἵ ἃ δοιητηοῃ οὐρα] (45 Ηδγάον ἰοστηθὰ 10); δηὰ ᾿μογοίοσα ἴπῸ βαρροβι(ΐοη τμαὐ οὐν 
ἴμγοα ἄσβὲ (σοβρ6}8 ογα που] θὰ 'ῃ 056 [ΌΥΤα 8 ΑἸ ΒΊοῸ]  ἴο τϑοοῃ 6 τ ἢ 186 ορίπίοη 
οὗ 8 τζογσο ογαὶ ροβῃ6}, τ δῖον τηυδῦ ΠΟΟΟΒΒΑΓΙΥ Πᾶνα δϑϑυπιθα ἃ ὙΔΙΪΘΟΥ οὗἁὨ ἐοστηβ. ἢ 
Ἑυγίδοτ, [86 ΒΌΡΡοβι οη8 οὗἩἨ [π686 ἩΤΣΙΓΟΤΘ γοϑρθοίϊηρ 86 ἸΘΏρΡΊΝ οὗἩὨ ἔπι τὰ ΒΟ {86 
ἡππαρὶπα τηυϑῦ πᾶν οἰαρβοα ὈΘίΌΣΘ ΒΥ ἀΟ8ρ61] νγᾶϑ οοτηχ 6 α 0 ἩὙΣΙ Ωρ 8. Θ0Ώ- 
ἐταήϊοιοα Ὀγ 86 ονϊάθηοθ, Ὀούμ Οχίθσῃδὶ δηὰ ἱῃίοσηδὶ, ΤΣ ἰῃ6 ΘΑΥΪῪ ἀδὶθ οὗ 
ἜΠΙΕΝ ΘΌΓΟΤ (ἀοβροῖὶ, ψ οἷ μ88 Δἰγοϑαυν Ὀ66Ὼ βίδίθα ἴῃ ρΡ. 41] ---4]4. οΥἉὨ (818 
γοϊα 16. 

2. ΑἸΒοπΡ ἢ πὸ βου] οοποοᾶς ἴο Ὧν. ΟἿ 6βοῖον, ἐμαὶ [86 ονδηρο] σαὶ Βἰϑίουυ τγ 88 
80 Ὑ611] Κποτγῃ ἴο ἴδ ὅγδ Ομ τι βυδηβ, μα ΠΟΥ Βαὰ πὸ οσοδβίοῃ [ὉΓ τσὶ ΐοη ἀοοι- 
τηϑηΐδ ὈΠ.1] ΔῸΣ (Π6 ἜΧρ γαθοη οὗἁὨ πιαπῷ Ὑ6ΆΓΒ; --- [δὶ (Π6 βτεῦ ΟὨΥ δι 88, ΠΊΟΓΟ 
οοουρ!οα τὴ ἴμ6 οὐ ἰναύίοη οὐ ΟἸγιβιιδη υἱγίαθθ ὑμδὴ 10} ὑΒοο]ορὶςαὶ βοΐίθησο, 
Ῥαϊὰ 1688 αἰῤθηϊίοῃ ἴο [86 σογαβ οὗὨἨ ὑἱμ6 (ἀοβροὶβ ὑπδπ ἴο [86 ἔδοῖθ πὰ ἰ6ββο8 οοϑῃ- 
ἰαἰποὰ ἴῃ ἴπ6 δνδηρο!οδὶ ΠἰΒΙΟΓΥ ;-- (λαῦ ὑΠ6Υ σαβίτοἰθα {86 Δρρο]]αἰίοη οὗ Γραφὴ ΟΓ 
ϑογίρέμγ 6 ἴο ἴ86 Σ Τορίδιηθηῖ ;--ἰδαῦ [86 ὈΟΟΚΒ οὗ ἴ86 Νοὸν ᾿Γοϑίδιλθηῦ ποῦ ποῦ 
γοῦ οοΟἸ]οοἰοα ἐοροίμοσ, δηὰ ὑμαὺ ΠΟῪ ἀοδισηαιοα [8 ργοσορίβ δηὰ ἰηβίγιοίοη8 ὈΥ [88 
ἰοσιηυϊα οὗ ὁ Χριστός, Ολγὶδί λα βαϊα ἰΐ:--- ΔἸ Βουρ ἐδ686 ροϊηῖ8 βου ]α Ὀ6 σοποραρα, 
γοῦ ἀο68 1Ὁ ποοοββαγιὶν 90] (μα ΠΥ ἀπἀοχναίμοα οὐ αἰβτερατἀοα πγιζοπ ἀοοι- 
ἸΩθηἰ8 ; ἐμαὶ ὑπ 6 Υ ῥγοίοστοα ογχγαὶ ἱγαάϊέίοπ ἴο ἴμδίη, δῃὰ ὑμαῦ [ΠῈῪ αἰᾷ ποὺ ζΘΏΘΓΔΙΥ 
βου ενσαρεπαααιο, «μοπιαετ κααερααβεενε τς τναυνσερσπκως μρκιμμευ ρίας τος ἀπεση σοδμεσττπωορεφιακυτανησῃκσμ οι πε στοταμμμμμττς τ ταν." τους, ὼνὼ00.0... ὕὦό.Ψ.ς..ὺ .. -ὄ..-. ..ϑὖ0-ῷᾳρορῇ]-.- οὗ σσ...Ὡθϑ.-ϑἢὸΞ- -σ-ςαῦὄὄ τ- τ τὰ π πὶ πο τοέἍὁἜἔρ΄. .............ὕβ....ὕ.0...-..Θ.... 

. Βρ. Μαιγβιβ Μίοἤδο]18, νοὶ. 11}. ρασὶ 2. Ὁ. 204. 
υν ἃ 



660 Οη {διε ϑοιγοοθ οΥ ἰλε γε ΤὝνεο Οοερεῖς. 

ΤΏΔΚΟ 086 ΟΥ̓ ΟΌΓ ΟΣ ἋἀοΒροῖβ υπ0}} (86 τη! 6 οὗ [86 βοοοπᾶὰ οδηξασ ἢ Ἐν υ)ὸ 
τη68η8. ΘΌΟΘΙ 8 ΘΟΠΟ] υϑ10Π ΒΡΡΘΆΓΒ [0 08 ἴ0 Ὀ6 οοηἰΓϑαϊοιοα ὈΥ 86 πβίωτο ΟἿ ἐδπισε, 
δίηοα [88 ὙΓΙΓΙΠ 8 ΟΥ̓ [86 ΔροΟδβί68 πηυβὲ βανα Ὀδθῃ Βε]ὰ ἱπ αἱ ἰοδδί θαυ] Ὄϑεξπιαδγιος 
πῖ 1} (Πα ἐγ τοη ὈΥ ΒΙΟὮ {86 δ 0] 6οὐβ οὗἁ {Π6 Ὁ Ῥγθδο ηρ τ γ ργοβοσ νοα : δίπορ 
[6 Βοδίἢθη8, τ8Ὸ πογὰ σοηγνογίοα ἴο {μ6 ΟΠ τι διδη ΓΑ, σου] πὴ ΑΙ ο] τ Βδνς 
Τοοοῦγβα [0 ογαὶ ἰγααϊίίοπ, ἀπ του] ΘΑσΟΥΪΥ ἀνδι! {Πποιυβοῖνοβ οὗἩ Ἡγιτῖθ ἀοσιλσποτΣ 
88 ΒΟΟΠ 88 (δ6γΥ οου]ὰ ορίδίη ἴΠ6π}, {Πδὶ 18 ἴο0 88 Υ., ΘΑΥΙΥ 1π ἴῃ6 δοοοῃαὰ σθηξασγγ. 

8. Μυςῇ βἔγϑδβ 885 Ὀρθὴ ἰαϊάὰ ὃγ Ὁ ζτ. (ἰθβοῖθῦ οὐ {86 διη8}} πυιηῦοῦ οὐὗὁἨ ᾳυοΐϊδέοον 
ἔγοπι {86 (ἀοβρϑὶβ 'π {86 τυϊὶηρσβ οὗ 186 ΕΔ Βογα, ργονίουϑυ ἰο ἐμ6 στρ α]ε οὗὨ ιδε 
ΒΟΟΟΠΑ͂ σοηΐατγ. Βαΐ 818 ῥϑυςῖΥ οὗἉ αυοίδί!οηβ 8 δυ ΠΟΙ ΘΠ δοσουπίοα ἔος ὃγ 
16 δι 8}} παπιΌοΓ οὗ ΟΠ γι ϑιδῃ ἩΤΙΟ 5 γῦοβο τοῦκβ ἤανο Ὀδθὴ ἰγαηδηχ θα ἴο τπι5, 7 
(δεῖν ῥγδίθσθηοθ οὐ ὑγδοῦοδὶ ὈΙθΘῖΥ ἴο βοίθῃοο δηὰ {ΠΘΟΓΥ, πὰ ὈΥ 16 ροσγβοςοιτοῦσ 
ἴο ποῦ [86 σμυτοΣ οὗἁὨ ΟὨσιδί τγ8 ὀχ ροβϑὰ :- 80 ὑμαῦ {ῆθγθ 18 ΠῸ ΠοΟΟϑιΥ ἴοσ οὐδ- 
οἸαάίησ δαὺ 186 οΒρο}8 τγοσα δ ὑπδὺ {ἰπὶ6 Ὀαΐ {16 Κποτση. ϑυςἢ οὗἩ Ἰῆοδα αυοῖα- 
ΤΟ 88 Τα ἴὸ ἰ86 Κήρυγμα, ΟΥ ΡΓΟΔΟΒΙηρ οὗἉ ἴδ6 ὁ δυο νῳ; ἀο ποῦ πϑοθβϑασηγ 
ἸΏΡΙΥ 8 σοϑίδγθῃοθ ἰο ογαὶ ἐγααίδοπ; πα ἸΘῪ ΤΩΔῪ Θαυδ}}γ θ6 υπἀοτβιοοὰ ΟΥ̓́ πγϑεέθ 
ἀοσυμπιρηΐβ. 

4, Οἰαβοῖσ 888 ἔσο υτγροᾶ, ἰῃ ὈΟΒΔΙΥ οὗἉὨ 18 Βγροί 818, ΟἿΣ ἰοΐαὶ Ἰζπόγαποε οὔ 
{86 Ῥγϑοΐβα ἔθ πῃ θη, δηὰ οὗ {Π6 οοοαβίοῃ οἡ Ὑἰοἢ, Οὐγ (ο8ρ6}8 γ σα δι πχῖιθα 89 
σΔηοηΐς4] ὉΥ [86 Ὑο]6 οἰυτοι. Βυΐ 86 ργοίουμα δηὰ ὑηίνοσβαὶ νοποσγωίίοι ἰὼ 
ὙΒΙοἢ τΠ686 ἀΟ8ρ6}8 τοῦ Βο] 4 ἔγομη δῃὰ δῇδν [μ6 τη α]θ οὗ [86 βδοοπὰ σοπίαστ.-- 
{παῦ 18 ἴο 587. ἴγοιῦ [8:6 ὙΘΙΥῪ ὑΐπ|6 τ ΒΘΠ ΏΟΓΘ 88. 8 στοδίθσ ὨΌΩΌΟΥ οὗ ΟἸμγίϑεϊδη 
ὙΓΙΓΟΥΒ Δα ὈΟΟΪΚ8,---ΟΥ ἀ ΠΕ ἀομμοηβίγαῦθϑ ἐμαὶ ἰΠ6 1]Γ δυϊ ΒΟΥ νῶᾶβ ὈΥ ὯΟ τηϑβϑῆὲ 
πεῖσ, Ὀὰὺ δαὰ Ὀδθϑὴ οἵ βοὴ οοῃπυδῆοθ. ὙΤὴ6 ὙΘΡΤῪ Ὠδίυγα, ἴοο, οὗ οὖν ο8 
Ἰοδά8 ἴο {86 βᾶπθ σϑβϑυΐϊζ. [π ΘΥΘΙῪ οπ6 οὗἉ [Π6πὶ ἴδ Γο 18 80 δυϊάθηιγ ἀβοοσγηῖθὶε ἃ 
ΒρΡ6ΟἾ4] ἀσβίστι τὶ ἢ τοίδγθησο ἴο 86 οἰγουτηβίαβποοθ ὉΠῸΘΡ ὙΠΙΟΒ ΤΠΟΥ ΤΟΥ υεγι θα, 
δῃα ἴο [86 σὨ ΓΟ 68 τ ἰοἢ Ὀδοδτηθ (86 ἀσροβιίαγ!θβ οὗἁὨ (6πι, [μδὺ νὰ οαπηοῖ ᾿πηασῖνε 
(δὲ 186 γ σουἹὰ μανῷ Ὀδθη δα ἀγοββοα ἰὸ ἃ ἴδ ᾿παϊν! ἀ1.8]8 ΟὨΪΥ, δπὰ [μαὺ (Β6Υ δμουϊὰ 
μαναὰ Ὀδθη Τοσροίίθη ὈΥ [86 π|838 οὗ Ὀ6] ΘΟ 5 [ῸΣ ὩΘΑΤΙΥ ἢ 4] ἃ σο πη ΌΓΥ. 

ὅδ. 1, ΑΒ1]γ, αἰ Ββοὰρ 186 ΠΡΟΤΘΙ; οὗ ΔΠ ΟΥ̓Δ] ἰγϑα οπεσῪ ἀοουπιρηΐ βῃοι ἃ ὈῈ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο βοῖνο δἱΪ [86 ἀ ΠΟ 0165 μι ἢ ἀγα δἰ] ορεὰ ἰο οχὶβῖ, γεβροοτησ 
τα βοιιγοοβ οὐὗὨ ἴπ6 ἰγοο ἅγβί (ἀοβροΐβ, γοὺ τὸ τηυδὺ ἰακα ἱπίο οοπβιἀθγμ!οη {μ6 τοδὶ 
ἀπ ου 168 τ ἰοῖ 10 Βα ὈϑεΠπἴ68 ἴῃ ροἶδοα οὗὨ ὑδοβα ρῥγοϊθηἀθα ἐς 165. ΨΚ σηυσι 
οοποοῖνα ΠΟΥ͂ βυοὺ ογαῖ ἰγχαίἑΐοπ, τ ΒΟ ττ88 αἰ πβεὰ ἔγοσηα υπγο ἰο Βαθγΐοι, ςουῦ- 

. πυρὰ πίῖβουΐ 186 8115} 68ὲ δ οταϊοη, δηλ δὲ τ186 στοδὶ πυπιῦοῦ οὗ ποῦν σου σία, 
ἯΠΟ ΘΓ ΟΔΙΥ οσσιιρίοα ἱπ δια γιηρ 1, δηα ἴῃ ὑγδηβιλ πρὶ ' ἴο οἴπογβ. Ἧἴε 
τηυδβὲ ἱπιδοΐπα ἴῃ τ βδὶ ΠἸΒΏΠΟΥ 500} ὑγβά 00) σοπ  πυιθα δ. ΠΟΙ ΘΏΓΠΥ ἀπέγόγπε; 8ὸ τ8δὲ 

ΤβΟΙ8, Ῥ8.0 σοι θα Βοπη6 Γαρτηθηῖδ οὗ ἰς ἴο τυ ηρ, --- ὁπ6, [ὋΣ ᾿πβίβποο, δὲ 
Θγ 58] 6 πη), δπἃ ΔποῖμοΓ αἱ ἘομηΘ, ---- Βδου α ἴῃ [8Π6 δαπι6 παγΤαΐϊθο [ΓΘα ΘΏΓΥ πνακα 

1.86 ΟΥ̓ ἴΠ6 δαπι6 ράγαδες δῃα οὐϑῃ [86 δαηϊθ ισογάβ. ΑὩά, ΒΠ 4] γ, τθ πιυβὺ γθοοπο 6 
{Π6 Ὠγρούμοδῖβ τὰ 0π6 δα ΒΘΠ ΠΟΙ Υ οὗὨἨ ΟἹΓ Ϊβ8 (τ δῖο ἢ 88 Ὀδοη ὈοΓΝ Βιπιοτὶ- 
ΟΔΙῪ δηὰ οΥἸΟΔ}}γ ργονθά) ; δηά ῥγανθηΐ {86 10] ΟΣ 8. οὗὨ {μὲ8 βγβίθπι ἴσγομι ἀ6- 
ἀυοίηρ [ἄϑηςο ἴΠ6 ΘΥΙἀΘΗΓΥ {8186 σοηο] υϑίοη, τ δίοἢ δοῖηθ θγιωδηῃ Ὠθοϊοσίδηβ ματθ 
ποῖ Ὀ6Θῃ ΒΥ ἴῃ ἔοσπιΐηρ, νἱΖ. {πα΄ ΟἿΣ αΟδρ6}8 6 Γὰ δυρροβι ουδ ργοάἀυςοῃδ ρμοϑ- 
ἰοτῖοσ ἴο {π6 {{π|6 οὗἩἨ 186 Εὐνδηρ 188. - 

ΥΙ. δ΄ λπορ, ἔπθη, π6 ΤῸῸΓ ΒΥροίμαβθβ, τ ἢ {Π6ῚΡ βανογαὶ τηοαϊῆρα- 
[1οη8, ἄρον αἰβοιιββοά, ἅτ 1πβ Ποῦ ἴο δοοουηῦ [ὉΓ [Π6 ΒδττηοηΥ, 
θο(ἢ οὗἁὨ τοτάβ δπὰ οὗ ἱπουρῇΐ, τ] ἢ ἈΡΡΘαγ πὰ 1Π6 ἢτϑί ἴἤγϑο (ἀοβρείϑ, 
ΒΒουΪα 1Ὁ Ὀ6 δοἰκθα ΠΟῪ ἀγα γὙ͵ἷῪὰῪα [0 δοοουηΐ [ῸΓ ΒΟ) σοϊποιάθησοθ "ἢ Ἦἴ8 
ΤΟΡΙΥ {μα΄ ΤΠΟΥ̓ ΤΥ Ὀ6 Β0 ΠΟ] ΘΠ Ε]Υ Ἔχρ απο τυ πουὺΐ Βαυϊηρ᾽ ΓΘΟΟΌΓΒΘ 
ἴο Θἰπον οὗἉἩ {π686 Βγγροίδβθ8, δῃὰ ἴῃ ἃ ΠΆΠΠΟΥ ὑπδῦ οδηποῦ Ὀμῖ ΒΑ 817 
ΘΥΘΙῪ Βουίουθ 8πα ᾿παυΣ τ πρ᾽ ΓΟΔάοΓ. 

“10 18 δἀτηϊ 64 οἡ 41} Β4η68,᾽" βαγ8 Βίβῃορ (]εῖρ, “ {π4 {6 τηοϑὶ 
ΤΟΙΏΔΓ ΚΑ] οΟἸ ΠΟΙ 6 η668 οὗὨἨ Ὀο(ἢ ἰδηριαρσα δηα {Ππουρῃΐ, τ[Πδ΄ ὀσοὺΣ ἴῃ 
1μ6 ἴῃγοο ἤχϑὺ (ἀ08ρ6]8, δῖα ἰοπηα ἴῃ [Πο86 ρ]δοαβ ἴῃ πο ἢ (Π6 βανογαὶ 
ὙΓΙΟΥΒ γοοοχα οὐσ [μογβ ἀοοίσ 68 δΔηα ΤΏΊΓΔΟΪΘ6Ά : δηα 11 ψ}}} ΠἸΚ  Ὴ 186 
Ὀ6 δαἀπη 64, {Πα οὗἨ 4 ναγοῦν οὗ {Ππϊηρβ βϑβϑῃ οὐ βοαγὰ ΟΥ̓ ΒΏΥ τηδη αἱ 
(86 βαπιθ ἱπϑίδῃὺ οὗ {πι|6, ἔβοβα τ ΒΙΟὮ τδάθ {86 ἀδαρϑδὺ ἱπυργθθϑίοῃ 



᾿Οὴη ἐλ ϑοιιγοθ 9 ἐλε Α͵δὲ Τῆγοο Οοερεῖε. ὍΘΙ 

ΔΓ6 αἸΒΌ ΠΟΙ Το ΘΠ οΓΘα Ἰοηρ' ΔΙΟΓ 4}1 ὕγασϑβ οὗ (88 οἴιατβ αν θθθη 
εἰἴαλοοα ἔγοτη {Π6 ΤΩΙ ΟΣ. [0 νν}}} αΑ]8ὸ θα δ] νά, (Ππαὲ οὗ ἃ πυσαθοῖ 
οὗ ρϑορὶθ νγποβϑίηρ [Π6 Βδπι6 του Κα ]6 ανθηῦ, βοιηθ ν}1}} Ὀ6 τηοϑὲ 
ξΟΥΟΙΌΪΥ ᾿ργΘηδ6α ὈΥ ὁΠ6 Οἰγοιπιδίϑησο, δπα οἴπογΒ ὈΥ͂ ἃ ΟἰΓοπιμδέδησθ 
ΜΟΙ, (ποι ΘΑ. 8}}Υ σοπησδοίοα σπιῖ {{|6 ῬΥΊΏΟΙΡαὶ ὄνθηΐ, 18, ΘΟ 81- 
ἀογοὰ ὈΥ 1.861, ρουίβοι Υ αἰαγοπί. Τῆα πιϊγαοίοα οἵ ουν "]οββοα 
Τ,ογὰ τγοῦα δυθηΐβϑ 80 δϑίοῃϊβῃϊηρ,, (μδὲ ὑπο τησϑὺ παν τδά6, οἡ 16 
ταΪπ 8. οὗ 411 γῇο γι ποββοα {Π θη}, ᾿τργθβϑίοὴβ ἰοο ἀθαρ ἴο Ὀ6 6Υ̓Ὸσ 
οἴαοοὰ ; ἐπουρῇ {Π6 ΟἸΤΟΙΤηΒίβϑημοοβ δὐϊθηίηρ οδοῖ τηϊγϑοϊα τησϑί ἤανα 
αἰἴεοίοα {μ6 αἸΠἴογοαΐ βρθοίαϊοσβ ΥΟΥῪ ΟἹ ΥΘΏΠΥ, 80 δ. ἴο Πᾶνα τηδα8 
ἱΤΆΡΓΘΒΒΊΟΠ8, ΒΟΙ.6 ΟὗὨἨ ποτὰ ΘαΌΔΠΥ 1π46110]6 1 (86. ταΐγϑο]6. 186] 
Οἡ 16 τηϊπα οὗ ομα τῆδῃ ; ΨὙΠ118ὺ ὈῪ ἃποίποσ, γ8ο86 τὴ πα νγ88 σΟ- 
Ὀ οί Υ οσσυριοα ὈΥ ἰμ6 ῥυϊμοῖραὶ ονθηῦ 1.56], {π686 ΨῈΣῪ οἰγουχ- 
ΒίδῃοαΒ ΠΊΔΥ͂ ἢν 6 Ὀ6Θῃ ΠΑΓῸΪΥ ΟὈβογυϑα δ 8]}, δῃα οὗ σοῦσβα θθθη βοοῃ 
Ἰογροίίοη. 

“«ῬΤΠαῦ {Π|8 18 ἃ τοδύίου οὗ ἰδοῦ τ ]οἢ ΟΟΟΌΓΒ ἀΑΙ]ν, ΘΥΘΓΥ͂ ΤᾺ ΤΩΔΥ͂ 
σου Ϊη66 διμη86}} Ὁγ ὑγγΐηρ; ἴο ΤΘοΟ ]δοῦ 411 [ῃ6 Ραγθου αγβ οὗ δὴ δνϑηῦ 
Ὑ ΒΙΟἢ ρΟυΤΘΓ ]]Υ ἀγγοβϑίθα ἢ18 αὐίθη τοι ΤΏΔΩΥ γ 8 γ8 ἃρῸ. Ηδ ν1}} πὰ 
{πᾶὺ ΙΒ τϑοο]]δούίοη οὗ 1π6 δνθηΐ 1861}, δῃα οὗ δὴν οὗ {π6 οἰτουτη- 
Βίδῃοθϑ ὑΥ ]Οἢ αἰα πα δα 10, 18 88 γν]α δηα αἰδίϊποί αὖ [18 ἀν ἃ8 10 γγ8 
ἃ τηοητῇ ἴον {Ππ6 ονοηΐ οοουγΓοᾶ ; τ }]8ύ Οὗ ΤΩΔΩΥ ΟΥΠΟΥ ΟἸΓΟῸβίδ 068, 
ὙΠ] Οἢ ἢ 18 Βα 188Ε.6Ἁ ταυϑί ἤᾶνα δοοοιηρδηϊϑα 10, ἢ6 ὰ8 Ὀυῦ ἃ ΘΓ 60Π- 
ιυ86α δηα ἱπαϊδύϊηοι του] θοίίοη, δηα οὐὨ βοιηθ, 20 σϑοο] ] δοῦοη δὖ 8}. 
1 τ}6 βᾶπ|6 τηδῃ δῖα {86 σοῦ ]6 ἴο ἱαυϊγα οὗ δὴν ἔποπα ψγὴ0 νγᾶϑ 
ῬΓΘβοηΐ 1 ἰὼ θη 6 τὶ πθϑβοα {π6 νηΐ ἴῃ αυδβίϊοῃ, μ6 Μ{}}} 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ηπα {δμαῦ [18 ἔτι θηα ΒΒ σου] ]δοίοη οὗἨ {Π6 Ῥυϊηοῖραὶ ουθηῦ 18 88 
γεν δηα ἀϊδίϊηοῦ 88 8 οὐσῃ ; {πεΐ 818 ἔγί θη σου! ]δοὺβ 1 Κον86 ΤΥ 
οὗ τ1τ}6 δοοοιωρβδηγϊηρ Οοἰσουτηβίδηοαθ  Π]ΟὮ ΤΟΥ α Οἰ ΠΟΥ ηοῦ Οὐβογυθα 
Ὀγ Βμλβ6] ἢ, ΟΥὁ ἢᾶνθ ΠΟῪ ὙΠΟ] Θϑοαροα ἴγομλ 18 ΤΠΘΙΠΊΟΤΥ : δηα {παῖ 
οὗ {Π6 ταϊηυΐοῦ οἰγουσηβίδησαβθ, Οὗ τ ΠΙΟἢ ἢ6 48 {πΠ6 πχοβί αἰδιϊποῦ Γ600]- 
Ἰοοῦοη, Π1Β ἔτ πα στουλθλ ΓΒ ΠαγαΪγ οθ6. ΤΠδῦ βας 15 [η6 παίατο οὗ 
{μαὐ ἱπίο]]θούυα] ΡΟΣ ὈΥ ψΒΙΟἢ ψγ͵ὸ γοΐδιη {86 τοιποιαγδηοο οὗ μϑϑὲ 
δυθηίβ, 1 Κποῦ ἔτοπι δχρϑυΐθηοθ; δῃα 1 {ποτα Ὀ6 ΔΩΥ ΙὩ8Π ὙΠῸ Π88 
ΠΘΥΟΣ γοῦ τηϑ6. ΒΟ ἢ, ΟΧρουθηΐβ οὐ Εἱπη861, Ἰοὺ ἢϊπὶ τα {πῃ θπὶ 
"τη Ἰαίοὶγ, δηᾶ 1 δηλ ὉΠΑ͂ΘΓ ΠΟ Δρργδῃοῃβίοῃ, ὑμαῖ, 1 ΤΠΘΥ δ ἔδιυ]Υ 
τηδᾶο, {88 ΤΟΒα]ῦ 01} ποῦ 6 828 1 βανθ δἰνγαγβ ἰουμπα 10. 1μοὐ 10 Ὀ6 
ΤΟΙΩΘΙΔΒΟΙΘΩ͂, ἴοο, ΔΒ ἃ ὈΠΙΨΘΥΙΒΆΙ ἰβοῖ, ΟΥ ἃ ἰδ οὗἨ δυμπηδῃ ὨδίΌΓΘ, 88 
ΘΟΓΙΔΙΠΙΥ͂ Δ8 σγαυ] δίϊοη, 18 8 Δ Υ ΟὗὨ ΟΟΥ̓ΡΟΓΘΑΙ παίαγβ, [μδ΄ ἰπ ῥγορογίϊοι 
88 {Π6 ἸΠΊΡΓΘΒΒΙΟΩ. τη866 οα {Π6 πιϊηα ὈΥ {πὸ ργίποίραϊ οὗ)οοξ ἴτι ΔΏΥ 
πύου βί ρ' ΒΟΘΠΘ 18 βίτοπρ, [βο86 ργοαπορα ὈΥ {86 ἐε85 ἐπιρογέαηξ οἵτ- 
οἰπιδέαποοδ ἃτ6 ΜΘΑΪΐς, πα {πογοίοσα ΠΆ0]6 το 6 βοοῃ οἤἴξδΨοορα, οΥ, 1ἢ 
Τοίδιπθα δὲ 4]], σοί πο ἰαϊ ΠΕ] δηα δοηιβοαϊυ ; δηα ἐπαῦὺ στ μθη [86 
ἩΏΡΓΘΒΒῖοη τηδᾶθ Ὀγ {86 ῥγῖηοῖραὶ οὐ͵θοῦ 18 Ἐχοθθα ΡΥ ΒΙΣΟΠρ᾽, 80 88 
ἴο 4]] {π6 ταϊπὰ οομιρ]οίθὶγ, [πΠ6 ἀπιροτγίδηϊ ΟἸΓΟΌΓ,Βίϑῃ 68 τη ΠῸ 
ἸΠΊΡΓΘΒΒΊο ὙΥΠΑΐΘνΟΥ, 88 ἤ88 Ὀθθὴ ἃ δυπαγοα {ἰπ|68 ργουθα ΥῪ {δθ 
Βδοκπογθα ἱπβίδηοα οὗ 8 πηϑῇ δΟβογροα ἴῃ ἐπουραῦ ποῖ ᾿ϑαγίηρ (86 
Βουπά οὗὨ α οἱοοῖς ψβοῃ βίσϊκίηρ [86 ΒΟῸΣ Ὀαβῖάθ πα. 18 {Ππ686 ἔδοϊθ 
ΡῈ δαυνἰδα (πὰ 1 οαῃποῖ Βυρροβα {μα δὴν τεβθοιηρ τπῆδπ Ψ1}} 04}]} 
ἴΠδ6πὶ ἴῃ αι 6ΒΈ101), 16 ν71}} ποῦ Ὀ6 ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴ0 μᾶνα τοουυτΒθ ἴ0 ἦψρο- 
ἐλέβοδβ, ἴο δοοοιηῦ οἰἴμοΣ ἔογ ὑμπαΐ ἄσρτοο οὗἁὨ μδσιβοῃῦ τ ΒΟ ᾿γθνα1}» 

σπ ὃ 



0602 ΟἈ {λιὸ ϑομγοος ΟΥΓ ἐδε γεὶ ΤἬγοο Οοερεῖς. 

διηοησ {Π6 ἰμγος βγϑὶ Εὐνδηρο 88, ΒΘ τοοογάϊηρ {Π6 πιέγαοςῖες οΥ̓͂ οὔτ 
ὈΙ]οββθά Τμοσὰ, ΟΥὁ [ῸΓ {86 ΑΙΒΟΓΟΡΆΠΟΥ ὙΠΟ 18 συ πα ἴῃ τ μαῦ ΠΟῪ ΒΆγΥ 
Οὗ 1π6 ογάεν' ἴῃ ὙΠΙΟὮ {ΠΟ86 τλῖγβ 6168 ΤΟΥ͂Θ ῬΟΓΟΙΤΩΘα, ΟΥ οὗἨ {6 Ζεϑ- 
ἐπιρογίαπξ οἱγοιιπιδία ποεβ ΔΟΟΟΙΆΡΔΉΥπρ [86 ῬΟΓοστθποθ. [πὸ ΘΥ̓ΘΙΥ 
οπ6 οὗἩἨ ἱδοῖὰ {μ6 ργίπεΐραϊ οὐγοοΐ 88 οὐγ Ἰωογὰ ΒΙτη86] ἢ, τ μοδα Ῥονγοσ- 
Ὁ] νοῖοα [Π6 τῖπαβ Δ πα γανο68, ἀμ ἀνθ ἴπ6 ἄθν1]8, ορουθά, ὅδε 
Ρονον ἀἸβρίαγοα ὈΥ Πϊπὶ Οἡ Βα οἷ. ΟΟΟΔΒΙΟῚΒ πχυδῦ παγ6 τη846 δοὸ 66} 85 
ἹΏΡΓΘΒΒΙΟΙ ΟἹ {86 Πλϊη8β οὗ 411} [Π6 βροοίδίουβ ἃ8 θυ ῦ (0 6 οΗδορα; 
θυῦ ἩΒΘΙΒΟΙ 9Π6 ΟΥ ἔωο ἀδιλοηἶϑοβ ΘΓ Γοδίογθα [0 ἃ. βουπα ταϊηα 1π 
186 Ιαπα οὗ [ῃ6 ΟΔάδγοηθθ ; ὙΠΟΙΒΟΥ 9Π6 ΟΥ ἔϊοο ὈΠ1 Πα Πλ6Ὲ ΤΙ Γαου ] Οὐ] Ὺ 
τοορινοα ὉΠΟΙΡ βρῃῦ ἴῃ (Π6 πορῃουτδοοῦ οὗ «“ογῖοδο; δηα με βοῦ 
{Πα Ὠλῖγα 616 Υδ8 μουξοστηθα αὖ οπθ δῃηὰ οὗ [86 [οὕ ΟΥ δ᾽ [86 οέλέτ', ἃΓδ 
ΟἸγουτηβίδμοθϑθ ἩγΠ1Οἢ, 60 ΘΟΙρΑΓοα τι 86 ΤΩΓ40168 {ΠΘΙΏΒΘΙν 68, 
ΑΙ οὗἨ 8ὸ 1016 1 ΡΟΣ 6, ΔΒ ΠΙΔΥ͂ ΘΑΒΙΥ Ὀ6 ΒΕΡΡΟΒΟα ἰο αν στηβάθ 
Βυΐ ἃ δἰ σἢῦ Ἰταργθβϑβϑίοη οἡ {6 πηϊη8 οὗ θνθῃ βοιῃθ οὗ [Π6 τχοβύ αἰΐδη- 
{π᾿ 6 ΟΌΒΟΓΥΘΥΒ, ΥΠΟ86 ῬΠ0]6 αἰζθηοη μδα Ὀδοη αἰγοοίθα ἰο ἐπ6 ῥσχίπ- 
αἶραὶ οδ]θοῖ, απ ὈγῪ βοτὰ {8686 οἰτουμηδίδμοοθ πουὰ Ὀ6 δοοὴ ἔογ- 
σοίίοῃ, ΟΥ̓́, 1 ΤΟΙΠΘΙΩΟΙΘα δὖ 8]], τϑιμθι δ γοα σοπίμιθοαϊγ. Τὸ τς 
ΟΥΟΣ οὗἨἩ τα ἴῃ τυ μιο ἢ {Π6 ΤΑΙΓΆ 0168 ΤΟΥ͂Θ ροΥοστηθα, {86 Εν ρο] δῖ 
ΔΡΡΘΑΓ ἴο ᾶύϑ ρϑϊα ΥὙΘΥῪ [11{{16 τορασγα, Ὀυῦ ἴο Βαανα σϑοοσα θα {6π, δ 
Βοβνν 611 στϑοοσὰβ τοδην οὗ 1Π6 βαυϊηρδ οὗ όθηβοι, πὶ μου δ τυ ΚΊΗ 
{Π6ῖν ἀδίαβ ; ΟΥ̓ 88 ΣΧ ορἤοα [88 γθοοσάδα {Π6 ΤΟΙ ΟΥΆΡ1116 οὗ ϑοογβίθβ 
ἴη ἃ ψοσὶς τ ΠΙΟἢ 88 θθθη, 1π {818 τοβρθοῖ, οοιραγοϑα ἴο {μ6 (ὐοβρο6]α.᾽ " 
ΜΉ στοβροϑοῦ ἴο {Π6 ἀοοίγῖπεβ οὗ οὐγ [μοχα, 10 Βῃου]ὰ Ὀ6 γϑοο] δοῦρα 

{πα (ῃ6 βδογθα Βἰβίοσ Δ η8 ἃγα ἰδθουσίηρ (0 σϑρογὺ ὙΠῸ ΔΟΟΌΓΒΟΥ {86 
ΒΡΘΘΟΙοΒ πὰ ἀϊβοουσβοϑθ οὗ δῃοίμοῦ ; ἴῃ τ οἢ ὁ886 ου πῃ δΟΠΏΟῈ [18- 
τοΥδη8 σοῦ ἃ ΘΩἀΘΑνΟΌΣ ἴο ῬΥΘΒοσνα {Π6 οχαοῖ βθηβὸ, 8η6, 88 ΓᾺΣ 88 
1ΠΟῚΓ ΤΩΘΙΊΟΤΥ που] Βαῦγ ἴἤθτα, ὑπ 6 βδηη6 ΨΟσβ. ““[π βϑοϊηρ ἴο 
ἄο {{18,7 βᾶγβ8 {π6 Ἰαΐθ ϑιῃποηί ν Ἰδασηθὰ ΒΙβμορ οὗ Ἰωοβάοη (ΠΣ. 
ῬΔΠΑΟΙΡρὮ), “10 18 ποῦ ἴο 6 ποηαοσοα δ, [παῦ ἔνγο ΟΥὁΓΠΓ6Θ ΓΙ ΓΟΥΒ 
Βῃουὰ οὗνθη [81}1] Ἴροπ σοῦραὶ ἀρτϑοιηθηῦ; ΠΟΥ, Οὐ [Ὧ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, τ 
(ΠΟΥ ττῖῦθ Ἰπάθροθ θην, ἐμαὶ 6 βῃου]ὰ οἴζϑη ταΐβ8 οὗ 11, θθοϑυβο 
ΠΘΙΥ ΠΙΘΙΊΟΤΥ πΟΙ]α οὗζοη [81] πθ. ὙΠ τοραγαὰ ἰοὸ {π6 βδογοᾶ 
ὙΥτΙύΈ ΓΒ, ἐΐ ἐξ παίωγαί ἰο δι}}ο8ε ἑΐεπι δέμαϊΐοι 07 ἐλὶθ ὑετν οεἰγοιμπιδίακοε ; 
απα τοῦ ἤαυο αἶδο τοαβϑοη ἰο ἐπίπὰ ἐλαΐ ἐλον λαὰ αϑδϑἰβϑέαποο ἔζοπι αδους 
0 ἐΐδο δαπιὸ εὔεσοῖ: ἀηα γαοὺ 10 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΣΎ [0 ΒΌΡΡΟΒα ὑπαῦ δἰ 6 Ὁ 
Π6ῚΓ παύαγαὶ (βου ]γ, ΟΥ 26 ΘΧΊΓΔΟΓΑΙΠΑΓῪ δβϑιβίδηοα νουοηβαΐθα [8 6πὶ, 
ΟΥ̓ θοίδ, ϑῃου]α αν Ὀσουσμῦ ΤΠθῖὰ ἴο ἃ ρογίροι Ἰἀθη ΠΥ (Βγουρδουῖῦ; 
Ὀεβοδυβο 1 νγἃ8 τπιοῦ ὩΘΟΘΒΒΑΥΎῪ [ῸΓ {86 ρΓροβοβ οἵ Ῥχουϊάβθῃσα, δηὰ 
βδόδιβθ 1ὖ που] μανο αἰθοιθα {86 1γ σμαγδοῦοσ οὗ οὐἱρὶπαὶ ἱπάθροπάοπε 
ὙΥΏ6Β8Β686. μοῦ τὴθ 8604, {παὺ (ἢ686 αἰβοουγβοθ, Ὀθίοσο ΤΠ6Ὺ ὙΟΓῸ 
σοι 64 ἴο τχιτπρ ὈΥ ἴπ6 Εν ρΡ ] 188, τυδὺ παν θθθῃ οἴδῃ τὸ- 
Ρθαϊβα διηοηρδὺ (Β6 ΑΡροβί]68 ἴῃ ὑθδοῃίπρ' οὔ 6.8, δῃᾷ 1π δ ] τσ {Π6πὶ 
ἴο ΓΘΙΩΘΙΩΌΓΆΠΟΘ ΔΙΏΟΠΡ ὑπ ΊΒ6 1 γο8. Μαδιαν δα ργορϑῦὶν οἴθη 
ποατὰ δηὰ Κηοσῃ ΠΟῪ [18 ἴδιον -ἰΔΟΌΓΟΓΒ τϑοο]] οί α {Π| βϑπλ6 4}18- 
ΟΟΌΓΒ68 ΜΈΙΟΝ 6 δα Ββε]θοίθα ἴῸγ [18 οὐσῃ Ῥσθδοβίπρ απα τυγιτησ. 
ὟΥ Κποῦ ποῦ ΠΟῪ τ Ὲ6}} Ἰη ογοοῦγβα (Π6Ὺ δα τι οδομ οἴμοσ, Ὀὺΐ 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἃ στεδὶ 468] Ὀβθίοσγα {86 ὺ βη4}}γ αἀἰβροσβοὰ {μϑῆλβοὶνοϑ. Μαγκ 

1 Βίδμορ Ο]οἱρ᾽ 8 οἀϊξίοῃ οὗ ϑέλοΚὨουδο᾿ 8 Ηϊδίοῦυ οἵ (86 ΒΙΡ]ο, νοὶ]. ἐὲϊ, ὑ.. 104. 
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δηα 1016 παά [Π6 βαῦλθ ὁρρογύπηϊιθ8, οσθῃ 16 ΤΠΘΥ ΤΟΓΘ ποῦ ΟΥ̓ρΊΠδὶ 
ΘΥΘ- ὙΠ 68868.} 177] αὐἀπιϊΐέ, ἐλεη, ὁ α σοπιπιοη ἀοομηιοπέ ; διὲ ἐλαὲ ἀοσι- 
τιοπξ τσα8 πὸ οἷλοῦ ἐλαπ ἐΐθ ῬΒΕΒΑΟΗΙΝῈ ΟΕ ΟΥῈᾺ ΒΙΕΒΒΕῸ [ΖΟῈΡ 
ἩΓΙΜΒΕΙΕ. Πἤειοας ἐλε σγεαὲ Ζγοΐοῖψρθ. 1}πἰοολίμφ Ὡρ ἰο ἢΐηι, ἐδδ 
“Ακπέλον 9 ἐλεῖνγ ψαϊέδ, απα πιϊδδίοπ, απα ἰο ἐδ6 υϑτν τοογα5 ἵπ ιοῤϊοὶ ἢδ 
ιοα8 τοοπὲ ἰο αἰοίαίε ἐο ἐδοηι (τολοἢ ποὲ οπῖψ ψοὶ βϑομπιἰοα ἐπ ἰλεὶν φατε, 
διμιέ 1ο6γὸ αἶδο γοσαϊϊοα ὑψ ἐλ αἱά οΥΓ ἠΐδ οῖν ϑρίτιίἑ ργοπιΐδοα 3 Κογ ἐλαξ 
ὑϑΥΨ Ρμγ}ο56), ἔμεν ἔαῦυό σίσσπ τι ἐΐγοθ Οο8ρεῖς5, οὐξέεη ἀσγεεΐπο ἵπ τοογάϑ, 
ἐμοισὴ ποὲ ιοἰλομὲ πιμιοὶ αἀἱσογϑιΠοαίίοι, ἀπά αἰισανϑ ἐπ 56η56.᾽8 

Τὸ {818 ρουγου αι] γοαϑοηϊηρ γα οδῃ δα ποίμίηρ : Ὀγοϊσγδοίθα 88 [818 
ἀἰδουιβδῖοη 88 ὉΠΘνΟΪ ἀΔΌΙ]Υ Ὀδαη, {π6 ἱπηρογίδηοσ οὗὨ 18 Β0 0] 6οίβ τασβὲ 
6 {86 δυύμουβ ΔΡΟΪορῪ ἔογ {π6 Ἰδηρίῃ δ 9 ἢ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ 1685 
Ὁοη8 παν Ὀ6οη ἰγοαϊθα ; Ὀθθόδαβα {86 δαιϊῃ ββίοῃ οὗ οὐ μ ον (6 σοΟργίηρ;, 
ἀοσυτηθηίοῦΥ, ΟΥ ὑγδαϊ ΠΟΏΔΥΥ ΠγρΡοΐμοδοθ 18 ποὺ ομἷν ἀοίσμθπίὶ ἴο 
ἀπὸ οἰαγδοῖου οὗ {Π6 βδογρα τυ ίοσβ, θα 4180 ἀϊταϊη 868 {π6 νϑὶθσ δηᾶ 
᾿ηροτίδποα οὗ {π61Ὁ ἰοϑιμηοαν. “ ΤΉΏΘΥ Βθϑῖὰ ἴο {81} }Κ πλογΘ 7086} γ,ἢ 
Β814 ἰμαῦ οἸαϊηθηῦ οσϊᾷο 1.6 ΟἸθτο, “ς 0 δαῪ ὑπδῦ {μ6 ([γϑ6 ἔγϑί Εὔνδῃ- 
6] 158 τ γα πδοαυδιηἰοα τι} οδοὰ οὐμο᾿Β ἀοϑίρῃ : ἰμ8 ρσγραίοσ 
Ὑγοῖρηῦ Δοογιθθ ἴο {μοὶ ὑθϑίθοηυ. ΒΘ ὙΓΙΓΏΘΒ868 ἄρταθ, 080 
αν ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ οοποογίθα ἰοροίμαῦ, {ΠΟΥ ἃγὸ δβιβροοίοα : δυῦ [Πο86 
ὙΥῚΓΠ68868 ΓΘ 0] ογϑαϊ θα τὸ ἐαΒΈὟ ἰμ6 βαῖὴθ ὑμὶπρ ΒΕραγαύθ υ, 
8η που Κπονίηρ τ μδὺ οΟὔμουβ παν 8814,᾿ 

Δ“ ΑΒ 0 ἔττο Βύτϊηδῃ τἱΠ 8 ΘΥΟΥ Ὀγοοθοᾶ ὙΠ 8 ὀχϑοὶ Ῥ8,8]}] 6] βγη οὗὨ ἰά648, ΟΥ̓ Ξαρροβὲ 
δῇ υηνατὶοα ἤον οὗὨ ἴδ0 βΒαιηθ ψΟΓαβ, θ0 ἴῃ σοροσίης ἰπ686 {πΐηρβ, 1 411 (ΠΟΙ οαγο, [86 
Ἐὐνδηρο  δίδ, Εἰκὸ ΟἿΟΣ τηθῃ, τηδθ ΒΟΙΩΘ Γχΐηιθ γατ δι Οοη8. δ δδίδης! ]γ, ἐΠΟΙΓ δοσοῦηῖβ 
δύα [86 β4η6, Δηἀ ὈΕΒΡΟΔΚ ἴἢ6 Βδτὴθ ΟΥ̓ΡΊῚΠ ; ΠΑΙΊΘΪΥ, ἘΓΌΓΠ, γ6 8}, ἀδη ἃ οοττοοῖ γοργοβοηίδ- 
τἰοη, [ηδρίγαοη νγ88 ἀοιι11688 8. ΤΌΣΟΥ σαδγϑηΐθθο ΤῸΓ [18 δα Ὀδίδη ταὶ δρτθοσηθηΐ, που ἢ 
1 τγθηῦ ποῖ ἴο ἴδ Ἰοησίῃ οὗ δυρροδίίηρ; ογάβ. [Ι͂ῃ 11{0]0 τηδίθογβ, ὑμογοίογο, ΓΠΟΥ ὙΔΥΥ, 50 
ΓΠδὺ ΟΠ6 ΓοΡοΥγῖΒ [Π6 Βδϊη6 ἕδος ΥΒΙΒΟΥ ΙΏΟΓΘ ΠΥ, ΘΠ ΠΟΥ ΤΏΟΓΘ ΘΟ Αἰ ΒΟ6ΙΥ ; ΟΠ6 ὈΓοβοσνοᾶ 
ὭΙΟΓΘ Οὔ ουγ [,ογ δ οΟΤά δ, ΔΏΟΙΠΟΥ ΓΟΤΟΓ ; ΟἿΘ 8110) Ο1}8 8 ΤΟΆΒΟῺ ΟΥ̓ δὴ ἀΧρ]αηδίίοη, τ Βΐῖο ἢ 
ΔΌΟΙΒΟΙ ἀἰὰ ποὺ 66] ἴο Ὀ6 ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ; δηὰ {Ππ18, γα ΤΩΔΥ Ὀ6 αϑϑυζοά, που]Ἱὰ ἴἤγοο οὐ (ἢ9 
Ἰηοδὲ ΘΟΥΤΟΟῦ ΟὈΒΟΙΎΘΙΒ Δηα ΒΟΓΠΡΕΙΟΙΒΙΥ͂ ΟΧδΟοῖ ΓΟΡΟΙΟΙΒ ἴῃ [86 ἡψγοσ]ὰ ὁ δ᾽ νγαυ8, ἢ ΠΟῪ 
ΒΟΡΆΓΔΙΟΙΥ τοϊδι θα τνῆδῦ ΠΟΥ δα δθθῃ οὐ ἢδασζὰ ὑπὸ Υ ΣῪ ἀλΥ Ὀοίογο. ῬΥΟΌΔΟΙΪΥ οδοὴ ψουἹὰ 
ἅο 50 ἰἶ Ὧδ ἔνίος τοϊδὶθά, 1 ΘΟΏΥΘΓΒΑΙΪΟΏ ΟὨΪΥ, [ἢ]6 ὙΘΙΥ͂ 8816 ᾿ΓΔΏΒΔΟΙΙΟΠΒ ΟΥ αἰθοΟΌΓΒΟΒ. 
Οὐ ΑΙ ΘΧΡρογίθηςθ ΤΗΔῪ ῬΤΟΥ͂Θ [Πὶ8 ἴο 18. ΝΑΙΤΘΌΟΠΒ ΟὗὨ [6 ΒΆΠ)6 ἴδοῖβ, ΟΥ οὗ 106 βαπι6 
ἀἰβοοῦγσθοδ, δἰ νγαγδ αἰ βοσ ἰτοπλ 680} ΟΥΒΟΓ; ΚΘΠΟΓΑΙΥ, ἱπάἀοοα, Τηογὸ ἴΠδη ΤΟΥ Οὔρΐ ἴο 
αἰ ες; ἔγομλ οδγοίθββηθδδ, ᾿ΠΒΟΘΌΓΒΟΥ, ΟΥ̓ ἴΠ6 Ιονο οὗὁὨ οι} ]!βῆτηθηῦ, Βαϊ βοιἰηρ 1Π6860 
ΟλΠ868 5146, ΓΠΟΥ͂ 81}}} τηυδὶ αἰῆοσ. Οτἠθ Ρεγβοὴ Ὑ}}}} σϑϊδὶθ γαῖμα ΠΊΟΓΘ, ἈΠΟΙΠΟΣ ΥΘΙΠΟΥ 
1688, οὗἩ 16 ἴδοιβ ΟΥ ΟΣὰβ; ΟἿΘ Μ1}} ΕΥ̓ ἴο ἜΧρ] δίῃ 88 ἢθ φοδδ, δ Ποῖ Γ ἴο 1] δίταῖο ; δπὰ 
ἴμ6 ΘΧΡΙΟΒΒΊΟΩΒ π8ρ0αἃ γ0}}} ΔΙΎΔΥΒ ΒΑΥΟΌΓ, ΙΏΟΤΘ ΟΥ̓ 1688, οὗ ἴΠ6 ΒαὈϊτι4] τηοᾶς οὗ ἀἰϊβοοῦγθθο 
Ῥοσοα αν ἴο τ[86 ἱπαϊνία1, Βαὶ ἴῃ γΓοροσίίηρ, ΒρθΘο 68, [16 ΠΊΟΤῸ ΟΔΓΘ ἰ8 [ΔΚ ἢ [0 ῬΤΌΒΟΥΥΘ 
ἴΠπ6 ὙΘΓῪ ΜΟΣὰβ οἵ [06 ΒΡΘΆΪΚΟΥ ἴΠ6 1688 ἴΠΘΣΟ γ7}}} 6, ἴῃ [πδὲ ρΡαγὶ, οὗὅὨ [6 πᾳ] ἀϊ βΌΣοηςα οΥ̓ 
ΟΧΡΓΟββίομβ. 8611], βοιῃοι μη ΓΠΟΓῸ 0111 ΑἸ ΑΥΒ τοιηδίη, ὈθοϑαδΒ6, ΠΟΎΘΥΘΥ ΟΒΓΟΙ] 8. τη 8Π 
ΙΩΔΥ ὉΘ Ὁ ἀοβοσίθο οὐ ἱτηϊϊδῦθ δῃοῖδοῦ, ἢ6 18 ὭΘΥΟΣ 8010 ἴο Ρυὺ οΠ Ὠἰπη56 1. ΤΉ Ϊ8, [Π6η, ἰ8 
[πε οοττοοῖ νον, δηὰ 1 Ὠοϑίϊαϊο ποῖ 9 δ8Υ, [6 ΟὨΪΥ οογτοοῖ Υἱοῖν, οὗἨἁ [116 Χοϑοτη ]δης608 δηὰ 
αἰ θγοηοο8 ἴῃ ἴ[Π6 Οὐδροῖδ, ὙΒΟΥ ἄρτοο 88 ὩΔΥΤΘΓΪΥΟΒ ὙΥ1}} δρτθο, ἸΥΠΟΘΘ ΘΟΙΏΠΊΟῊ Τη0 416] 5 
80 (χα, ὙΠΟΥ αἰ! δ8 αἰδβιίποὶ Ὡδγγδεῖνοϑ γ0}}} Αἰ νσαγΒ αἰ ΠῈΣ, τ Β116 τηθη δγὸ τηθῃ ; ὃπὲ 
ἸΠΘΥ͂ ΠΟΙΓΠΟΥ ἀρτοθ ποῖ αἰ ἘΣ ἃ8 οορὶϑὰ παγταῖῖνοθ υγοι]Ἱά, [ῸΓ 116 ΤΟΘΒΟῺΒ ΔΙΓΟΔάΥ δββίρπϑα. 
Μτ. Ατομβάθαβοοη Νατθββ ΨΟΣΔΟΙΥ οὗ ἴΠ6 Εγνδηρο] 58 ἀθιηοηδβίγαιθα, ρΡρ. 17]1---174. [πὰ 
ῬΡ. 175, 176. 297---3801. [Π6 Ἄοοἰποίάθηοθ δηὰ αἰ βογοηςο οὗ [ἢ9 Ενδηρο ἸΒ[8 ΘγῸ ΔΡΡοΒβι[ο] Υ 
Ππϑίγαῖοα ὈΥ Βαστηοηϊβοά 8068 οὗ ἴδ6 Ράγβὺ]θ οὗ [86 βούγοσ, δῃὰ οὗ 8, Ῥ80}᾽8 ὕνγο πδύσδ- 
ἐἶνοδβ οὗἁ ἷ9 Ἤουσσῃ οοπγογβίοῃ, δηᾶ ἴδ6 εἰδίοσοδὶ παγγϑίνο οἵ δὲ. 1Κο. 

2 ΖΦΖοδη χν. 26. 
3. “ ΠΘΙΏΔΥΚΘ οὐ ΜΊΟΒ4618᾽8 Τηἰτοἀδασίίοη ἴο [86 Νον Τοβίδιηθηΐ, ἢ. 82. δὲ δεᾳ. 860 

αἷδο Βίδορ Ο]οὶρΒ οεἀϊείοη οὗ βίδοϊκθοῦθϑο, τοὶ. 111. Ῥρ. 106---112. 
4 ΜαυὮἊο τορι ὰβ βοηεῖγο νυἱάθηϊαν, ααὶ οΥὐδηρο ἰδία 8 [768 Ῥγΐογοδ ΒΟΓ Ρβῖ386 8.68 ᾿ιἰδίοΥ δ 8 

ἐδηδοηΐξ, οἂπὶ ποΌϊο ΔΙἰοσαπι ΘΟὨΒΙ]ϊ σοπβοίυβ οδβεῖ, ἀπά οὐἶδπὶ ΘΟΥΙ1ΠῚ (ΘΒ. ΠἸΟΠΪΟ τηδ] 
δοοοάϊο ροπάμϑ. Οὐπι ομΐπὶ οοπδοηιπηὶ ᾿οδίαϑ, χαΐ ἰπίοσς 86 οδρί μὰ οοπι]ογαηΐϊ, δαδρθοί 

υυ 4 



664 Οηἡ ἐλε ϑομγοοβ 9 ἐδ 3τεὲ ΤΊτγεο ΟοΘ»εῖς. 

[ΤῊ ποσ σϑοθηὺ ἐμ θοσΐθ8 οὐ {86 δ ])6οῦ οὗ {πΠ6 Βαστωοηϊβιηρ ον 
ῬΘἷβ 8.6 ἴῃ σ,:ΘΠΟΓΆΪ ΟΠΪΥ Τρ [1018 οὗὨ ΓΟΥΠΊΘΥ ΒΟ 68, ὙΥἹ ἢ ΟΥ πτδοι 
πον το! βολύοηβ. Τθθβα 8γα βι οι ν ἀἸβουββοα 15 [Π|6 τοιηλτὶ: 
οἡ ἴπ ἅρονϑ ὑμϑοσῖθ8. ὙΠαὺ βοῖηθ ἀοουϊμηθηῖβ ἐσ έβέεαϊ χα Κπον ἴτοῦ 
1π6 ρμγεΐδοα ἴο δῖ, [168 (οΒροὶ; ἰῃαῦ {π6886 οΥ 6 πο δὐἰπογιίϑίτε 
6 ΚΠΟΝ ἴγου (Π6 βᾶτηθ βοῦγσοθ. Τῇ ρσϑῆργαὶ ορἱ πῖοῃ οὗ δοχηρείεηί 
ΟΥΙο8 18 ὑπαῦ ἸΏΔΩΥ οὗ {Ππ6 δοίζομβ δηά ἀϊβοουγβοβ οὐ οὖσ [μογἄά πεῖς 
ΘΑΙΙΥ ἴῃ ΟΥΑΙ ΟἰΓΟ] δ οἢ ἴῃ ἃ βοῃθυηδὶ ἀ6ἤηϊ 6 ἔογτα : δῃα {ἐμαὶ (δ: 
18 Ββυποϊοπῦ ἴο δοσοιπῦ ἴῸγ 186 νϑῦρα] οοἰποιίάθη σθθ ἐμαύ νὸ ἔπὰ 
Βοίδγθηοα τα Ὀδ τη846 οἡ {Π6 π|Βο]6 δυρ)]οοῦ ἰο Νογίομ Β “" (ἀδῃυΐπο- 
Ππ688 οὗ 1Π6 ἄσπρο!» γο]. 1. Ρ. 239---316. (μομάοῃ εαἀϊΐοῃ, 1847) 
δηα ἰο Ὠγ. Βανι άβοπ  ““ [αἰτοαυοίΐοη,᾽7 1. 373---424., γῇ θ γα {π6 συ δοὶο 
Βιι γ]οοῦ 158 τα ον αἰ Βοιιββοά, 

δὴ 68 ϑύιτἢ οὗ Φογάδημ!!], Εβᾳ., ἴῃ 18 “ς Ὠιββοσίβεϊοι οἱ [86 Οτριὰ 
δΔηα (ὐοπποοίίοῃ οὔ (86 (ἀο5ρ618᾽ (1863), Θομβίοσβ ἐμας [Πα σοὶ πο 6Ππ063 
ΟΥ̓ {π6 παιτϑίνοθ ἸὩΔῪ 6 ρἜΠΟΓΑΙν δοοουπίθα [ὉΓ ὁ ἐμ6 Βαρροκίιίοι 
οὗ Ἱπάδρϑῃάδῃηΐ ἰγϑηϑ 08 ΟἿ Θοσωσθοη ἀοουϊηθηΐβ πὰ ΘΟ ΠΟΥ ὑρηστιε, 
Ἐτοιλ ἰμ6 ναϊῃε οὔ Μυ. β΄ 8 ργαυϊοῦβ οοπίσιθυιέϊοι ἕο δ δ ϊοαὶ 
Ἰοαγηΐπρ' 'π 18 νοϊσπιθ οὐ δὲ. Ῥαὺΐϊ ΒΒ νόογαρβ, μ]8 τοσε σχϑοθῃΐ σοῖς 
γγ88 006 [0 γΥΒΙΟἾ τ Οἢ αὐὐθ 0. τγ88 οὗ οουγβα ἀϊγοοῖθα, 86 [0]]0ν- 
Ἰηρ᾽ 18 μῖ8 οὐσῃ βίδίϑιηθηΐ οὗ {86 {μϑοσῖθθ ΒΟ Ὦ Β6 ᾿γῸ 

“1 85}411, ἴπ 180 ἢγβε ρίδοβ, βίδίβ ὙθΥῪ ββογ! γ [8μ6 ΟΘΟΠΟΪμβΙομΒ 
ὙΠΟ 1 πᾶν θδθθὴ ]Ἰδἂ ἰο, ἔγοια (86 ουϊάθηοθα Γαβαὰ ὈΥ ἰδὲ 
στ ἰηρβ οὗ [π6 Εὐνδηρ ]δί8, δηα οἴμοΣ δηοϊθηῦ τ τίοσβ, ταϑρθοῖηρ ἐἰε 
οΥἹρΊ δηα σοηῃδοῦοη οὗ {16 (ὐοδραε]ῖ8β. ΤΉΘΥ ἈΓΘ 88 0Π1Ο8 : -- 

ἐς 1βξ, βθυθσαὶ οὐ (86 δροβίίδβ, ἱποϊυδίϊηρ Μαίίβονν, “δέον, διὰ 
όδη, οοταμη 64 [0 ἩΥΙ Ωρ Δοοουπίβ οὗ {Π6 ἰγαηβαοῦομβ οὗ Οὔ [μὸὴ 
δα εἶθ ἀἰβοῖρ]68 ἴῃ {86 Ἰδηρτιαρο ϑρόκϑη ὈΥ ἔμοπι, ἐ, 6. ϑ΄υτο- Βα] διὸ 
ΟΥ ΑὙδιηδῖο, τὸν καὶ 1η 186 ἴον Ταβίδμμθηΐ δῃδ γοσκβ οὐ {86 Εδίβοιθ 
88 Ηθρτον. ι 

“ς 2η4, ὙΒΘα {Π6 Δροβέϊθ8 τσόγα ἀγίνθη ΕΥ̓͂ ρεγέθουϊίου ἔγοσι ὅπ πᾶ, 
ἃ ιἰδίογυ οἵ [86 1186 οὗὨἩ οὖν 1μογτὰ νταὰβ ἄσασῃ ὑρ ἴτοτα {μ6 οτρίηαὶ 
τϑπλοῖγβ, ἰῃ Ηθῦγον ἀπᾶ ἴῃ τοῖς, ὈΥ ἐμ6 ἀροβίϊο Μαξδμονν, ἔῸΓ ἐδ 
156 οὗἨἍ {π6 “688 οοηνοσίβ, {π6 ατϑοὶς θεΐῃρ [86 βᾶπιθ δ [μ6 (ὑο8 
ΔΟΟΟΙαΙηρ (0 δὲ, ΜαίΒον. ; 
“8. δὲ, 1Κ6 ἄγον ὑρ, ἔον 116 υ86 οὗἩ ὙΠΘΟΡΒΣ]Β, 8 ΠΘΥ [τ 

οὔ ουν 1μοχὰ, ἔουπάοα ἀροη {Π6 δα ΒΟΥ Υ οὗἩ Θγ6- 6 8868 δηα τα ηἸβίειϑ 
οὗ 116 πογά, ἱποϊυάϊησ {μ6 Ηοῦτον τποπιοὶς οὗ Ῥοίδι, δῃὰ (86 ατεεκ 
Οο8ρ6] οἵ Μαείδμον. 
“48, Αἴας ῬοίδσΒ ἀθαίῃ, οὐ ἀδθρατίασθ ἤἄοῃι Βόπλο (ἔξοδον) 

5. Μαυκ ἰσαπβιδίβα {16 πιθιιοῖν, τσ ἔθη ὈΥ Ραίοσ, ἰηΐο ατθὸκ. 
“δῖι, Φοβῃ, αἵ ἃ 811} Ἰαύϑσ ροτίοα, οοπῃηροβοᾶ Ηἷ (σοβρβὶ ἔγοπὶ 19 

ΟΥ̓ ΟΥ̓ Ὶ ΠΑ] τηθπηοἶγ8, οταϊ{ϊηρ' του ἐμαὶ νγαβ αἰγεδάν παιταίθὰ ὃγ 
[86 οἶδμοῖ Εἰ νδῃρε 1818, ΕῸΤ ΤΘΆΒ0η8 δβδβίρτιθα ὈΥ͂ Ἀἰπη86 1, (ΧΧί. 25.}" 

“ς ΒΥ δἀορίϊπρ (18 ΤἈΘΟΣΥ οὗ 186 οτρίπ οὗ τμ6 αοβρεοὶβ᾽ Με. 51 
{ΚΒ (μαι “’ νγγϑ σδῃ Θδβι]ν Ὄχρ δῖ {π6 Ῥβδποπιθηδ ἢ Βοίἢ οὗὨ τόδε" 

Ῥοιἐδ8 ΠΒαθϑηΐογ : δοὰ ἰθδβίθβ, φαὶ ἰάοτη ἰοδίδηςῦ δβοογβίπι, ἡθδοὶΐ δ ἰογαῦιχ ἐοεεπιουϊὶ, πιστὸ 
νασττ ἀΐσοσο Υυἱάθηίατ. --- Φοδπηΐβ ῬΒοσοροηὶ []. 6. 1.5 ΟἿθσο] Απἰτηδάνοσγεϊομοθ ἰῃ ΑὐξΊδΗΝΙ 
εἰνῃηρῃς ἂθ Οοπϑοῦδα Ἐνδηροιίοσιμμ. ΔΡρεοπάϊχ Αὐρποιίηΐαπα, Ρ. δ82. Απιτεγρίδν 1104 
ὉΪϊο. 



Οηἡ ἐδ ϑοιιγοοβ ΟΓΓ ἐδ ΕἸγο Τῆγοο Οοβρεῖΐϑ. 66ὅ 

Ὄϊδμσοβ δᾶ αἰ θυθηοοθ Π1Ὸ} {ΠΟΥ ῥγθβθηί. Ηδ δαάάβ, “1 ἀο ποῖ, 
Ἰουν ΟΥΌσ, ρτορουμα 10 848 ἃ ργόθαῦ]6 οοπ)θοίγθ, οδ]ουϊαιθα ἰο αἴογα 
Ἔιῦὶ ΧΡ ]απδίϊομ, Ὀὰΐϊ ὑταβὺ 1 8}4}} 06 8016 ο βυ δθίδῃ αἴθ ΘΥΟΣῪ ρατῦ οἵ 
αὖ ὈΥ δαἀοαυδίο ργοοῦῖ Ὁ 

Μέσ. δια (Π6η Β6 8 ἴο ἱπνδἀαΐθ ἐμθ δυρυμηθηΐβ ρσίνοη δθονθ 
τραϊηδέ {Π6 Βαρροϑιθίοη ὑπαὺ {π6 Εἰναηρ  1δῖ8. οου ἃ παν οΟρΙ θα ὁΠ6 
τότ ὉΠΟΙΒΟΥ : [Π6 γτοδάοσ οὗ 18 ἼΟΥΪΚ 18 τϑαιθδίθα [0 σοιραγο [18 
ΤΟΙΩΆΣΚΒ 1 ταῦ ΠᾺ8 ὈΘΘη ΔΌονα Ββίδίθα, 

Βυῖ {Π6 Ἰοδαϊηρ ΑἸ ΟΌ]Υ 88 0 [818 ὉΏΠΘΟΥΥ 18, {μαὺ 10 ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἃ 
ὩστὈοΥ οὗ δροβύοϊο οσ ΚΒ τ ΒΙΟἢ μάνα αἀἸβαρρθαγοα, δηα οὐὗὨ νυν ϊοῃ πὸ 
ΠΟΙΙΟΘ ΟΥ̓́ΤΠΘΠΟΥΊΑΙ Οχ ϑίβΌ ΑΪ80 10 Θομ γα !οίβ [86 Θχρ]οἱῦ δπα ἰγυδῦ- 
ὙΝΟΥΓΏΥ ονιἄθηοο οὗἩ Ῥαρίδδ 88 ἴο {Π6 οτἱρίη οἵ δι. Μαῦὶκ᾿ Β (οΒρϑεὶ. 

1 τηυβὺ δ]80 δ τοιηαγκοα ἰμαΐ δἰαθογαΐθ [ΠΘΟΥ 68 ααϊίο ἰθαᾶνα οαΐ 
οὗ βιρῇῦ [16 ΡΙΘΏΑΓΥ 1πβριγαίῖοη οὗ 86 Εὐνδηρο]θίβ : 1{ ἐλὲα Ὀ6 γϑιρθηι- 
Ὀογθα, 1Ὁ 18 αἰ ἤου]ῦ το δυρροβο ὑμαῦ [π686 παγταΐναθ οουα ἤδνα 
οτὶσιηδίθα Ομ ΔΗΥ͂ ΠΠΘΟΒΔΠ1ΟΔΙ δοογθίοῃ οὗἁ πιαίθυια β; δηᾷ 1 ἐλ Ὀ6 
δ} δαπιϊ θα νγ6 ΤΑΥ͂, ὙὙ Π116 ΟΥ̓Τρ ὑπαῦ ν γθ8] ΘΟΙΠΟΙάΘἤσ68. ἄτΌΒ6 
ἔγοτα {86 ἔοστη ὑμδῖ παυγαῖνοθ μ8α ργΘΥ] ΟΌΒΙῪ δϑϑυτηθά, β66 (Παξ ΤΠ 6 γΘ 
Ὑγ88 ἃ ἀοἤηϊία σϑάϑοὴ ΨΥ {μ6 αἸἤδγθηΐ ἱπβριγοα Ὑυ]οσΒ γατὶθα ἴῃ 
ὙΥΠδΡ {ΠΟῪ ἰηβογίθα, δηᾶ ἴῃ [86 ΠΆΠΠΟΣ ἰπ ὙὨΙοΣ 1 8 οοῃῃροίσθα. 
ΤΠ6 ἔουν Οἀοθρθὶβ ἤανο σϑβρθοιυ οὶ ἃ ὙΑΙΎΩΡ ΒΟΟΡΘ, ϑϑρϑοί, δμὰ 
Ῥἢ486 οὗ ἱπδίσυοίοῃ,] 





ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΙ͂ΟΑΙ͂, Τ1ΝὉΤ1 

ΟΣ ΒΟΧΗ ΟΥ' ἸῊΒ 

ΡΙΓΓΟΝΒ ΟΝ ΤῊΝ ΒΟΙΠΥ ΒΟΒΙΡΙΠΒΕΝ 
ΙΝ ΤΗΒ ΟΒΙΟΙΝΑΙ, ΠΑΝΟΌΛΟΒΒ, ΑΝῸ ΙΝ ΤῊΒ ΑΝΟΙΕΝῚ ὙΕΒΒΙΟΧΒ; 

Ὑπτὰ 

ΝΟΤΙΟΕΒ ΟΕ ΤῊΝ ΛΡΟΟΒΥΡΗ͂ΑΙ, ΒΟΟΚΒ. 

[1 τοτ- οὐ ίηρσ τμῖ8 ροτίϊοη οὐ 186 Βον. Τ. Η. ΗἩογηοβ ΒΒ Οσταρμῖοαὶ 1,1δῖ, βυςἢ 
«αἰ ἰἰοη8 δπὰ ΟἴμοΣ οὔδηροθ μανο Ὀ66Π τηδ6 88 8Ρ ὨΘΟΟΒΒΑΥΥ. δυο δα ἀϊ οῃκ, 
ὅσ...) ἅγο ἴῃ ρθηοσαὶ ἀἰδυησυ δηθα ὉΥ Ὀεΐηρ ἱποϊυἀοά τ μη Ὀγδοκοίβ.] 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΘΟΕΝΕΒΔΙ, ΒΙΒΙΙΟΘΟΞΑΡΈΠΟΑΙ, ΤΟΒΚΒ, ἸΒΒΑΤΙΝΟ ΟΝ ΤῊΞ ἘΘΙΤΊΟΝΒ, ΣΥΤΈΒΛΕΥ 

ΣΠΙΒΎΟΒΥ, ΟΒΙΤΊΟΙΒΜ, ΕΥΟ. ΟΥ̓ ΤῊΞΒ ΒΙΒΓΚ. 

1. ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΑ ΒΑΟΒΑ ἴῃ Ὀΐηοβ ΒΥ αῦοβ ἀἰδιϊπεα. Οὐογαπι ῥστΐορ, αυὶ 16πὶ ἰογίϊο 
δοΌοΣ ῥγοά δ, οππ68 δἰνα Τοχίυβ βϑοσὶ βῖνα Υ᾽ δγβίοπυ πὶ εὐ υαβάθμι αυᾶνἧβ ἰἰϊησυᾶ 6χ- 
ῬΓΟββογαση ΟΣ ΠΙΟΏΘΒ, ΠΘΟΠΟῚ ῥγερδίδη οσο Μ58. Οοὐΐοοδ, οὰπὶ ποιϊβ διαίοτί οἷϑ 
οοηεϊπαοῦ : ῬοΒύθσΙΟΣ γθγῸ οοηθϊ μοῦ ομμηΐα ΘΟΥΠι ΟΡΟΓα αυοΥΐβ ἰἀϊοπηδῦβ σΟηδοσιρίδ, 
4υἱ υο υϑαὰ6 ἰπ Κ΄'4δισαῃι βοσιρίασδια οἀὐϊἀογαηῖ, διπιὰ] οο]]θοῖδ, ἔὰπὶ ογάϊΐπο αἰ ρἢδ- 
υυδῖῖοο ἀϊβροβίϊα, ἔπι. δασΐθ βδογοσιιτὰ ᾿ἰθσοσιιπι. Ἡΐο οογοη ϊδ ἰοςο βυ )]} οἰ υπίυν 
ατγαισηδίιο οὐ [οχῖοα 1 ΠρΌΔΥΤη Ῥτεβοσ τη ΟΥ̓ ΘΔ] υπι, αυῷ δὰ 1] δ πη δ5 
ΒΆΟΓΆΒ ΡΒΡΊΏΒΔΘ 8]1αυ14 Δ} τη ῃ τὶ ΘΟὨΓΟΣΤΘ ροβϑυηῖ. [ῳΔΌΟΓΣΘ οὐ Ἰπἀυϑίτα ΄Δ000] Γ[,.Ε 
1ονα. Τασιβιδ 1728, 2 ᾿Λομ8 ἔο]Ϊο. 
Το (μἰτὰ δηὰ Ὀοδὲ οἀϊ(ίοῃ οὗὨ 8 τηοδὲ Ἰδδοσίοιι  οσς. ΤῈ τοὶ ϑάϊείου δρροδγοὰ δὲ Ῥασὶβ ἰῃ 

1709, ἴῃ 2 νοΐβ. ϑὅνο. ; [86 δοοοῃὰ δὲ 1,οἰρδίς, ἱῃ [Π0 βΒ81}8 γϑδσ, τ ἢ δά ἀϊ θη ὈΥ Ο. Ε, Βοοσπογ. 

2. ΒΙΌΠοΟΙΒοοα βὅΐδοσγα ροδὲ 980 001 [1.6 Ιοηρ οὐ Ο. Ει, ΒΟΘΓΏΘΥΙΙ ἰζογαῖα8 ΟἸΓΆ9 
ογαϊΐπο ἀἰβροδίίδ, διμθη δία, βαρ] οίδ, σοη πυδίδ Δ Απάᾶάγοα οί Ὁ Μάβοη. Ηαΐω, 
1774---1797. δ νοΪ8. 4ϊο. ἔγβαῦθη!! γ θουμὰ ἴῃ ὕνγο (ϊοῖς νοὶ υτη 68. 

ΤῊΪΐδθ οἸαθογαίθ τοσκ, τ ἢ τᾶ ἀἰδοοης πυρὰ ΓῸΣ νηὶ οὗ δά δαυδίο τ τρδι 8 ςοηποά ἴο (86 
Ῥτϊπιοὰ οαἀϊξίομβ οὗ 89 Ηοὶν ϑεγίρίατεβ. Ῥατγί 1. οοπίδὶ π οἀϊξίοηβ οὗἨ ἴδ6 οτ ίηδὶ Ηθῦγονν δπὰ 
Ὅτχτοοϊς ἰχὶ. Ρασί 1]., ἰπ [σοθ γοϊαπιθβ, ἰγοδῖβ οα μα ατοοκ, Οτίϑηϊδι, δὰ 1,διΐῃ νϑγβίοηδ, δὰ 
οὐ οὐ οἢ8 οὗὨ ἴθ πη); δπὰ [86 1488 νοϊαπηθ σΟΥαρτἶδ68 8 ΕΩΡΡ ΟΙΉΘΩΣ ἴο 180 ρχοοράϊης νοϊυτηθ68. 

Ἧγο βανθ ὑθθὰ ᾿δγρεὶν ἱπαο θα ἰο [μἰ6 ρυ ) οδιίομ τοσ τοῦομ ἱπέοστηδιίομ οοποογηίης [Π6 
Ῥηηίοά οἀϊιοηδ οὗ [6 Οἷὰ δμὰ Νοὺν Τοδίδιηθης, Τὸ {118 να] υ8Ὁ]6 νγοσὶς [86 ΒιῤίΠΙοέλεοα ΜΒιδίϊοα 
᾿δεγεπιεείπεὶ Ἡ μεγίεπιδεγρεηείωπι Πμοΐα, οἰἶπε Ϊονλίαπα, Ῥα Ὁ] 1504 Ὁγ Φ. α. Ο. Αἀϊ]οῖ, δὲ ΑἸίοπα, ἴῃ 
1187 (ἰπ ἔνθ ραγίϑ ἑοττηΐηςς ἔνγο αυλγίο γο] 1168), 18 8Δῃ πα ΒρΡΘΏ84]6 Βαρρ]οπιθηῖ. [ἰ 18 ὙΘΓΥ͂ 
ΔΕ} ομαγδοίοσίδοα ὉῪ ΒΡ. Μαγβῃ δὲ “8 οδίδιοζυϑθ οὗ ψτοδὲ τηϑῦὶξ δηκὶ Ὁ. 11. δηὰ οοπίδίη8 
ὨΟΙο68 οὗ Β01)6 ὙΘΣβίοη8 δηὰ ἰσδηδβίδίοσδ, τοὶ μανὸ ἐδοδρϑὰ δύ [Π6 ΓΟΒΟΒΓΟΒΕ8 οὗ τ. Μαβοῆ. 

8. ΠιϑοοῦΣβ Ηϊβίοσίᾳυθ βὰν 168 ῥσϊ πεῖρα οβ Εἰ οη8 ἀ68 Β10]68 Ῥοϊ γρίοιίεβ. Ῥαὺ 
Ἰ᾿Αυΐδυν ἀδ 6 ΒΙ δ] οἰδβὸαυα βδοσθο. [Φ96οαυ08 8 ον. Ῥαγίβ, 1718, δνο. 

4, Ολυμετ (Αὐυρυπιπ6), ΒΙΒΠοΙμαοα βϑοσγα, ΟΣ 8 Οδίβίοριβ οἵ (86 θεδί Ὀοοκβ 
τα ἐδ 6 τοδὰ ἴπ ογάδὺ ἴο δοαυϊγο ἃ βοοὰ υπάἀεογϑίδηαϊμρ οὗ 186 ϑογιρίαγα. 

0110. 

Ταΐδ Οδίδίοσυθ 8119 6 οοῃπδίἀεσγαῦϊθ δ μελορραι οὗ ἃ νοϊππιθ ἴῃ {πὸ γαγίουῦβ ΕὙθηο ἢ οὐ 0.8 οΥ̓ 
Οδἰπιοῖ᾿8 Ὀἱο Το παγυ οὗ ἴμ6 ΒΙ016. Ιἐ αἶϑο οσοαρίοδ ὑνο μυηάγοα δηὰ οἱρθι-Ογ ρᾶρο8 οὗ 189 
{ἱτὰ γοϊασαα οὗ 89 Επα δὴ ἐσδηρίδείοι οἵ ἰδὲ Ὀ᾽ οἰ οΏΔΙΥ, ἱπ 0110. Ιΐ οοῃίδίηδ οορίουβ Ὠοίΐο08 
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οἵ [ἢ οατὶΐον ὈἱΌ11ς 41] οτὶ εἶσ δὰ οοτητιθπίδίοτα, απὰ οὐμοῦ ττί 6 γ5 οἢ ϑοσρέσσαϊ Απεϊηυξζῶδε, ἧς. 
ΤῊ γϑ]θδ Ὁ]. Οδίδίυραθ 18 ομξίεά ἴῃ [6 αὐαδτίο οἀΐάοι οὗ (δὶ πιο ᾿]οξομδσγ, ΡΝ ᾿τ 
86 Ἰαἴ6 Με. Ο. Τανΐοσ. , 

ὅ. Φο.. Ομ γι βίορβογί νν ουσι ΒΡ): οίμβοοα Ηοργϑα;: δῖνο Νοίεῖα ἔτη Αποίοστας 
Ηδφρτογιμλ ουὐυβοιαιπαις εεἰαίῖθ, ὑὰπὶ ϑοτγὶρίογαπι, αατ τὸ] ΗἩθογαῖσα μείπιαβ 
Οχαγαῖβ, νοὶ 8Ὸ 4118 ὀοῆνογθα ϑυεΐ, δὰ ποβύγϑῃι εἰδίθπι ἀοάυςίαᾶ. Αςοθάϊτ τὴ αδἰτε 
Δ 6001 (ἀλβηχο]! Ιπἀοχ Οοάίσαμπι ΟΔ Αἰ ἰϑεϊοογαπι Μ55. φαϊθα8 ὁ. ἘΊσΌ Δ, Μιγω- 
ἀυϊδηυβ Οοιη68, υ38 οὐ. Ηδαθυγρὶ οἱ 1, ρ8ῖ:5, 17] ὅ ---88, 4 ἰοταἶβ, 41ο. 

6. ὅο. ἀφογρὶϊ γῆασσμσι ΒΙ]οίμθοα Τ᾿ μθοϊορίοδ ϑο]θοία, ΘΟ γαγ 15 δα ποϊδιιοοῖα 
ἰηϑίγαοία. «(}6η6, 1767 ---8---62---Οὅ, 4 νοΐ8. ϑὅνο. 

ΑἹΊΙ τῆ δ.Ὸ σοηνογθδηΐ ἰῃ βδογοᾶ 1: ἰοχαΐσστο πᾶν ὈΟγηθ ὙΠ Πρ ἰοϑ ΕἸ πον ἕο ἘΠ 6 οοετεείδε 
Δα Τοβθασοὶ οὗἩ ΥΥ δος, ο80 ὑσοσκ νν1]} αἰνγαγβ τοπιδῖη ἃ ὑγοἀυςίίοῃ, ϑἀπιίγα Ὁ] ἴὸσ ἐμὲ Πυθα 
δηὰ ἔογ ἴδ οχτοηβῖνο τοδαϊηρ δηὰ ΔοσΌΤΔΟΥ ὙΠΟ 1ὑ ονηςο8. Τα βουπᾶ πάρ πιοπξ, τοππιασδι 
ἐπ ΟἿΟΣ ψοΥ 8 οὗ [8 (μϑο]ορίδῃ, 18 σοπδρίοπουδ ἰῃ ἘΠ ΐ8 ρα] ςαἴοπ. ΑΙ] ροδαὶ ὉΪ]Ϊ8 δὲά5 ἔος ιδεδ- 
Ἰοσίςαὶ ᾿λογαίγο ἀγὸ Βοτο οαυγδοθά, Τὴ τ ῃοΐο 18 Ῥγ6}} ἀστδηροά : πὶ} γοσαγάὰ ἴω τλϑὴν ὑοοῖι, 
18οῖν οοπίοπίϑ δηὰ νδ]06 8.6 βἰδίϑα, δπὰ ἀϊγθοι:οηδ 816 χίνϑη ῬΈΘΓΟ ΤΟΣ Ἔσίε παν  ἑηξογτωβῦθο 
ἦδ ἤ0 ὕῦ6 οδιαϊποᾶ, ΟΥ̓ τδηΥ ἱπιροτγῖδηΐ ΟΥΚΒ δῃ οχίθηβίν δηἃ δοσυγαϊο ᾿ΣΌσασῪ ἰβίοεν 5 
εαἰνοη ΑἹ] ἀδραγίπιοηίβ οὗἩἨἁ ΤΠΘΟΪΟΔῪ μᾶνοὸ ἃ τίς οοἰ]οοϊίοη οὗὨ ὑοοῖκβ ρεγιδι πῖπρ ἴο ἔβεῖι ἀξ- 
βογ υοὰ, δἀπὰ δρυπάδηϊς πιδίοσὶ 418 σὰ Γαγη 8 6α ἴογ {Ππ6 ἰδίοτυ οὗὨ το ἱσίοθ. Το εϊτὰ δοὰ ἰσυτὰ 
ΨΟΪαπιο8. ἀΓῸ ἙΒΙοΒῪ ἱη εγοβιίηρ ἴο ΒΙ Π 1.84] βιυάοηΐδ. ΗΟ τὰῦςῖ {π0 δυίμος οὗ {πε 
ὙΟΓΚ ἰδ ἱπαουίοά τὸ {86 ΒΙΌ]οΙοοα ΤΒοο]οσίςα δοϊοςίδ, (Π 6 ἐλ ζῶν ΤΟ ΠΟ658 τηδάδ ἴο 1ἴ πῇ. 
ΒΘ ΠΕΎ αἰΐοδί, [ἢ 1770, ΝΥ ΔΒ ρα] πο ἃ ΒιΌ]Π οἴ μοοδ Ῥαισίδιῖοδ ἐπ. πα ἰασσὲ τοὶοπο 
8το. : ἰδ σοηΐδ: 8 8Πη Ἅχοο]οηΐ δοοοιηΐ οἵ ἴγϑα 868 οἡ ἴΠ6 ᾿ἰνο8 δηᾶὰ δγιάϊοπ οὗὁἩ ἐδς ἔδιδε 4 
186 ΟΒυτοῦ, δηά οἡ 186 οὐἀϊτίοηΒ οὗὅὨ 1μοΐσ τ ρ8. Α ἢον οἀϊίίοη οὗ (ὲ8 ἤ οτκ, τς δεινὰ 
δπὰ ἱτηρτγονοά, Ὁγ ΖΦ. Τ. 1,.. Πυδηζίιϑ, ννᾶϑ ρα  ἰϑμοά δὲ 96 π8 ἰπ 188, αἰϑὸ ἱῃ ὁπ νοϊπυλα 8το. 

. Α Οομῃοῖβο ὙΊονν οὗἩ [86 ϑυσοοβδίοπ οὗ βιδογοὰ 1 ἰογαίασο, ῃ ἃ ΟΠ γοποϊοσκαὶ 
Αὐγδηροποηΐ οὗ Αὐΐδοτα δηὰ {μοῖν  Ογ 8, ἴσο ἴθ6 Ιηνυθητίοη οὗἩἨ ΑἹρβδρθιοι 
ΟΠαγδοίοσθ ἴοὸ (86 ὙδΑΥ οὗ οὖὐῦρ [οτὰ 1445.Ὀ ΒΥ Αἄδὰ ΟἾΑΒΚΕ, [1,1,.}7ὴ. δοά 
΄. Β. Β. ὕσαβκε, Μ.Ὰ. [1 ομάοη, 183]---82, 2. νοΐβ. ὅνο. 
Το ἔγϑι ρατί οὗ {πῸ γαί σοϊυτηθ, τ ἰσ σΟΙ68 ἀονγη ἰ0 Α.Ὁ. 84δ, γὰβ ῬΌΙ! δηθὰ δγ Ὦτ 

ΟἸατκο ἰῃ 1821, ἴῃ οπὸ νοϊυταθ, 12τηο. ὍΘ τοπηδί πᾶσ οὗ [86 τοῦ Μῶ8 οοπιροβθαὰ Ὀν 16 305, 
{6 ον. Φ. Β. Β. ΟἸαγί. Ὑμὰ Ὑ ΒΟΪ6 σου δ 8 τ. οἢ ἱπιροτίδηϊ ἰπέογιηδίίοη σοϊδέϊνο ἴο θυ λοδὶ 
δηῃὰ Θοο] οβἰ δε 04] ̓ ἰογαΐαγο. 

8. Α ουτγβδ οὗἉ 1,δοἴαχοδβ, σοπίαἰπίηρ ἃ Ποβοσιρίίοη δηὰ γϑίθπιδιὶς Ασταυρσοτοθαὶ 
οὗ (88 βεύθσαὶ ΒσϑθοθοΒ οὐ νη}, δοοοιηρδηϊθαὰ τ δὴ Ασοουηὶ ΟῚ οἵ ἐμὲ 
ἸΠΆΕΟΙΝΕΙ Αὐΐδοῦϑ, δηὰ οἵ {Π||ὼ Ῥγορτοβθδ πο θ88 ὈΘΟη πιδάο δἱ ἀϊ ἔδγοης Ῥοσγιοάπ, ἰὰ 

ΒΘΟΙορίοαὶ 1ϑαγηΐηρ. ΒΥ Ηογροσ ΜλΛΒβη, Ὁ.}). [Βίββορ οἵ Ῥοίεσθογουρὰ. 
Τ1,οηάοη, 1810---1828. 8νο. 

ϑόνϑῃ ρδγίβ οὗ (μ686 1,δοίυγ68 "ΟΓΟ ΡΟ] ἰδ μοά, ΤΉΘΥ ΘΙ ΌΓΔΟΘ δἰτηοδὲ Ἔν ΤΥ ἰορίς οὗ ΒΣ δε 
Οὐ ἰοΐδπι δ ἃ Ἰπίεγρσοίδιίομ, δηὰ αἷδὸ 1π6 ζϑηυϊποποδα, δος θη ἰοἰ ἐν, ἂπὰ ΔΌΣΙΣ οὗ τ» 
δοιὶρίαγοβ ; πὰ δ. ρδγίοι]ασν σα]. 016 ἔὸσ (οἷν ὈΪΌ] ΣΟ ΓΆΡ ΒΙοΑ] ἀπά οι εἰοαὶ Ὡοϊέοθϑ οἵ {δὲ 
Ῥγΐποῖρδὶ τὶ 6 σ8 ΒΟ μᾶνα ὑγοδιθα οἡ ἴΠ|6860 δυ)θοῖδ. 

8". 1,μδοΐυγοθ οὐ δα ΟΥἰἰοἶδπὶ ἀηα [Ιηἰογργοίδιίοη οὗ 86 ΒΙΌ]6, νὰ ἔπο 
᾿ἰπμαΡῪ 1Θοἴατοβ ου ὙΒθοΪορίοαὶ ϑίυαγ δηὰ Ὑμοοϊορίοδὶ Αττδηροιηδηΐ: ἴο ἑκα 
ΔΘ δααρὰ ἔνο 1δοΐυγαβ οὐ {86 Η]δίογΥ οὗὁἩΘ ΒιΌ] 1.8] Ιηϊογργοίδοη. ΒΥ Ἡογθετι 
Μάακβη, ἢ).Ὁ. Βίβμορ οὗ Ρεϊοσθογσουρθ. 1φομάοη, 1828. ονν Εἀϊου, 1838. ὅτο. 

ΤΙΐδ 8 ἃ πον δα ίοη, στονὶ ΟΟΥΤΟς δῃ ἃ Θπ]ασροά, οὗ {πὸ τί ἴουσ οὗ ἐ8θ Ῥγοοοάϊησ 
ΠΟΌΓΘΘ οὗ ],δοἴυσχοβ. ΤὮὨΘ ἠδ το ἀο τ Ι1ϑοΐαγοβ οὐ ἴΠ0 ἩΪΒΟΣΥ οὗ ΒΙυπκαὶ ᾿Αϑ, τὰρτοξμος 
ὙΓΒΙΟ ἢ. ἸγΈγο Ρα ] 864 Βοραγδίοϊγ, οοηΐαὶμ ὈΪὈἸοσταρμῖοαὶ ποῖίοθϑ οὐὗὁἨ ἐμ9 ρῥσίποῖραὶ πτίζοσο οδ 
1παπὶ 87] 6οὶ. 

ϑ. ΠΙυϑίχδιί 8 οΥ[ὁ ΒΙὈ] 1.41 1,1ογαΐυγο, Ἔχ δ᾽ δ ἰρ ἐδ6 Η βίου δηὰ Ἐδίθ οὗ ἰδὲ 
ϑεογεὰ τι ἴηρβ, ἔτοτῦ {86 φαγὶ ϊοδ Ῥογίοὰ ἴο ἐμ ῥσθβθηῦ ΟδῃπίυσΥ:: ἱπο]υάϊησ 
ΒΙορταρίοαὶ Νοίίοοβ οὐὅἁἩ Τυδπβίδίοτβ δηὰ οἵβοὺ ϑῃΐποηὶ Β Ὁ] οὶ Θοβοίατα. Βγ δε 
Βον. δδιρθβ Τόν μευ, ἢ.Ὁ. Ἰοπάοῃ, 1821. 8 νο]8. ϑνο. 
“ΒΘ δ:ηρ]9 νοϊαπη68 Ὀαίογο τι8 σοι ρσῖϑο ἃ σίο ἕαπὰ οἵ ἰπδίττιοιίνο δπὰ μ]ϑαδίης ἱπέοττηδζσε 

οἢ {110 δυ ]οεῖ οὗ ϑαοσγϑὰ Βι ὉΠ ταρον. ΤΟΥ μάᾶνο Ὀθο οοπιρὶ]οὰ ὕγοτα ἃ χτοδὶ νδιίεέν οἵ Ῥυὺ- 
Ἰοδώομδ, ΣΊΔΩΥ οὗ ἰμοτὰ ἰμβοξοι ἰρῖδ ἴο 186 ζοπουδὶ ιν οὗὨ γοδάθγβ, δῃ ἃ δοῖηθ οὗ ἔοι οὗ Ὄχίζευια 
ταυὶγ."..... “Το ἱπάυδίιτΥ δηὰ [πὸ δοοῦγβου οὗ Μγ. ΤΟΥ ]ΟΥ νὰ }} δα ε 16 δὲβ γοϊαπγοα ἴο {86 
ΔΡΡσοδδίίοῃ οὗ [Π9 ογί εἰς δηα (86 ἰτοηϑρθ οἱ ὑμ9 Ρυ ]}.. ΤΟΥ αἴδοτὰ ἃ τῆογθ σοτηιργθμεπεῖτνο 
γιοῦ οὗ (80 ῥγορτοϑο οὗ Β Ὁ]. 4] 86. 0Π8 ἀπὰ οὗἉὨ ("0 1 ΟΓΑΓΥ πὰ Ἐδο]οαὶδεοδὶ  διον οἵ 
189 ΗοΙγ ϑογίρίατοβ [μδῃ ἰδ ἰο Ὁ Τουπὰ ἰῃ Δ οἶος τοσὶ," (Εοϊθοιϊίο Βονίου, Ν. 8. νοὶ. χυῆὶ. 
ΡΡ. 886. 407.) 

10. ΑὉ Τηἰγοἀυοίίου ἰο (μ6 1 Ἰΐογασυ Ηἰδίοσυ οὗ ἔμ6 Β0]6. ΒΥ απο Τ' 
.ὉὩ. Ἰμομάου, 1828. 12 πιο. Ἢ ὼ 7 ΟὟΤΝΧΕΤ, 

ΤΪδ Βδῃ ἀϑοσηοὶυ ὀχϑουίοα τοϊππιο, ἩΒίοΝ 18 ἃ βοοομά οὐϊϊίοπ οὗ [86 ΒΙΌ]1.8] Αηθοάοῖοι ρΡυν 
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ΤΙρδοᾶ ὮὉγ Ὅτ. Του ΠΟΥ ἰη 1818, ΠΥ 6 οΟΠδΙ ΔοΓθὰ 88 δὴ ερίζοπιθ οἵ Ἀΐ8 Π]Ιαρίγδιϊοπβ οὐ Βι ᾽ς αὶ 
Τ Ἰεοταίπισο. [ε σοομίδὶ 5 ΤΥ ἱπίογοβθι ρ ἀποοάοῖοβ τοϊαίϊνο ἴο ἴὴ6 1ἐίοτασυ Ηϊβίογυ οἵ 1116 
ϑοσὶ ρα ἔγοπι [86 Θαυ]68ὲ ρμαγιοὰ ἰο {}}0 σοπηπιοποοπιθηΐ οὗἉ {86 ΠΙΠΟίΘΘὨ ὮΝ ΟΘη ΌΓΥ. 

11. ΒιθυΠοῖΒοοα ΒΡ ]Ϊοα : Α ϑοϊαοὶ 1,18ὲ οὗἩἨ ΒοΟΚ8θ οἡ εοσγοὰ 1,1ογαίυσο, πῃ 
ἸΝ το 65 Βιοσταρμίοαὶ, Οὐ τἴσαὶ, ἀπὰ ΒΙ]Ορταρ οι]. ΒΒ. ὙΥ}18πὶ ΟἾΜΒ. 1 οπάοῃ, 
1824. ὅ8νο. 

ἘΡῪ τηδην οὗ μὲβ {1168 δὰ ποίΐοθ οὗ Ὀοοκβ, Μγ. Ὅυτὴθ 888 Ὀθθη ἱπάθνιοα ἴο 186 ργοδοηῖ ὕ οσκ, 
ἕο τὶς Π6 88 λοπομγαδίψ δοκπονυ)οάρεα δἷ5. ΟὈ]  ζαιίομθ. “ ΤΠ6 ἐμϑοϊορίςδὶ δια οηὶ οἐδηποῖ 
Καὶ! ἴο ἀοεῖνο πὰς δάνϑηίΐίαζε ἔγοπι ἰδ; δπὰ ἴμ6 τῇογο Ἰεδσγηθὰ ἀϊνίπα πὶ} πα ἱΐ δὴ δχοοὶθηξ 
ΒΌΡΡΙ Ἔπιθηΐ ἴο {πὸ ΒΕ Ὀ]οἴμοοα Το] ορίοα δδοϊθοῖα οὗ {μ6 Ἰαδογίουβ ᾿ ΔΙ ἰυ8, ΟΥ 10 {86 ὀγυάϊθ 
ἘΙΡΙΙσίπδοα ϑαςγα οὗ [9 [οπρ.᾿ (Βεδι ΟΥὶς, Ν, 8. νοὶ]. χχὶϊ. ὑ. 486.) 

12. Βι Π]ούμὰχια βαοσγές ἀτθοααθ- μα(ἴη6 ; οοηοπδηῦ ἰ6 ΤΔΌΪΘδὰ ΟἸγοποϊορίαχαθ, 
ΒΙοσταριΐαυο, εὲ ΒΙΒΙΠορτγαρμίαμο, ἀθ8 Αὐϊουγθ Ιηδβρὶγέβ οἱ ἀθ8 Αὐΐθυτθ ἔποϊέ- 
εἰδδιίαυθθ, ἀορυΐΒ Μοῖβα γυβαυ᾽ ἃ ϑβδϊπὶ ὙΒοπιαβ ἀ᾽ Ααυΐη. Οανταρα τέἀϊσέ α᾽ αρτὸϑ 
ἍἝδυτο Βοπὶ οἱ ἀδιῆῦαᾶ. δγ ΟἿ. ΝΌΡΙΕΒ. ασγίϑ, 1826. 8γνο. 

Α ςοπνοηΐοθηΐ βυαϊηπδΓΥ οὗὨ ὈὉΪ] 1.4] δηὰ θος ὁ8᾽αϑιϊςδὶ ΒΙ Ὁ] ΟΣταργ. ΤΏ δυίδον ἢγβὶ σίῖνο ἃ 
σοῃοΐβο δἰ τδρΐςδὶ ποίϊοϑ οὗ [πθ δδογοὰ δηὰ ϑος δ δϑίοδὶ τσὶ ἴθγβ, δηὰ (μ θη δρεοὶῆθβ [6 ργίη- 
εἶρδὶ οἀϊοηϑ οὗ ἰδποῖγ νοσκϑ. Α 18ὲ ἰ86 ἴΠοη δυθ)οϊμοα οὗὁὨ [π6 ΟΟἸ]]ΘοτοηΒ οὗ ἴπ6 Οδῃοῃϑ δηὰ 
Αςἰδ οὗ Οοππο 8 δηὰ οὗ (86 Οδβῆοη 1,8'»νν,) οὗ Εσοϊ αἰ δῖ 8] Βίοχταρῃ6γ8, δηὰ οὗ {86 Ἰήοτκα οἵ τὴ 9 
Οτοοὶς δηὰ 1,διΐη Εδίμογε, δηὰ οἵμον Εςς  οδ᾽ δι᾿] ΥΥ τἰῖθτβ, δηὰ οὗ (πὸ ἀγοοῖς δὰ 1,διΐη Ομ χὶ8- 
εἴδη Ῥοοίβ. 

18. ΒΙ Ιοίμοοα ϑυββοχίδηδ. Α ΤΠ 6βογίρίϊνα Οδίδίοσαθ, ποσοπιραηϊοα Ὁγ Ηἰ5ἰοτίοαὶ 
δηὰα Βιορταρἠοαὶ Νοίοεβ οὗ [86 Μαῃυβογρίβ δὰ Ῥχϊηίθα Βοοῖβ οοπίδί θα ἴῃ {16 
ΤΑΌΓΑΥΥ οἵ Ηϊβ ΒΟΥ͂ΑΙ, ΗΙΘΗΝΕΒΒ ΤῊΒ ΚΕ ΟΥ ϑῦββεχ. Βγ Ὑδοιιαβ “]056ρ} 
Ροιϊστον, ΕΕ.5., ἃο. ἄς. ]οπέοη, 1827---40. 2. νοἶβ. ἴῃ ἴῃσϑο Ῥαγίβ. τὰ τήεὶ 
ϑνο. 

ΤῊΐδ τηδρτιίβοοηΐ ῬαὈ]Ἰ δ οα 88 ἃ ο᾽δίτα ἰο Ὅθ ποίϊοϑὰ ἱπ {π6 ργδϑδεηΐ Οδίδίορῃο οὗ Β᾽ Ὁ] 1ςΑ] 
γοσΚβ, οἢ δοοουηῖ οὗ 116 ἀϊ νογαὶῆοά δηὰ ἱπιροτγίδης ἱπέογτηδίίοη νυ ἢ 1ϊ ςΟΠιπη Π1οδἴ68 ΓοΒρθοί- 
ἧπρ Ἑαϊιοπδ οὗ [6 ΗοΙγ βεγρίατοβ, αηὰ πὶ ἢ 18 ποὺ ἴο Ὀ6 ουηὰ ἴῃ ἴΠπ6 Οἱ] Ομ ταροα] ἐγθα 1868 
ΔἸτΟΔΥ ἀοδοσί υθα ; δπὰ 88 ἃ τοοογά οἵ [86 θα οἢ8 ςοἰ] οἰ οὰ Ὀγ Ηἰ9 ογὰ] Η ΚΠ 688. 

ΤΏο ΕἾἶγθὲ Ῥατὶ οἵ Υο]. ἴ. οὗ [6 ΒΙὈ]οίμοοα βυδδοχίδηδ 18 δρργοργίδίοὶ ἴο ΜΑΝΌΒΟΚΙΡΤΒ, 
186 πυτηῦον οὗἉ ψ]}ς ἢ ΒΙΠΟΌ ἢ ἐ8 ὙΟΓΥ ΠΟΑΣΪΥ ἴ0 ἰγοθ Βυπαγο: [686 8ΓΘ ἀγγαησοὰ ϑοοοσγαϊῃς ἴο 
ΤῸ 68, ΥἱΖ., ἰη Ἡδοῦτον, ατοοῖς, [,διἰη, ΕὙΘΠοὮ, [1{8114π|, ϑρδηΐϊβιι, ἀθγτηδη, θαῖςἢ, Ἐπ ρ}18}", 
Ττὶ8 ΨΆΝΝΝ Ῥογδίδῃ, Αγπιεπίδη, Ῥδ]}, δίηρῇδ]οβα, δὰ Βυσγπη. 7}10 ϑοοοιιά Ῥαγίὶ (γοδίβ οἷἱ 
ῬΒΙΝΤΕΡ ΕὈΊΤΙΟΝΒ Οὗ (Π6 Ηοὶν δογίρίυτοϑ, ΠΕΡΟΒΟΙ ὉΠ ΟΡ 106 90] ον πρ Εἰ168, νἱΖ. Ῥοϊν αἱοῖτ8 
οἵ 186 ΟΙὰ ἀπά Νονν Τοδίαπιεπίβ δηὰ οἵ ἀοίδο;ϑὰ ρμοτγίίοῃβ {ποσοοῦ; --- Ποῦτον Βίυ]68, Ποῦτενν 
δηὰ Ἠοῦτον- ϑδηιδγίίδη Ροηίδίθυοδδ, πὰ ρογίΐοηβ οὗ (δ ΟἸ]ὰ Τοριβπιοηΐ ἰη ΗΘΌτοΥ ; -- Ὁ οὑκ 
ΒΙΌ]68, ἀγοοκ Ροπιαϊθαος, ἀπὰ ρογίίοηδ οὗ ἴμ6 ΟἹ]ὰ Τεβίαπιοηϊ ἴῃ ατεεῖ ; - δια ΒΙθ16., διὰ 
Ῥδγίβ οἵ ἴῃς ΟἹα Τεβίδπιεπί ἴῃ [,η. 

γοϊ. 11. σοπιρτίϑοβ Κα: ἰοηβ οὐ 180 Νοὸν Τεδίδιηθηΐ ἰῃ ατσϑοκ, ἰοροῖθοῦ τι ἔπ τασδὶ πὰ 
Ὀεδὲ οὐἰοπϑ οἱ Ὑογβίομϑ οὔ [ἢ Ηοἷν ϑογρίαγοδ, ὈθΓἢ δηοίοῃς δηᾶ τηοήοτγη. 
Το δηιτε Οδίδ]οχζαθ ΤΌΓΤῚΒ δῃ ἀρατεμδῖο οὗ ὑρτγαγὰβ οὗ βιχίδθοη μυαηϊδγεὰ δγίὶς 68, ΨΟΓΥ ΠΙΘΩΥ 

οὗ νος ἀγα ἀπηοηρ ἴπ6 Γαγοδὲ πὰ τῃοδὲ να δὺο πὶ βαςοσγοα ΒΙ Ὁ] οσταρῦν. Μαοὶ 88 μὰ8 ὕθεπ 
δοσοι ϑῃ θα υγ ργοοθαϊης δαίμοσβ ὙἢῸ Βανθ ἰγοδίοα οὐ ββιδοσοὰ Β ὉΠ Οσταρν, Μγ. Ρειξ στον 
ἢι88 ἐὐμετ ηἰδὶ νδγίουβ δά τἰοὴβ ἴο [8ὲ8 ὈΣΒΓ οὗ 1 ογαῖαγο. Ηθ 885 ἀθϑοῦ θα (86 Βενθγαὶ 
οὐϊἰοη8 οὗὨ (Π6 δογρίαγοδ, δπα οἴγίουβ Βρθοΐπιθῃδ οὗ τηοῖ γῖοδὶ Ὑ ογδίοἢΒ ἀγὸ ἱπίγοἀυοοί, θεδίἀ 65 
ὨΠΠΙΘΓΟΌΒ ὈἸΟΡΤΘΡΕΙΟΑΙ δηὰ ογ (ἷἰς 4] δηθοάοῖθϑ οὗ δι Ποσ πὰ οἀϊογβ. ΤῊ ΠυΠη ΓΟῸΒ ΘΠ τΤΑν 95 
86 ἀχοσυϊοὰ 1π (Π6 ΕΙρὨοϑὲ δῖ γ16 οὗ (89 ΟἾΔ ΟΟΘΤΕΡ ας ατὶ. 1ὶ που] ὍὈ6 ἐπ͵ (ἴσο ἴο [Π6 ΤΩΘΠΊΟΥΥ͂ 
οὗ 186 Ἰαἴο αἰβι στ θά ΟἼΟΥ οὗ {}}18 τραρτιὶ σοοΐ ᾿Ιῦγασυ, ποῖ ἰο δεκπον οάρο (Π6  ΟΓῪ ᾿ἰ θ6Γαὶ 
ἴδον 8 νοι Ηἰ6 Εογαὶ Ηρ μο85 ἴδ6 Ὀυκο οὗ ϑδυδδοχ ροστηϊἰοὰ ἰδ ἴοὸ Ὀ6 σοῃδυ! θὲ ὈΥ 
δοῃοίαγβ. Τὰΐδ ΠΙΌΓΑΓΥ γγ88 αἰδρεγϑοὰ ὉΥ δυςίίοῃ ἰῃ 1844, 6 ΤηδΩΥ οὗ 18 οἸοϊςεδί γ ο  Π168, 
ἩΡ αν ΠΉΜΤΕΊΣΘι οἰδβϑὶςδὶ, απὰ πιϊϑοθ] ἸΔΏΘΟΙΣ, ΟΣΘ ῬυΓοδιδϑοὰ ἕοσς (6 ῃδίίοηδλὶ ΠΙΌΓΑΣΥ δὶ [ἢ 9 
αὐ δ ΜΠ σϑΘΌΠι. 
ΤῊῸΣ Ἐπ ςορὶθ8 οἵ (8186 Οδίδίορτιθ ἴῃ δι 4]} 00]1ο0, (18 ΤΥρορτγαρμὶοδὶ δρ᾽εμάουν οὗ πιο ἰδ 

τη6ᾳ ᾿ 

14, ατίβε 1θοϊομο8 Ὑ είοσῖβ Τοβίδιμομ! δ... Ορογα οἱ βιυάϊο “. Β. ΠΒ Εοβϑι, 
5... Ῥάγπια, 1784. ἀϊο. 4 νοΐβ. 

΄. Β. )8 Βοδδϑὲ δοδο]α (εἰ ἴῃ Ὗ. Τ. Πϊῦτοθ. Ῥάᾶστηα, 1798. 40. 
ΤΏθ89 πόογκδ οοπίδίη, δυ υ]οϊ πο ἰδ [πΠ6 ἱπίγοἀιυοιίοῃδ, ἃ Τοπλα νι ΔΌΪΥ σοι ρ]οῖο δοοουπὶ οἵ (89 

ἈΝ Ὕ οὗ 16 Ηοῦτον Βὶῦ!ε. Φδμῃ κχίνοβ ἃ δι πηπηθΥΥ ἐπ δἰα ἩΘΌΓΟΝ Β΄Ό16, νοὶ. ἐν. ὑΡ. δ80 

[16. 16 Οφβοδιοδία ἀὸν ΗΘ] ρθη ον ἤθη Νουθη Τδβιαηθηῖδ οαϊπονίοη τ ὴ 
Ἑάυδτὰ ΒΒυδ8Β. 206 Αὐϑζαῦθ. Βγδυπϑοιποῖσ, 1868. 8νο. 

Τοΐδ νγοσκ ἄθϑογνοβ ἴο ὉΘ τηθῃιοηθδὰ ἕπῃ (Πΐδ8 ρ͵δεοθ, οἢ διοοιηΐ οὗὁἩ 86 ραΐῃβ ἴδκθη ἴῃ ἀεβοσ υἱπρ, 
{Π6 οὐ οπ5 οὗ ἴΠ9 αἀτθοκ Νον Ταοβίδιηθηϊ, ἀηὰ (μ6 ἰοχὶδ Ὡς ἢ [ΠΟῪ Τοδροο γ ΕΥ̓ ξοπίδίη. 60 

899---419, ΤΏ ποίίςο8 οὗ [Π0 δηοίθηϊ νϑγδίοῃδ σὰ 8150 ὑδεῦλ]. Οὗ ΜΝ 869 οὐϊιίουϑ ποι ορὰ 
ἢ ΩΝ " ΔΡροασοὰ ὑσίοσ ἰο 1780, ουδβ δίδίοδ ἐμδὶ 212 ἃγὸ ἱπ δ ΟὟΤΏ Ῥοδϑϑββίοῃ. 

. ὩΟΐ6, 



6760 Ἡδοὗνοιο Βίδ[ο. 

[16. Αὐ Αδοουπὲ οὗὨ ἴδε Ῥεϊηιοὰ Τοχὶ οἵ (με ἀτοοκ Νεν Τεβίδσηθηξ, σε Ἐ-- 
ΤΔΆΓΚΒ οἡ ἰΐ8 τονϊβίοῃ οὐ Οτιοαὶ Ῥυϊποῖρὶθβ. ΒΥ ϑαπιυοὶ Ῥυίάθσυχ Ἐπ παξισαι 
11,.Ὁ. Ιμομάοῃ, 1864. 8νο.} 

ἙἘΝΤΙΒΕ ΤΕΧΤΒ ΑΝῸ ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΙΒΙῈ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ῬΒΙΝΟΙΡΑΙ, ἘΘΙΤΙΟΝΒ ΟΥ ΤΗΝ ΒΕΒΕΒΕΒῊῪ ΒΙΒῚ, 

ΒΙΒΗΟΡ ὙΆΣΤΟΝ᾿, Οαγρζον", δηὰ ραγ συ Αγ 1.6 Τοπρ, δανα ἰσχοδέθα δὲ γστεσ 
Ἰοηρίδ οἡ {μα ναγίουβ δαϊτίοηβ οὗ (Ὡς ΗΠ οΌτονν ϑογιρίαγοθ. Τθοδα δανα θοῦ αἀἴνμλεῖ 
Ὁγ δε Βοββὶ, δῃὰ οἴβοσγβ, ἰηΐο Μαβογοῖϊο δηά Νου- Μαβογοίίς θα] 0η5,---α ἀἰδιίηεῖχε 
ὙΠΟ σδηποῖ Ὀ6 ΠΙΠΥ σαττὶθα ουΐ, 88 81} αν βργυηρ ἴγομῃμ Μαβογοῖς οορίθς. ἰὼ 
[Π6 ῃγοϑοηΐ βοοίίοῃ, τ. Μ,4590}}}8 ἱπιρτονϑὰ οἀϊίοη οὗ 1,6 Ἰκοησ᾽βΒ ΒΙ] οί οβ ϑὅ3ετγι' 
}ι88 Ὀδθη οἰ ον 90]. ὍΤδδ νϑγιοῦβ ἱΠΊ ΡΥ β8:οἢ8 οὗ {86 Ἡοῦτονν ΒΙΡΙῈ ΤΠΔΥ ἰκ 
ἀϊνϊ δὰ ἱπίο [186 ἔουγν [Ὁ] ονηρ ο]48868, ν]Ζ. 

(1.) Ἑαϊώομοβ Ῥσϊποῖρθβ, οσ ἴῃοβα ἄγβί ρυϊηίβα.. 
(2.) Ἑάιείομο8 Ῥυιπιαγῖθο, ΟΣ 1βοβα τοὶ μανα ὈΘΘῺ δἀορίοα 88 86 8865 οἔὗἉ ευῦ- 

δοαυθηΐ ἱπ ΡΥ ΒΒΙΟΏ8. 
(8.) Ἑαϊοπβ, {86 ἰαχὲ οὗἁὨ Ὑδο ἢ 18 δοουϊηραπίοα πὴ ἢ ΒΑΡ ἰηἰοαὶ ΟΟσωπ  ΘῺ ξΑσΊεσ. 
( Ἑαϊίοιβ, τ ἰοῦ 8.Θ ΓΒ μ6α τι} γι θο8] Αρρασζαΐαδ. 

ὃ 1. ΕΡΙΤΙΟΝΕΒ. ΡΕΙΝΟΙΡΕΒ. 

1. Ῥπβαϊοχίυτῃ ΗΘ ΌτΑΙ οι, συπὶ σοιμμσηθηΐατῖο ΚΊΜΟηπ. ΑὩποΟ 297 (1477). 4.4 
ΤΟ 3γεὶ ὑγϊηϊθά Ὀοοκ οὗ {πο Ηοῦτον Β᾽0]6.4 Ιὲ ἴ8 οὗἨ οχίσγεπιθ σασὶ ἐν, δπᾶ ἰβ γι ϊζοὰ (ριο- 

ὉΔΌΪ δἱ Βοίοριῃδ) νὴ ἃ βάπᾶγο ἩΘΌΓΘΥ ἴγρο, δρργοδοβίηρ παὶ οὗ {86 ἀοττηδιη δενεα. Τὶν 
ἴοχί ἰ8 τς Βοαΐὶ ροϊηῖδ, ὁχοθρὶ ἴῃ {86 ΤΌΌΓ ἢγβὺ Ὁ881Π|8, τ ΠΟ ἀγ6 οἰ τ ΒΙΪγ ροϊη θα. ΤῊς εοα- 
Το Ὠ(ΔΓΥ οὗ ΒΔΌὶ ΚΊ ΠΟ 18 δα )οϊηθὰ [0 ΘΟ ἢ νογβα οὗ (86 ἰοχὶ ἴῃ 186 γαυἱηἰς 8] σμαγϑείου, δδὲ 
δ πιθοῦ τῆοσγο οοπιρὶοῖα [880 ἴῃ {Π6 δυδοαυομὶ οα Π]0η8, 88 ἰδ οοη 8109 8}} (Πο086 ἜΣ ΕΞ τὰ διεὰ 
ὝΘΓΟ δίϊογνγασγάβ οπιϊ θὰ, 85. Ὀοΐὶπρ ΒοΒ.}16 ἰο ΟἸσδι δαὶ γ. Ῥτχοῖ. δδθη βἰδίθϑ  1ξ ἰδ ἰποοῖ- 
ΤΟΟῚΥ ῥγιπιθά, δὰ ἐμαὶ 18:6 τηδίγοβ θα 018 ἃγὸ ἱπέγοἀποθα οὐ ομλἱ ἰοὰ δὶ (86 ρίοαδαγε οἵ ἰδὲ 
οὐΐογα. 

[Ὡ. Ῥεπίδίθυσδυθϑ ΗἩΘΌγδίουβ. Βοποηΐς, 1482. ΕὉΪ. 
ΤῊΪ8 ἰδ δβαίὰ ἴο Ὧθ ἃ ΤΕΠΙΔΙΚΔΌΪΥ οοττοοῖΐ οὐ οη. ὙΤὨΘ σόνγαὶ ροϊμίϑ ἃ. Ἔχ ρσοδϑοά, 

(5. Ῥτορβοῖρο ρυΐοσοϑδ οἱ ροβϑίδσίοσεδ. σὰπὶ σοπλπιθηϊασίο Κίμηος!. ϑοποϊηϊ, 1486 
ΕἘροὶ]. 2 τομ.} 

4, Ουΐϊηαυς Μερη]οῦ ουπὶ Οοτηπ. ϑδγοῖὶ, ἄο. [Βοποῃίϑ, 1482] ΕὉ].1 
ὅ. Ουΐπαυο ΜορΊ ΠΟΙ. ϑϑοποίηϊὶ οὐ Οαβδὶ:, 1486. 410. 

[6. Ηαρίορταρβα. Νεδροὶ!, 1487. 4ϊο. 
ΤΠῈν γιίομδ οοπίδὶῃ 86 ὙΠ0]6 οὗἩ (0 Ηοῦγχονν ΒίΌ]6, τυ ἢ ΔΒ ὙΘΓΥ͂ δΟῸῚ ΑΙΣ μεϊβίδὲ 

πη ΘΑ ]γ. 

1 Ῥγοϊθροπι. οδρ. ἷν. 86 ΒΙὈ]οττιπὶ Βα Ὶ ΠοηΣ 5 ργροοὶ ρα δ. 
3 Οττοδ β΄βδοσα, ῥβδσδ ὶ. οδρ. 9. Ρῃ. 887.---428. 
δ ΒΙ]οίΒθοα ϑὅδογα, ροδὲ ὅδοοῦὶ 15 Ἰοπρ οἱ Ο. Ε. Βοοστιοσγὶ ἱξογαῖιδ οὔταβ ογάΐηθ ἀϊβροειδ, 

οἰπθηᾶδῖδ, δαρρ]οῖα, σοπτἰπυδία δὺ Απάγθα ἀοιεοῦ Μαβοῖ, δ], 41ο. 1778---85---90. 4 τοῖς, 
ὙΠ 1} Βαρρίαπιοηῖ. ΤΠ δοοουηῖΐ οὗ ΗἩΘΌΓΤΘΥ οἱ 0}8 18 ἱπ (Π6 γβί γοϊυσηθ, ΡΡ. 1---186. 331--434 
ες Βυγο᾿ϑ ΒΙΒΠ) οσταρμῖθ Τπδίσγυςίίνα, ἴοηι. ἱ. (Ρτὶ8 1768), αηὰ Βγπηοί Β Μαπυοὶ ἀπ 1ωἰθγαῖγο, εἰ 
ἀ6 Ἰ᾽Απιδίοιγ ἀ6 1 ἰντο8 (δ νοΐβ. ὅνο. Ῥασὶϑ 1842, 41} οαὰϊΐ.), ἢδνθ 8180 Ὀθθὴ Ἴοοῃβαϊ δὰ οὐσἃ- 
δἰομδιγ. [6 Ἐοβϑϑβὶ ἰδ (80 δι ς ΒΟΥ Ὑ οα ἩΒοπὶ ἴΠ6 οἀϊΐον δ 88 τεϊ θὰ δ8 ἴο {Π|6 ΘΑΥΙῪ δαἀϊιϊοῃα 

4« [118 48 θη ἱποοσσθοῖ ὺ δυρροδοᾶ ἴο Ὀ6 (6 βτεὶ ὑγιηϊοᾶὰ Ἡθῦσγον ὈοοΚ ; Ὀιὶ λό Ἠοεΐ 
βῃονοα ἰῃ Βἷ8 “6 Ηρῦγαϊο Ἵν ΡΒ18 οτἱχίπο δὸ Ὀγίπλ1 118᾽ (Ράστηὴὰ 1770), ἡ. 7., τ8δὲ τὲ 
Οὐοτπλ6 ἢ οἡ Φοῦ ὈὉγ Εδνὶ ἴον, τ 6 βοῃ οἵ ἀογβῆοη (1066), νγ88 σοστηρ οἰθὰ δὲ δὴ εδηϊοῖ 
Ῥογίοὰ ἱπ ὑπὸ β8πι|6 Ὑϑᾶρ (ἴΠ6 οὴθ δἱ (6 οπὰ οἵ Μαν, δηὰ [6 οἵβεγ δὶ (86 Ὀορι ηῃίης οἵ ὅερ- 
[δι 6Γ); δηὰ ἱπ 18 “6 Τγρορτδρϊὰ Ηθοῦτο- ευγαγοηδὶ Οοσηπιθηϊδγ9 Ηϊδιοσγίςυ" (Ετ- 
Ἰδῆχοη 1781}, δ6 δῃονοὰ ἐδδὶ Αὐγδῆδπη Βθη ΟΠαδ) αι μ8α ῥγπιθὰ δὲ Μαπίυδ δὰ Ἐργγαγα, ἰὼ 
1470, ραγί οὗ 1π6 Αὐ δ Τυχπι οὗ ΔΌΌδΠυ Αδῇοῦ ; δὰ δι}}} θαγ] ον (1478) δγοὶ 8 (ΟΠ; Ι Δ 
ο ἴδ Ροκίδίδυοι δὰ δρροαγϑὰ. 



Ἡδεὗγεισ Βὲἰδῖος. Ὁ7] 

7. ΒΙ0]14 Ἡορσαῖσα, σαπὶ ρυποῖῖδ. ϑοποίηϊ, 1488. ἘοΙΐΟ. 
ΤΏ ἢγϑι οἀϊτίοη οὗὨ [6 ἐπέϊγε Ἡδεῦγεισ Βέδίε οὐοῦ ῥυἱηϊοὰ. [18 δὲ ργϑδβοῃξ οἵ δυςΐ οχίγεϊηθ 

χειτὶίν, [Π80 ΟὨΪΥ πίη6 οΥ ἴδῃ οορίθδ οὗ 1ΐ δτὸ Κπονῃ ἴ0 ὃ6 'ῃ ὀχὶβίθῃςθ. Οηθ οἵ ἰἴ)686 8 ἰπ (118 
ἸΣΌΣΔΥΥ οἵ Επχοίῖον ΟΟἸ]ορκ6, Οχίοσά. Αἱ [Π6 οπὰ οἴ {π6 Ῥοηϊδίθαο ἔπ οΓΘ ἰ8 ἃ ἰἸοηρ; Ηοῦτγεν βαὺ- 
δαυῖριίοη, ἱπαϊοδιίηρσ ἴΠ6 παπιὸ οὗ π9 οἀϊῖοῦ (Αὐγάπδ Βοη ΟΗΑσΙΜ), [86 Ρΐδοθ ἤθγο ἰδ νγὰ98 
ῬΕΙΠΤΡΗΙ πα 186 ἀδῖα οὗ {δ οἀϊίοη. ΤὨΐδ ὙΟΓΥ͂ ΒΟΑΤΟΘ ψ ΪΠ16 σΟὨΒὶδί8, δοσογαΐϊηρ ἰο Μαβος, οἵ 
78 (ὑπ. Βτυποί βεγ8 ὑπ) [Ο]108, αῤῥθ αι ὙΠ0Ὸ ροΐπιϑ δηὰ δοοοηΐβ, δΔηα 8180 ἢ δἰ ζηδίιγοβ ἀπά 

σπῖτοδννογάβ. Τα ἐπ ε4] Ἰοίίογβ οὔ οαοἢ ὈΟΟΚ δΓὸ ἰδῦζοῦγ πὴ ἴδ6 οἴδοτθ, δη ὦ ἀγὸ οτπδτηθηϊοα, 
7Τῦτ. Κ οπηϊςοῖι! βἰδίαβ ἐπδὲ ἴβογο δσὸ ποῖ ἔδινοσ (δὴ ἵποῖνο ἰΒβουδδηά σογῦα] αἱ θγθη ο 8 Ὀεΐνγθ 
1τὴλ 15 οὐϊίοη δηὰ ἰδδὶ οἵ ὕδλη ἀδγ Ηοορμὲ; 8 δδϑοσίίου 8 ασυοδιίοποά ὉγῪ Μδβοῦ, Νὸ ἀουδὲ 
{δῖ Κοπηίςοιίς ἱποϊυάοὰ ἰῃ ἷ5 οδἰἑπιδίο ὀυθὴ [86 5:8] 16 δὶ εἰνημο ἱῃ ΟΣ ΒΟ γον. ΤΠ τὸ- 
ΒΘΆΥΟΒ 685 οὗ Ὁ] 164] οσεἶο8 αν ηοΐ δυοοορραρά ἴῃ διδοῦσι πἰπρ ὙΠδὲ ΠΙΔΠ ΒΟΥ ΡΙδ Ὑ6ΓΘ υδοὰ [ῸΓ 
{Π|9 Ηδεῦτον ΒΙ0]6. [ἐ 18, βοτσονοσ, δοκηον)ϊοά οὰ [μδὲ (686 ΨΟΓΥ͂ δποίοης ΘΠ 00} ΔΥῸ ἐ40Δ8] ἰπ 
ΨΔ4]01.6 ἴο Σ᾿] ΔΗ ΒΟΥ Ρί8 οὗ [Π6 ΒΆΓΩ1Θ δΧΘ. 

8. 2. ΕΣΟΙΤΙΟΝΕΒ ΡΕΙΜΑΒΙΣΕ, ΟΝ ΤΗΟΒΕ ὝΗΙΟΗ ἨΑΥΕ ΒΕῈΝ ΑΡΟΡΤΕῈΡ ΑΒ ΤΗΒ ΒΑΒΕΒ ΟΥ̓ 
ΒΌΒΒΕΟΌΕΝΤ ΓΜΡΕΕΒΒΙΟΝΒ. 

1. ΒΙΌ114 Ηοῦταδϊοα, ϑνο. Βυῖχὶθ, 1494. 
ΤΕ Ϊΐδ οὐϊιίοη νγᾶ8 οοπὰ υοιοα ὈῪ ΟἜΕΒΟΝ, [86 δοη οἵ δὶ Μοδοβ. 11 ἷἰθ 4180 οὗὕἁἩ δχίγοπηδ ταγὶἐν, 

απὰ ἰδ Ὀγὶπιοά ἰῃ Ἰοηρς ᾿ἴη68, Θχοθρὶ ρϑτῦ οἵ (1:6 Ῥβαῖ πη, Ὑ ἰςἢ 5 ἰη ἔτσο σο]υΠ8. ΤΏ ᾿ἸάοηιςοΔ] 
σΖοΡν οὐ (5 οὐϊίοη, ἔγοπι πο Γυ πον τηδάθ ἢΐ8 ἀθγτηδῃ ἰγαηβίδίϊοη, 8 δαί ἴο Ὀ6 ργοϑογνο ἴῃ 
(16 ΒοΥδὶ {ὑἰΌτΑΥΥ δἱ Βουη. ΤὨΪΐ8 οἰ οη 88 ἔπ Ὀαβί8 οὗ, 1. Τῇο Ἡοῦτον Τοχὶ οἵ (Π6 (οπι- 
ῬΙιαἰοηβίδη Ῥοϊγρίοιι; 2. Βοπιδογρβ ἥγεὶ ἘΔΌὈΙ ΠΙο8] ΒΙΌ]6, Ὑεπίοθ, 1517, ἴῃ 4. νοἱβ. (ο]ο; 83. 
7)απὶεὶ Βοπιθοτ Β 4ἰο. Ηθῦτονν ΒίΌ]6, γεηΐςο, 1818; 4. Ηἰ8 δεεοοπά Ηθυγον ΒΙΌ]ς, 410. Υ εηϊςο, 
1521; δηᾶ, ὅ. Βευαϑιίδη Μυηϑίογ᾽ Β Ηοῦγον ΒΙΌ]6, Β451}, 1686, ἴῃ 2 νοἱβ. 410. 

2. Αποῖδογ ΡΘΔΙΣ οὐἀϊιίου 15 [86 ΒΙΌ]16 ΗΠ Όγχαϊοα Βοιθογρίαηδ Π. ἔο]1ο, Υ δηΐοο, 
1δ25, 1δ206, 1Ὁ]10. 

ΤὨΐδ νδϑ οὐϊοὰ Ὁγ ΒδΌΝϊ ὕΔοοῦ Βοὴ ΟἜΑσΙμ, τὸ πιδὰ (δ6 τορυϊδίίοη οὗ Ὀοΐῃρ; Ῥτοίοπηα! Υ 
Ἰεαγηοά ἰπ ἴ[Π6 Μάβοσα, δπὰ οἵἴποσ ὈΓΔΏ 68 οὗ ον ἢ γα! το. ΗΔ ροϊηϊοὰ ἴδΠ0 ἴοχὲὶ δοοογάϊηρ 
ἴο 80 Μαδοτγοίὶς βγδείθῃῃΗ. ΤὨΐ8 οἀϊιίοι ἰ8 (16 ὈΔΒ᾽5 οὗ 811 (Π6 πηοάδχτι ροἰηϊθά οΟρΐΘ8. 

8 8. ΕΌΙΤΙΟΝΒ ΟΥ ΤῊΒ ΗΕΒΒΕῪ ΒΙΒΙΒ ΠἼΤΗ ΒΑΒΒΙΚΙΟΑΙ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΙΕΒ. 

Β6β: 469 {6 ΒΙΌ]14 ΒΑΡ ηἶσα 1. οἱ 11, δῦ πιοηοηθα, 778 ΠΊΔΥ ποίΐοα ἴῃ [818 6858 
1Π6 ἴῃτϑο [Ὁ] ονσίηρ οἰ ΟΠ ; ΥἱἹἱΖ. 

1. ΒΙΙ 6 Ηδοῦτγαϊοα οὐπὶ υἰγβαὰθ ἴδϑοσα, ΤἌγριπι, ΠΘοΠΟἢ ΟΟμητηοηἰδΥ 8 ΒΔ Ὁ- 
Ὀίπογαπι, βίυϊο οἵ ουὐπὶ ῥσγϑίδιίομο Ε. ὅδοοῦ Ε΄. ΟΒδ) μα, Ὑ ΘΠ ΘΕ 18, 1647 .---1649, 
4 τοχηἷβ 'ῃ 2 νοΪβ. ζΌ 110. 

ΤῊΪΐ8 ἰ6 (80 δοοοπὰ οἵ ἘΔΌΌΝϊ ὕδοοῦ Βοῃ ΟΠ Δ᾽ πὶ 8 οὐ 008; δηὰᾶ, δοοοτάϊηρ ἰο Μ. Βγαποῖ, ἰ8 
Ργοίογαῖο ἴἤο ἴπ6 ῥγϑοθάϊῃ ζ, 88 Ὑ611 85 ἴ0 δποί μοῦ οἀϊζίοι ἀχϑουϊοὰ ἱῃ 1668, ἴγοα [6 ῥγθδβ 
οὗ Ῥαηΐοὶ ΒοιθογΩ. 

2. ΒΙι0]14 Ηφῦγεθα, οὐπὶ αἰτδαὰο Μδϑοτα οἱ Τάσρααι, [δηλ οὰπὶ ΘΟπιλ ἢ 8.119 ΒΔ Ὁ- 
Ὀϊποταπι, βία ἀἶο ΦοΒδηπὶβ Βυχίογαϊ, ραίγὶϑ ; αἀ)οοίδ 68ὲ οὐ υϑάδηι ΤΊ ογῖδ8, βὶγϑ οοση- 
τηθηϊαγίυ5 ΝΜ αβογοϊζίοσυβ. ΒΒ δϑίοξο, 1618, 1619, 1620, 4 τομλ!Β ἰῃ 2 νοἱβ. [0] 10. 

Ταῖϑ στοδὶ ὑσοτκ νγὯ8 οχϑοαίοα δἱ (89 ΘΧρθῃϑ6 οὗ 1,ονεί8 Καὶ οηΐρ᾽, δ ορα]οηῦ ὈΟΟΚ86116γ δἱ Βδ4]6 : 
οἢ δεοουηΐ οὗ {πὴ6 δά είοηδὶ πιδίίοσῦ τΒΙΟἢ ἐξ σοηίδίηβ, ἰΐ 18 Ὠο] ἃ ἴῃ ἱ οβίθεπι ὈῪ ΗΘΌΓΘΝ 
ΒΟΠΟΪ ΑΓΒ, ΤΏΔΩΥ οὗ ὙΒΟτΩ ργοίον ἱΐ ἴὸ [Π6 Ηοῦτον ΒῚΌ0165 ργ θὰ Ὁγν Βοιηῦοσζ. Βαχίογε᾽  Βἰ 0] 18 
ἙδΌὈϊηὶςδ οοηΐαΐπϑ [86 σομητηθηϊασίοϑ οὗ ἰμ6 σοοἰουταῖοα ον δὴ ΕΔΌθί 8, Φδσγοὶ, Αὔθη ΕΖΙβ, 
ΚΙπιοδὶ, ϑνὶ Βα ἀογβοη, απὰ βδαδάΐαθ Ηδρσδοη. Απ ρροπαϊχ ἰβ διι]οϊ πὰ, οοῃταὶηΐπρ, Ὀ05 
δἰάο5 16 Φογυβδὶ πὶ Ταγζύπι, {π6 χτοδὶ Μίβοσδ οοιτοοϊοα δηὰ διηθηάθα ὮὈγΥ Βαυχίογ, (9 ναγίουϑ 
Ἰεςείοηβ οὗἩ 1π6 ἘδΌδϊ8 Βοη Αϑοθμθῦ δπά βοὴ Ναρ 8]. Βυχίογ 4180 δῃποχϑὰ {ἢ ροὶπίβ ἰο (810 
Ομ δΙ άθα ρδυδρῆγαδο, Τῃο 7 δεγίαϑ ρυ δ] δοὰ ΟΥ̓ Βυχίοτγί, ἰὰ 1020, νδα ἱπίθηἀοὰ ἴο ἰ] αϑέγαῖα [ἢ0 
Μίδϑοσα δῃηὰ οἴδοσ δ αἱ οὴ5 ἴο μἷ8β χγοδὶ Β10]6, 

8. ΒΙ0114 Ηοῦγαϊοα Μαρηα ΒαΌὈϊηἶοα. Αἰιτηβιοϊοάδπι 1724---27. 4 γο]59. {0]10. 
“Τῇ 18 ΠΒΟΠΕΤΘΒΒΗΣ (Πα τιοϑὲ οορίουβ δπά πιοϑὲ ν᾽ Δ 06 οὗ 4}} (86 ΒΔΌΙΪο 4] ΒΒ ὉΪ68, πὰ 

88 οὐϊξοὰ Ὁ Μοδϑεβ Ββϑη δίπιθοῃ οὔ Ἐτδηκίογι. 11 ἰδ ἐουμάοαά προη ἴμ6 Βοπιῦογς οἀϊτίοηβ, δηὰ 
οοηἰδίπα ποῖ ΟὨΪΥῪ μοὶ οοηϊθηΐδ, θὰ 4150 ἴμοδ6 οὗ Βαχίογ᾽ β, ἢ δαάϊιίοπ αὶ σοηδυκϑ ὉῪ [89 
εὐϊίος, Β.Ὁ]. ϑυδδοχ. νοὶ]. ἱ, μαζί ἰϊ. Ρ.. 188. [πὶ Ῥῃ. 189---195. (Ποτο 18 ἃ οορίουβ δῃὰ πίθοις 
ὉΠ] ταρῖοαὶ ἀςϑοσί ρου οὗὨ (18 οἀϊ(ίοι, 

84, ῬΕΙΝΟΙΡΑΣ, ΕἸΣΙΤΙΟΝΒ ΟΥ ΤῊΣ ΗΣΒΒΕῊ ΒΙΒΙΕ, ἹΝΟΣΌΘΙΝΟ ΤῊΟΒῈ ὙΠῊ 
ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΝΌΤΕΒ ΑΝῸ ΔΡΡΑΒΑΤΌΒ. 

1, Το γε οὐ ίοη οὗ 86 Ηεῦσον ΒΊΌ]6, ρεϊηϊο ἃ Ὁγ Βοιροῦρ, διὰ εἀϊοὰ ὮΥ 



612 Ἡδεΐτειο Βιδίσε. 

ΕΠῚῚχ ῬβαΆτεκβιβ, (ἡ εηΐςο, 1617,) οοηἰδῖπδ 86 νατίουϑ Ἰοοϊΐομθ οὗ ἔδεε Ε"βϑίοττι ιν 
ΔΥ ὀβίογη γϑοθηβίοῃβ , Ἡοἶ ΔΓΟ 8|50 ἴο 6 ουπὰ ἰῃ Βαχίοτ 8 ΒΙΌ]16 ΒΑ ΌιΩ. 

Ω, 1}}10114 ΗφθὈτγαϊεδ, ουτὰ [,αἰϊπ8 ᾽ ογϑίοηθ ϑοδϑεδηὶ ΜΌΝΕΈΤΕΗΙ. 6511 5 1534, 
1535. 22). νοΐβ, [Ὁ]͵ο. 
ΤῊΘ Ηοῦτενν ΕΥ̓Ρ6 οΥ̓ {πὲ58 οαἰζίοι Γοβοπι Ὁ]68 (86 οἰαγδοίογα οὗ 16 ἀοτπηδη (96: ἔδε 1.6: 

νογβίοη οὔ Μυπβίοῦ ἰ8 ρἰδεθὰ ὃν ἴΠ6 546 οἵ {π6ὸ Ηοῦτονν ίεχι.Ό. ΤΒουρὮ μ6 οὐξῖοῦ Βδ' ὅκα 
ἐπάϊςφιοὰ τηδὲ πιδηυϑογρίβ Βο υδοὰ, ΒΘ 18 δαρροδεά ἴο μανο ἔοστηϑὰ δὶβ ἰαχὶ Ὡροῦ πὸ οὐἴταν 
ῥγϊηϊοα δὲ Βγεβεία ἰῃ 1494, οὐ (86 δὲ}}} πιοσα δασὶ γ οὔθ οὗ 1188. Ηἰΐδ ρὈγοϊεροίποπδ οουέδλιπ πατκα 
56] οὐ εἰσαὶ πιδίίοῦ : δὰ Πὲβ8 ποί68 δ΄γὰὸ δ} )οϊποὰ ἴο δδοῖ; οὔἰδρίοσ. ΤῊ]18 18 ἴη6 ἅἄτγες δάϊτοαι αἵ 
ἐμ Ηεὔτεν δ οτὼὰς ῥγϊπϊθὰ ἐκ ὀγιθδην. [ἢ 1δ86 ἀρροδτιοὰ δ᾽ πηϑιετ 5 Ἡοῦτον ΒΙΌ]6 πιβοῖ 2 

ἴῃ ΓΔ Π 514. 10η. 

8. Ηφρτγαϊοοτυσα ΒΙ]ογαπι Ν᾽ εὐογῖβ ΓΤ οβίαπγθπὶὶ [,δἰἴπ Τηἰογργοίδειο, ορογὰ οὗσαε 
Χαπιῖ5 Ρασηϊηὶ, Ἰωυοθηβίδ: παῆς σψογὸ Βοηθῆϊει! Ατῖ Μοηϊδηΐ, Ηιβρβδϑεωσες, 
ΕΥδηεἰδοὶ ΒΡ Ι ηρὶ!, ΑἸποίδπὶ, ἀυϊάοῃ!β8 οὐ ΝΊοοΪαι ΕΣ οἰοσατα Βοάοσιδηογατι 
{ναΐγαιη οΟἸ]αῖο βιυάϊο, δὰ ΗδφΌτγαϊεδαι ἀἸοι!ο 6 πὶ Αἰ σοη δϑιπ δ ἐχροῖιδα. (τες. 
ῬΙ]απιηυα Αηΐπογρίς ὀχουάοθεῖ, 1671. ΕἾ]1ο. 
ΤῊ 6 (Π6 ται οἀϊτίοι ὁχοουϊοα ΌὉγ ῬΙαπῦπῃ, δηὰ ἰᾳ τορυϊϑὰ ἴο Ὅθ (0 τηοαδξ οοσσοεξ : αὶ Ὀς. 

ΜΙ δϑοῖ δἰδίοβ (μα (Π6 τοδάϊπρ ἴῃ θη, 111. 1ὅ. 16 Κα βεα ὉΥ βυδειταϊϊηκς ἴπὸ ἐδηϊτειῖτα Ῥστοῦδαπξ 
2. “ἦε, ἴογ {116 πηδϑοῦ 6 ργοηοῦῃ ἐδη δο ἴο τδ|κθ ἰδ ἄστοο 18 ([Π6 τοδάϊΐῃρ ἔρϑα, δῆς, οἵ τὸν 
τη γα μαῖα, ἰῃ οτάογ ἴο βαυρροτὶ ἴῃ6 δίαΣ οἰ δίΣΥ οὗ [86 τηοάοτῃ ἐδυγοῦ οὗ Βοπλα : ἔδπ σίτὶ 

1116 ΠοποιΓ οὗἁ ὀγμέεέπο ἐλ ϑεγρεπί᾽ε ἀεαά ἰο ("6 Ὑ͵γχίη ΜΑΓΥ ἱποίεδὰ οὗ οδυ5 ΟΒειοὶ. (Βὲ 
βδογα, νο], ἱ. ραγὶ ἱ. Ὁ. 18.) Γῆς Ηδῦτοινν ἰοχὲὶ 'ἰ6 [0 584Ππ|0 85 {παὶ μεϊηίθὰ ἴῃ ἴδε Αὔσψεῦρ 
Ροϊναίοιί, νιοὶ ἰ6 ἀοδουδὰ ἰῃ ϑεοςῖ, Υ. Νο. 2. ἡ: δῃὰ [86 ἱπίογ ΘΔ ΥῪ 1,δέϊη σογαίοω ἴ5 τες 
οἵ Ραμηίπυβ, οοτγοοϊθὰ Ὁγ Β. Αγίδϑ Μοπίδηυσα. 86 [,Διη νγοσάβ οογτγεβροηὰ νεῖ ἐμε Ηεῦτεν 
αὔονε ἴποπὶ; δηὰ (6 ΗΘΌΓΟΥ τοοῖϑ ᾶγὸ ρἰδοθὰ ἴῃ [Π6 πιογχίη ἰο δβαὶδὶ 88 σοδάθσ. ὙὍδὰδ ογόεοι αἵ 
πε ὈοΟΚΒ οὗ ἴΠ6 ΟΙά Τοβιδιηοηϊ δγοοϑ πὴ (ἢ (δὲ οὗὨἨ [π6 [,ατη Β᾽Ό]65, ἀπά ποῖ τ δας οὗ δὲ 
Φ4ονδ. ΤῊ Νὸν ᾿Γοδιδυιθηΐ ἰὼ Οτσθοῖ, 680 νεῖ (ἢ δὴ πιο γ ΠΟΔΓΥ [,διϊ νογδίοη, χη θα ἴῃ 15:3, 
ἐδ δα ἀοὰ ἰο (δι18 οφἀϊοη. (ΒΙὉ]. ϑυβδαχ. νοΐ. ἱ. ραγὶ ἰϊ. ῥ. 1δ8.) 

4. ΒΙ0Π1α ΗοὈγαϊοα: δογυπάθῃι [,αἰΐηδ Ιηἰογργοίδεο Χαηϊδ Ῥασηϊηὶ, ΓΤ, προσπε, 
ΤοοοπῖοΡ Βοηράϊοι Αὐὶ Μοπίδηι, Η 5ρα] οπ818 οὗ αυογαπάδηι Δ]ογαηι σοΐ!εεῖο διπάϊο, 
δὰ Ηδφοτγαδίοδιι ἀϊούϊοησπι αἰ] ρ ἢ ἐἰϑεϊτηὃ χρθηβα. Αοοοββογυηΐ οἵ δὶς οδαϊλοιιϊ [,ωἰδεὶ 
αταςὰ βοτὶρι), ααϊ νοσϑηϊαγ ΑΡΟΟΓΣΥΡΆΙ, οαπὶ ᾿ῃ δγ] Ἰη6 8 Ὁ1 ἰηἰεγρτοίϊδίίοπο 1,6 ἴ8 εχ 
Β1011}8 Οοπιρὶ υἱοηϑίθυβ ρει. Απίνογρίθ, 6χσ οβίοϊῃᾷἃ ΟὨγδιίορθοσὶ ῬΊδητει. 
1ὅ84.. Ἐοϊϊο. 
ΤῊ Ϊ5 ἰ8 [6 δοοοῃὰ οὐΐξίοπ ῥσϊη θὰ Ὁγ Ῥ]απίίη; δηὰ ἐξ 8 126 Νονν Τοδίδπιοπὶ ἔπ ατσθοῖς, δμὸ 

ὙΠ} δὰ ἱπίοΥ] ΠΘΘΓΥ νογβίοη πὰ ἃ βερᾶγαίθ {{16. “1 σδγί68 ἔγοτι 6 ὅγεῖ ἴπ βανΐηρ τμὲ το 
τοδϊηρ οἵἩὨ Οοῃ, {ϊ1. 1δ. τοδίογθά ; διὰ [86 ΔΡΟΟΓΥΡΒΑΙ ὈΟΟΚΑ ἃγὸ ὑἰδοϑὰ Ὀοῖνσθοσε ἐμ ΟἹά διὰ 
Νον Τοείδηιθηῖ. (Β|0]. ϑιιϑθοχ. νοὶ. ἱ. ραγὶ 11. ρ. 1δδ.) ὙΒοῦθ ἅγὰ οάϊουβ οὗ “δ ουιῖδηα""» 
Ἠεῦτον ΒΙ 16 (88 ἐξ 15 ζοπιπΊ ΟὨ]Υ ἰθστη ἃ) Ὀθδτίηρ 6 ἀδίεβ ὕθηονα, 1609, 1619 {Ὑσῖ ἃ βὲν 
{1119 οὨ]γ), απὰ 1,1ρ8ϊ2, 1657, 0110; Ὀπὶ {ΠΟΥ͂ ΔΓ ΟΥΟΓΥ͂ ὙΔΥῪ ἰηίοτγίοῦ ἴο Μοιηϊδλμι δ᾽ 5 δαάϊξίοπδ, θοιἃ 
ἐῃ ρμοΐπὶ οὗ ὑγρορτδρὨΐςαὶ ὀχοου(ίοη, δηὰ 4180 οὗἩ δοοῦγαβου. Μοηϊδπυδβ οὐϊίΐοσια ἀχὸ τοντὰ 
δεϊοοπηοὰ ἴον ἐδς δἰὰ το (μον Ταγη 8} ἴο Οἱ Ὁ11.8] διυἀοῃ δ. 

ὅ. ΒΙΌ]1Α βδοσα Ηθῦτεθα οογγθοῖα, οὖ οο]] αἰαὶ οὐπὶ δηιαυ βϑί στ ἜΣ θυ ]ατίδας 
ΤΑΔΉ ΒΟΥ ρ8. οὖ δοίθηυβ ᾿ργοβϑὶβΊ Ατηβίοἰοάδπι. Ὑγρίθ οἱ βυϊα 8 “Ψοϑερὰι 
ΑΛ. 166] : 1667. ϑ8νο. 

Α τατὸ οὐϊείοη οὗ ἃ τηοδὲ Ὀθδαι Ὁ} οχοουοὰ Ἡθῦτον Βὲ0]θ.Ὑ. ΤῈ ἱπιργοδδίοη οἵ 1667 ἐδ βαϊὲ 
(ο ὑ6 ἴπ4 πιοϑί οοττοοςῖ. ὅ0 ΒΙΡΉΪΥ ψ6Γγ6 {Π6 ᾿ΔΌΟΌΓΒ οὗ {Π6 ῥυαΐοσ, ΑἸὖδ5, δρργθοϊδιϑα, [μμδι εδο 
Βιδίοβ σπογαὶ οἵ ΗοΙ απ Ἴσοπέδγτοα οἢ ἷπὶ ἃ ροϊά ομαίη σῖτὰ ἃ ροϊά τϑ.8] δρροιπάδηι, 258 
τηατῖς οὗ {ποῖγ δρργουδίζοθ. Αἰδπία8 δἀορίθὰ {86 ἰεχί οὗ δου! Ομ) ἐπι οαϊξέοι, ὑεὶπιϑὰ δὲ 
γοηΐςο ἰη 1828---286; Ὀυϊ Πὲ δνοϊἀοᾷά [18 ΟΥΤΟΥΒ, δπα τοὐθοϊθά ϑονοσαὶ οἱ ἴΠ6 τοδάϊηρβ εὶς ἢ ὅσο 
Ῥοου δῦ ἴο ἔπδὲ οάϊτίου, (ον βιι Εχροδίϊογ, θυ], 1828, νοὶ]. χ ἰδ. Ρ. δ8.) 

6. ΒΙΌΪ Ηδῦγαϊοβ, οὐτὰ ποίΐ8Β ΗοὈγαϊοϊθ οἱ 1, οϊυ5 [,Α01η}8, Οχ σοοθηϑοῦρ 
δη. ἔτη. Φάβύόνθκι, ουὐπὶ ο}υ8 Ῥιϑίαϊίοπα 1μαἰϊηδ. Βϑγο]ϊηὶϊ, 1699, ἰαγχε 8το. 
ΟΓ 40. 

 Βοδϑὶ σοηβίάογβ (μῖ8 ἴο ὉΘ ὁῃ6 οὗ [6 πιοδὶ οογγοοὶ δηὰ ἱπηροσγίδηϊ οἀϊιϊοῃβ οὐ 86 Ἠεῦτεν 
ΒΙΌΪ6 ονὸγ ῥγίηϊοά, [10 ἰ8β θχίγοπιθὶ Υ δοᾶγιθ. ΤΠ δοοθηϊαπίίοη ἀρροᾶγβ (0 ὃὉθ Ἰσυ ]ασὶν 
δοσιγαῖθ. Φ80] οὶ ρα] βμ θα δποίμοῦ ϑἀϊοη οὐ [86 Ἡοῦτενν Β10]6 ἴῃ 1712 δὲ Βδηδπ, ὙΠΕΡΟΩΣ 
Ῥοϊπῖ8, ἰΏ Ἰᾶγῴα 12 πιο ; δὰ βυδ)οϊποὰ ἰο ἱξ ϑαβάθη᾽ 5 Οδίδίορσαο οἵ 2294 δβαεϊϑοὶ νϑογϑοβϑ, οοπιξδίπτος 
81} ιἰι6 ττογὰβ οσοσυγτίηρ ἰπ ἴπ6 ΟΙὰ Τοθίδιιλοης. ΤἬογα 18 Ἀῥα 8 Βειϊὶπ οἀϊοηυ οὗ ἴ6 Ηεῦτον 
ΒΙ01]6 τυὺἱ ίδουϊ ροίϊηϊδ, ἴῃ 1711, 24πιο., ἤγοπι ἴΠ 6 ργοδβ οὐ ὕδυϊοπδκὶ, το 88 ὑσγοᾶχοὰ δ βδδογί 
οὐεόρρῳ Ιε νὰ8 Ὀθριῃ ἀπάογ ἴΠ6 οἠϊύοτίαὶ σατο οὗ 8. α. ϑίδσοκϑ, δηὰ βηϊβῃϑά, ου ἷ8 ἀθδῖῃ, Ὁγ 
ΔΌΪοΟΠπα, Μαϑο τ Ργοποῦμοοβ ἐξ ἴο ὕ6 ὈΟΓΏ ι,861685 ἀπ πΟτΓ 1668. 

7. ΒΙΌΠ14 Ἡοοτγδίοα δ᾽ ρυποῖ!8, υθυϑθ 8, σαρ  ΠΌυ8, οἱ βοοιοαϊδυ8. ἰη οτγδεϊηςῖα, 
Ὡοίϊδᾳι:6 Μαβογοίασγυ, 4.85 Κτὶ οἱ ΚΟΥ͂ ἀρροϊ]δηῖ, ἰπϑίσαςία. Αἀ [ιουδαδηϊδηδπι 
οἀϊτοπϑιη βάογηδία. Αἰμδβιοὶ οάδπι οἱ {ΠΠγα]θοῦ, 1701, 5ι..Ὰ}} 8νο. 
ΤῊ ἰϑ ἀδυ8}}γ, (που ἢ ἱποογτθοῖν, οΔ]]1οὰ [,υδάδη᾽ 5 Ἠθῦτον Β016. ΤῊ τοδὶ οὐϊξος νσδβ Θεοεξο 
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ΤἩδοαιηδυιοῖς οὐ Μασγοαῖθ; ἴϑαβδάθη ττοίο ἃ ὑγοΐβοο ἰο {86 ἩοΌχονν ΠῚ ὉΪ6 ρεϊη θὰ δὲ Απιϑίοσγά δπι, 
1094, ϑὅνο,, νῆϊο δοουπάς τὶϊῃ οττοτβ ἘΠ {πὸ οαἀϊξίοη οΥ̓͂ 1701 ἰ8 ἐγθραοπῈΥ Ὀουπὰ τρ ἃ 
τποδῖ δηά δοουγαίθ οαὐϊίου οὗἩ μ0 ἀτϑοὶς Τοδίδιμθηϊ, ρχπίθα Ὀγ ὟΥ εἰδίεϊῃ δὲ Ατηδίογάδπι, 1740, ἴα. 
ΞΙΩΔ811 ὅτο. 

8. ΒΙΌ]Π 4 Ηδοδτγαῖοα, οἀοηίο Ενοσασάο ΑΝ ῈΒ Εἰοοσητ. Αιπμβιοϊοάδηι οἱ 
Ὁ] γαἼοϑοιῖ, ϑνο. 2 νοΐβ. 170ὅ. 

Α ποτῖκ οἵ δίηρυῖίαγ Ὀθδυν. Τα Ἠδοῦτον ἰοχὶ ἰ8 ὑσίηἰοὰ δον Αἰ ἢ 888 δοοοῃὰ οἀϊιίου, Ὑ1 
τὸ αγρ δὶ ποῖθϑ ροϊπίίηρ οὐἱ δ οοπίοη 8 οὗ 6δοῖ ϑθοϊίοῃ. Τὴ6 Πμδγδοίεγβ, οϑρϑοὶδ!ν 186 νονοεὶ 

οἱηἴβ, ΓΘ ὉΠΟΟΙΏΠΙΟΗΪΥ οἰοατ δηὰ αἀἰδιϊποῖ, ΑἹ (Π6 ὁπὰ, ὕδη ἀογ Ηοορμὶ Π89 ρσίνϑη [Π6 νασίουδ 
δυιϊίομϑ οοουγτίης ἴῃ ἴπο οἰ οη8 οὗὨἨὨ Βοηιθογρ, Ῥ]απεῖπ, ΑΟΔῖ88, διὰ οἴμογα Ὑδη ἀογ ΠΟΟΡ ἢ 8 

οὐϊεϊοη νγ88 γορτϊ πιὰ δὲ Τοπάοη ἰη 2 νοΐβ. ϑὅνο. 1811,1812, ἀπ τ ὑπ αἱ οὐ ἷρ οὗ Μυ. Ετου, δπὰ 
135 Ἄεχϑουϊοὰ στ τοδὶ ὑσδαΐγ, Ὁ ἰὲ 8 ἠοἱ ἕδπιοά ἴος δοσυγαςγ, { 45 4180 ὑὕὈθθῃ [86 Ὀὑδδἷ5 οὗ 
γΏΔηΥ ΘΟ 1018, 

9. Βιθϊα ΗδφΌγαϊοα οχ δἰϊααοὶ Μίδη βου ρῦ8 οὐ σοπιρ! ατΙ 1.8 ̓ πηρ τ 8818 σα οἱ Ὀα8 : 
θαι Μάαβοσὰ ἴδηι άϊ8 αὐδηὶ τηληυϑοσγίρία 4] }186116 ᾿ευγπδτυδι ΟΥοΙ8. ἀἢ ΠΟ ΤΘΥ 
τοσοοθηβῖῖη. Οὐγαὰ δα δβίυάδιο Ὁ. 9ο. Ηφηγ. ΜΙΟΜΑΕΙ 8. 1720. 2. γνοΪβ. ἰασρα 8γο. 
ὝΠΘΓΘ ΔΓΘ δ'8ο Θορἕθϑ ἰῃ 4ϊο. 

ΤῊΪδ οὐϊιίοι ἢ88 δἰνδυβ Ὀδοπ πο] ἃ ἱπ ἴἰπ6 ἱρμοαὶ οδιϊπιαϊίοη. ΤΠ ἰοχὶ 5 ῥτϊηἰοά ἴγοῦι 
Φαῦϊοηοκὶ Ηφοῦτον Β1016 (Βοε] πα, 1699); δηὰ Ἰμογὸ Ὑοσο ΤοἸ]αἰοὰ ἴον (Πἷ8 οἀϊίίοη ἔνθ πιδπῦ" 
ΔΑ τα ἴῃ 16 ᾿ἰΌταγτ οἵ Ετίυτε, δηὰ ηἰποίοθοη οὗ {πΠ6 Ὀοδῖὶ ᾿γιηϊοα δα! ἰ0η8. Α δβοϊθοοη οὗὨ γασίουβ 
τεδαϊηρβ, δπὰ ρμαγδὶο] γυή ν Ὀοιϊἢ τοδὶ δηὰ ψεγῦαὶ, ἰ8 βα δ᾽ οἰποά, ἰοχοίποῦ τὶ τἢ ὑτίοῦ ποῖθ8 οα 
(δ πιοβὶ ἀἰδέςυϊο ἰοχία οὗ ἰδ ΟἹ Τοϑίδιπθηῖ,. ΜΠ. 89]18 1.48 ρτεῆχοι Ἰεαγηθά ὑγοϊοζοῦγοπᾶ ἴ0 
158 ΘΙ 0η. 

10. ΒΙ0]1164 Ηδοῦταϊοβ, δοουγτδηΐα Μ. Ομ γιβίίϊδπο Βείκεοσιο. 1, ἰρϑίω, 172ὅ, 1799, 
1766. 8νο. 
- ὙΠ οδ6 ἃγὸ ποδί δῃὰ δοουγδαίο οἱ ἰΐοθβ. ΜΆΔΟὮ τροπίΐοη 8 δηοίποῦ οὐϊίοη ἀδιοὰ 1139, ἐπ σνατγίο, 
ἶπι ττδίο [8 Ὀσ0 8 δ8Γ6 διτδηρϑὰ δοοογάϊηρ ἴἰο ἴδ6 οτάον δαορίϑα ἴῃ ἔπ οαἀϊίοη8 οὗ {Π (ἀογηλδα 
ἐγδηϑδιϊοη οἵ (π6 Β᾿0]6, 

11. ΒΙιΡ]α ἩδΌταϊοδ βοουηάσπι δα! οηθαι Βοϊρίοδπι Εὐνογασὰϊ ΑΝ θῈΒ ἩΟΟΘΗΥ, 
φΟἸ]αι8. 8}}}8 Ὀομθ ποίε οοἀϊοίθυϑ8, πὰ ουπὶ νοσϑίοηθ [,διΐπα ϑθσδβίδηὶ ϑ 0.216]. 
᾿ρεῖα, 1740. 410. 

Α ἰοεγβΌΪν δοσατδίθ τορτίηΐ οὔ ὕδη ἀον Ἡοορ ἢ Ἶ ἰοχί, Ὀαὶ τ ὐμὰ ΨΟΥΥ͂ ἰπάϊ ἴδγθηΐ ἰννο, ντἢ 
δἀὐαϊτίοπηὶ ναγίουϑ τοδάϊηχβ Τα 1, αἰΐη νογβίομ οὐ ϑουδδιίδιι βῸ πιϊἀϊ 5 ρἰδοθὰ ὀρροδίία ἴο {116 
Ἡδῦτον ἰοχῖ, Τὸ ἴΠ6 ψΟΥΚ 8.6 ργεῆχοά, 1. Α Ρτγοίδοβ, ὈὉΥ Φ. Ο. ΟἹοάϊαδ, ντπα!οαιηρ {πὸ οαἰτἰοπ 
οΥ̓͂δῃ ἀογ Ἠοορδί δραίΐηϑβϑὲ βοῖηθ οὐ Εἴ 8] σΘ5ΌΓΟΒ; 2. ὕδη ἀογ Ἠοορ 5 ῥσοΐβοθ, 1} (6 ἰθοῖὶ- 
ΠιΟηΪδΆ οὗὨ δοπηθ οἴηΐποηΐ βοΏοἾ ΑΓΒ ἰπ ἹΔΥΟΌΣ οὗἉ δἷϑ οἀϊϊίοη ; δηιϊ, 8. ΤΏΘ ΤοϑιϊτοοηΥ δηὰ Δδιὰρ- 
τηοηΐ οὗ ἴΠ6 Ἔπεσε τα ἘδΔουΠῪ οὗὨ ϑιγαβθυγρι ἰπ ἔανουσ οὗ ϑευδϑιδη ϑ μην 8 1,61 ΤΥΊΔΏ2- 
Ἰαιϊίοθ. Μδβοι, Βι]]1οίμοοα βδεσα, ρματί ἱ. ρ. 168. 

[12. τ᾽ ΠΟ ΒΙΌ114 ΠοΌγαῖςα σαπὶ Οοτητηδηίαγίο ϑδ)οιημοηβ ΝΌΒΣΖΙ. Δίληζιιδδ, 
1742. 4ϊο. 

ΝογζΖὶ ῥὑτοραγοᾶ Ἦΐβ οὐ πἰσδὶ Ὡοΐο8 ἤοτ (ἣα ἩρῦΌτονν ΒΙΌΪ6 ἱἰπ 1036; πα οηδοατοιτοᾷ πῃ (Π6πὶ (0 
ἱπίγοήμοο βόα τονϊδίοη οὗ [Ππ6 ἰδχί, ΌῪ υϑπρ ςΟἸ]Δ0η8 οὗὁὨἨ Μϑ 5. ὅἅς., ἴο ΤαΠΊΟν 6 ΟΥΓΓΟΥΒ Τοιιηά ἰὰ 
Βοπιθεγρ᾽ 8 οἀϊοη8 δηὰ ἴῃ ἔθοβα Ὑγἱοἢ δπιδπδίοα ἔγοιῃ ἴἢθ6πι.. ΓὨΪ8 ἸδΌουΓ οὐ ΗΪ8 γεϊηδί ποά πη- 
ῥτὶπιοά 1}}} 1742, θη (86 δῦονο οαΐίΐοπ δρροασοά δ ἴ86 ὄὌὄχρϑῆβϑο οὗ ἔδρῃδεὶ () αἰ. ΤὨΘ 
Ῥτγοΐδοο οὔ ΝουΖὶ γὰ8 ἀπκπονη ἴο ἴΠ6 Θάϊΐζοτγδ; 81 δυδίσγδοϊ οὗ 1ὲ ννγδδ ψίνοῃ ὈῪ [6 Ἰξοβϑί ἰπ {86 
ΡΓΟΪοζοτ θΩΔ ἴο Βἷ5 γασίδο [,ο 0162, ἱ. ἢ. ΧΙ. 

18. ΒΙΌΪ14 ΗἩρουταϊςα, ἑ. 4. εἴπ Τ οβίαπιοηίθτι, θεὰ Ηρ ορταρὶ Οδποηΐςοὶ Υ οἰοσῖθ 
ΠΘΙΏΡΕ Τεϑίδταθηί! [,ἰὈτῖ, αἱ οἰ ρίπατίο οὔϊαπιπαπι ογα ἰορυπίατ, ἐσ ΗθΌγαϊοο ἰπ 
1μαὐπυτὰ δὰ 1 ὕδγαπι νογϑὶ, δή )οοιᾷ οὐϊίοηο γυϊσαϊᾷ Ηφουταϊοὰ οὐ 1 δυϊπὸ οὐγὰ οἱ 
διυάϊο Ιοαονϊοὶ ὉῈ ΒΙΕΙ, 6 ϑοοίοίδία ὅθβᾷ. Ὑίθημδ, 1748. 4 γνοΪβ. ϑγο. 
ΤΕδ '8 8 ἐ οὐϊέίου, πὶ 1:{}|6 Κπόυσῃ ἴῃ ἐπ 8 σουπίστ : ἰξ οοηϊδίῃδ {π6 Ηοῦτον ἰοχῖ, δὰ 

ἴννο [,Δἰΐη ἰγδπδἰ δίίοηβ, νἱζ. (89 Ὑυ καθ δ ὑσὶ πίθὰ ἴῃ 1692, δπὰ ἐἸαὶ οὗ Ασίδβ Μοπίδῃυβ. ]1 ἰ9 
ογμδιροιιθὰ ν᾿} νἱκηοίίοδ. . 

14, ΒΙ0]16 ἩΘὈταῖσδ τηϑηυ}18 δὰ ορεϊπηα8 αυλβαι οἀϊξίοπ 68 τϑοθηβὶία, δία 6 ΟΌπὶ 
“γον! ἰθοϊίομαπι αϑογοιίοδγπι ἘΚ αἰγὶ Ὀδη οὐ Καὶ “ἴηι σϑβο] υἱϊοπα δ6 Ἔχ δι] Π6. 
ἘΠ 8 ἃ Φοβαππο δϑμονιθ. Ἡδΐα, 1769: 1767. Ἐμλι το ἢονα, 1828, 8νο. 
ΤΙ βοοοπὰ οἀϊιίοη οὗ 1767 18 ἴη6 θεέ. Το τοχὶ 8 ἔγοπι (δῖ οἵ απ ἄογ Ἡοοχδς. ΤΏΘΓα ἰδ 

ἃ βιιοτί γεῖ (}} Ἠοῦτον δηὰ 1,δὲΐπιὶ [οχίςοη αἱ {π6 ϑηὰ οὐὔ Ὀοιἢ οαἀϊοη 8, νυ ἰοἢ ἤδνο ἴπΠ6 δἀἀὶ- 
(ἰοη8] πιεγιῦ οὐ Ὀεΐηρ Ῥογίδυϊα, σΑΡ, δὰ Ὁκοία]. 

, 15. ΒΙΌ]14 ΗοΌταϊοβ οὐπὶ ποι8 οὐ οἰοΐβ, οἱ Ὑοτγβίοπο [ πιὰ αἃ ποίαβ οὐ [| 685 ἔμοίδ. 
Ἀοοοάπης 1, ἰδτὶ ατϑοὶ, αὶ Πευϊογο- σδποηΐοὶ νοσδηύν, ἰῃ ("68 ΟἸ 8865 «δι γί θυ. 
Ααἴογο Οὐγοῖὶο ΕΥΑποῖβοο Ηουβιοάντ. [μιἰοι185 Ῥατίπιονιη, 1753, 4 νο 5. {0]10. 
Το ἰαχὶ οΥ̓ 1.15 οὐ ίοη 5 {παϊ οὗ απ ἀογ Ποορῖ, τ ἱτποι ροϊηίβ; δηὰ ἐπ Εἶπ 6 τηαγρῖη οὗ (ἢ 9 

Ῥεηϊδίοις Πουδίρσαπὶ 1145 δἀ ἀοὰ γαγίουιβϑ Ἰοςϊἰυπα ἴγοι [6 δαιμγίδη ει δέους, Ἠς οοἸδιοᾷ 
ΥΟΙ.ΥΙΥ͂ Χπ “Ὁ. 
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ἔνεἶνο πηαπυβογὶ ρί8, οὗ το ἢ, ΒουΤ ΟΣ, ἮΘ 8 βαϊἃ ποῖ ἴο πδῦβ πιδᾶδ 411 {8.6 τ56 16 πιΐρσ δὲ Ἐπτ᾿ 
ἄοπο. Ηουδίρσαπί δ88 4180 ῥγίπιβα ἃ ποὺ 1,ϑ[ἡπ νδγϑίοη οὗ ᾿ἷἰ8 ονῇ, Οχ ργεδαῖ τὸ οὗ διβοΐ 8 ἔξτ: 
848 ἰδ οΥ(ἰσ8] οιμθη δἰ οη8 ἀρρεαγοὰ ἴο [8 δηα γοοοπιπιοπὰ. ὙΠῸ ὕοοῖκ 18 τωοβὲ ὑεαπίπεὶτ 
τἰπιοὰ, Ὀαΐ 1.85 ποῖ αηπϑυνοσοὰ ἔπ ἰρ ἢ αχροοϊδιίοηβ {Πδὲ ογ δηϊοτία πο οὗ ἢ. (86ε Βπὼφ 

ἍΜ Αγδ 8 οὐ ἰοίβιχ οὐ ἐΐ, ἱπ ἷθ ἀἰν!ην Ἰθοίατοβ, ρατγί ἰΐ. ρρ. 101--.104. [[ροΐζαγεβ, εἀ. 1842, Ρ. 
212----218.7, δῃᾷὰ 4180 ΒἰὉ]. βυ886χ. νοὶ]. 1. ραγί ἰδ. ὑρ. 202---204.) 

16. Το ΟἹὰ Τοβίαπιοπί, Ἐπ ρ 8} πὰ Ἡθῦγον, πεῖ σοιλλσῖκβ, ΟΣ ἜΠΟ ΑΙ δηᾶ ἘΠῚ 
τηδίϊοδὶ, οἡα [ῃ6 ΗΌγον, δηὰ σογγθοῦοηβ οὗ [86 ΕΠ ρ] 18. ΒΥ ΑΒ τὰ Ββδυίογ, 101..Ὁ. 
Ιοπάοῃ, 1774. 4 νοΐϑβ. ϑνο. 
ΤΠ Ηοῦτον ἰοχί 8 τί πίοά ἴῃ Ἰοηρ 1π68 οἡ {86 Ἰε -Βαπμὰ ραᾶρο; δῃὰ ἰδ δι μβογϑεὰ Ἐπ ριεὸ 

νογβίοη οὐ Π6 τὶ σι - απ ρᾶρο, ἀϊνἀοὰ ἑηΐο ἔνο οοἸαπιηβ. ὍΤὮ6 ογ 104] ποῖθβ, νυ  οἢ ἀγὰ ταετ 
ἴον, ἀγα ρἰαςοα υπιοῦ ἴμ6 μη 88 ἰοχῦ, Ὑμ6 Ηοῦτγοιν ἰοχέ ἴ8 δοοοπιρδηϊοα πτοῦυρσμοῦς τῃ{{1} τ» 
Καογὶ δηὰ οι, Ὀπὶ 411 {π6 δοοοπίβ, ὅς. ἃτὰ οχηϊ θά, ὁχοορὶ [Π6 δίθπβοι, ΟΝ δδνγεξθ ἕο σςῚ 
οοἴοῃ, δῃά 1:6 δορἢ ραβῇυκ, ψῃῖο ἢ 18 μἰδορα δἱ [μ6 δηὰ οὗ 6δοἢ γεῦβθ ἴῃ ἔπ Β:0]6. Αἱ δε εαδ 
οὗ δας Ὀοοὶκ 18 ρίνθῃ ΔῈ Θρί]οριι6, οοῃίαἰπἰπρ᾽ ἃ ϑΌΠΙΠΔΓΥ νἱονν οὗἩ {Π0 Ὠἰβίογγ, ἱγασιϑαςίξοσεβ, ἃς, 
τοοογάβα ἱμογοὶπ. ΤῈ ΟΓΚ 18 οσῃηδπιθηΐοα ΣῈ ἃ ἐγομτβρίθοθ, τοργοβεηττρ ΝΜ οϑαβ γθϑεῖτιας 
11 [40]68 οὗὨ 16 ἰᾶὰτ ὁου Μουπὶ δἰηδὶ, δη ἔνγο 86] ΤηΔ 08 ;---ΟὯ6 οὗ ἴΠ6 ουχαιογίηρ οἵ ἰδὲ 
15γΑ ΘΙ ἴθ8, ἰῃ τς ἢ 666 ἢ βίδεοη 18 ὨΠ] ὈΘΓΘα ; δπὰ δηοίμογ οὗ ἐποὶγ βει {Ἰοπιοας 1π {86 ργοεικδὰ 
Ἰδαηὰ. Τῇ Ἰοἰἴογ- ργο88 οὐ 9 ΗδΌΓΟΥν 18 ΤΟΥΥ ὩΠΘΑΌΔΙΥ ἀϊδιγι Ὀποἃ οΥογ {Π6 Ῥδρθα; βδοῖρε ὅσ 
Ἰοηζ, δηὰ οἴμοῖβ 8ῃμοσζί; δοπ8Ὲ 8:6 Μΐάθ, δηὰ οἴμοσβ ΠΘΣΤΟΥ. Οτ βοῖὴθ βᾶρθδ ποὲ ἔδισεσ [82 
εἰ γίγ-ϑονθὴ ἤη68 ἃγὸ ογοναάρὰ ἰοροίμοῦ, Μ ἢ1]6 οἰ γβ οοηίδίη ΟἾΪΥ ἘΥΘΏΚΥ -ἔγθο. 16 οὔδες 
τοβροοίβ, Ὀσ. Α. Οἴδγκο ργοῃμουῃοοθ 1 (0 Ὀ6 Δ ΡΓΘΓΥ οοτγοοὶ πότΚ ; Ὀυΐ, Ὀοδ 68 [Β6 οστδῖδ ποιξοθά 
ὉΥ ἴ.6 οἀϊξον, Βο δά άβ, (μαὶ ἴμ0 τοδᾶδσ ν}} βηὰ {86 δβϑηΐθῃςο --- ἐβοι δλαϊέ οἐδὲξ ἐὰψ ᾿αδεῤαξιαα, 
Ἰοῖ ουἱὐ οἵ ἴπ6 Επρ 8}. ἰαχί, ἰῃ δοὺ ν. 24, (ΒΙὈ]οστ. Ὠϊςεῦ, νοὶ. ἱ. ῥ. 274.) 

17. γείυϑ Τοβίδπηθηΐαπι ΗΘὨγδίσαπι, οατη γἈγ 118 Γθο Ομ θυ8. ΕΔΙΔιὶ ΒΘπ)αιαῖηα: 
ΚΕΝπιοοτι, 5. Τ. Ρ. Οχοιὶ;, 1776, 1780. 2. νοἶΐβ. (Ὁ]1ο. 

ΤῊΐβ δριοηἰὰ νου τγδϑ ργοοθάθα ὈΥ ἔπτο ἀἰβϑοσίδιοπϑ οη (Π6 δβίδίο οἵ 6 ἨθΌτονν ἰοχὶ, μαδ- 
Ἰἰϑῃοὰ ἱπ 1758 δπὰ 1789 ; ἴδ6 οὐ͵οοῖ ΟΥ̓ τ ἷο}} ΓΔΒ ἴο Βλονν [60 ΠΘΟΘΒδΙῪ οὔ [6 δῖ δχίεηξιτε 
ςοἸ]αἰίοη οὗ Ηφῦγον πιδπυϑογίρί5 οὗἩ [π6 ΟἹ Τοβίδπγοπί 85 δὰ δἰγοδὰν ὑὕθοὴ υπάοσίδίκθη ἴοσ [89 
Οτοοῖκ πλδηθβοσρίβ οὗ (μ6 Νονν Τεβίδιηθηϊ. ΤΏΘ καρ τθλλαὲ [86 ρῥγοροβοά οοἰ]δίίοη Ὀδίηςς οπόσαὶν 
δηλ ἰθα, ἃ νογν 1 θ6γαὶ δι δου ρ.οἢ γγ88 τηδὰθ [0 ἀοίτδυ (116 Ἄχ ρθῆ86 οἵ {δ οοΟἸ]δίξου, δισουστὶ 
ου 9 Ὑ8ΟΪ6 ἴο ΠΟΑΥΥ ἰθη ἱμουβαηὰ ρουπάβ, δηὰ {πὸ Πδπι6 οὗ 1898 ΜΔ) ββϑ(Ὺ ἜΡΕ δοῦρε ῖ 
Βοδάθα {δμὸ 18ὺ οΥὨἁ Βι Ὀ8οτΊ 6 ΓΒ. ὙΆΑΓΣΙΟῸΒ ΡΘυβοὴδ ὕγΟΥΘ οπιρίοΥ δὰ Ὀοΐἢ αἱ βοὴ δηῃά δΌτσοδα ; ὑπὶ 
οΥ̓͂ (86 (οτοίμῃη ᾿ἰλαγαῖὶ (86 ρτίποὶραὶ νγᾶ8 Ῥγοίθδδοσ Βγιπβ οὗ πο {Πηϊνογεῖν οὗ Η οἸ δι αϊ, πὸ 
ποὶ οἡἱγ οοἰἰαοὰ ΗδῦγΟΥ τηϑπυβοτρίβ ἐπ (ὐεγτήδην, Ὀὰ(, απὶ (ον ἐπαὺ ρυγροβα ἰηΐο {{δ]ν ον] 
ΒΥ Ζο] απ, 16 Ὀμιδίῃ 658 οἵ οο] ]Δοη οοπίηυθα ἔτοιι 1760 ἰο 1709 ἱποϊυδῖνο, ἀπτῖτν νειεὰ 

τοα Ὁγ. Καηπίοοι μι] 8:64 ΔΠΠ. ΔΙ δὴ δοοουηὶ οὗὨ [86 Ὀγόρτοβθθ ὙΠΟ Ῥ͵ὶ]ϑ τηϑᾶθ. Ἀἴοιε 
{πδῃ εἷχ Βυπάγοα Πεῦτγονν πλϑη υϑογ ρα, δηὰ δἰ χίθοῃ τη βοτρί8 οἵὗἩ 1[Π6 ϑδαπχατὶίδη ῬΘη δίθυςβ, 
ὑόγο ἐἰβοονογοὰ ἴῃ ἀϊογοπὶ 1 γαγὶ 68 πα ΕἸ ρσίαπὰ δηὰ ὁπ 86 Οοηιποηΐ; τηδὴν οὗὨ τ Βο ἢ περ 
ὙΠΟ} οΟἸ]αὐθιὶ, ἀπά οὐ ογβ οοηϑυ δα ἴῃ ἱπιροτίδῃ! ρᾶβϑϑᾶσεβ. ὅὥδυθγαὶ ὑΘΔΓΒ ἢ ἹΥ 
αἴτον (Π|6 ςο] αὐϊοη8 ογὸ ἤη βῃοά, ὈοίοΓα 1116 τηδίογ 415 οου]ὰ Ὀ6 ἀτταηροα δηὰ ἀϊροϑέθα ἴοσ ρυδῆ- 
οαἰΐοῆ. Τηο νδυίδίϊυῃβ σιηϊαί πο ἱῃ ΠΟΑΤΙΥ δέσεη ἡμπάγεα Ὀππά 68 οὗἩ ράροῦβ, Ὀοίῃσ δέ } 
ἀϊμεϑιοα (ἰποϊυάΐηρ (6 οὐ  αἰἱοηΒ πιδάθ ὈὉγ Ῥχοίδββοῦ. Βγα 8), δῃὰ {0 ψ016 ἤθη μα 
Ὀοίηρ οοτγοοίοα Ὁ ἴΠ6 οτ χίπαὶ ςοἸ]Δἰλοη8, δηὰ ἔθη (αἰγὶ ν ἰγδηβογ θὰ ἱπίο ἐλίγιν [οὐῖο νοΐαπιος, 
116 ψοΥῖς γγὰϑ ρα [0 ρΓ688 ἴῃ 1778. ἴη 1776 16 ἤγβι νοϊι πιο οὗ Ὦσ. Κοηηϊςοι δ ἩΘΌγονν Β:δἰΦ 
γᾺ8 ἀοΠ νογοὰ ἴο ἴῃ6 ρυ]ῖς, ἀπά ἰῃ 1780 {Πμ6 βδοοπά νοϊιιπιθ. [11 ν͵ὰ8 ὑγὶπίδα δὲ 1μ6 ΟἸδσγοζμδοα 
ΓΘΒ8; Δηὰ (Π6 {7πἱνογϑι ιν οἵ Οχίογα 85 [86 Πομοὺγ οὗἁ μανίῃρ' ργοάιςθα {86 γί οὐἱ 1.8] οὐ σα 
Ἰροῦ ἃ ἰᾶγῴβ 80816, Ὀο1]) οὗὁἨ {Π6 ἀτοοὶς Τοβίδπιοηΐ δηὰ οὗἩ ἴ6 Η οῦτονγ ΒΙΌ]Θ. 
“ΤΠ ἰοχί οὗ Κοπηίοοιβ εὐ! ἴοη τ᾽ 88 ρῥτί θα ἔγοπι (μὲ οὗἨὨ ὕδη ἀθγ Ηοορπῖ, ἢ Ἡν Βὲο ἢ (Ὁ 

Ηεῦτγον, τπαδηυβογρίθ, ὑγν Καπηϊοοι δ ἀἰγοοις ἢ, ΘΓ 41} οο]]αἰθὰ, Βυῖΐ, 8ἃ8 νδγίδίοηϑ ἱπ 186 
Ῥοΐηῖϑ γογο ἀἰβγορατάθα ἴῃ {Ππ|6 οΟ]]δίϊοπ, [Π 6 ροΐηῖ8 6 Γ ποῖ δἀάθὰ ἴῃ (16 ἰοχί. Τδο νασγίους 
“Ὅδαΐη 5, 88 ἰπ (Π6 οΥ Εἰς] οά 1088 οὗἩἨ (89 ατοθοκ Τοβίδιηθηϊ, υσοσὸ ργἰπίθὰ δἱ {86 Ὀοίζοπι οὗ [86 
Ρᾶξο, ἢ τοίδγθηῃοθδ 0 86 οογγεβροπάδηϊς γοδ πη .8 οὗ ἴΠ6 ἰοχί. Ἷ (πὸ Ροηπίδίους δε ἀδν:- 
τοῦ οἵ ἰπ6 βδιδυ δη ἰοχὺ ἡγ6γὸ σπίθα ἴῃ ἃ οοἰτπγὴ ράγΆ]1οὶ ἰο (86 ΗΘΌτΓΟΥ ; δηὰ {π6 σ γίδίουϑ 
ΟὈΒΟΥΨ ΔΌ]6 ἰῃὰ {πὸ ϑαιηδγδη τηδηυϑογρίβ, Ἡ ΠΙΓὮ αἱ Η͂ΘΥ ἔγοπι 680} ΟἾΒΟΓ 88 ὙῸ611 859 86 Ἡρῶσεν, 
διὸ ἰκουνν ϑα ηοίοά, νὴ} ΣΟΌΓΘΏΘΟΩΒ [0 (Ὧ9 δειηδΓγ (δη »τίπίεὰ ἰοχ, Τὸ 815 οοἸ]δίϊοη οὗ τδῶῦ- 
Βοτρῖϑ νν88 δα ἀοιὶ ἃ οοἸ]δίίοη οὗ [89 τηοϑὲὶ ἀἰδιϊη συ! δηθα εὐξέίοπα οὗ ἴπὸ Ἡφῦτον ΒΙΌ]ς6, ἱπ {86 
ΒΆΠῚΘ ἸΠΆΠΠΘΓ 848 Ὦ οἰβίεϊ πὶ ἢ88 ποίϑά (Ππ|᾿ νυ δ 008 ΟὈΒΟγν ΔΌΪ6 ἴῃ ἴπ6 Ὀγίποὶραὶ οἀϊοῶδ οὗ ἴδ 6 
ατοοκ δείαπιθηί, Νὸοῖ ἀϊὰ Κοπηΐϊοοίἑ οσοηῆηθ 18 οΟ]]Διΐοη ἤἢο τηδηυϑογῖρμῖ8 δηὰ οἀϊίίουα, Ηθ 
ΤαγίΠοΥ σοηβίἀογοά, (πὲ δ5 {86 φιοίδεϊοῃ5 ἔγοπι [86 ατοοῖς Τοβιαπιθηὶ ἴῃ ἴΠ6 ψοτκ8 οὗ δοοϊθβῖδϑα- 
τἰ. 8] τυ 6 γ8 δῆογά δηοίθογ δοῦγσοῦ οὗὨ ναγίουβ γοϑ ἴπηρϑ, 80 86 αυοίδίίοηδ ἔγομη ἴΠ6 Ηοῦτονν ΒΙθὶο 
ἴῃ 126 νγογκϑ οὗ οειυϊδὴ ὙΓΙΔΘΙΒ ΔΥῸ [ἐκ ον" 186. δα Ὁ) 6 οῖΒ οὐὁὨἨ ΟΥΕἾΟΆ] ἱπαυίγγ. Εογ {88 ρυγροθε δὁ 
πδὰ τοοουγϑα ἴο {Π6 πιοϑὲ ἀ᾽ 5 ησυΐϊδηο διηοης {Ππ6 σα πο 8] πυτὶ ησδ, Ὀὺὶ ραγου δε τὸ [9 
'αϊηυα, {8Π6 ἐετέ οὗ ἩΒΙΟΣ 18. 88 ΒΟ οηΐ 88 [06 ΓΠἰγὰ δοπίαγν, [ἢ (180 αυοίδίίοη οὗ Βῖ8 Δαι ΒοΥ 68 
0 ἀδδίχιδίοβ ἰπθηὶ ὈΥ ΠπαΠΌογ8 ἤγοιη 1 ἴο 692, ἱποϊυάϊηρ πὰρ ἐπορο δε ὑπῳ οἀϊιίομδ, πὰ γα ηἰςδὶ 
Γῆ ρ 8, το πυμι Ό 8 86 οχρίδἰηθαὰ ἴῃ (ἢ 2 δδεγίαἐϊο Οαἰεπεν αδδ δηποχϑὰ ἰο {Π6 βοοςοὰ 
νο θ!}6, 

“4 ΓὨ189 2 δεεγίαϊο Οεπεγαϊΐα, ΟΝ ΟΟΥΤΟΒρΟΠ 8 ἰὁὸ πα τὸ οδ θὰ Τγοϊεσονεεπα ἴῃ οδεῖ 
στ τἰοα] οά  ἰο8, οοπ δ ἢ8 ποὺ ΟὨΪΥ 8 δοοοιηί οὗὨ (ἢ 6 τηδηυβοσὶ ρα δὰ οἴμοῦ δυιπογ θα οοἰ διοά 
ἴον {π|8 οἀϊείοη, Ὀϊὺ 4130 ἃ γου Ὁ οὗἩἨ 1η6 ΗφΌγον ἰοχὶ ἀἰν!ἀοα ᾿πΐο ρογοαβ, δπὰ Ὀορσίῃπίος τι 
1Π|6 ἐογτηδίίοη οὗ {π6 ΗΘΌγονν οδποη δῇεσ {πΠ6 τοίαγῃ οὗ ἴΠ|ὸ δονν8 ἔτοπι ἐἰ6 Βαυυ]οηΪβῃ οδριν ἔν. 
Τμουρὶν ἱμαυίγο5 οὗ (Βὲ8 ἀοϑογὶ ρίΐοη ὑπανοϊ Ὁ] οοηίδίη τηδίϊοτο οὗ ἀοπ 10] ἀϊδραϊδείου, ᾿μουσὰ 



Ἡεδγειο δῖε. 672 

616 ορ᾽πἰοι5 οὗ Κοριπίοοεξ μανθ Ὀθδπ ἐγ] ΘΠΕΥ αποϑέϊοηδά, δη ἃ βοπιδεϊπηθ ἡ ααρίοποῖ, πἷ8 
Ζλιρμεεγίαίϊο Οἰεποναίϊε 8 ἃ σποτκ οὐ τοδί ἱπίογοδί 0 θυοΥΎ ὈΪΌ] ἰ 8] δοροϊασ. Κοπηίοοιϊί 88 δ 
αἰ ϑοῖρὶθ οὗ Οδρϑι]υβ ὈοΪ᾿ ἱῃ τοϑροοΐ ἴο [86 ἰπίορτί οὗὨἩὨ [6 Ηοῦὗτον ἰοχί, απά ἰῃ γοϑροοΐ ἰὸ ἴὴϑ 
δρρναρὰ οἴ {πὸ ϑανρδυίίδη Ῥοηϊδίους ; Ὀχὲ δα ἀγνοϊἀοὰ {πὸ δχίγοιλο ἰηΐο νος Μογίπαβ δηά 

ουδίχαπι Ἀδὰ [8]1.η. Απὰ ἱπουρῆ ἢ ροββοδϑοὰ ποῖ 86 γα Ὀϊπὶςαὶ Ἰδασγηΐηρ οὗ ἴπ8 ἔνο Βυχ- 
ἰοτίβ, δἰ8. τποῦ 8 τόγὸ στοδίου [ΠΔη δβοόπὶθ οὐ ΗΪβ5 σοπίθιρογαγίθδ, ἃ8 Ὑ611 πῃ Ὠρίαπα 85 9ῃ ἴῃ 
Οκπιϊπροῖ, ογο τ] ηρ ἴο δ] ον. Βίδιορ Μδγβῃ 8 Ὀϊνίηἰτν 1,ϑοΐαγοβ, ρατὶ 1. ΡΡ. 1065---108. 
{Πμεοΐυγεδ οα 186 Ογἰοΐδπι, ἄς. οὗἩ ἔπ Βί 6, οἀ. 1842, ρΡ. 217---219. ΕὸΓ ἃ ψδῦσ' οοη!οῦβ δοοουηΐ 
οὗ Ὦτν. Κοαπηίϊοουβ δἀϊτίοη οὐὗ (86 Ηφῦγαενν Β10]6, δο6ὲ ἴη6 Μοπίι] νίον (Ο. 8.) νοὶ]. Ἰν. ρρ. 92 
---100.., νοὶ]. ᾿Ιχὺν. ΡΡ. 178---182.. 821 ---828,, νο]. Ιχν. Ρῃ. 121---181. 

Το Ὁγ, Κοπηϊοοῖ β ΗἨβῦγον Β]10]6, Ῥγοῖ, ἀ6 Βοβϑδὶ ρῃ Ὁ] θὰ απ ἱπιροτγίδπε βαρρ]οτηθπὶ δὲ Ῥδγπιὰ 
(1784---1787}, ἔῃ ἔραν γοϊππι68 4ο. οὗ Ῥαγία 7, οίίοπες Ῥ εἰετΐε Τερίαπιεκίϊ ; ὐ σοἢ Βὸ δα ἀοὰ 
ἔπ 1798, Εἰ “ βομο δ Οτἰ ἰςα. ΤΕΐ8 ποτ δηὰ Ὦγ. Κοπηϊςοί 5 οἀϊτίοη. ἔογτη ὁπ6 οοπιρ] εἰ δβοῖ οὔ 
οοἰϊαιομ8. ΟΥ̓ [86 ἱπιπΊ6 86 1888 οὗἩἨ νδυίοιιβ γοδἱπρϑ νι ο ἢ (Π6 οΟἸ]ΔἰίοηΒ οὗἩ Ὠγ. Καηηϊςοις δηά 
Ῥτοῖ. ἀθ Βοβδὶ δα ἱῦ, τα] εἰ τά68. ἅτ ἐπσὶσηίεαπέ; οοπϑί δες Ἰγοαυθηι οὗἩ [86 οπχίϑδίοῃ οὐ 
δααϊ(ίοπ οἵ ἃ βίο οἰ ἰῃ ἃ ποσὰ, 88 ἃ σϑυ, ἅς. “Βυΐ ἴον ἃτθ ποί βογοίογα υ86]68.ὅ.. ΑἹ] οὔ 
τη ἴδ οἰα88 σοηίγίθυ6 ρον γί} ν [0 6διδ Ὁ] δὴ [μ6 αμλεπεϊοϊέῳ οὔ {πὸ δδογεὰ ἰαχὶ ἰπ βϑηθγαὶ Ὀγ ἐμ ὶτν 
ΘΟΠΟΌΓΓΘΠΟΟ ; ὙΓΠῚ16 ἸΘῪ ΟΟΟΔΔΙΟΠΔΙΥ δἰἴογαὰ να] Δ Ὁ]9 οπιοηἀδιίοπβ οὗ [86 δδογοὰ ἰθχῖ ἴῃ βονογαδαῖ 
ἐπηρογίδπί ρὲ Βαρροχίίηρσ ὈῪ ἐποὶγ ονάθηοο (86 νἁγίοιιϑ γοδάϊπρ βϑυροδίθα Ὀγ ἴΠ6 δηςϊϑθηϊ 
ψογδίουβ ἀογίνοα ἔγοπὶ ΤΠ ΒΟΥ Ρ(δ ΟὗὨ δῃ δαγὶου ἀδίο."" (γ. Ηδ]68᾽8 Απαγβίβ οὔ ΟΠ σοποίοσυ, 
νΟ]. ἐϊ. ΌΟΟΚ ἱ, Ρ. χὶν.) [π {πὸ ἔτβε νοϊυπιο οὗ τ. Μδϑομ Β δἀϊτίοι οὗ [6 [οημ᾽8 ΒΙὈΪ οἰ θοα 

ἴδεγο 8 8 νυ δίῃ 8 Ὁ]6 οο]]θοϊίοη οἵ ναγίουβ τγοδάϊπρ πιδὰθ ἕγοτι ἔμ Μ δογείίς απά Νου - 
Μαδβογοῦς ργίμιθὰ οορίθϑ οὔ (6 Ηθῦτον Βίυ]6. 8.666 ρρ. χὶ.--οχ υ . 

18. ΒΙΌ]1α ἩδΌγαϊοα, οἰ 4 Ομ υϑιίίδπο Ἐοίπϑοοῖο οἀὐϊία, πὰπο ἄδηπο οὐπὶ γ ΑΓ} }8 
Ἰϑοιοηθυι8, οχ ἱπρθηῖ οοἀΐσυπι οορία ἃ Β. Κοπηϊοοίίο εἴ Φ. Β. Γ)6 Βοβϑὶ οοἸἸαίο- 
σαηι, οἀὐϊάογυπὶ ὅ. Ο. ΘΟΕΡΚαυΡιν οἵ ὅ. Η. Μειββνεὰα. [,1ρ8ϊ:5, 1798. ὅνο. 

Ταΐϑ ϑαϊείοη τδ8 αηἀοτίδικοη Ὁν Ὦτ. Ποράου]οΐῃ δπὰ Ῥγοίδαβοσ Μοΐβϑηποσ, ἰῃ Ἵγάθσ ἴο δο ΟΠ ΠΊ05 
ἀδίθ {ποθ ἴονεῦβ οὐ Ἡοῦτον ᾿ἰογαϊογο ΒΟ ΤΩΔΥῪ ποῖ θ6 δοΐο ἴ0 σοηϑι} [Π6 δα ροπϑῖνο νυ] απιο8 
οἵ Κοπηίϊςοἰί δηὰ Πο Ποδβαὶ. ὙΤΉΟΥ Πᾶν ϑεοϊοοθα βοπιθ οὗ [86 σδγίοιιδ γοδϊπρϑ οὐ [1|086 Ἔπιϊθηὶ 
ἙςΟἸἸδίοτβ; υυἱΐ Ῥτοίδβδου 9 δὴπ δαϑογίβ ἴπὺ (86 ἰοχί ἰδ ΨΟΓΥῪ ἱποογγοςί. ΤΌΘ ἤμπθ προ ἐοη|68 ΓΤ 
Ὀοϑυ Ὁ} δηὰ οοηνοηΐοδπὶ ὈοΟΚΘ; θαΐ ἰμο86 οἢ οοπητηοη μὴν ΔΙΘ ἡξρολαυ Ἰεχί 16. ΟΥ̓ ΔΙῸ 
ὉΠ Δ ΠΥ Ὀουπὰ ἱπ ἔνο γοϊαπιθα [π|1818 δ βοοοῃ!ᾷ ϑάϊιίοη οἵ {π|8 1]οῦγονν 1 Ὁ]0 νγᾶ8 ρα ῦ!ϑῃοὰ 
δἱ 4116, νὰ ἃ ὩΘῊ ῥσοίδοθ ὈῪ Ὦγ. Κπδρρο, δπιἰἸοὰ, Βιδίϊα Ἡδεδτναίοα οἷξπα α ΟἈγίει. Πεῖη- 
πιεοοῖο αὐ πάενι γετεπείοπὶε Ἀδαρογείϊοα, εἰπε σατιὶὶε ἰεοιοπίδι ες ἱπρεμὶ οὐσία. πιεε. 

ὰ α ,7. Κεπηϊοοίίο εἰ 1. Β. δε Κοεεὶ οοἰϊαίογεπε εαὐἰία, ομν. «1. Ο. Τοεάενεἰκὶο εἰ [. ἢ. 
Ἵγείεενετο. Ομογωνι εὐϊξοπὶ απίε ἦδος ΧΧΡ. ἀππος ε ὑεδίϊοροῖς ΤΎΡΉΣΕΣ, εαῖϑεθ᾿ μὰς πιρίἰονῖϑ 
Ἶκτε ἱπ ἰϊδε, Ογρλαποέγορλεὶῖ Ἡαϊενεῖε ἱγαπείαία, αςοεεεὶς Ο. ΟὯγ. Ἀπαρρὶϊ ρναζαξϊο ἀξ εὐἰ(ιοπίδιε 
Βιδίοτπης Ἠαϊεκείδωα ϑυοθ. Ἠαϊα, 7, ἐὐγατία Ογρλαποίγορλεὶ. Αοοοτάϊηρ; ἴο [π6 δοῦγηαὶ Οέηόγαϊ 
ἀθ 16 [ιόγαϊυτο Εἰγδηρὸγο (Ψ64η. 1819), ([μ0 δϑονο-ποιοθὰ οἀϊιίοη οὗἁ 1798 οοπαίϑιοά οὗ ἴθῃ 
(πουκαπά οορί68 ; ἴΠ6 πηϑο]ὰ βίοςϊκ οὗ γι ΐϊο ἢ Ὑγοσὸ ἀἱβροδβοὰ οὗ ἴο ἴδ ἰγυιϑῖ668 οἵ βΌΨΘΓΠΟΓΒ οὗ [}}6 
Οτγρῆδη Ηουδα δὲ 114116, ὉΥΥΎ Ὑσβοπι ἔμ {{{|6- ὙΆ39 αἰϊογοά ἴο (6 ἀδῖο ΟΥ̓ 1818, δΔηὰ ἃ ΠΟΥ͂ 
Ργοΐδοθ νγὰϑ δά ἀδὰ ὑγ Ῥγοίδδοθον Κπαρρο τοϊδίϊνο ἴο (π6 ϑαϊιίοηδ οἵ (Π:6 ΒΙ0]6 Ρυ] βιοὰ δὲ Η]]6. 

19. ΒΙΠ1α ἩθΌγαϊοα. Ὀσοβϑϊς οὐ στανίοσοβ [,θοϊοπαπι γαγίθίαίθϑ δά θοὶς “0- 
Βδηη68 ΦΆΑΗΝ. Ὑ᾽οηηδ, 1806. 4 νοΐβ. ὃνο. 

Ῥγτοΐδαδου δι [45 ἰοηρ 66:1 ἱδμοὰ ἴου ᾿ἷ8 ϑασοθβδία! οὐ εἰν δέίοῃ οὗἉ Οτίθμ 4] ΠΓογα ὉΓΘ. 
ἴῃ δ΄8 δάϊτίου ἔδο ἰαχί ἰδ Ψ γΥ ἀἰβίΠοΕἾν ῥγίη θά, [π6 ῥγίποῖραὶ Ἡοῦγεν ροΐπιβ ἃτὸ γεϊδί θά, δπὰ 
(86 Ῥοθιἰς8] ρδγίδ οὗ (μ6 ΟἹὰ Τδδίδιμοπὶ δσθ πηθι τ ΟΔ ΠΥ ἀγγδηρϑὰ : ἴξ 18 σοι νηΐ] ν ἀϊν! ἀδὰ ᾿πῖο 
ἔουγ νοΐβ.; οὐ νγβίοῃῃ: Υου, ἴ. ςοπίδίπϑ ἴδ Ῥεπίδίθαοῆ. οι, 11. σοη αἷμ {π0 Ἡ βίοτος] Βοοῖ8 
οὔ Φοβῆυδ,  υδροι, Βυ ἢ, ϑαιησοὶ, Κίημβ, Εζγα, Εβιβοσ, αηὰ Νοβοπιΐαῃ. Υοι, 111. σοιπργῖβοθ 
Ὧπ6 Ῥτορβοίΐοδὶ Βοοῖκβ ἴδ δυγδηρϑά :---- Ατηοδ, Ηοδοα, Μίοδῆ, 1βαίδῃ, ὅ0ε], Νδῆυπι, ΗΌΔΚυκ, 
Οὐδάϊβῃ, Ζερμδηΐαν, Φογοπιδὰ, 1ωδιηθη(δίίομβ, ΕΖοικίοὶ, Πδπίοὶ, Ηδρραὶ, Ζεςοβιαγία, ΨΦοηδΕ, 
Μαϊδοῆί. Υ!]. ΓΥ. οοπίδίηβ (π6 Ῥβδὶπιβ, Ῥγονεγθβ, Φοῦ, ϑοηρ οἵ ϑοίοπιοθ, δπὰ Ἐοο δι ϑίεβ, 
Τ6 Βοοῖϑ οὗ Κίηρβ δηὰ Ομγοηίο 68 ἂγθ χίνθ ἰη ἃ Κἰπὰ οὗ Βδιτῆοηυ. [π ἴῃ πρείσίο δ] ἀἶδρο- 
δἰ(ίομ οὗ [86 Ῥμβδὶπιβ δῃ!ᾷ οἴμγ ροδίϊοδὶ μογίίοηβ, “ σῇ 1.88, ἱῃ ΤΙ ΗΠΥ͂ ᾿ἰπβίδησθϑ, ἱπιργονθὰ ὑρὸμ 
Ὦγ, Κοηπίοουβ ἀτταηροιιθηΐ ; Ὀπί μ6 868 ποῖ πιδὰβ δῃν ἀϊν βίοη, δχοθρί πῃ ἃ ΥΕΓΥ͂ ἕδνν ἱπβία ποθ, 
ἰπίο ςουρ θ.8 οὐ δίδηζαβ. ΝῸΓ 888 16 ἱπάθαά Ὀθϑῆ αὔὐἱΐία οοπϑιβίοηῦ ὙΠ} τοραγὰ ἴἰοὸ {86 Ῥοείίςαὶ 
Ἰοο8; ἔογ, νυ 118δὲ ἢθ τοϑίοσοϑ {86 ἐνθηΐν- οἷσί ἀπὰ ἔνγθηςγ-πίπ 8 Ομ αρίοτϑ οὗ {86 ΒΟΟΚ οἴ 
Ῥτον γῸ8 οοπιρ]οίδὶ ν᾽ ἴο τμοἷγ οτὶ βίτδ] ἀϊθροδίεἴοη ἱπίο σου ρ εῖδ, μ6 μΑ8 ἴοσ {Π1|6 πιοϑὺ ραγί πιδάϑ 
ΠΟ βιιο ἀἰϑι οἴ οἢ ἴῃ δὴν οὗὨ [ἢ6 ΟἾΠΟΓ σπδρίθγα, νυ Πίος τὰ ον Δ ΠΟΥ οὐὗὨἨ [Π6 δᾶπ|8 σοηϑ᾽ ΓΙΟΓΪΟΝ,, 
πὰ μδὰ Ὀοίογα Ὀθθῃ δἰ πη τὶν ἀτγαηροὰ Ὁγ Ὁτ. Κεηηίοοις. (εν. Φομπ Εορεογθβ Βοοῖ οἵ 
Ῥ54]1η5 ἴῃ Ηδοῦτγεν, ἄς, νοΐ. 1ϊ. ῥ. 41.) : 
Ἑλο ΒΟΟΚ ἰ8 ὑπ !οἰουὶΥ ἀϊνίἀοὰ ἱπῦο ργθαῖου οὐ ἴολβ βϑοίϊΐοηδ, 0 μοι 18 ργοῆχοά 8 βἰνοτῖ 

Τ,διΐη ΔηδΙ γ 815 οὗἩ {μεῖγ οοπίεπίδ. ΤΉ ἀν βίου ἱηῖο Ἑμαρίογθ ἰ8 ῥργοϑογνυθᾶ, δπὰὶ {6 Γ παπιθο γα 
διὰ ποίρὰ δὲ {π6 μοβάβ οὔ {116 βοοϊίοθϑι 1716 παπιῦεγα οὐ {Π|6 ΨΟΥ868. ὅτ 4180 τπδγκϑὰ ἰπ {116 
τιαγρῖη. ὍὙΠ6 Μαβογοίίο Νοίθβ, νι ἰς ἢ ἀγα ρεπογαὶν δή ἀοὰ ἴπ 1Π6 τηδγρὶπ οὔ {πὸ Ηοῦτγονν Ὠ]0]68, 
δΓ6 Τοίδί πα, Ὑ ἢ ἐπθ ἀχοδρίοῃ οὗὁὨ ἃ ν τΎῪ ἔδιν, νοὶ τοδί ἴο {116 ἀσεθη 8, δορά ᾿τπᾶγς [6 
τη] 44}6 οἵ ἃ ὕυοοῖκ, ΤΏΘΥ ἅγε 8}}] ὀχ ργεδϑϑὰ δἰ {}} θη σί!ν, αὶ την οὐἉὨ ΤΠΠΘἢ} ΔΥῸ Α͵80. δΟςΟΙῺ - 
μϑηϊεᾷ νἱεἶὶ ἃ [Δ 1π νογϑίοη. ὙΠῸ Δαν 51} οΥἰεἰςίβιηδ, νυ ἢ διὸ ἢ 8018 οὐ οη8 δά [64 εἴ (ἢ9 
οηιὶ οἵ εδ.}} ὈοΟΙ,, ἄγ οἵη ἰοὰ Ὀγ Ῥγοίδβϑου ὅλη, 88 Ὀεΐπρ οὗ πὸ τ136 (0 {116 ΟτΙϑι11π γθαάον. 
70 ἰδὲ (εχ ἀνε δωδ)οϊπεὶ (διε πιογὲ ἱπιροτίαπὲ υατίοις τεαάϊησα; δινὰ ἴνι Βοπι8 στρογ ἀἰ βίου! Ρ] δοθο5, 
Δ}} {Π6 νατγδιίουθ ἐπ αὶ οου]ὰ 6 ἰοαπὰ ἀγὸ σαγοβι } Ὺ σίνου. 1Πι686 γαγίοιβ τοϑαϊηρ8 ἃγο ἰβδκθὴ 
ἔτοπι {πὸ οοἸ]]διϊοι9 οἱ Βίδμορ ΥΥ αἰΐοη, τω"ο, Μοπιΐαιοοι, 1)ε. Καπηίοοί!, ὅδ δοπδὶ, δηὰ Ὦτ, 

ΧχΖ 



6; β τ ἥἤοξγειο Βιδῖο5. 

Ἡοϊπιοα. [Αἱ {π6 επὰ ἰβ σίνθη ἃ σοηςἶδ6 Ὀπὲ γα]παῦ 6 118ἱ οἵ ΜΆ, δηὰ οἀὐϊῖοπα. ἢ ΤΈΟ ἑεσχὶ 3 
ἐπὶ οὗ δι ἀον Ηοορδὶ, ἴγτοτα δῖος 186 οὐϊΐοῦ 1148 ἀδραγίθα ΟὨΪΥ͂ ἱπ πίηθ οὐ ἔδιι ᾿ΐδεος, ἴΞ 
ὙΒΙΟΝ πιδὴν οἴ ῦ οἀλἶοπβ μδὰ ργεοοάρα δίπι, απ ἃ υἷος] ἀγὸ διιρρογίθα ΌΓ παπιεσοῦβ δή σνὸτν 
ὙΟΙΚΒΕΥ δυϊμογίτίοβ, ΤΏΘΓΟ ἀγα οορίαβϑ ΟἹ ἤπὸ ῬΆρδσ ἰῇ ὅνο., ὙΠ} ἢ ΑΤῸ ΥΘΓΥ ὈεΔα ΣΪ, δσνὰ αἰϑὸ 
ΤΟΥΙΥ οορ 68 ἰη 4ζ0., το ἢ ΑΓΘ ΨΟΥΥ ΓΆΓΘ. 

20. ΒΙὈ]1α Ἠοθγαΐοα, οσ τπ6 Ηοῦτονν ϑογρίαγοβ οὔ ἴμ6 ΟἹά Τοβίδυαθηξ, νεπδοας 
ἰηΐϑ, αἴϊον {π6 ἰαχὺ οὗὨ Κοπηϊοοίί, ἢ 86 ἙοΒΙοΥ ναγουβ γοδάϊηρα, δ] θοιθα ἔσο 

[ΐε οοἸ]ατοη οὗἩ Ἡδῦγονν πιδηυιβογιρῖϑ, ἔγουλ ἰμαῖ οὗὁἩἨἁ 1)6 Ἐοβεὶ, δηὰ ἔἴγομλι {86 δποιεηΐ 
ὙΟΓΒΙΟΏΒ; Βοσοιηρδηϊοα ψ ἢ} ΕΠ] 8} ποῖθβ, οΥ το 4], ΡΒΙ]οϊοσίοαὶ, ἀηὰ ἐπ ρ᾽διηβίοευ. 
86] θεῖο ἔσο {Π6 πιοϑὺ βρργονϑὴ δῃοίθηϊς δπὰ ταοάθσῃ ΕΠ ἰδ πὰ Εοτεῖσα ὈΣθὶιοδὶ 
ΟΥ 1.5. ΒΥ Β. Βοοτββουρ, 1)... Ῥομπίοίγαοϊ δῃὰ ]ομάοῃ, 1816. 2 νοΐΪβ. 410. 

ς ΤΗΐδ Ἠοῦγονν Β1Ό]6 τὰ ρυ  19η64 οτἰ πα }ὶν ἰπ ραγίδ, (μ6 ἢτγεὶ οὐ πῆς δρρεασοὰ πὶ 1810. 
οοῃΐδίη8, ἰῇ ἃ οοπάπβοὰ (ογπ), (6 δυϊθϑίδηοο οὗ (86 πιοϑὲ να] υδῦϊθ δπὰ εχροπδῖίνε οσκα “Με. 
Βοοϊῆτογι 88 ονί θην δραγοὰ ἢο ΠΟΥ ΘΧΡΟΠΒ6 ΠΟΙ ἰαυουγ ἰο διγηΐδῃ (πὸ βδέμάἀσςϊ πὲ ἰα- 
ἰαγοϑίίπρ; οχίγαοία, νυ ἰοῖ ἄγ οδου]αϊθαὰ ἴο δδϑὶϑῦ ΐπὶ Δ8 τ 6}} ἰῃ ἰηιογργοϊΐηρ, 845 ἴῃ οὐξεαϊχιίπε 8 
οσ εἰσὶ δοαυδίηϊδποθ ΜΠ (116 οτἱίηδὶ ἰαχῖ. ἃ φοοὰ φῬΒΠ]οϊορίςοδὶ ποῖθ ἰδ ἡγοαυθ εἶν οὐ ποθ 
ἐπιροτίδηςο ἰονασγάβ {π6 οἰμοϊἀδίϊοη οὗ 8 αἰ δήουε ράδϑαχο [Π8ὴ ἃ ἰοηρ ἐδβοοϊορσίςαὶ οοπιπνεσι, 
ἢ 15 οἴδη ἢ {116 θείαν ἔμ δπ ἃ ἀοι41} οὗὅὨ σοΟΠΙΓΑΓΥ οΟρίπΐοηδ. ΤΏοΓο 18 ον θηςἱγ ϑοῖα μα Ζατὰ 
οὗ δἀορίϊηρ δηοϊυ δηὰ σοπ)θοΐαγαὶ σογγοοι 0ῃ}8 ἐπ 80 οχίθηβινο δὴ υπἀοτσίδἰκίπρ δ Ἐπ, πε ἃ 
ἐβ ῥυησΙραῖΥ ςοιπρἑϊοὰ ἤγοπι ργοοοάϊηρ δυΐβοῦβ οὗ δἰπχοδῖ δυο σΥ ἀοϑετὶρίΐοῃ, Ἂς “ματα (85 
ἄδηροσ ἴδ δοὐυτγίοἐν οἵ 86 οἀϊτοτβ ᾽υάςστηθης μ85 66 ἃ ρονογία! ῥὑγοϊδοίίοπ ; δπὰ 85 195 δτοπεὰ 
ΟὈ͵δυϊ ννδ8 [86 8014 ἱπδίγυςσίίοη οὗ (86 ρυγοῦδϑοσ οὗ ἃἷ8 θοοῖκ, 6 888, ἱπ ἃ οφοπιηοπ δ} 6 πδοϑδῦ, 
ΔΟΘΟΙΡ ἰβοὰ ἢ Ρυγροβο." (Εεϊοοῖς ἰνίον, νο]. νἱἱ. Ρ. ϑ84ἅ. Νον δεγίθβ) Τῃ6 ἰγρα 15 το 
οἴοδῦ; δηὰ ἐπα ροοίϊςαὶ μαγί8 οὗ {η6 Ηοῦγον ϑβ γί ρίυγοΘ δγὸ ρῥγϊπίθὰ ἱπ Βοηηϊδεϊοῖιβ, δοοοσάϊζην ἴὸ 
ἦμι0 ἀγτδημοπιδηὶ ργοροϑοὰ Ὁγ Βίββορ "ον, διὰ δἀορίθά ὈὉγ Ατομ ίβῃορ Νϑυσοοαθ. ὙΒεσε ἂσὸ 
οορὶθ8 ἱῃ του δὶ 4ῖοθ. [866, οη {μὲ8 φὐείρα,, θν. θθανϊ ἀϑοπβ Β1:Ό]16 41] Οὐ οϊαπι, νο]. ἱ. ἢ. 169.1 

[2]. ΒΙΡΠ14 Ἡοῦγαϊοα. ἘΜ. ΒΑΌθΤΕΒ. ]οπάοῃ, 1820. ἘῸΡ. ὅνο. 

Α βιἰογοοίτρο οαἀϊτίοπ οὗδοη σοργὶ πίθα ; ὙΨΟΥ͂ δι 8}} ἱπ βἷζϑ, δῃἃ σδρϑῦϊο οὗ Ὀοϊης ᾿ἰηἰοσίεδτοιὶ 
Ὑὐτ νδιίουδ ἰδημυδροθ. ΤΏ ναγίδιοἢ8 οὗὨ ἴἰπ βδιηδσίδη Ρεοηίδίθαςϊ δῖὸ ρτεῦχοιὶ. ΤΒοες 16 
ΑἾδ80 ἃ δἰ πιΣ]ν θα Στοπ μου ροϊηϊ8.7 

22. Β10]16 ἩοΌταϊὶοα βοουπάσπμι οἀϊ ίοποπι Εὐνογαγὰϊ δὴ ον Ἡοοσλί, ἄθπτο γο- 
Ἄοορσηϊα οἱ οἰπθηἀδία ἃ δυάα ΑΙ Μμάχν, [ἱῆσιθ απο Ὠοοίοσο. ἘΠ ο πογα, 
Ἰοησὰ δοσαγαι βδιηθ. [Ιοηάϊηϊ, 1822 ; 1888 : ὅνο. 

ΤῊ οὐϊείοη, οὗὁὨἨ πίε. {Π γα ἀγα σορίθϑ οἡ ΕΠ ῬδΡΕΤ, ἰδ Ἡὐξθρρὶ ροή" ἦτ 8 ῥτηἰοὰ αἴον ἴδῃ ἀεγ 
ΗἩσοορ δ ἰοχῖ; ἰπ ρῥγοραγίηρ ψ Ποῖ ἴῸΓ [6 ργοββ, (Π6 Ἰοαγηθὰ οἀϊίον, Μτ. Ὁ’ Α]]οπιαπά, “αἴ: 
(Ἰαὶ δ ἀϊκοονεγοὰ ποῖ ἔδνγον {πη ἔσο λεπαγεα ἐγταία. ΤΏσκα ἢ ἢ85 Αγ ἢ} ν᾿ οοττοςϊθα, ατμὶ ὮὉΥῪ 
γοροδίοια δηά τηοϑὲ αἰ ζϑη εν τον βίο ἣ6 88 ρου Ά 08 ἀοπ6 8}} {πὲ Βυπίδη ἱη υ50ΓΥ (8 δος ῖ,- 
Ῥ] 5ἢ, ἐπ ογάθγ ἰο ργοάινιεθ δὴ δοουγαΐθ οἀϊτίοη οὗ [6 Ἡοῦτγον Β10]6. [ἢ δά ἰίοη ἰο ἐδ6 σῶγ 
Ργανίουδὶν Ὀοϑίοννεα Ὁγ [Π6 οἀϊίογ, ΟΥΟΤΥ Ρᾶμκο ἯὼῸλ5 γον βοὰ (ΟΌΥ {{π|68, δἴτδγ (Π6 βίογοοῖν με ρἰδίες 
ὙΟΓῸ οδϑί, Ὀν ρουβοῦ8 ἔδη} Πὰν υἱτἢ (86 πότον Ιδηῆξυᾶσο. ἴδῃ ἀον ΗοορὮ 8 πἰϑίογιοδὶ 98π)- 
τηδτίθβ οὗ {{᾿ ουηΐοη(5 οὗ θδο ἢ ΟΠ ΡΙΟΥ ἃγὰ οπι θὰ, ἱπ ογάοῦ ἐμπδὲ [π6 Ἔχρϑηβο οὗ ἔπ Ὀοοΐς πᾶν 
ποῦ 6 ΠΠΘΟΘΑΒΑΓΪΥ ἱπογοδδοὶ, ὍΘ ναγίουβ γοδάϊηρα πὰ Μαβογοίΐς ποίθϑ ἃγὰ νϑγν Ὡϑδίν δηὰ 
ΟἸΘΑΥΙΥ ΘΧ ἰἰϊθα δὲ 1η|6 ἔοοὶ οὗ οδοῖ ρᾷρσθ. ἴὕπροη 186 πῆοΐθ, ἐ}ιἰ8 δά ἴοη πᾶν βαίε Υ Ὀ6 Ὀγοὸ- 
ποιιπορὰ οηδ οὗὨ ἴπ6 τοδὶ Ὀδδυ δι], 85 τν6}} 85 ἐῆθ Ἵβοαροβί οάἀϊοπϑ οὗ {ἰπ᾿ὸ Ἠοῦτγον δοτρίαγοθ 
ανοῦ Ῥαθ] 86. Τὸ {8 ἰ ΔΟΟΌΓΔΟΥ ἃ ἰοδγηοὰ ῬοΪΒῃ ΠΟΙ πᾶ5 ὈογηΘ ἰδϑιϊπηοην. (866 
εν θη Ε χροείίοτν, ϑερίοπιδογ, 1825, ρ. 846.) Τἢο ϑϑοοηάᾷ ϑαἀϊ το γα σδγοί ἢ τον ϑοὰ Ὦγ 180 
ἰδῖο Μῖσ. ἤπσν ῖΖ, ἃ Ἰοδιηοὰ ον, δυῖδον οὗ ἃ Ηθῦγον ΟΥ̓Δ ΔΓ, 

28. ΒΙΌ]1Α Ηθθταϊοα Μϑηυδὶα, δὰ Εχοπιρίας Αἰδίδηαπι δοουγαία [ἃ Δυαδ 
ΒΑ ΕΜΑΝΟ]. Ἰμοηάἀϊηϊ, 1828. [Ιμᾶγρο 12τη0. 

ΤΗΐθ οαἀϊίου οὗ {μ6 Ἡξεῦτγον ϑοτχίρίαγοβ Ὑγαϑ ῥγίηϊθά ὉΥ {86 Τοπάοῃ ϑοοείοί γ᾽ ἔογ ῥσοπιοίίῃρ 
ΟἸὨ τ Ο ΑΠΙ Υ διποη δὲ τπῈ Φονγθ. “ ἶ οοτρἰίδηοα νυν (6 ργε μα ΐοοδ οἵ Πο56 ἴοῦ Ἡιμ056 Ὀεπεδὶ 
δὶ νγῶϑ ἰπιθπά θά, ἰξ ἰδ βίγι Εν ἃ οἱεισὶεὴ Βιδῖε, ντἰ οι ἃ δἰῃ ἶ Ἐοτηδη ἰοίιον οὐ ἤγσυτε. ΤῊϑ 
δον ἀο ποῖ ||κ ὕδη ἀογ Ηοομ 8 οὐ ΐοη, ὑεσδιιθα ἃ τηαγῖ (7) ΒΟ ἘΠῸΥ ἀθθῦὶ ἃ οτΌβ8 ἰδ 
υιδεὰ ἱπ (Π6 ἴδχὶ ὃν ἃ πιᾶγκ οἵ σγοίθγθηοθ ἴὸ (Π6 ποίθ8."» ὙΤἢδ οἰ ἰἱοη8 πποϑῖ ργίχοὰ ὈὉγ (86 δεπὸ 
δῖ ἴο86 οὗ Αἰμιὲδ5 (866 ᾿. 672. Νο. ὅ. οὗ ειὲ8 115); δηὰ ἤτομι ἷδ βεαοοπὰ οἀϊϊίοη, ῥὑγὶ πὰ ἴῃ 1667, 
μὲ ἰοχί οὗ [Π6 ργοβδοηὶ Ηθῦγον ΒΙΌ]6 19 ἰδκϑῃ, υΐτἶ ΟὯΘ ΟΓΥ ἘΝΟ νδγίδιίοηβ. “τοῦ ἰδ δἰζε, 
Ῥτγίοθ, δπὰ ἐδ σογγθοίῃηθβϑδ οὗ (6 τεχί, (118 Ὀοοὶκς ὙΠ} θ6 4 ἀδβίγδὉ] 6 δοαυίβίτΐοπ ἴο 186 ΟὨτιδόδη 
ΤΟΔΟ ΘΓ οὔ [Π|6 ΟἸἹὰ Τεβίδιηθηΐ ἰῃ ἰ(5 οτ ζίηαὶ Ἰδηρσυαρο, ν ῆῸ τ ΙΔ 68 ἴ0 186 εισε᾽ ἑεσί. Βυὶ 
ἔογ ογἰεἰοαὶ ΡὰΓ .6 τηυδβὲ πανθ γοζουγδο (0 ΒΙ Ϊ68. ἔγθθ ἔγοπι [6 Μδβογδῇ, βιιο ἢ 88 ἴδοδὸ οὗ 
Μυμπρῖοι, δηὰ ι)0 φυδτίο οὗ ϑίδρμοηβ.᾽". (Λον ϑ8ι Εσχροδβίίον, αἱγ, 1828, νο]. χὶἱ!, Ρρ. 396. 8358.) 

234. ΒΙ 114 Ἡφογαῖοα βοουπάππι δἀϊιίοποβ 08. Αἰ ΐθ, Φομαπηῖδ Πυσαβάεη, 90. 
διπΟηἶ8. Ἀογαηα 6, ἱπιρτίπιΐθ Εὐνογβαγὰΐ δὴ ἄορ Ἡοορῖ, γϑοοπβαϊ, βϑουϊοπαπι 
ῬτορΒ σᾶγμπλ Γοοθηβυσῃ οἱ Θχρ οδίϊοποτα οἰδνοσιαιο Μαβογοίμίσδα, οἱ ΕΔΌὈϊηίοδπι 
δια !ὰϊ Αυριβίυ5 ἤλην. [1,1|0516, 188]. ὅνο.; 1884, 191ηο0. 
ΤΏ ἰοχί οἵ ἵδη ἀθσ ΠΟοορῆς 18. δογαρυΐουθ}ν ΠΟ] ονγοὰ Ὁγ Ὦγ. Ηδῆη, το 85 σδγοί ἢ] οὐῖ- 

τες 66 {Π6 ΤΥ̓ΡΟΣΤΑΡ εἷς 8] οΥγΓΟΓδ ἰῇ 8 ἀογ Ἠοοσὶ 8 οὐϊίου. ΒΟΙᾺ οὐξίοῃδ ἃτὸ ἰτρθαπομόκοο ἔτουι 
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8 ΠΟῪ ἈΠὰ γνῸῪν οἶθαῦ ἴνρο, ΜΠ δἰησαϊδῦ ποδίπθδα, ἀπ ἃ δγῸ Ῥτὶηἰθὰ οἡ ροοά ραρεσ. ΤὮθ ἀποάο- 
εἶπιο οἀϊτίοπ ἢ458 8 ργοίβοθ ὉῪ Εὔσποϑὶ τράγος ΟἸ δ γ]68 Ἐ ϑοπτ 6 Γ. ΑΒ 8}} τὸ 1αἴο οἀὐϊΐοσθ 
(δὴ δ'ὑπ8 Ἔχεοθρίθα) ἢδνϑ ρῥγεζεογγοὰ (ὁ (Ὁ]]οὐγ [Π9 ἡἀρπιεηῦ οὗὨ δὴ ἀογ Ηοορβμῖ, μὲϑ ἰαχὶ τοδῪ 
ὩΟῪ δ τοραγαθὰ ἃ8 [86 ἰοχίι5 τοοορίυβ οὗ (6 Ηοῦτον, ϑοσρίιγοδ. 

25. ΒΙΌ]14 ἩδὮταϊοα, οχ τοοθηβῖίοπθ Α. ΗΔΛΗΝΙΙ, οὐπὶ Ὑυϊσαια Ὑογβίοπα 1,αὐϊπᾶ. 
1, 1|08ῖ:, 1838. 2. ἰοπιΐβ, ϑνο. 
96. ΒΙὈ]1α ἨοΌγΑῖοα, δα ὀρ! πηᾶταπι δαϊοποπι δάοπι, βατῆτηα αἰ] θη δα γθοῦδδ. 

ϑοοϊοίαξαπι ΒΙΡΙΣοάγαπὶ βαιρο 8. [βα8116ς, 1827. ὃνο. 
27. ΤᾺ ΒΙΒΛΙᾺ ΔΙΠΛΑ. Αἡ Βαϊίοη οὗ {π6 ΒΙ ̓ς [ἴη Ηδθῦτον δηᾶ ἴῃ ατοοκΊ, 

᾿ σοηϊδίηϊησ 8 Ομ παίϊΐοη οὐὗἨ Τγρορταρ οι! Η 6] 08 δηὰ ΕἸαο᾽ἀκ(ίοη8, ΓΔ. δεν, 
ὉΥ 84 Ἤοοπορηϊγαϊίοη ποὺ δἰ Βοτίο αἰϊνοιιρίοα, 1η6 (ἀτδιῃπιδῖοαὶ Ασαυϊϑτοη οὐὗὨἨὨ ΤΒ6 
Οτὶρίηαὶ ᾿δησιᾶαροβ. [ΒΥ Ετιθαγὶο! ΙΑ ΟΒΌσβκυ, ΡΒ. Ὁ. Ῥαγίβ 1--1Π. Ἵοοη- 
ἰαϊπίηρ ἴμ6 γϑὺ {ΠΥ -ἸΟῸΣ Ρ881128.] Ιωοπάοῃ, 18:8---44. 4ϊο. 

Τιιΐ8. οὐϊῆῖοπ Μγ88 σοϊητηθησοὰ Ὀπϊ ποῖ σοπιϊπαρα : ἰδ ῥτοτηϊδοα ἴἰο δῆοτιὶ της ἢ δβϑβέβποο ἰο 
Ἡοῦτον δβἰπάοηΐϊβ. ὙΠ ϑορίυαρσίηϊ ἀτοοῖς σαι ϑ]δίϊοη 5 ρ᾽ δορά ἐπ ἡιυχίδροκί(ίου τε ἢ οαςοὶ Η6- 
Ὅγον πογά. ΤῊΘ τοηάογίηρι οὗὐ Αι], Θυ τη δο 8, ΤΠδοἀοίίοη δηὰ Οἱ ΠῈΣ ἀποίοπί ατϑοκ ἐγαπ8- 
Ἰαῦγϑ ἃΓὸ δ θὰ ἴῃ δι 6 Σ ἔνρο, δπὰ ἀγὸ ἀδδίμηδιθα ΌὈΥ {πΠποῖγ γεβρδοῖίνο ἰπ 14] Ἰοςίογα, Δ. Σ. Θ. 
ΤὮο τνυγκ ν͵8 ργϊπίθα ΟὨΪΥ ΟἹ 0π6 816 οὗὨ ἃ μᾶρθ, ἔῸΓ ἴ1Ἰ|6 σοηνθηΐθησθ οὗ διιάθη β νυ ἰϑΐπρ ἴ0 
ὙΠῸ ρστδιῃ πιδί!1ς 4] Οὐδογν δ 0} δηα ἰγΔηϑ᾽ αἰ: 008 ̓ μ10 ΕΠ ρ]]8ἢ. 

28. ΤΊ Ῥβαϊπηβ 'π Ηοῦχον, πλοῦν Δ Π Ὁ ἀτταησοὰ ὈΥ ἴ86 ον, δ, ΕοσΕΒ5, Μ.Α., 
Οχίυτά κδπὰ Ἰμομπάοῃ, 1893, 1884. 2. νοΐβ8. 1] 2πιο. ᾿ 
ΤῊ ΐ8 ΝΟΓΥ τ 80 Ὁ] οὐ οη οὗὨ 116 Βοοῖκ οὗὨ δα] ἱβ Ὀοδα Ἢ ΪΥ ὑυϊπίοά, Ὑοϊ. 1. εοπίδίηϑ [9 

ΠΟῦγον ἰαχῖ, ΠΟΥ ΟΔΙΪΥ διγαηροὰ δοοογἰηρ ἴο (6 οἷδη ἰο Μδίοϊ Βίβηου οὐ Ἰεὰ 1η6 τΥΑΥ 
ἦη ἷβ 1,ϑοΐΓοθ οἢ ΗΘΌΓΟΥ Ῥοοίγυ, δηὰ ψ ΒΙ ἢ ΚΝ 85 80 ὈΘΟΟΌΘΠΓΥ δἀοριοά ὉγΥ ὕγ. Κοπηϊοοίξ (π 
8 Οὐ εἰς 4] Ἑαϊ οι οὗ ἐμ6 Ἡδῦτον, ϑογὶρίινγοβ, ἃτιὰ ἴῃ 8οπιθ Τοϑροοίβ ἱπηγονοῖ ὃὉν ἰγ. ὅδ ἴῃ 
Πὶ8 οὐϊίοη οὗἩ πο Ηοῦτον Βίυ]6. Ὑοὶ. 11. σομαίϑια οὗἩ ἔννο δϑϑένβ: 1. Οη (ἰὸ (Βαγδεῖον “πὰ 
Οὐοπείγποξίοη οὐὗὁἨ ΗἩροῦγον Ῥοοίτυ ; δπὰ 2. Ου πὸ γ αγίοιιβ ΠΈΆ6 δδε οΟΥ̓͂ 1η5 Ηοῦγοιν ΒΙ01]6. ΤΉ 688 
Ὁ͵ΓῸ Το! ονγοὰ Ὁγ βο] θοῦ ϑ αγίουϑ Ποδάϊηρ8 οὗ 116 Βοοκ οἵὗὨ Ῥβδ8]πι8, Νοῖθβ οῇ ἴῃ 6 Μοιγίοδὶ Αὐτδηρο- 
τηθηΐ οὗἩὨ {6 Ῥδδ] 8, ἀπά Νοίϑβ (ἙὨ οΗν οὐ 16 8}}) οἡ {116 ἰαχὶ 1861. ΤΠ νοϊαπιθ ἰδ σοποϊπάει 
ὉΥν ἃ βδἰιοσί ποῖϊςϑ οὗ {6 Απιδγοβίδῃ Μδηυϑετὶρὶ οὗ (80 ϑ'γτίας Ὑογδίοη οὐὗἁ (πὸ ῬβδΙ ΠΊ8. 

[Τῆ18 ρΡΡΘΑΓΒ ἴο ὕ8 {Π|6 Ὀδδὲ βροοίπηϑη ἐπὶ Π48 ον δῦ δρροαγοά οὔ ἃ Ὀοοῖ οὗ {πὸ Ἡοῦτον Β10]9 
ΟΥ̓ Εἰ ΔΙΙν τονϊδοά, ὙΠῸ οἀϊογ᾿Β ἀθδίὶι οσσυχτοὰ δὲ ἴπ ἀρ οὗ 78, π11|6 (18 γ0]. γγὰ8. ραβϑοίηνς 
[τοῦ {Π6 ρτοβ8: Δυηθ, 1866. ; 

29. ὉΠΠ ἼΒΌ. Τα ΒοοΙ οἵ Ῥβαϊιιβ, Η οΌσονν δηὰ Ἐπσ] 15}, ἀσγδηροα ἴῃ ρϑγα] ]εῖΐ “ 
, ΟΟ]υπιη8. ],οπάοῃ, 1848. 1.41} ϑνο. 

Α Ὀοδυθ ΠΥ ργϊπίοὰ δηὰ οοηνοπίοπὶ δα ἴοη (ῸΓ ἰἢ6 ροςκοῖ ὉΓ {πὸ ΠΙΌΓΑΓΥ : ἰξ σοπέδίηβ ἐῃ 6 
Ἡροῦτον ἴοχὶ οὗ ἴπ0 ΒοΟΚ οὗ Ῥδ51πι5, σασοίι ν τοργηϊοά ἔγοπι δὴ ἀογ ἩοορὮ δ οἀϊξίοη ρυὉ- 
᾿Ιϑῃοὰ ἴῃ 170δ, δηὰ 1π6 δαϊποτγὶδοά ΕἸ 5} τγμ 8] δίίοη, ἔγοπι [Π6 οἰ του ρὑγὶπίθά ἴῃ 1611. 

[90. ΒΙ ΡΠ 4 ἩΘΌγαϊοα δὰ ορίϊπηα8 δα! ἰοηθβ, πη τὶ πιῖὶθ Εὐνογαγήϊ δὴ ἄον ΗοορΒῦ 
δοσυγαΐθ Γθοθηβα οὗ δαργθββα. Οαγαν (ὐ. α. αι. ΤΉΕΙ:Β, τοῦ, 1,1 ρϑιθπϑῖβ. ἘΔ ο 
δίθγθοῖγραβ. [1 ἰρβῖῳ, 1849. 8νο.] 

[Τὸ [8656 φἀϊῖοηβ οὗ {86 Ηθῦτγονν ΒΙΌ]6, Ἔβ θα! (Βοβ ΠῚ ναγίουθ σϑδαϊη ρα, 
ἸΏΔΥ Ὁ6 80] οἱ ποα ὑπμ6 [0] πρ πνοὺκ : ---- 
ΤΙ Ηοῦτον ἴοχὶ οὗ {πΠ6 Οἰὰ 'Γυβιμμθηξ, ταν βοὰ ἔγοπλ οὐ 0108] ΒΟΌΓΟΘΒ : Ὀοΐηρ' 8} 

αἰϊοπηρῦ 0 ῥγοβθηῦ 8 ῬΌΓΟΣ δηά τηοΐα οογγθοῦ ἰοχὺ (πῃ [88 τεοοϊὶνθα ὁπ οὗ ν 8η 
ἀεν Ηοορθῦ, ὈΥ [δ6 αἰὰ οὗὨ μ6 Ὀδδὺ οχἰβίϊηρ πηαύοτγὶαὶβ; νὶῦ [Π6 Ῥγίποῖραὶ ναγίουϑ 
τ δά ϊηρθ Του ἰπ ΜΆ8., δποϊθηῦ νογβίοῃϑ, «[εὐγὶϑ ὈΟΟΚΘ ἀπὰ πσιΐογε, ῬάγΆ  6]8, 
υοϊδί!οη8, ὅο.ν 6. Βγ ϑαιηιποὶ ΠΆνιθβον, Ὠ. Ὁ. οὐ 186 {Πηἱνογβιυ οὗἨ Η]]6, δπὰ 
.Ὁ. μομάουῃ, Βαεαρβίοσε. [18566.1] 8ὅνο. 
ΘΟΠῚΘ ῬΟΓ[ΪΟΠΒ οὗὨ {818 σοϊστηθ τηᾶν ὉΘ ἀὰβόπβθς ΜΓ ἃ του ον οὗ ἰδ πρὶς ἢ δρροδγοὰ πῃ {Π9 

“ 7Ζουγπαὶ οἵἨ ϑαογθὰ 1, ἰογαΐξατο᾽" (ογ Αρτί], 1850, νυστἱθ ὑγ [Π6 ]ἰθ αν. ὅομῃ ἤοξοῦβ, Ὑ Π056 
Ἡοῦτον ΚΒ] 6 γ ἷν ποιἱςθα δῦονο. 

[716 7χοϊοιυϊηρ᾽ τοογῖδ, ἱλοιισὰ ποί δἰγιοἰν ἘΌιτιο ΝΒ ο ἐλὲ Ἠεῦνειυ Βεδῖε, λαῦο ὕδοπ 
ἔλι: ποίϊσεά ὃψ Μν. Ησυτπο, αα ροτίϊοπα δρεοϊαὶῳ ργεραγοα 70γ (λ6 ιιδ6 οΥ ἰδξαγπετα.} ᾿ 

1. Τῆα Ιπιου! πραγ Ηδθτγον αὐ Ἐπρ] ἢ ΒΆ]οῦ : ἦπ πῖον 0π6 Οὐππίγασιίοιι 
οὗἩ ΘΥοῪ Ῥῆουτ 15 ἱπιἸἰοδίθα, δπὰ τἢ6 ρου οΥ̓ Θαοὰ ἀϊδιϊσαϊθθθὰ Ὁγ (6 ἴὕϑε οἱ 
ΒΟ  ονν ἀπά οἵμον ΤὙρεϑ. Ἰμοβάοη, 1845. ὅπ|8}} ϑνο. 

ΤΙΟ ἰοχὶ οἵ απ ἀδγ Ἰοοχῆς 8. α͵ϑο δάορίβὰ ἴῃ {118 εὐϊίίοπ οὐ (86 ΒοοΚ οὗ Ῥβαϊπι8βι ΤῊΘ 
ΔΟΓΝῚ]6 Ἰοϊξογβ αγὸ ἀἰβεϊπριυϊϑηθα ὈΥ ΠΟΙ] ΤΥΡΟ8, δὐζογ {π6 τποϊποὰ οὗ ΕἸ148 ἢ υἱίοτ, [Π6 τοοὶ 
ΤΕΠΙΔἰ αἱ πρὶ ὈΪΔΟΚ ; ἀπὶὶ ὙΠ γον σ ἃ γαὰϊς] Ἰδοῦ μ88 ὕδοη ἀτορρθὰ ἔτοπι ἃ ψογιὶ, ἰζ 18 δι ρρ] 6 ̓ ῃ 
8114} ἱγϑὲ ΔΌον [86 11πεὸ.0. ὙΠ ΕΠρ δ ἰγαῃϑαἰοη μὰ8 Ὁθοι πλ8ὰ6 88 ἰΐίοταὶ 88 ἐῦ οου]ὰ ὕε, ἴο 
ὯΘ ὈΓΔΟΙΪΟΔΙΥ ἀϑοία] ; ἀπά 1110 φτιοαίεδι ροββίὉ]6 απίἑοστη υ ᾶ8 Ὀ66} ῥχοϑοσγοὰ ἰῃ σϑηοσίῃς (Π6 

ΧΧϑ 
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Ἡοῦτον ἱπίο Ἐρ ἢ, ΗΘΌΣΟΥ βίπΔοπίβ ν1}} δηὰ ἐπῖ5 οδθδρ δηᾶὰ Ὀοδυ ΠΥ ῥσγπέθα τοΐοιοο ἃ 
Ὁκ ἃ νδ᾽ υδῦ]ο ρτασαπιδίϊςδὶ αἱά ἰῃ τοδάϊηρ {μι Βοοὶς οὔ Ῥβαὶπ)8 ἴῃ [86 οεἰ ζί 8] Ἰδσιστχαρο. 

9. Μιείοχϊηὶ ΒΥΤΉΝΕΗΕΙ {1γγτ8 Παν ϊβ τορῖβ, δβῖνα Απα]γϑὶ8 Οὐ οο- Ῥγδοῦο 
Ῥβδϊιοσαπὶ; απ ,οοοβ Εγεο οχρ  !οδηίυτ, ἃς ΘΟμβθη888 Τοχίβ Θ'δοσὶ σατῃ Βὲεῖ3- 
᾿γαϑὶ Ομαϊἄδιοα δὸ ϑοριυδσιπία Ὑιγογαη Τπἰογργοίδιίομο συεθοῦ σηοππίσαίε. 
οπάϊηϊ, 1660, 1664, 1679, 4ϊο. ; ΤΊρσυτι!, 1664, 1670, ϑ8νο. ; Οἴδδριιεο (1 δεάϊθτ 

δοδάοπιϊοΐβ), δὲ 1 οπάϊηϊ, 1828, ὅ8νο. 
Βγ ηοΣ δ τα αν  ἀϊδ ὮΔ95 πὸ δι ΚηοΤΗ 85 ρου 808 {86 τηοαὶ γα]υδῦϊο μοῖρ ἴο ἔδο οὐτῦκαὶ 

δηὰ στατατηδίοδὶ βίυάγ οἵ (86 Βοοίκ οἵ Κβδ]πιβ. Ὁδὸ σγορσίηϊ, δὲ (89 παϊνοσδι ιν ργεθθ οὐ ἰδαρον, 
ἐξ ΟΥῪ Ὀοδυ 8]. 

8. Το ἔγτε οὗ Πανὶ ; ΟΥ ἂῃ ΑἸΔΙγβὶ9 οὗ {86 Ῥβαὶπιϑ, Οὐ 68] δα ῬγδαςἼῶολ: 
ἰο πη ϊοῦ ἰ8 δΔἀἀρὰ α Ηοῦτγονν δπὰ Ομδ] θα Ογδιπιασ, ὉΥ γ᾽οίοσπ9 Βγίβωες, 
Τυβδηβὶαιϊοὰ ὈΥ͂ 186 Βαν. Τβοιδ8 ΕΒ, Δ.Β. Τὸ ὙΒΙοΝ ἅτ δά θά, Ὁ Ἐμὸ Τύδης- 
Ιαΐογ, ἃ Ῥγαχὶβ οὐ 86 τβὶ οἱρῃῦ ρβαῖπιβ, απ ἰβ0}68 οὗ ἐμε πιρογίδος γεσῦθ. 8 υὉ- 
Ἰὼ δηὰ [οηάοῃ, 1886. ὅνο. 
Α ἰσαμδϊδίΐοη οἵ (᾿6 ργοοοάϊηρ ὑσσογκ, τὶ ἢ ἃ ΓΟ ΟΠ βδί 8, διὰ γασοῦβ ἱτοργουθσωοειϑ, Ἡπτὰ 

Τηυβί ἱογοδϑϑα ἐϊ8 ναὰθ ἴ0 86 ὈΣΒΙ]1ςΔἱ δἰ πάοηςξ. 

4. Ἠεῦτονν Εοδάϊηρ 1,6 880}8 : οοῃβίϑιηρ οὗ ἴῃ6 ἤγβι 01 οἰαρίοτα οὗ δα Ὀοοὶ 
οἵ ἀδηρβῖβ, δὰ {86 εἰρμί ομαρίον οὗἩὨ 186 Ῥτγονοσῦβ, ψὶϊὰ ἃ ἀτσδιηπιδίοδὶ ῬΊΑΣΒ 
δηἃ 8ῃ 1πίου ΠΟΥ Τ,γαπδὶδιϊοη. ],οπάοῃ, 1846. ὅ82)4}} 8νο. 

ΤῊΐ6 ἰδ οπ6 οὗ (δ6 πιοδὲ ἀϑοζι] οἰ ΘΠ ΑΓΥ Οσκ8 (Ὁ ἔμ ΗΘΌΓΤΟΥ δηστδρε Ὡϊο ΒΒ 55 ταὶ 
ἀρρεαγοὰ σὑὐτὰ (μ6 ἀεδίμη οἵ δἰάϊηρς ὑυοχίπποτθ ἱῃ [80 δίπαγ οὗἩ [86 Ηοῦτονν ἴδῃ ἴβε 
Ἡδῦτον (οχξ 8 ὑυϊηϊοὰ νὰ ΒΟΙΙΟῪ δηὰ ὈΪδοῖς ΕΥ̓́ΡΕΒ, 'ἱπ ογάοσ ἴο ἀἰδηρσαίϊδι {πΠ6 γδάϊςαὶ δοὰ 
ζοστηδνο ἰοϊίογθ ᾿πσουρθουξ. ὙΠ ἔογτῃ οὗ ἜΥ̓ΘΥΥ ποτὰ 18. σοι ρ] οἰ οἷν ἀπα γβοά δὐνὰ στασηπιδῦ- 
ΑΙ ἀχρίαϊηςρᾶ, δὰ 19 τοοῖ ἱπαϊεδίϑὰ ; δῃηὰ σταγίουϑ ἐυρορταρςαὶ βίρσηβ δ ἰηϊγοὰποοὰ Ὦ 
ζδοϊ ϊαῖο 16 ἸαΌοΟυΓ οὗ {πὸ δίυἀοπί. Τὴ Ῥσχοπυποίδιίίοῃ οὗἩ [16 ΗΘΌΣΘΥ ννυοτὰϑ 888 Ὀθϑε κίταθ 
ἴο 45858:88 ᾿ῃ δοαυγηρ βθθΠοΥ ἴῃ τοδάϊηρ {Π6 Ἰᾶπρυδρθ. 

ΦὙΥὸ ἀουὺι {πᾶὶ ἴΠ6γῸ οχίβίβ ἱπ ΠΥ ἰδηρυδρο ἃ ΕἾἶγδὶ Ἐοδάϊηρ Βοοῖ 8ὸ Ἴοεηρ)οῖδ ἰπ δἱ 
Ταϑροοίϑ 88 (})}8 δάἀτηίγαυϊο 1{{16 νοΪπιθ. ΒῪ ἃ ΥΟΥΥ ἱπροπίουδ, ἀπά, ἃ8 γγὸ Ὀαϊΐοτε, πον οἱ ἔγρο- 
πταρ ἶσαὶ οοπίγνδηςθ, ἰζ σον αβογὰβ {μ6 βίαἀοηϊ δὴ ἐπέμἐσα Ροσγοορίίοι οὗ ἴΠ6 βέγσιῃςοξαξε δοὰ 
ταοομδηΐδπὶ οἵ {πΠ6 Ηθῦζεν πτογὰβ ἀπὰ ρΏΓΑΘΘΘ. 

« ΤΏο ποΐο8 δγὸ δῖ δὶ (ΠΟΥ οὐρῆϊ ἴο Ὀ6 δη ἃ ΠΟ ΤΏΟΥΘ ; οορίοῦβ ἰπ ἱπέοττηδίϊου, δηὰ διιοεϊηεί 
ἴῃ ἕοστηωη. Υο ἀο ποῖ ἐχδρρογαίθ ἰῃ δἰ οσίης οὐν Ὀκ]1 οἴ, ἐμδί τὴ} (86 ΠΟΙ οὗὨ [ὶ]86 ταλιτιὶ, (89 
γουηρς ΗοΌΓΟΥ ΒΟΒΟΪΑΣ ΠΊΔΥῪ ΟΟΙΏΡΓΟΒΒ ἔπ 60 ἰΔΌΟυΓ οὗἁὨἁ ἀδὺβ ἱπίο βουγβ, Ἧὸ σαΐϊσῆξ διπιοδὲ 527 
τοϊμο8." (Εοτγοίσῃ ΟπαγίοεΥ Εθν ον, δδπύλγυ, 1846.) 

ΒΕΟΤ. Π. 

ἘΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ἨΕΒΕΣΟ-ΒΑΜΑΒΙΤΑΝ ῬΕΝΈΛΤΑΌΟΗ ἢ 

1. ΟἸΒΙΒΤΟΡΗΟΒΙ ΟΕ ΑΒ Ηύοτοο δια δηδο: δος οβί, Εἰχοορία Ῥεπὲδίθυςδ, 
δαιηαγὶβηε Υ ογϑίοπὶβ, οσαπὶ δ πᾶ [πιογρτοϊδιίϊοηα πονᾶ οἱ Απηοἰδιϊοηϊθυδ ροσρο- 
τυΐ8. Εἰίδπι Οταιηπιμδιΐοα ϑαπηδσι Πα ΘΟΡΙΟΒῚΒ Ἔχ 8 1 υδίταία, οἱ (ὐἰοδδαγίασι, 
δοιὰ ποχ αγῦογσυμι. Οἴἷζῳ, 1682. 40. 

2. Ῥοηϊαίουςδυθ Ἡοῦτοο- Θδιηδυ Δη8, οδαγδοίοσο ΗθΌσαϊςο- Ομδϊάδϊοο οἀϊέμ, 
οὐυγᾶ οὐ δἰυάϊο Βεη). ΒΙΆΥΝΕΥ, 5.1... Οχοηϊ, 1790. 8νο. 
Το ἰοχὶ οὗἩ ἴδ Ηοῦτρο- ϑαπιαγαίδη Ῥοηϊδίδυςι, ὙΒΙοΝ ὙἋὁὋ8 ὑτπίοΣ ἰπ Βέοορ ΤΥ δἰ ἴοα ὃ 

Ῥοϊγρίοιι, ἀρδοσ υρὰ ἰη ΡΡ. 718---717. ἐνῦγα, ἈΔ8. Ὀδ66η δἀοριοὰ 88 ἴδ [κοῖς οὗ {1|6 οὐ εἶσι, ἴο πεοὰ 
ΒΑΥῸ ὄρει διλάοὰ γαιίουβ σχοϑἀΐη χϑ ἔγοτα Ὦγ. Καοηηϊοοι β εὐϊοι οὗ 6 Ηοῦτον ΒὶὉ19 δἰσωδμὶν 
ποῦ 

ΒΕΟΤ. ΠῚ]. 

ΤΑΟ-ΒΙΜΙΣῈ ἘἙΘΙΤΊΟΝΒ ΟΡ ΜΛΝΌΒΟΕΒΙΡΤΒ, ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΣ ΝΕῊῪ ΤΕΒΈΑΜΕΝΈ ΟΝ ΡΔΒῚδ 

ΤἘΒΕΒΕΟΥ, ΑΝῸ ΤῊΕΒ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΤ ΟΒΡΕΚ ὙΕΒΘΙΟΝ ΟΥ ΤῊΗΒ ΟΓἿ. ΤΕΒΤΊΑΜΕΝΤῖ 

Α. Τλε Οὐάες Αὐοχαπάτγίπιϑ. 

1. Νονυπι Τοδίδιηθηΐαπι ατέθοιτι, ὃ Οοάΐοο ΜΆ. ΑἸοχαπάσγιπο, αἱ Ἰμοηάϊηὶ ἴῃ 

1 [1ξῸ πιμϑὲ Ὅ6 γοπιοηδογοᾶ ἰπαὶ (Π6 τηοδὲ ἱπιροτίδη! οὐϊίίοπα οὗ (μὲϑ Ῥοηιδίο:ς ἢ τὸ τλλο80 
ςοηἰδὶποὰ ἴῃ [5 54 γ8 δῃὰ Δ ΔΙ οη᾽8 ΡοΪγ χἱοί 8 ἀδβογ θὰ λον δ ἘῊ 

δ γεος τὴ ΔΗ ΒΟ} ρὲ5 δτὸ ἱμάϊοφίοά ὈὉῪ ἐμ6 Ἰεοἰίρτγ οὗἨ [86 αἱρμαῦρί, ΟΥ̓ πΐομ (ἸΘῪ δὸ Ὀδυλι}ν 
οἱ 
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Β:Ο]ϊοΙ πος Δήπδοϊ Βνιἐλππῖοὶ αϑϑογναΐαγ, ἀοϑοσρίυτα ἃ Οἀγοΐο αἀομϊοίγοαο ὕΌΙΡΕ. 
1 ,μοπ πε, αχ ὑσὶ Φοδηπὶβ ΝΊΟΠοἶβ, ἰγρὶ8 8 Κβοηίδηϊϑ, 1786. ἘΕὉ]10. 

ὙΤΠ18 18 δὴ οἰορδηΐ ἔδο- δἰ τα οἀλιίοη οὗὨἨ 16 ΑἸοχδηάγίδη Μδησδοσ ρὲ τ ἈΪ ἢ 8 ργαδοσνϑὰ ἰῃ (ἢ 6 
Ἄγτυ δ Μυβοιιπι, πὰ 18. ἀδβογί 61 'π {πΠ6 ἔοτπιοῦ ρματγί οὗἉ (}}}8 Ὑο]., Ῥ. 1862. δεᾳ. Τοπρ ὑδίογθ 
Ὥγ. Ὑγοϊάβ Ἵχοουϊοὰ (8 οἀϊιίοη οὔ {πὸ Νονν Τοβίδπηρηϊ, ἃ μαὰ Ὀ:6η δυρσρεδίεὰ ἴο ΚΊη 
Ομ γ 68 ἴ. ἴο οαπ86 8 [δο-ϑ τη116 οὐ ἔἰϊ9 οπεγε Μ8, ἴο ὕῦθ δηρτανοᾶ, Βυῖΐϊ ἴπ6 ᾿ἱπιρογίδποο. δῃ 
γ δ[ι6 οὗἉ δυς ἢ δὴ ππάογίακὶηρ ἀο ποῖ ρρθαᾶγ ἴο ᾶνα Ὀδθη τη ἀογχϑίοοα --- ἱ Ἰοδδὶ (ὯΘΥ πόσο ηοῖ 
ἀυἹῪ ἀρρτοοϊδίϑα ---ν (παι πιοηαγο : 6 ΓΠογοίοτο γοίαϑϑά [ὁ πᾶν ἰὶ ἰοηθ. 7] οἰΓοιιπιδίδηοα ἰδ 
1818 γχοϊαιοά Ὀγν 109 ἱπ βίου ἀπ αθδγΥ Αὐὗτον, ἴῃ ἢἷδ ἱποαϊοά “ Βδπιδίη 68 οἵ ἀδη{Πἰδί πιὸ δπὰ 
“ιιδαἴϑη6,᾽» ῥγοϑογνοὰ δπιοπρ {πΠ6 .αηϑάήονπο Μϑ5. ἰῃ {Π6 Βγι δα Μυδουμη, Νο. 2231, (οἸο 169, 
ἉΥγ είης ὁπ {86 ἀϊδρυϊοά οἰαιβε ἰπ 1 Φοῖπ ν. 7. ΑαὔΤΟΥ δαΎ8: -- 

“«ἼΒο ἰδϑὶ οἴδιβο οὗ [18 ΨΈΥΒΟ ἰβ ποῖ ἰοιπεὶ ἴῃ [Π6 δηοϊθηῖς Μ58, οορὶθβ, 6. ρα. {πδὲ ἰὴ ἘΠ6 Ὑδιΐοδπ 
ΤιλΌτγαγν, δηὰ γο Τοοῖα ΜΆ, ἱῃ δ', Φ81πη68᾽8 Γἰῦγαγν δηὰ οἴθογα: 88 ἰΐ 8 ποῖ ἰῇ δὴ οἱὰ ΜΆ. πῃ 
ΔΊ αρσιίαϊοη ΟΟΪ : [ἱθτγαγυ ἰη Οχίογά. Τιαὶ δὲ δι. ψΦ 8 πι68᾽8 νγ88 βεηΐ 88 ἃ Ῥσοδοηΐ ἰο Κίηρ Ομδυ]οδ 
186 Ῥ Γι, ἔγοπι Οντ! 5, Ῥαϊγίασις οὐὁἨ (οηβϑίαπιπορ!ε: 88 ἃ αὶ οὗἩ {πὲ ππταυ ΕΥ̓ ποὶ Αἰ ἴο ὃΘ 
ἹΚερῖ δπιοηγοὶ [ηβ 64, Μτ.. ,... Εοδβο ((γδῃβίδίου οὐ ϑδίδιϊ5) νγὰβ Τυῖοῦ ἴο γο Ὁ. οἵ δΜίοη- 

κοῖς Ὠἰπὰ ἴ86 μῖδος [ΟΠ 
τηοῦἢ, ἩΠῸ πιδάθ ἷπὶ [εἰ ὈΓΑΓΥ -ΚΘΟΡΟΣ δὲ ϑ8.. δ δπι685: ἢ ἀοδίγοὰ Κ, ΟΠδ. 1. ἴο Ὅθ6 δὲ γ9 
Ἑμασγάρε ἰο μβανὸ ἰῦ δηργανθῃ 1ῃ ΘΟΡΡΟΥ μα ἴο68: δπὰ ἰοἱὰ ἷπι ᾿ὃ πτου]ὰ οοδὲ δα. 5200, Ὀὰὲ ἷ8 
ΜΑΙ νου]Ἱὰ μοὶ γίοϊὰ ἰο ἰξ. Μτ. ο88 βανὰ “μα ἰ νγου]ὰ ἀρρθᾶγο ρ᾽οτίουδ ἱπ Ηἰβίογγ, βῇϊοσ 
Ἠϊ5 Μαῖσε ἀραι.᾽ “ ΡΙ5},᾽ βαγὰ 86, 4] Ἴσἄγα ποῖ ψνβδί {πον βᾶν οὗ τὴοσ ἱπ Ηϊἰβϑίοσυ θη 1 δηὶ 
ἀεοδὰ.’ Η. Οτοίίυ8, 7. ἃ. γοβοίιι8, Η οἰ πβίιιϑ, ὅζο. αν τηδὰθ Φουγπουβ ἱπίο Ἐπρίδηᾶ, μαγροβοῖν 
ἴο Ἑςοττοοὶ ἐποὶν ατϑοῖκο ᾿Γεβδίαιηθηῖδ Ὀγ (8 ΟΟΡΥ ἰπ ϑι. δ 4πιο88. ὅσ, (τ, ἸΥ̓́Γοη 88 ᾧ 16. Βο 
ψοὐἹὰ ταί Ποῦ ματα ἰδ οπρτανοὰ ΌΥ̓ 8η ἔσταν ἰθδὲ σου] ἃ ποῦ πη ἀογβίδηά ογ γοδὰ τοοϑῖς, (ἢ 8 
ὍΥ ο6 δαὶ αἰά.᾽ : 

Ιῃ (86 τοῖγχι οἵ Ομάσοβ 11. [πΠ6 ἀοϑίση οὗὨ ρυίητίηρ {Π18 πιαηυδοῦρὶ νγᾶ8 τοεβυπιοᾶ; δηὰ {89 
οἀϊεῖηρ, οἵ 1116 ἔλο- 8 πι}}]6 νναϑ ἴὸ ᾶνὸ ὕθϑὴ ουπἤιοα ἰο {Π6 ον. Ὦχ. 5ιαῖῖῖι, ἰο Βοπὶ {π6 Κίηρ 
Ῥτοπιὶβοᾶ ἃ σδΠΟΏσΥ οὗ ἸΥ̓Ὶηάβου, οὐ οὗ ΝΥ δβίπιϊ πϑίθγ, (Ὁ ἢ 18 θουγ. Βαῖΐ, ἔγοπι Β0Π16 οἰγουτηδίβποθ 
οὐ οἱδοῦ σ]ιοῖῦ οδπποΐ ΠΟῪ ὑὕθ δϑοογίδί πο, {ἐἢ18 ἀοϑίσ νν88 δυδπάοποὰ. (ἢ οοά 5. Αἰϑῆϑ 
Οχοπίρηβοβ, νοὶ. 11, οοἱ. 1020.) 

ΤὮΘ νϑῖαθ οὗὨ δας δὴ ππάογία κῖηρ Ὧ48 Ὀδοη Ὀο((6Υ αηάἀογβιοοά ἴῃ οἷΓ {{Π|68: δηὰ {π6 Β τί ἐἰβἢ 
Ῥαγ] απιοηΐ ποῦὶν συδτιδηξοθα {116 χρθηδο οὔ {6 Εδο-δίτη 6 οἀϊτίοη, τ ἰςὶὶ νν88 ὀχοουϊδὰ πηάοΥ 
186 οἀϊ οτβὶρ οὔτις ον. Η. Η. Βαῦογ. 866 δὴ δοζουπῖ οὔ ἰϊ ἰῃ Νο. 8. Ρ. 680, ἐπ γγὰ. 

ΟΥ ὃγσ. Ὑοἰάἀθ᾽' Β ἔδε- πο οἀϊεοη οὗ [86 Νεον Τοβίδιπθηϊ, ἔνγοῖνο οορίθ8 ΓΟ Ὀχὶπίοα οὴ 
νοεῖ απι. ΤΏ ἔδο-βέπιὶϊα [8617 8115 ἔνγο υπάτοά ἀπὰ εἰχίν μάᾶρο8: ἂπά [6 ργεΐδου, σου Υδίπς 
ἐπ ηἰγ-ἔνγὸ ρᾶροδ, σοη δὶ πΠ8 δὴ δοοιυγαίθ ἀοδβογρίοη οὗ {πε Δίδηπδογὶ ρί, 11πϑίγαϊθα ὈῪ δὴ δῃ- 

ΑΝ Πρ ΓΕρΓαβθηιίηρ [Π6 δίγ]9 οἵἁ ττὶεἰπρ’ ἰῃ ναγίουϑ τηβηυβογρί8. Τὸ {Π|8 ἰδ βιιυ)οἰ πο δῃ θχδοῖ 
ἰϑὲ οὗ 41} 118 ναγίουβ γϑδάϊῃρϑ, ἱπ οἱ ἢ Ὑ- Πὴ6 ΡΘρΘΒ; δδοῦ γοδάϊηρ' 19 δοσοπιραπῖοὰ ἩΠῈ δ 
τοιλαγκ, σἰνίπρ Δὴ δβοοουηΐ οὗὁἨ ἩΜδῖ Π18 ργθάθοθβϑοιβ δπη8 (ἰ. 6. Ῥαΐϊγιοκ Ὑουηρ), Βΐδῆορ 
γΥ δίου, Ὅτ ἅμΗι δὰ ταῦθ, δηὰ ἢ εἰϑίοίπ, δὰ ροσγίοσπιθα οὐ πορϊοοιοα, ΤΏ ῥγοίδοθ οὗ 
Ὑγοϊάε, ἀπά ἰδ οοἸ]δοἰΐοη οὗὁὨ ναγίουβ τεϑάϊη ρα, γγογθ σϑργίπιθᾶ, τ ἢ ποῖθ8, ὈΥ Ῥτοίδβδου. ϑροόδῃ, 
αἱ 1,οἰρϑίς, ἰπ 1790, ἱπ ϑνο. Τὸ οοπιρ]οῖθ {118 Ρα]οδίιοι ἰἤόγα βου ὰ Ὀ6 δα ἀοά (9 (Ο]]οννἰηρ : 

1.5 Αρροπάϊχ δὰ Ἑαϊ ἰοποη Νονὶ Τεθίδιμθην αταοὶ ὃ Οοάϊοα Αἰδχαπάγίμο 
ἀοβογῖρο ἃ Ε. Ο. οἶα: ἴῃ αυα σοπεϊποηΐυν ΕὙἸασμηοηΐα ΝΟΥ! Τοδβίδιμθηι! )υχίβ 
Ἰπιογργοϊδ ομοι Ὠίαϊθοι διιρογίονῖβ ΖΦ σγρῦ, αα ΤΠοθαῖςα νοὶ β'ϑ ! αἶσα δΡ ἴδιον, 
ἃ Οοα. Οχοῃίθηβ. χιαχὶπιὰ 6 Χ διε ἀδβυμηρῖα: οὐπὶ Π᾿ϑϑογίδτοηα ἀθ ὙΟΣΒΙΟἢ6 
ΦΖαγριϊδοα. Ουρι δι 0) οἱταν Οοάϊοϊβ Υ δἰϊοδηὶ (ο]]αὐο. Οχοηὶ!, ὃ Τγρορταρῇθο 
ΟἸαγοπἀοηΐδηο, 1799. ΕὉΪΙΟ. 

ΤῊΪἷθ ττοῦῖκς ὙΓ88 ρτοραγοά (ὉΓ {{Ππ|6 ὑγοβϑ, 88 (ὯΥ 88 [ἢ ἀοκρεϊ οὗἉ 8. [Κ6, δπὰ ῥγὶπίθα ππάον (6 
οὐ του ΐρ οὗἩ τ, Ῥγοίάε: ψοὸ δἷϑὸ ργοραγοὴ ἴὸσ 86 ργϑββ ἴῃ διειῃίαϊς [Ἴ ποὈδ167 γα πιθη 8 οΥὮ 
δῖ. Φομμ! π᾿ 5 αοδροὶ. Αὔἴαογ 118 ἀθοθαβο 1110 ἀοἰ ορ ἴο8 οὗ [Π6 ΟἸδγθηάοη ργθβϑδ, ἰπ ἴἢ9 ἴΠηἱ νογαὶν οὗ 
Οχίογά, οοπθαρά ἐδ οοπιρϊοἰίΐοπ οὗ (06 ψοτκ ἴο ἴ86 ον. Ὦτ. Εοτγά, δὶ [παὺ ἐἰπιὸ Αγαδὶο στοδᾶοῦ 
ἦπ {Π6 ΓΠἸνΟΓΒΙν, ΠΟΥ ΠΟ86 σαγα ἰζ τηδὰθ 118 ΔΡΙΘΔΥΑΠΟΘ. ΑΠΟΓ ἃ ρῥγοίδοο ἰη νη ϊοῖ Ὦτγ. 
Ἑοτὰ εαῖνε8ϑ δὴ δοοουηΐ οὗ ἐμ6 γόσκ, ἔμ γα 18 8Δῃ οἰαυοτι(α ἀἰββογίδιοη ὈὉῪ Ὦγ. ΤΥ οἷά, ἴῃ ἔπ γοθ 
βουϊοη8. ὙΠ ὅγδι δοοϊΐοη ἰγϑδίϑ οὐ ἴπ Οορίίς δπὰ ϑδμίαἀϊς [Δ οσρμἱεἰς ἀπὰ ΤὨΘΌδὶς 7 νογϑίοηβ 
οὔ ἴῃς ΟἸἹὰ Τοβιδπιοπὶ, αηὰ οὐ {π6 ἰοχίϑ ἤγοῦλ πος ἘΠ086 ὙΟΓΒΙΟΠΒ τ γο ᾿πδάθ, [ἢ Ὧγ. ἩΥ̓ οἱ 68 
ἡυάρπιοπί [ΠΟΥ σοῦ ὈοΓἢ πιδάο ἔγοτι {16 ατγϑοῖς, απ δοουγαίοΥ ΟΧΡΓΘΘΒ [Π6 ΡΏΓΑΒ6Β οὗἩ [ἢ 
Βορίυδρίπί νογϑίοη, Μοϑὶ οὗ ὑπὸ δά ἰτίοηβ, οπιίββίοηϑ, ἀπ ἰγϑηϑροβι τ} 0η8, Ἐν Π]οἢ ἀἰδε ρ 98 
(6 δερίυαρίηϊ ἔγοπι {16 Ηοῦτον ἰοχὲ, ἅτ ἰοῦ ]6. Ὀοίἢ ἴῃ ἢ 6 ἘΟΡΠΙΕῚ ΜΕΠΕΠΗῚ πὰ ἴῃ 
186 ϑδῃηϊάϊο ΓΈ ΕΡΕΙοῚ Νογβίοηθ. Τὴ βαοοπά βϑοϊΐοι) ἰγθαίβ, 1. ὧπ (Π|6 (ορίϊς [ΜοφιηρΒΠς] 
ΨΟΓΒΙΟη ΟΥ̓ [86 Νονν Το:[διηοπΐ, δπὰ οα Ὦγ. Ὁ ΚἾΠ8᾽5. δ ἴοι οὗὨ δ; δηὰ 2. Οὐ {16 δα ἰϊο 
[ΤὨοραΐς 1 νεγβίοῃ οὔ ἴμ6 Νονν Τοβίδιηθηϊ, απ οἡ {116 ἀπιαιγ οὗἨ οι νογβίοπβ. [Ι͂ἢ {π6 (πἰτὰ 
βροίοη τ, οἷά σίνοϑ δὴ δοοουπῖ οὗἉ [Π|6 ν γβί ἢ 5 οἵ {Π|6 ἀροσγνρμαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴπεὸ ΟΪὰ «πὰ Νανγ 
Τεϑίαπηθη 8 Ἡ Θ᾿ ἀγα οχίδπς ἰπ Ὀοΐδ ἰδηρσύδροθ. 6 δαῃίαϊς [ΤΠρῦαὶο 1 Τγασυπδη 8, νυ} ἃ 
[μιὰ νογβίοῃ, ἐπ 6 {Ό]1ονν, ἀπά 16 ψογΚ σοποϊα 68 ̓ν1{}} Ὀγ, ΒΘ 16 ν᾽ ςο]]δέοη οὗ {{|0 γδίίεδη, 
ὨΙΔΗυδογὶρί 80 ΔΓ 88 το αἴοϑ (0 Π9 Νον Τοβίδπηθηί. ἀνα δῦονο, Ρ. 161.1 Ὧγ. Εογά, {16 οὐϊῖοῦ 
.)48 Βαρρ δὰ [Ὠγοο ρ]δίθ8 οὗἉ ζλο-ϑίπη}}6 Βρθοϊ πη 6 8 οὗἉ β'δῃϊ]ο τηδηυβογ ρί8. 

2. Ῥβαϊ οτίαπι αγθοαπι, ὃ Οοαϊοα ΜΆ. ΑἸεχαπάσγιμο, αυἱ ᾿μομάϊπὶ ἰπ ΒΒ] οἴ μθοα 
Μυσοὶ Βιυιδηηϊοὶ αϑβοσναίυγ, Τγρίδ δὰ δι πη τἀϊπομι ἰρϑίαβ Οοαϊοὶς ϑοτὶρίασο 

Χχέ 



680 Ο,ὐγεοῖ Τοίαπιογιῖ. 

ΒΔ ο] τος ἀοβοτὶρίαπι, Ουγᾷ οὐ μάθοσα Ηθητοἱ Ηογνοῖ ΒΑΒΈΕΙΞ, Α. ΔΙ͂. ΔΙαΚ.! Ὠπι»: 
οὶ ΒΙ ΠΟΙ ΒΘσασι. Ιοπάϊηϊ, 1812. ΕῸΪ]οΟ. 

ΤῊΪ8 18 Δ δχδοὶ ἴΔ6- 81: Π|}}0 οὐἨἮ (Π6 ὈΟΟΚ οἵ δ] π)5, οπιὶ ἔδα οὔτ ΑἸδχαπάγίητθ πίη ἰὰ 
ὈδΘη αἰγολὰν ποίίοθά. ὙΏΟΓα 8 ἃ οἴδϑπὶ οὗ αδουϊ πἷπα ἰδανεβ ἰῃ εἰσ οὔ  ζζίΣ 8] εὐσρρς τοδδ 5: ὅθ 
Ῥβαὶπὶ χ ϊχ. 19. ἴο Ῥβδὶπι ἰχχὶχ. 12. ΤῸΘ (Υγε8 ἃγὸ ἰῃ6 δαᾶπιὸ 88 Ὑσοτο 5εὰ ἴοε Ὦτ. ὅ. οὐ 
ἴλε- ϑί τα} ]6 οαὐϊίοη οὗὨἨ τπ6 Νὸν 1 δβίδπιϑηί, ποϊϊοθὰ ἴῃ ρ᾿. θ79. Νο. 1. ὅΤπδο πυτηῦοζε οὗ ἴδε πίω 
δὰ νοΥβο8 ΓΘ δῦ ϊοϊ πο δἱ ἴ}}6 ἔουϊ οἵ [Ὧ9 ρδρο, [Ὁ σοινθηΐοποθ οὗ σχεοΐδεγεῶςθ. ἌἈρργορῦξε 
ἸΏ Δ ΓΚ8 ἅτ ἰηίγοάυςορα, ἰο μοΐηξ οαΐ νγογὰβ Ὑδοδ πᾶν οἰἴμδονς Ὀεεοσθ ΟὈΪ  ογαϊθα ἴῃ οὐδπε 
πιο, οὐ αν ὕθθῃ ἀοϑ κηρὶ ογαϑοὰ, οὐ νυ ἢ ̓ᾶνο ὕθδη γὸ- τ 6 ὃν 8 Ἰαῖοσ μαπά. Αἱ ὕὲ 
6πά οὗἩ 1Π6 τοϊαπιθ ἔἰογὸ 8 ἃ οὐ] δίϊοη οΥ̓ {1|6 ναγίουβ τοδάϊηρβ οὔ ἔπ ΑἸεχδηδγδη ΜΆ. οἵ τρὲ 
Βοοκ οἵ Ῥβαΐπιβ, ψίτ [Π6 Βοπιδη οαἀϊίίοη οΥ̓ [δ:6 Υ διίεδη ἰοχὶ οὔ 80 ϑορίπακίπῆ, ὑγιηϊδὰ πὶ 1Δζ. 
Ὑνεῖνο οορῖ68 οὗ (}Π|8 οἰοραηὶ ἴλ6-ϑί πη} }] 6 γΟτΘ Ὀγίὐθὰ οἱ νοὶ] απι, ἴο ταδῖοβ πὶ (δὲ ὅν 
ὨΌΒΌΘΓ οὗ σορί68 οὗ Ὀγτ, ΥΥ̓́Οὐ16᾽8 οὐλίου, 

8. ψεῖυ5 Τοβίαιιοπίαα ατγαοῦπι ἃ Οοάϊοα ΜΆ. Αἰοχαπάσίηο, αηὐυἱϊ νοπαϊηὶ ἃ 
ΒΙΒΠοΙμοοα Δίυβεὶ Βυίϊαπηϊοὶ δββογυδίατν, Γγρίὶϑ δὰ διπειχαϊοπι ἱρϑίαβ (σάν 
βογίρίυτε Δ]  ΠοΥ ἀοβοτὶρίαπι, Ουτᾶ οὐ Ι6ῦοτο Ηρηγιοὶ Ηοσνοῖ ΒλΒΡα, Δ. Ἀ. 
Τοπάϊηϊ, 1816-28. 4 νοΐ8. 0]1ο. 

ΑΕ {86 οἷοβο οὗὨ μἷβ ργοίβοο ἴο {πὸ ργθοθάϊηρ ἴλο- τα} 16 οὐϊίοη οἵ 6 Βοοῖκ οὗ ῬξΞδῖπια, [κε ἔοτ. 
Ἡ. Η. Βαῦδγ δηπουποορά δ8 ἰπίαπίίοη οὐὁἨΘ Ῥτοοοϑάϊῃρ τὺ 186 ΟΙΪὰ Τοβέδιεπε πὶ ἃ εἰπι 
ΤΆΔΏΠΟΥ: ὑπ {118 γν88 8ὴ πάοτγι οκίπρ' ἴοο νϑβί δηὰ ἴοο Ὄχίθηβδινο [0 δὲ πο οι οἤςοά 
Ιη σοπβοϑαιοηςθ, ΓΠΟΓΘΙΌΓΟ, ΟὗἩἨ ἃ Ἰποιηοσῖαὶ Ὁν Μτ. Β,, δοοοπάϑὰ Ὁγ (6 τθοοσ πιοπαάδίϊοι οἵ 5έτῈ 
ἀϊσηϊίατγο8 οὐ (8 Απρ σδη οἰνιτοῖ,, 8ἃ8. νγο} 85 ΠΟ βθογθ δηὰ ποδβ οὗ σόϊ  ]οροβ ἴῃ ἴδε ἵνο τκ.- 
γογϑὶ ἴοϑ. {π6 Βγ ἰδ ῬαγΠαπηθπὲ πραροα ἰο ἀοῖταν 86 δα ρβϑῆβα οὗ οοπιρ]οῖπο ἐπὶδ ποὺϊε νοπ. 
866 ἴΠ6 Μεπιογίδὶ δῃὰ οἴπογ Ῥιοοθοάϊημα ἴῃ {πὸ 1 ΘΥΆΓΥ Ῥαπογδπια, νοὶ]. ἱ. Ν. 8. ρρ. 466--ὃφ δ! 
ΤΠ ἢγβι ἴῆγοθ νο]απιθδ σοπιργίβθ 10:6 δπέιγο ἰαχί οὐ ἴπο ϑοριπαρὶπὶ; πὰ ἐμ6 ἐουτίλ τοίαπν 
ςοιδἷπα {Π6 Νοίο5 ἀπὰ (δ᾿ Ῥγοϊεροπίοπα. “9 τ μοῖο 8 ἐχοουϊοὰ ἰπ ἃ βρ] πα ϊὰ ζο]ο δίσε, δὶ ἢ. 
ΔΙ ἢ ἃ ΠΙΔΏΠΟΓ 88 (ἈΠ ΒΓ Υ ἴ0 ΓΟργεϑοπὶ ὄνογυ ἰοΐδ οὐ {86 οτὴ κὶπα] πιαηϑεσῖμΕ. Ἴ1ὸ δείψετ {ι 
ταϑόγνο ἴδε ἰἀ πε Υ οὗ {πΠ6 οὐὴρὶπαὶ, Μτ. Βαῦδοῦ Ππ8 ἰηἰγτοάυσεα 4 ριοκῖοσ ναγί εἰν οἵ ἔνγε ἴμ8π 
τ. γνοἷάο οοὐυὰ οοπιπιαπιὶ ἴυγΓ ᾿ἷ8 ἴδε- 8116 οἀϊοπ οὗ ἴ86 Νονν 1 οϑέδπιειῖ, ἰογχεῖδετ πιὸ 

ὨΠΠΊΘΓΟῚΒ ᾿γοοι -οαϊϑ, Το [411 ρίδοθβ, ΟΓ το ἀγα θεβαμδ οστιαπιθηΐβ δὲ ἴΠ6 οπαῖ οὗ ἐδοὴ δοοὶ, ἘΝ 
Αἶ80 Γοργθβεηί οὶ θ)ν πηθέη8 ὉΥ ἤϊο- β᾽ Π11108 πη νοσά. “18 {ΓᾺΪῪ πατίοπαῖ νγοσκ 5 {πές εἴδατα: 
ογίβοά ὃν 116 Αὐνέ δΦαρον, δ8 “" Οριι ρίαπο βιιγθαπι (γοῖιι8 ᾿Γε8ῖ. ασγεθο. ἴοπι. ἱ. ῥμγβεί. Β τ. 
Ῥαιΐβ, 1889.) ὙΠ οαἀϊεϊοπ ννὴ8 ᾿ἰπη θὰ ἴο ἔνο Βιιπάγοα δπὰ ΠΥ οορίεβ, ἰοπ οὗἩ πβῖολ ἀγὲ οὐ 
γουπι. Τῆδ οχϑουιίοη οὔ [6 8016 οὗ 118 ποῦ ]8 πηἀοτγίδκίπρ ἴβ δυο 858 σοβϑοίϑ ἐδὸ δίριδί 
ςγοάϊι οὐ (ἰ6 ἰδαγηθὰ οάϊον, δη ἃ οἡ 8 ῥὑγί πίοι, Μϑβδβῖβ. ΒΕ. δῃὰ Α. Ταυογ. 

Ο. Τε Οὐοάοα Ἐρῆτοπιὶ οὐ Ἐξρλγωηιί. 

4. Οοἄοχ Ἐρδγατιὶ βσγυὶ Ηθβογρίυϑ : εἶν ΕἸδρτωθηία Νονὶ Ἐ δϑέδπιθηῖῖ, ε Οὐ 
ατεοο ῬΑγ 5 η51 οΘΙὈΘγτο, ΩΝ οἱ ν᾽ ἀοίυν ρμοβὲ ΟΒγιβίατη βδεθοῦ ῖ, ΟΥ̓ δἰφυ 
δάϊ 0 Οὐπδιδητῖπυ8 ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΒΕ. [ἰρβι:, 1848. ΕὉΪΟ. 

ΟΥ̓ (πἰ8. γτγοοίουβ τηδητιϑοτὶρὶ δὴ δοοουπέ ἰθ κίνϑα ἰπ (ἢ 6 ἕοττηοσ μαζί οὔ ἐ815 τοὶ. Ρ. 166. μ: 
δηὰ τ. ΤΊ ΒΟ Βοπάου ἢδ88 οοηΐεγγοά πὸ δι}! ἕδνουσ οἡ [Π6 δέ θη 8 δπὰ ἰονογβ οὐ ὈἱΌ]164] {ΠπεΠ- 
ἴωτο ὃν 118 δρ! διὰ ἕο -ϑι π}116 οαϊίοῃ οὗ 186 ἴοχί οὔ οη6 οὔ ἴδ πιιδὲ ἀποίδιξ πιδωυδβογίρίδ οὐδ᾽ 
(αἰπίης τη Ποῖν ϑεγίρεατοβ ἐπ (Π6 Οτοοῖς ἰδισίαρα ΤῊΘ ῥγοϊδροπιθηα οἵ Ῥγοί. Τιβοβεπάοη 
οοηίδίπ ἃ. ἀδϑογίριίοη οὗὨἨὨ 186 Ἰπδπαβοτίρί, μι ἰσἢ ἢ 6 18 ΟΥ̓ ορὶπίοη τ88 ψυγ 8 ῬΥΟΌΔΟΙΥ δ ΔἸεχ- 
δυιάτγία, ΟΥ οογιαἰηΐν ἰη Εργυρῖ, πθθηςθ ᾿ξ τγὰϑ οἀγεθὰ ἔγοπι Οοπϑίδηςπορ!ο ἱπῖο Π]ν, δπὰ ἰδεῦνέ 
ἴο Ῥαγίδ. Εουγ ἀϊβογοηΐ βογίβ οὐ τυ ἀγ ἀϊδοονθγαῦϊο ἰῃ εἰι8 τηδηπϑογὶρὶ, νἱς. 1. ΤΈΘ τιρο 
διιςίθηϊ (σουϊαϊ πίοι; 6 ϑορίυδρί πε νογβίοη δηὰ {86 τγθοκ Ταεβίδιηθηῦ), νπϊο 186 δά οἵ 
ορί οι νὰ8 υτϊείοη ἰὼ (86 Θέτι οοπίαγν; 3. Τμ6 τυλ(πρ οὗ 186 8τϑε σογτθοίογ, νυ ο] δε 
ἐξοπ͵οοίατγοβ ἴο ἢάνο Ὀέθῃ ἃ παίϊνο οἵ Ῥδιοδίίπο, δηὰ ψμοδο τοδάϊηρα ἤοσ [6 πιορῖ 
δρίθο νὴ [8086 ΟΥ̓ εἶα Οὐπϑιαπεὶηορο! τδῃ υϑοθηβίοη ; 8. ΤῊ ᾿πυσίτἰης οὗὨ [0 δϑοοπὰ οοτγγεζίοιν 
ὙΠῸ [|ἰνοὰ δἱ Ὁ ΟΠΕΓΑΠΕΠΙΟΝ ἐν δῃηὰ ψ ϊοδο γοδα ἢ ρ8 αἰ οἴ Ὁ ΑΩΤΟΘ ἈΝ τῇ {ποβ οὗ {{: Οοπσίαηί- 
μοροϊ απ σϑοθηβίοα ς δηὰ 4, 16 τυνίτηρς οὗ 186 Βγγίδο ἐγεδίίβο οὔ ΕΡἤγθπι, ἀἌδοοῦ οἵ (δ 
οἰνατον ἂἵ λεδθα, Μ᾿ ΒῸ 18 πιοϑὺ χΘΏΘΓΑΠΥ ΚΠ ῃ ΟΥ̓ (ἢ6 παιια οὗὨἨ Ερδγοπὶ {86 ϑυτίδα; [0 τρϑκὸ 
ΤΟ] ἴυῦ νν ἢ 88 ρτγοἀποίίοηβ, {μ6 τποβϑὶ δποίθηϊ ν τ ΠΡ γ88 ογαϑοά, ἰῃ ἴΠ6 τ Ἀἰγίθοη οδαίατν, Σεὶ 
ποῖ 80 σοπῃρί οἴου Ὀπὶ {ΠπΔὶ 115 τοδάϊῃ 5 οου]ὰ Ὀ6 ἃηὰ ᾿νογα ςοἰ]αϊοά, γϑὶ ἕος Καὶ δύο 8 οάϊηοα οί 
Ὅτ. Μ|1}8. Ογθοὶς Τεβίαπιεπί, δπὰ βυϊβοαυθηιϊν ἢ μγθαὶ ΔΟΟΌΓΔΟΥ ἕοσ ὮΝ οἰδίαὶπ᾽ δ οὐ ἰΠ08. 
ΑΘΓ 1886 οτρίμαὶ νυηρ δὰ θοῦ Ὁ πιο} γοβίοσοα, Τιβοδπάογί, τὴν Ρογβονεπς 
Ἰαῦυουγ δηὰ ἱπάιβίτν, ψ ΐϊοὶι ἃγὸ Ὀονοηά 8}1 ργαΐβθ, γοπογοὰ (ἢ 5 ργθοίουϑ πιδηυθοσρέ Ν ΑΝ 
ἴο 411 ὈΓΟΪ ’σαἹ βομοίατθ ὉΣ ᾿ΐβ Ὀθαιι ΕἸ ΠΥ Ἔχϑοιϊοα ἐγαπβοσίρε οὐ τ Νονν Τοβίαπιθηϊξ ροΠΊΟΠ, Ἰ᾿ 
πποΐαὶ οὐ οΑρὶ ΔΑ] ἰοίτογβ. 11 ἢ}}8 [σα ἢ ἀπάτοά δὰ βἰχ ραρεβ, νη] ἢ ΘΧΘΟΙΙΥ ἀρτοὸ ψ τὰ {νον οἱ 
{Π6 οτσίῃδι ᾿πϑιϑοτγρί, {116 σοι Π]ΟῺ8 δα Ρυμοίιαμμιίοι οὗἨ Μ  ςἢ ἀγῸ δοςσυγδίοΥ ΚίναΙ. 
Λρρϑηάίχ οἵ δ! ν ραρὲβ σοηίδίῃβ [8 τοδάΐῃηρϑ νυ ὶο ιν να ρσγοοοθάθα ἥγοτῃ ἴμ6 ται δπά 
ςογτϑοίογα, Μ ἘΠῚ) ΘΓ ΟΟΆΙ ΓΘ τ κ8 οη ἤθη. 7686 ογ ἶσα] Οὐδογυ δι 00.838 ἃγὸ οὗ ργοϑῖ ἱπηροίαπον 
δηὰ ν6}} ἄοβαγνθ {Π6 διϊϑητίοη οὗἉ διίυτο δα ἴο- 8 οὗ εἶ16 Οσθοὶκ Τεβίαπιεηί. Το ᾿ϊπιϊιδ πεοεεβΆΠιΣ 
τοϑογ Ὀ6 10 {Π|8 ποϊὶςο ἀο ηοΐ δάτη οὗ δὴν ἀθ.41} οὗἩ {Π6 τοδάϊπ χα σοπίαίηθα ἐπ ΕΝ ἰδ Αρρεπαϊ. 
ἢ τεϑροςί, Πονγονοῦ, ἴο {ΠπῸ τηυςὶ ἐπ ραῖοα αυσϑίοῃ ΒοῖΠῸΓ ΟΣ {ΠΠ0) οΥ ΘΕΟΣ (οἰ) 16 1} 

τοδάϊης ἴῃ 1 Τίπι. 1.1. 100. )υ. Τιϑο θη οί ἀϊδοονογοά {16 ἴγασθϑ οὗ [86 ἰγαπδνογεο {{πῈ οἵ {86 
ΘΊΠΟΣ ΟΥΘΣ ἴῃ (Πὸ Οοὐοχ ᾿ὑμ]ιγδοιν, 88. τον Ὀτοαρὶ ἴοὸ ᾿ἰρὶῖ, Ἐμοῦ ρἢ ἐλ δὰ 6ϑῸ 
Τοβοᾶτο 68 οἵ ΛΥ̓οἰδίοῖη δὴ σἰεοῦας. [16 18 οὔ ορ οι τἰμις θοῦ {118 ἰγαπβνόγεο ἢΠ6 δηὶ ἣν 
τὶς οὗ δυὺτγον δἰίοῃ ὩΡΟἿΘ ὩΣ ρῥγοοθοάθὰ α δισεπαάά πιάπε, {.ι8: 15, ἔγου (}ι6 φοοοῃὰ οοἴτευίοῦ, 
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εἰνοῖᾶ ἰπ ἔδο πἰη ἢ ἙςΘΠΓΌΤΥ ; δπᾶ 8 γί ΠΟΥ δίδίοβ δἰβ ορίηΐοῃ, δῖο 8 οδγοίαϊ Ἵοοἰ]αϊίοη οὗὨ ἐπ 6 
ΑἸαχδηάγίδῃ τηδηυβοτίρῦ ᾿π (π6 ΒΤ 8} Μυδουπι, ἴπᾶὶ ΟΣ νᾶ (ἢ6 τοδλάϊηρ οὗ ἰξ )δ νὴ6]] 88 οὔ 1ῃ9 
«οὐἄοχ τοϑογρίυβ ΕρΒγθπιΐὶ. (ΡΓΟΪος. ΡΡ. 39---42. Εχουγδυβ ἀθ 1 δὲ ἼἼπ|. 11], 16.) Α ἴιο- δἰ πη}}8 
φηρτανίηρ οὗ {πὸ Οοάοχ Ερ γδοπιὶ οοπο] 65 10:18 νοϊ πιο {πα Υρορ γα ρΡἢ σα] ὁχοουίίοη οἵ τὶς ἢ 
χοήδοιβ [86 ΒΒ σοδὲ Ποποὺγ οἡ 118 ρι 188 6Γ, ΔΙ. Ιδογη μαγὰ Τδας πὶ 2, ὅπ π., οὗ 1,εἰρ:ίᾳ. 

4". Οοάοχ ΕΡΙμπι ϑυνὶ [ἐοβογιρίι8: 8'νο ΕὙριηοπία οίοσβ Τοβίαπιθηϊὶ ὁ 
Οούϊοο ἄτθοο Ῥαιβθμαὶ οοἰ ορογγίιο, ψφαΐητ! αὐ νον ροκῦ ΟΠ γβίυχῃ 8εοι}}, ογυϊῃ 
δἴᾳυσ οἀϊάϊ Ομ βίαι ΤΠ ΙΒΟΗΕΝΌΟΒΡ. [1ω|ρ8[8, 1825. ΕὉ]1ο. 

Εοτιγ-(Ὠγοθ (1109 οὔ [᾿ΠἸὸ Οοάαχ Ερἢτγθην (οομταϊπίηρ ἔγαρπιοπίϑ οὗ (π6 Ὀοοκ5 οὗ Φοῦ, το- 
νογὺ, ες] οπἰδεῖθϑ, βοὴ οὗ ΒΟΪοπλοπ, δπά οὗ [6 ἀροσγν ρα] ὕοο τα. οὗ {πὸ ΥΥ Ιβάοπι οἵ ϑοϊοπηοπ 
«απ οὗ τἶ 6 18 οη} οὐ δίγας ἢ.) αν 66) ἀδον μῃογοὶ Ὁν 1)Ό. ΤΠβοϊοπιϊογῖ, αὶ 61} οπα παπάτ 
δηα ἰοτῖν ρᾶρθβ οὔ Πἰ8 ἔδε- δἰ πιῖ]6 ΟΠ ἰὸπ οὐἁ {{π|86 ἔγατηιοηῖ8, [ἢ δη ΑΡροηΠΧ οὗ {Π||τῆν-δχ 
Ῥδζε8 δα 88 ρίνϑη ἃ σοτηρασίβοη οὗ {πὸ διάϊηρβ οὔ ἴπ6 Οὐοχ ΕρΒ την ἢ ἴη6 Ποαάίη ρα, 
ἔον [16 τἸηοϑὶ ραγί, οὔ [Π6 ἐσχέπα χεσρρίωμε οὗ [Π᾿|ὸ δερίυδρὶπε Κ γείοη, δηὰ νι {ἢ ΟἾΠΟΓ οὐ εἰςα! ἀοςὰ- 
τηθη8: δηά 4130 δὴ οχρίϑηῃδίίοη οἱ Β0πὶ86 βαῦϑαροβ οὗ [ἢ (6 χ Εἰ ρ ιγσοπῖ, νυ εἰς σοῦ οἰ ΠΟΥ 
αἰ θῆσυ]ῦ ἴο ἄθεον Γ ΟΥ̓ Ἰνογα ἱῃδοςυγδίοὶ Υ υυγ το. Α ἴμςο- βίῃ ]ὸ δ ρτανίης οὐὗἨ 116 τπηληπϑογίρὲ 
σΟῃο] 68 [ἢ 8 νοϊα πιο, Μ  ἶς ἢ 19 οΧοοαϊοά ἐμ 1ἴῃ6 βδπὶθ Ὀδϑα (1 ΤῊ ΠΟΥ 88 1π6 ΕἼΑρπιοι 8 οἵ 
Π6 Νενν Τ᾿ δδίδπιθηῖ. Εοῦ ἴμ6 σοηνθιιΐθποο οὗἨ ρυγοθαϑογθ, νυ 0 πιὰν νυ δ ἴο Ὀϊπὰ Ὦγ. Τί βε]ιθη- 
ἀοτί᾽ 5 το ρυ]οδίοηϑ ἱπ ὁπ6 νοΐϊπ πιο, 6 δ 88 σΊ ἢ ἃ βἜπογαὶ {116 - Ρᾶσ6 ἴο {86 8016 ποῦς. 

ὩὮ. Τλλε Ορήοχ Ζβοξα. 

ὅ. οάοχ Ἰμοοάοτὶ ΒοΖζθ Οδη τὶ θη 815, Εναιρο]α οἱ Αοία Αροβίοϊογιιπι σοπ1- 
Ῥἰοοίθηβ, αφυδάγαι!5 68, ατθοο-]μαἰπυ8. Αὐσλάοπιῖα δυβρίοη πα νθΘπογη 8 ἢι8 
νοϊυδίαι!β το] α 88, βυπητηᾶ απὰ ὅἀ6 ροίυἱί, δἀπ πη ταν}, ὌΧργοβδὶῖ, δα, ὀοΐιςῖϑ 
ϊδίοτγίδιι ῥγεῆχὶῖ, ποίβδβαιια δά͵θοῖϊ, ΤΒοι88 Κιριινα, 5. Τὶ Ρ. Ο0}}. Ὁῖν. Φοδη. 
ἈΠΡΕΣ δοοῖυδ. Οδηϊι τὶ σίθ, 6 Ῥγθὶο Αςδάθδιηϊοο, ἱπιροηβὶθ Αςδάθιηε, 1793. 2 νοἶϑ. 
Ὁ]10. 
ΤῊηΐθ ἔβο- 6 1116 οὐ [86 σοάοχ Π6Ζα (νυν πο ἢ πιαπαϑοσρὲ ἰ5 ἀοβογὶ θὰ δδονα, Ὁ. 170. 664.) ἰ8Β ὅχ - 

εσυϊοὰ τὴ [ἢ 1[Π6 αἰπιοαί ΓΥρορταρἢ σα] δρίεπάοαγ. ἴῃ ἃ ργοίδος οὗ ἐνϑηΐγ - οἰ κἢϊ ραζοα, ἔπ 6 ᾿Ιραγηοᾶ 
ρα ἰΐον ἀΐδοιιδϑοβ 1πὸ δ χῇ δηις α Υ οὗἁὨ ἴΠ6 τηδηυϑοσίρῖ; ἰῖ8 πδίυγο δπὰ ὄχοϑιθηςα; ἐΐ9 τηΐκτα- 
(ἰο0ῃ8 : 106 γαγίουβ οοἰ δἰ οη5 οὗ ἰδ ΠῚ ΟΝ να Ὀοθη τηδὰο αἱ αἰ δγοπὶ Εἰ πη65; δηΐ οοῃοϊ 68 
ὙΠῸ 8 γεν ὑτο ἀδδοτ ρου οἵ {ἢ πηαηυϑογίρι 156}, δηὰ δὴ 7πώες (αρίίμμα. Τὸ {1118 δΒυσοδεῖ 5 
ἴπο ἰεχὶ οἵ [Π8 πιδηπϑοτίρί, ν᾽ ἰςἢ 18 αἰνϊ θα ἰηϊο ἔννο Ῥδγίδ ΟΥὁ συοΐιη68; [6 ὅγβι επάϊημ ἢ 
Ῥαζο 412,, δὰ [Π6 βοοοηὰ οοηίδίη Πρ 418, ἰο 828. ὉΡΙΝ ἴο ἢ πιοάδγῃ Εἰ ΈΠΚΝ 
ὙΓΠΊΟἢ οομοΪἀ68 ἴ[Π6 ΟοΒρ6 15 ὁ ρᾶρο 657., 8 {Π6 πὰ οὗ (88 1,4! ἴῃ νογβίοῃ οὐ δεαὶπὶ Φοἢ π᾿ μϊγὰ 
Ἐρίδι]8. Ῥαρεβ 829. ἰο 854. οοηῃίδίη Ὦγ, ΚΊΡΙ ἐμ ᾿8 ποῖθ8. ΤΠ ἐπηρτγοβδίοη οἵ (ἢ 8. ἔλς-β8' π|}}0 
ὙΓ.5 ᾿Ἰτ θά ἰο ἔσο Ὠυηάτοά δηὰ δέιν σορίοϑ: δπὰ ἰδ 88 οἴδῃ ϑοϊὰ [ὉΓ 81]χΧ οὔ οἷρῃξβξβ ρσιΐηθλβ, 
δοοογήϊης ἴἰο {6 σοπήϊίοπ δηὰ ᾿ὐνάϊπρ οὗ [Π6 σορὶ68. τ. ΚΊρΙ ἐπ χ᾽ 8. ἴδο- 8 πὴ] νσῶ8 οτἰ εἰοϊβοιὶ, 
ΜΓ στοδὺ βονογίιγ, ἰῃ [86 Μοπίῃν Κονίον, (Ν. 8.) νοὶ]. χὶΐ, ρῃ. 241---246, Απὰ διῖ8 ῃγοίδοθ 
ἯΔ8 διίδοκοά, ἰῇ Ὧ0 ΤΟΥΣ σουΓίΘΟΙ5 ΠΙΒΠΏΘΓ, ἰῃ 8 ΡΘΠΊΡΠΙοΣ οηςἰ 16 “ επιαγὰθ οὐ δ γν. Κἰρίϊηρ᾽ 
Ῥηείαεε ἰο ἘΠΩΣ Ῥαγί ἐλ Εἶχε. Ἀν Τλοπιας Ἑαισαγάνκ, 1,.1,.1). ὅνο. 1798. Νὸ ϑβοοομὰ ρμαιὶ 
ΘΥ̓ΟΓ ἀρροδγοί. 

ΑἸιπουρὰ 86 δχοϑου(ίοη οὗ 1ι͵}9 ΠΟΌΪῈ ἀπάδοτγία κίης ἀἰὰ ποῖ ἀπϑινοῦ {π0 οχροοϊδεϊοπβ οὗ β80Πὶ6 
Ἰοατπθα πηρη, ἦτ σοηδοαῦδης οὗ ἩΔΙσἢ ᾿ξ τδ8 ποὶὰ ἴῃ σοπιραγαιἑ γον 11{||0 ἐδὲϊ πηδιΐίοη ἴον την 
πρὶν, γοῖ 8 νδὶυς ἰ8 ΠΟῪ ΠΊΟΓΘ 5} Δρργοοδίθ, “ΧΑ ογι εἰς οὗὨ {86 ὅ'τδὶ οοἰουγν, το σου] 

᾿λανα οἰ δα ν βεϊΖοὰ δὴ ὀρρογί 1 οἱ οχρμοϑὶηρ Ὀγτ. ΚΊ ΡΠ ἢρ, τγ88 ἀπ Δ Ὁ]6 ἴο ἀοίδοϊ {Π|6 8π|4]]68ὶ 
ΘγΓοῦ ἴῃ {Π6 ἰοχί. Ῥοτγβοῃ Πιἰπιβοὶ ςοἸ]αἰο ἐδ 6 τπλιεῖ, οορν ὙΣ τὰ 1Πη6 οτμχίπαὶ! πιδηιϑογὶρὶ, δὰ 
186 οἷν ἔλα! πα οουἹὰ ἀοίθεϊ νγ88 ἴῃ ἃ δίποίε ἰθῖῖοῦ οὔ 1Π6 πηαγρίῃ. ΤῊ 8 ἴδοϊ πηιδὲ ΒΌΓΟΙΥ ρ]8 66 
(Π6 να] οὗ Ὦγ. ΚΙρΡΙ μι 8 ρυν]οδιίου δ Ὀογοηὰ ({Ἰ6 τοϑςοἢ οὗ οοπίσονογυ." (ΒΒ. Οτιί. νο]. 
χὶ. Ρ. 619.) 

Ἑ. Τλε ΟράοΣ Ζαιαιίαηι. 

θ. Αςοία Αροβίοϊοττιπι ἀτοο- μαϊϊπα, [106 τ9 Μα) 80 0}}8, ὃ Οοάϊοο 1 ,δυάῖδηο 
οΠαγδοίθτὶ 0.5 ἀπο 1} 108 ΘΧαγαῖο οἱ ἰη ΒΙ]] οἴμοι Βοαϊθίαπα δαϑογνδῖο, ἀθβου ῃ 81 
εὐϊάϊας Το. Ἠεξλππνιῦβ, Α. Μ. Οχοπίθπϑιβ, αὐἱ οἵ ϑυμθοϊυπι Αροθϑίοϊοσιιπι οχ 
οοἄθπι οσοαΐςα Βα) ηχὶῖ. Οχοιὶ!, ὃ ΤΠοαῖτο ΘΒοϊἰοηΐαπο, 1716. 8νο. 
Το Οοάοχ Τιδυάίδητι5, οὐἨ τ Ϊοἢ [18 οἰ ἴοπ ἰ8 ἃ ἰγαπβουρε, ἰ8 ἀοβοτί Ὀδὰ ἴῃ Ὁ. 187. δεῆ.» ὙὮΘΓΘ 

8 ἴλο-ἰ πι1]6 οὗ {Π|8 πιδ υϑογὶ ρὶ 15 σίνοη. ΤΊνΐ8 ἰ8 [ἢ βοδγοθβὶ οὔ 4}} Μγ. Ηδδαγῃοβ ρυ δ ηο δι 0}8 ; 
189 ἱπιρτοδοίοῃ δανίπηρ ὑεαη ᾿ἰπυε θὰ ἴο ὁπα ἰναπεϊγεὰ δηιὶ ἔν πὶν οΟΡΙΘΝ, αἱ ἐεπὶ ΒὨ Πρ ἐδο ἢ, Α 
ΟΟΡΥ τῦδϑ δβοϊ ἃ δὲ {Π6 δυςσιίίοῃ οὗ {πὸ ἴον. Ὁγ. Ηοαι 8 [ἰγαγγ, ἰπ 1810, ογ τ86 δυπὶ οὗὨ {Π]γίθϑῃ 
οἰπᾶὰβ ἴψο 8} }Π{Ππρδ. ἰδ ΠΟῪ βάογῃϑ ἴ86 νεσγυ ναϊααῦα ΠΌγαγν οὐ ἴπ6 ΝΥ ΎΪ ΓΒ ἴο ὑἐνθ δίμιθι δὲ 
ἁἸθυγρη. Αποῖπον ΘΟΡΥῪ βοϊὰ δἱ 1) δισοῃ οἵ Μτι. σου Β ΠΌΓΑΓΥ ἰὸς ἔθη Ρουηιδ. Α 
ΓΟΡΥ͂ ΟἿ 4114 ν γῪ τσ οαἀϊτίοη ἰδ ἰπ {ἰπ6 [ὠὐθταγν οὔ τἘπ6 Βγίεἰδῃ Μαθουπα, [4.8 ἴο (πὸ ρῥγίςεβ οὗ 
ἸΏΟΥΘ ΓΟΟΘΏΓΥ δοϊ ὰ οορίθδὲ, 5866 Ὁ. 189. 

Εα. Το ΟὐάδΣ Σβοογπογίαπιώ. 

7. ΧΠῚ. Ἐρἰβίοϊασυιπι Ῥ80}} Οοοχ ασξεοιιβ, οὐπὶ Ὑ ΘΓβί 6 Τ,αἰϊηᾶἃ γαίογο, γυΐτο 
Αμίο- ΗΙοτοηγπηπᾶ, οἰἶπι Βοογηθγίδηιϑ, πὰς ΒΙ ἢ οἰμοοθ ΕἸ] οοίοτα β 1 τοϑάθῃμβ, 
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διυπηπιᾷ ἤάο οἱ ἀ!]Προπε ἃ ἰγδηβοτιρίαβ οἱ οὐϊία5 ἃ Ο. Εἰ ΜΆττηΗχει. Ἀἤοξεοδο, 178] 
(τοϊβϑυοά ἴῃ 1818); 4ϊο. 

ΟΥ̓ 86 Οοάεχ Βοογποτίδπμδ, οἵ ἩΠΙΟὮ πιδηυδεσιρί (818 ΡΌΒΠςδεου 185 ἃ οορν. δεὶ δοςοκσεὶῖ ἷκε 
ῬδοΩ ψίνοῃ ἰη ρρ. 199, 200. Ἴδα ἰγαπβοσιρί ἰ85 βαιά ἰο ὕ6 εχεςαίοὰ σῖϊ στεαί δοιτισωςτ, δαπὶ ὦ 
δἸαδιταίοα τι ἵπνο ῥ]δίθβ. 

Ζ. Τλε Οράρε Ἐδεοτιρίωε ὁ (λε οιρεῖ οὕ ϑαίπι Δίαϊιλειο, ἐπ Ττι κείνῳ (οζϊεκε, 
:Ξ.. 

8. Ενδησοὶ πὶ βοοππάπῃ δίει δυπι, ἐχ Οοάϊοο Ἐοϑογρίο ἴθ ΒιΙ ἢ ΟΕ μοοδ (εὐ- 
Ἰεσὶὶ 552. Ὑγηϊδιῖ Ἰυχία ΠυὈ]η : οβοσιρίαπι Οροτα οὐ ϑιυάῖο «οδεηγε 
ΒΑΒπετυ, 5. ΤΟ Ρ. 58ος. ὅεη. Τα. (Ο]]. θυ η. ΟἿ δὐ)απρίίυτ Αρρεπάᾶιχ (οἱ- 
ἰἴοποπι Οοάϊ!οΐβ Μοηιίογιδηϊ οομρ] εΐθβ. ΠῈὈΠΠΙ: ΖΕ θυ5 Αοδάοπιεῖς σσοιίεδα:ς 
Β. Ε. Μογείογ, ἀσδάοιϊς Τροσταρῆυϑ, 1801. 40. 
Το Ῥτοϊδοροπιοπα Η}} ἐπν -ἴνπσὸ ραρθβ, πὰ ςοπηργῖδο, 1. Α ἀοϑετρίίοη οἵ 86 πηδηπϑοτιρὲ [πες 

ὙΠ δὴ δεοουηΐ οἵ 115 4.6, δηὰ {Π6 τηοᾶο οὗ ςοἸΠ Δηρ ἴξ δἀορίοά δ 16 Ἰοδασοα οἠϊίος: δι ὶ 3. 
Ἀπ οἰαθογαῖς ἀϊββογιδίϊοπ σϑοοης πη ἴΠ6 ἀρρδγοηϊ ἀἰδεγορδηςΐο5 Ὀεΐνοεπ ἰῃς σαϑωςδί ον « 
ϑοδυα (τὶ 49 τοοογὰ θὰ ὈΥ ἰπ6 Εν δηρο 1515 δία πον δηὰ [Κ6. ΤΠ γαρτοοπία οὐ τδὸ (αὐετ 
Ἐδϑβοτρίαλ ὅτ ἰμβθῃ Ἔχ: ἰἰοὰ ἰπ δὲσέν-[ουν [Ἀς- δ πη} ]6 ρ]ἴοβ, δῃὰ ὅγὲ αϑὸ γεργεδηπείεὰ (αὶ εὶς 
φογγος τ] ν}) ἰπ 48 ἸΏ ΔΠΥ ρᾶρ68 ἴῃ ἴΠ6 σοιππποη ὀασγοοῖκ 5π|8]}} ἐν ΤῊ ἱγαὶν εἰοσαπε τοΐαπις οὐδ- 
εἰυε5 τ (ἢ δ ςοἰ δίΐοη οὗ {πμ6 σοάεχ Μοηεοτγείαπαϑ πίι ἐν εἰδίοἰ 8 οἀϊίοη οἵ ἔς Νεν Τει- 
τιοπῖ, ὙΠ} Ὦ οσσαρίοεθ (Βἰγίγ-ὔνο ραρθβ. Αῃ δοοοιηῖ οὗ [815 πιδπηυβοσὶρί ἰ8 γίνε ἴῃ {ἶνε ὅτε 

τὶ οὗ (μῖ6 νοΐϊαπιο, Ρῃ. 180. δεφ. [866 85 ἴο ἰ(8 ἐΒεπηὶς 8] τεβίοσαϊίοηυ δηὰ σε- οἱ! δεῖοα ὃν Ά 
προραιίδα, Ρ. 181., δηὰ “ Αοοουπὶ οὗ [86 Ῥηίοά Τοχί," Ρ. 167.} 

Δ. 7Τλε Οοάες ϑαπ- Ἑαἰϊεηεὶε. 

9. Απείαχυϊδεῖπηι8 Φυδίυον Εν σοί ογαπι Οδηοπίοογαπι Οοάοχ ὅ8η-Ὁ δ] ] 35 ατγα- 
ς0-]1 αἴ] Π8 1 6] Ποδτῖα, Ὡπσπαυηπι δας ςΟ]]ἴυ8. Αἀ Ββ᾽πιΠΠάϊηο αι ἱμαῖσδ {Π τὶ 
πλϑπιι βογρίϊ δοοιγαι δδίπηα ἀθ Ιηρδηάιπι, εἰ ἰδριάϊθυ8 Ἔχργπιθμάυμι οσυγανῖς Η. (Ὁ. 
Μ. Βεττια. Τυτὶοὶ, 1886. 4ϊο. 

ΤῊΪ8 8 ἃ ὈοΔΌ ΠΥ ΠΕΠΟρτΑρ ἃ ΠΟΡΥ οὗ ἃ νδ᾽ "Δ ὉΪΈ τη δητβοτρί οὗ [ἢ ἕουτ Οοπρεῖς, τυτί σα 
ἦπ (6 πἰπι οσ ὑθηζη οοηίιτν, δπὰ τ Π]ς ἢ ἰδ ἀεϑοτι θὰ πῃ ρδ66 190. δεᾳ. δεργὰ Το ργοϊοσοῦνσε 
οἴ (86 οὐἀΐίογ ἀοίδιὶ {ἢ ἰμρὰ διϊορίο ἱπ ἷ5 Ρυ ]οδιίοπ, δηὰ ἴπ8 οχίοσγηδὶ δρρδοάγδπος οἵ ι89 
τηδηιϑογρὶ; πο ἢ, Β6 δῇονβ, πη51 πανὸ Ὀδο τ τι ἴοπ ἰη ϑνν  Ζου]δηά, δηᾶ ΟΝ ΘΕ ΓΔ] σοργ δες. 
18 δ πῖεἶ {6 Οοάοχ Βοογηογίαπαβ οὔ π6 Ἐρ 5.165 15 ἐ!θη ργονϑά. Ομ οπδρίεν 'ἰο Φενοιξοὰ 
ἴο 16 ςοπαίἀογαίίοπ οἵ (ἢ σοηζαδίοπι οὗὨ ἰοίίοτβ ὀσσυγτηρ ἴῃ τ Οοάοχ 58η- δ] ]ϑηδὶδ; δοοίδεσ, 
ἴο {{π|Ὲ τηᾶγρίηδὶ ποίοϑ τ 6 Π οἡ {Π6 πιδηυδογρί ; δηὰ δ (μῖσά, ἴο [8 Ἑσουπίτγυ, πὰ ἴο ἐδ δρὲ 
υοη ἰδ γα Ἡτἰοη. ΤΏ 151 οπδρίες οἵ ἴΠ6 ῥγοϊοροπιθπδ σου δῖ 5 Δ ΓΟΡΥ͂ οὗ 86 Ῥόοδπε οὗ 
Ἡΐαγν, Βίβῃορ οἵ Αὐὶθβϑ, προὸη {86 οδροῖα, νυν οἷ 18 Ῥγεῆβ χοὰ ἴο {με (οάοχ 8δη- δ] ηδῖα, Τδὲ 
ἔλο-ϑίτη! 6 τπθη {0]]ονγα; δηᾶὰ ἐπὶ γίν ΟΌΓ οἴοδβαὶν γιπιθὰ ραᾶροβ οὗ δῃηοίδιίουδ ἰογιηΐηδέθ ἐδὶκ 
ςαγοί!γ οἀϊιοὰ δηὰ [{{π|8 Καονγη νοϊαπιθ, ἃ ΠΟΡΥ͂ οὗ ἩΔΒΙοΒ ἰδ ἰῃ 16 [ἀΌτϑῖγ οὗ 189 Βσιτδα 
Μυδοῦῃ). 

ΓΡ. δὰ 9. 7Τ.ε Οὐάϊοες Οιοϊρλογδυξαηὶ. 

10, ΟἹΡΆΙΕ νογδίοποια Οοἰπίοαπι ποηηυ!]όγαπι οϑρίζαθι Εἰ ρϊδίοϊ5 αὺ δὰ 
Ἐλοιηδηοθ . . « . ὯΠ8 ΟἸηϊ γΑΓ118 ὙΑΥΪ86 ᾿ἰ ΟΓΆΓΌΣΕΒ ΤΟ Ι ΠΙ 118 πὰσ ἀϑαυς ἱποάϊιὶα... 
ογιῖς Ε᾿ Α. Κπιττει. Βγυηβπῖοῖ, [1762]. 410. 

Τ 656 ρδ᾽ἐπιρϑοϑὶ ἔγαρτηθηΐδ δγὸ ἀδβοτὶ υθὰ δῦουϑ, ρΡ. 179. Καηϊ((ε] οἀϊῥοὰ 411} ἰμδὲ Βὸ οσυ!ά 
. 

τολὰ οὗ ἴΠ6 ἰοχῖ, δηὰ σαν χοοὰ ἴδλο-δί τ }]685 οὗ [86 δποιθηὶ γέῤονυα ὃ 
Ῥτοῦ, Τί δοϊιδηἀοτῖ μ88 σθοθ ν δηηποπηςθὰ 818 Ἰηὐδη(οη οὗ το- αἰ ηνσ (86 ἰοχὶ οὗ (8650 γδϊαδὺϊο 

ῬΑ] Ἰπ ρϑοβί8.} 

[ῚἸ. Οάρα Βογρίαπιω. 

11. Ἐτγδστηοπίαα Ενδηροὶ! 5. ΦοΒαηηῖΒ ατωςο- Οορίο- Το αίουπι ϑέθοῦὶ ΙΥ- 
“ον νιν ΟΡΟΓΆ οὗ βιυάϊο Εἰ. Αὐσυκίίη! Απίοπὶὶ ἀξοόβαισ. Βόοπιε, 1789. 41ο. 

ΤΊ 686 ἔγδατωθηίθ ἃγὸ ἀοδογί θὰ δῦονο, "ἢ. 180. Ηδῖθ πᾶν 4180 Ὀ6 ποίἰοοά ἴπ6 Ετδρτηεηίσαι 
Ἰνγοϊάδοδησπι τηοπίοηθὰ οἢ (86 βᾶπι6 ραᾶρθ, 88 ΡῈ] 8ιιοὰ ἴῃ Ν᾽ οἱά6᾽ 8 Αρροῃάϊχ ἴο ἴμ6 Οοίεχ 
Αἰεχαπάσίηυδ. 

[Η΄. Τγαρπιοπία Οοἰδἰϊπίαπα. 

12. ΤΉΘ86 ἐγαριηθηΐθ, ἀδβοτὶ θα δῦονο, Ὁ. 194.) ἃγα οοπίδι πο ἢ ΜΟΝΤΕΑυΟσΟΧῸ 
“ ΒΙθΙοΙΒοοα Οοἰβιἐπίδηδ," 0]. 17]6.] 

[[.. Οοάδς Περίμα, 62. 

138. Μοηπυπιοηία ὅδοσα [πράϊζδ . . . . . ογυϊῦ δία οαὐϊαϊξ Οομδίδηςπυδ ΤΊΒΟΒΕΚ- 
ὍΟΒΥΡ. 1,εἰρεῖς, 1846. 410. : 

Ι, 16 ἀοδοτὶ υὑθα ἀῦονο, ρ. 194. [1(8 οχί οοςαρίε8 (Π6 χτγοδίοσ ρᾶτγί οἵ {16 τηαρηϊ βοθης τοϊαπιο. 
ἀδ (δο οὐξέῖοι ἀο68 ποί τοργοδοηὶ (μ6 ΜΆ. ρᾶζχε ἴογ βαβδ, δῃμὰ 85 ἴδο ΜΆ. ἷἰ ἰῇ ἔσο οΟἸυτηηδ, (δεῖθ 
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ἦκ καἰ στοδί ἱποουνθηΐθποῦ ἴῃ μϑὶπο {Π6 εὐἰ 05 ; [ῸΓ ΔΙ͂ΟΣ ρασί οἵ (116 ἢγβὶ σοϊαπιη οὗὁὨἨ ἃ ρᾶρο ἰνδ8 
Ὅσοι γοϑή, ἰΐ ἰ8 ΠΟΘ [Ὁ] ἴο ἐυ Γ ΟΥ̓ΟΥ 186 ]οαῇ ἴο σοπιρίεῖθ 1ϊ, ἀπά (Π6ῃ ἰο ἐωγπ δασὰ ἔπ ἰῇ ταν 
ἴο Ὄορίη ἴΠ6 ποχί ςο]απιπ: {818 ἱποοηνθηίΐίθηςα ἀϊὰ ποῖ βέγ κα [16 δαΐίοῦ ἀθ{}} 8 δἰξϑητίοι 
Ὑν 8.5 ςδ]οὰ ἴο ἴὶ αἴδγ 186 ποῦκ Βαά Ὀδθθὴ ρυ ]δμθά, πο ἱποοηνθηΐθηςθβ λίῦ Ὅ6. 6881}ν 
π'ν εἰ οῇ ἰὴ οὐἰτηρ (Π6 ἰοχὶ οἵ Μ88.} 

ΓΥ͂. (Ὁ. Ν. Γ.) Οὐάες Ῥινρυγειι. 

14. ὙΙΒοβοη ον 5 Μοηυμπιοπία ϑδογα οοηίδί δ 8180 186 ἰδσχὺὶ ΟΥ̓ {8686 ἴγαρπιοηίθ 
ξέν. ἴῃ 186 γαίίοδη, ἴῃ ἴμ6 Βγιε 8 Μυδουμι, δηὰ ἰῃ ὑμ6 ᾿προυῖὰὶ ΓΙΌΓΑΓΣΥ ἂὲ 

1ΘΏΏΒ : ΠΟΥ ΔΓῸ ἀδβοσι θα δῦονα, Ρ. 177. 464. 

τς [0,Ὰ Οὐάδφε Τί δολοπάογβαπι. 

.1δ. Τοϑογιδοὰ ἀρονθ, Ρ. 204. 

Ὑ. γαρπιεπία Βαγδογῖπα 
16. Ἰ)αβοσιθοά, Ρ. 204. 

Ὗ. Σγαρπιενία Ταγίδίεηδία. 
17. Ἰϑεβογσιθοά, Ρ. 204. 

Ε. (οΥ 5). Τσαρπιοπία Οοἰεἰϊπίαπα. 

18. Ῥεβογι θά, Ρ. 20ὅ. 
ἽΠὸ ἴοχί οὗ (8 δῦονϑ ροτγίίοῃϑ οὗ ἴουΣ Μ53. δῖο χίνεη ἰῃ Τιϑοβοηδοσ᾽ 5 Μοπιπηθηία ὅ'δοτα : 

[Πὸ νοϊιπιο αἶϑοὸ ουπίδίηδ ἃ ὑγαπβογὶρί οὐ Β οὗὨ (86 Βονοϊδίίοη (860 δῦονο, Ρ. 206.) δἰἰοτιρίοα ἴο 
κα πιδίο ἴῃ ϑρϊ[6 οὗὨ οΘοπδίάογαῦ!ο ἀἰοι 168.) 

[Ὁ. Οράνα ΟἸαγοπιοπίαπι. 

19. Οοάοχ ΟἸαγοπιοπίδηυβ εἶν Εἰριϑία]ς ῥϑΌΪ οαπ68 ἅτεθοα οἱ 1ζ8[}Π6 6χ σοάϊοθ 
ΤῬΡαν Ἰβίθιϑὶ σοἰ Ὀοσσῖπιο .. . . . οὐϊάϊο Οοπδίδηςμ!πὺ5 ΤΙΒΘΟΗΕΝΌΟΒΕ. [μεΐρδὶς, 1862. 
1τρα 4ϊο. 

Τιν5 ΜΒ8, 18 ἀοϑοσί ὈὉθ4 δῦονο, Ρ. 190. ΤὨΘ ὕδο- δίῃ] οαἀϊξίοσι 18 ὙΘΓῪ Ὀδδυιλδι], δηὰ 11 ΔΡΡΘΑΓΕ 
ἴο ὕ8 ΥΟΓΥ Ὑ{6]1 ἀχοοι θά, 

[Π. ΖΣγαρπιοηία Ταϊιπιρδοδία ΤΊ δολοπάογἤαπα. 

20. Εταρτηθηία ϑδοσα Ῥαὶἰπιρβοϑία ... .. οὐϊάϊε Ζηοῦ. Εὐιάοσῖς Οὐπβίδηί! 8 
᾿ΓΙΒΟΜΕΝΡΟΒΕ. [Αἶθὸ ρυ] θὰ ἀπᾶοσς (Ππ6 {{{|6, “ Μοπυμηθηΐα ϑὅδογα [πραϊ]ίβ, 
Νόονα ΟοἸ]δοῖῖο. οϊυταθη Ῥσϊπιπι. ἢ 1, ρϑ8ϊο, 186. 410. 
ΤΊ βγϑὺ ματί οὗ {μ18 γοϊαπμθ οοπίδίῃβ [86 ΡΑ]ἰπιρδοϑί ἔγα πιθηῖθ ἀοβοσίοἃ αὔουο, ἢ. 184. 

ϑεᾳ.} 
ΓΕ γαρπιοπίμηι Χ)αεΡπδαολίαπεπι. γαρπιόπδιπι Ἡαγϊδίαπιιπι. 

21. Ὑμ686 ἔγαρπιθηῖβϑ ἀγὸ ἀθβογ ροὰ δθονϑ, ρῃ. 206,7. Τα ἱπίοπιίοῃ οὗἉ Τιβοβθη- 
ἀογῖ ἐο ρυ 88} τμοὰ (μότα τηθητὶοηθα) μ88 ϑῖποα Ὀ66Ὼ οαγγὶ θα οὐ ἴῃ ᾿ὶ8 “ ΑΠ60- 
ἀοία ὅδογὰ οἱ Ῥγοίδηβδ." [,εἰρϑὶς, 18ὅδ. 4ϊο. 

Ἐείδγθηςθ ΤΠ ΔῪ Ὠογο Ὀ6 τηδάθ ἰ0 {μὸ ΝΙϊγίδη ἔγαρπιθηῖδ (ρ. 186.), πιο ἢ οτΘ δηποπηορὰ ἃ5 
τοραγοὰ ἴοσ ὑῃθ]οδιίοη ὈΥ Ττορο 1168, απὰ βϑυυβοαυσηίν ΌΥ Τιϑεμαπάοτῇ : {86 οὐϊξίοη οΥὨ [Π9 
ἃιίοΓ ΤΏΔΥ ΒΟῸΠ ὯΘ ἀαι κίοῖ ἴο ΔΡΡΘΑΣ; 88 ἰ0 ἐπδὶ ΟΥ̓ [Π6 ἴοΤΤΉΟΥ, δηὰ πβοίμοῦ ἐΐ Μ11 09 Ρρυὺ- 
Ἰἰδμοὰ οσ ποῖ, σζωϑῃ τοι 48 ὕδοῃ τηδάθ δ δ οἰ ΠΥ δον (Ρ. 1δ4.).} 

[Οοάες Ττιαοτγίοο- Αιριδίαπιω. 
22. Οοἄοχ Εὐιἀοτῖοο- Αὐρυβίαηυβ εἰν Εταρτηθηία Ψοίεσίβ Το βίδιηθη! ! 6 σΟΩ͵σ6 

ατῶςο οπιηΐαπι ααΐϊ ἰῃ ΕΌχΟρα βυρογϑιηῦ 0116 δι αυ ϑδίπιο, ἰπ οτϊθηΐθ ἀδίοχεὶ, 1 
Ῥαϊγίαπι δίία δ δὰ τοάσπι Οὐαϊοῖβ δἀΐϊάϊς Οοπῃβίαηιίηυβ ΤΊΘΟΗΈΝΡΟΒΥ, [ωἰρ5ἰ8, 
1846. ΟὈΪοηρ; [0]1ο. 

Τιῖβ ΜΆ. σοῃέδίη8 ροχίϊουδ οὗ 6 1,Χ Χ. ἰγαηβίαἰίοῃ οὗ ἴπ0 ΟἹὰ Τεδίαπιοηΐ ; ἰξ νγδδ ἀϊβοονεγοὰ 
υν Τιβοπεπάοτ ἴῃ ("6 Εδϑί, δὰ τ ἴθ πον ἀεροβίιοἀ ἴῃ 186 {πἰνογϑίν 1 ὈΓΑΓΥ δἱ [κοὐ ρδίο. ᾿ὶ 
οὐπεῖβί8. οὗ ΤΟτ  -ἴγθθ Ἰθᾶνοδ οὐ Ὀθδυς ιν πὸ νο]τὰ ; οἢ ὁδοὶ ρᾶμα πο ττὶοἰπρ᾽ ἰδ ἱπ ἔουν 
οοἸαπηῃ8 ; ἴμ6 ΨΒΟΪΟ οὗὨ ἔμιο [86 -βί πιὴϊο δἀϊείοπ 18 πιοδὲ Ὀθαι ΠΥ ἀμ σΑγοίΆ  Υ ΠΟΤ ρα, δὸ 
1πλξ ἰδ πηδᾶν Ὀ6 τοραγάἀοα 88 ἴπθ ὕ688 τοργοϑϑηίδίϊνο ὑπαὶ 88 θύοσ Ὀθθη ρυ]ἰδοὰ οὗὁ δἂ2ῃ δῃοίεμὶ 
λίδ, π᾿ (Π6 σοπαϊ οη ἰπ τὶ ἢ ἰδ 48 ὁοηϊο ἄονγπ [0 8. ᾿ 
Α 818} ἐγαρτηθηί οὗ (μἷ86 ΜΆ. ν Βΐοῖ νγὰ8 δίϊεσγαγάβ οδίδι πὰ νγ88 ρυ] 56 ἰῃ ΤΊΘΟ ΘΠ ΔΟΥΓ 

" Ἐταρπιθπί βδςσγα Ῥαϊ]ἱπιρϑοδία," πιοηοηοὰ δῦοτο. Τμδῖ σους οοπἰδίῃϑ ἴ[δ6 0] ονίης 
γογίομθ οὗ 186 Χ Χ, ἴσοπι Οοάϊς68 ῬΑ] π ρϑοδὶὶ ΤΊβο μομἀογβδῃὶ :-α 

28, ΕΥδρηιθηΐβ οὗ ἴΠ6 Βοοκ οὗ Νυμπιθογ8. 
21. ΕΤασπιοηίβ οὗ Νυθογϑ, Πουςοσοποιαγ, Φοβδαα, δηᾶ “υἀκοβ, 
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25. Ἐταστηθηΐβ οὐ ἐπα βοοοηὰ δηὰ (πιὰ οὗ Κίηρπ. 
26. Εταριιδηΐδ οὗ 1βαἰδὴ. 
ΑἸ80 ἤοπι ἃ Μ8. ἰπ (86 Βε8}} Μ' ἀΘΘΌΠΙ: --Ὁ 

27. ΕὙΔρτηθηΐβ οὗ [89 ῬΒ8] 28. 

Βεβίἀ68 (δε56, οὐ οη8 οὗ ἐπ ἰεχὲ οὗἉ ἀἰ ταί Μ8598., βοπ!6 ον διμβαζ ϑονέϊοπε, ᾿ἱᾶνὸ δθε μὸ 
᾿ἰδιεὰ, απὰ 4180 ραγίδ οἵ 1,μϑοιομαγίθβ. } 

ΞΕΟΤ. ΙΥ. 

ῬΒΙΝΟΙΡΑΙ, ἘΡΙΤΙΟΝΒ ΟΥ̓ ΤΗΒ ΟΒΕΕΚ ΤΈΒΈ ΑΕ ΜΈ 

ΒΕΒΙΡΕΒ ἴδ6 ΜΟΥΚΒ οὗ 1.6 Ἰοηρ δηὰ Μαβοῖι, [6 ἰϑίοσυ οὐἁἨἉ μ6 ναγίουβ αὐτοῦ ὦ 
16 ατροκ “Ποϑμηιοινῦ ἰ8 ἰγοαῖθ αὖ σοηβίἀθγδῦϊα ἰθηριὰ Ὺ Ῥγιτῖαβ᾽, ὈΥ Ὦτ. Μὰ 
8} Νὴ οδἰϑιοῖπ ἴὴ (πὸ ῬΓοϊοροθηα [0 {Ποὶγ ΟῚ 1168] ΘΠ οῺ5 ΟΥ̓ δ, ὈῪ ΜΙΟΒΔΟΙΗ ων 
ἷθ. Ιδαγηθὶ δηποίδίον Βίϑθορ Μαγϑῃἥ, ἢ γ. Οτιοβρδοδ, ἘΓοΐίρβϑβοτθ Βεοκ᾿, εἰ 
ἘΠν]685, γ Με. Βυιον 5, μὰ Ὀγ Ὧν. ΟἸαγςῖ, Ὁ Εϑυβθδ, ἀπ γ Ὑτορε 165." 10 
ἀμοῖν Ἰαθουγθ, ἢ] ἢ αν Ὀδθη σοηδυ οι [ὼγ (8158 βοοϊΐοῃ, {86 σΌϑ αἰ σ 15 οποὸ (οἵ ὦ 
Τοίδγσοὶ, ψ8ὸ 8 ἀδβινουβ οὗ διυα γίην (89 ᾿ρογίβηϊ Ὀγαηοῖ ΟΥ̓ 6 1 ΟΓΑΓΥ δίσιοπ 
οὗ {86 ϑαογϑά τ Ώρ8. 
ΤΠ Τ]]ονίηρ 4016 ὌΧ ἢ ἢ 5. 86 ΤΟ ῥυϊποῖραὶ ϑιαπάανα- Τ ε:ί-  ἀϊδίοηπε οἵ ἐ 

ατοοῖκ Τοϑιίδιιοηῦ, ἰοροίμοσ. πῖῖμ ἴῃ 6 ῥσίποῖραὶ δἀϊτίοπθ πῖο ΒΒ ἀγὸ ἰυυπαοὰ υρκ 
ἀοιὰ 0: -Φ 

: 1. Ἐπαβμῦυβ. 1616-19-929. 97--.3.5., 

Αἰάϊ. Ἐοϊ. ατ. 1618,.--- Οεγδειί, Αἴο Οτ. 1591. --- Ορρλαϊαὶ, Οςῖ. Οτ. 1624. 1884. --- Βοδοίε, (ὰν 
1624, ὦν. 1681- 85. -- (Οὐἰϊκιαῖ, Οεῖ. τ. 1684.) ---ἰῬιαιἑεγῖ, Οςῖ, ατ. 1688--40--48. --- ὕκε Εε 
Οοι. τ. [,δ0. 1827. 

9. ΟὈΜΡΙ,ΌΤΕΝΒΙΑΝ. 16]4. 

Ῥἥϊαπιῖα. Οοἰ. ατ. 1564-18--14--90-91--1601--12, ΕΟ]. Οτ. οἱ 1,ὲ. 1572. Οεῖ. 1574--88. Ἐοὶ 12 
-- (επευα. τ. 1609. 2άπιο. 1619, 1020. Οἷο.--- Οοίάλαφεπ, 1788, Οςξ. ὧτ.--- Ογαίς, (ἐκ ἰω: 
1821. Οεῖ. 

38. ΒΟΒΕΒῚ ΞΤΕΡΗΕΝΒ. 16δ4θ-49--50. 

Ορονὶπὶ. Ἡυοᾶ, Οτ. 1562.--- ΠΡ εελεὶ. ΒΟ]. Οτ. 1697. Πυοᾷ. 1600. οὶ. 1601. Ταοά. 1639 .-- ἰν 
Δοοίαὶ 1μίοία. Ἐοϊ. ατ. 1687. --- Εαΐεέ Πεσία. οὶ. Οτ. 1642. --- Οἰερίκ. ΤὨαοὰ. ΟΥ. 1553.6 
1604, Πυοά, Οτ. εἰ [,μϊ. 1012--22. --- Σγοεολουετί, Οὐ. Οτ. 1δ858-66. ---- Ξεγυίϊέκπφεν. Οὐς. ΟΣ 
1508. --- Ῥοερεϊ!,. Οοῖ. ατ. 1564. --- Ψιίσποπέϊ, Πυοά. ατ. 1684-87.1018.16..-- εξ. Ροϊ. 6. « 
1[μι. 18θ8--82-89-98-16042), Ἡαϊιοκὶ. ἕο]. ΟΥ. 1,Αἴ, 1667..--- ΜΗ. Ἐο]. Οτ. 1707. --- ἅκειπι 
Ἐοὶ. Οτ. 1710-328. --- Βίγολιεϊ, Οτ. 1788. Εο]. οἱ ὠἱο. -- ἤσαν. Οοἴ. ατν. 1768. 1776. 1813.-- 
Ῥαίρψ. τ. 1816; 1826. Οεί. -- Σιογά. ατ. 18πιο. 1828. 1880. --- Ογεεηβείά. Οτ. 4δπιο. 1829 
“ Ἐβοπιπεῖα. στ. 1882)-.86-89.-41. Οὐ. --- (ανιδνίαρε. 1884. 191|ο.--- με. τ. 1887. θά. 
-- α΄. Ε. στη βεια, Οτ. 1848. Οεῖ. 

4. ἘΙΖΕΥΙΕ. 1624-38, δα. 

Βυεοίεγῖ, Οοῖ. ατ. 1646. --- Ομγοεϊαί, Οςῖ. ατ. 1668-16-85-99. --- Σεϊϊξ, Οοἱ. Οτ. 1678.-- Κσωμι. 
Οεῖ, θν. 1697-1702. -- Οτερονί!, Ἐοϊ. Οε. 1708.--- Ο. Ὁ. Τ. Μ᾿ Ὁ. Οεε. 6-. 1711-38.--- 
εἰεπὶϊ Εοὶ. αν. 1761--Ὡ. --- βιντῖϊ, 1149, Οεῖ.--- Ἡλίίο, 1808. Οεῖ.--- Θαἰμμαγά, Τυαοὰ. τ. 88 
- Βαεῖ!. 1825. Οεῖ.--- Σοπά, 1827. 48πι0.11 

1 "πἰγοά, δὰ 1,οῖ, Νον. Τοεδῖ., ρρ. 408---428. ᾿ : 
3. Ἰιγοαυοιίοῃ ἐο {μ6 Νοτν Ῥοδῖ., νοὶ. 11, ραγὲ ἱ, ρρ. 429--494. ; ματί ἱ!, ΡΡ. 844--- 885. Βέμδοῦ 

Μαγοιι5 ἱνιηἰν ἰμϑοΐαγοβ, ραγί ἱ, ρρ. 98---}10.; ρΡδγὶ ἰΐ. ρρ. 1---46. 
δ Νον. Τοπῖ., νοὶ. ἱ. ῥγοϊθζοιη. ρρ. 11].-- χχχὶχ. 
4 Μοπορταπιηδίδ Ηογιηθι θα ςε5 Νουΐ Τοβίδιπθηιὶ, ρρ. 110---11 δ. τ 
5. Βτγονίον Νοιίεῖα 1,ἱξογαίαγο Οσθοθ, ρρ. 056---θι4., ἀμὰ αἶθο νοὶ. ἐν. οὗ εἶδ ἱπιρτγονοὰ οὐκ 

οΥ̓ Ἑαὐυτίοἰ5᾽5 1 ὉΠ οἴ ἤοοα ατςα, ρρ. 830---866. 
6 ἸΙογρ Β᾽0]:ςεα, νοὶ, ἱ. ΡΡ. 100 -- 169. 
7 ΒΙΘΠ  ορσταρὶςαὶ Ὀϊοιςοηαγυ, το]. νἱ. ΡΡ. 168---203, 
8 (εβοδίςμίο ἀ. Η:61}. ϑοδ γι οι Νϑυαθη ᾿ϑοίδπιθηίδ, ὃ 899. δε. 
9 Αοςοουπὲ οὗ ἴα Ῥγϊπίοά Τοχί, , 
10 ΤῊ 8 τα0]6 [8 ἰαΚθὴ ἔτοπι Μάβοῃ διὰ Βοδγποτ᾽β ϑάἀϊίίοιι οὗ 1,8 1,οηρ᾽α ΒΙΌΠοἴμοοα βδοτα δὴ. 

ἔγοπι τ. ΠΙθα π᾿ Ιαἰγοάαοιίοη ἴο {[π6 Κπον]οάξε οὗὁὨ ἐμ ΟἸαδβδβὶςβ, νοὶ]. ἱ. ρρ. δδ. διὰ οὐἀϊῖ Τὶ 
το του ἴθ σογτγθοξίοῃβ ἐπι βἀἀϊξίοῃβ. ᾿ 

τ [1ἰ πιαϑὲ Ὀ6 οὐδεγνεὰ, [π|4ϊ γἡγνμθη δάξεῖοπ8 ἃγὸ βδὶὰ ἴο ὥυ]]ουν εἰἴποσ οὐ (8686 Ἰεράϊης (ἐσ [ἢ 
ποδὶ 06 ἀπηήεγβίοοῦ ἷπ ἃ φεπεγαὶ Β6Π586; [ὉΓ ὄνοη {πΠ6 ΕἸΖονὶΓ ἰαχὶ 88 σαγοὶγ ὑεοῃ Γέρτα 
ψὶτθοιξ τονε δἰ ἰογαίζοσβ. 



Ογοολ Τοβρίαπιεηΐς. 685 

ὙΠΟ οὐϊίοπε οἵ ἘΡΆΡΘΙ. ΒΟΤΎΕ Εατοβθδοῖ, ΑἸίον, Παυποοῦ, ΚΉΔΡΡο δπὰ ΤΊιοΐϊο, ΤΙ {πιληπ 
«ατιὰ Ἡδἤῃσι, Βοϊδϑδοηδάα, Βγδπη, ϑοΠ01Ζ, Νδοῦα, ὐοοϑομθη, Τἰβϑομοηάοτγί, δὰ ΑἸ ογὰ, ἃσγὰ ποξ 
ξοστη δα οἷ ἰδ ἰοχί οὗὨ οἰἴποσ οὗ (6 δῦονο 008. 

ΟΥ͂ 186 νατγίουϑ οὐἰϊοη8 οὗὨἩἨ 86 ατροῖκ Τοβίδηγοηῖ, το ἢαγο ἰϑβαοα ἤοιχ [6 
Ῥτοββ, 1Π6 [Ο]Ον ὩΡ᾽ ΤΊΟΓΘ ῬαΥ οὐ ΑΓ] οἰαΐπι {0.6 ποιὶοα οὗἩἉ (86 ὈΪΌΠ1σαΙ] διά θη : --- 

1. Νονυμι ᾿πβισυμπιοὶἃ οἴμηθ αἰ σθηῖοῦ δΔὺ ἔπαβμο οϊθγοάβδπιο σοςοσηϊίαιη δὲ 
διηθηάδίυ. ΒἘΒαβιίοβε, 1616, 1619, 1622, 1627, 1δὅ8δ, [0]10. ἄἀστ. 1,εἴ. φάϊι. 
Ῥτίποορϑ. 

Ἐτδδτηυ δα [86 ἀἰϑε συ ϊδη θα Ὠοπουν οὗἁὨ ρσἰνίηρ ἴο 186 ννουϊὰ {86 ἥγεί αἰ ἴοη οὗὨ [Π6 ἐπέϊζε 
ΝονΝ Τοϑίαιηοπῦ ἰπ 1610.1 Τι νγᾶϑ8 γσοργίηϊοα ἴῃ 1619, 1522, 1627, ἀπα 1δ85. Το γϑὶ δά ϊτίοπ 18 
οὗ ςομϑίογϑῦ]α ταγὶγ, πὰ νγα8 ὀχοοιτοᾶ ἢ σγααῦ Ὠδβία, ἰη 1π6 8ῃοτγῖ δρᾶοθ οἵ εἷχ πιοῃίἢ8. 
δοσῃδ ΟΥ̓ [Π6 τη ΠΟΥ ρΡΙ8 ὙΓΒΊΟΒ μ6 σοηῃδυ! 6ἀ ἃγὸ ργαβογνεὰ πὶ {πὸ ΡῈ] }ς ΣΌγαγν οὐ αβἷα, θυ 
ποπα ΟΥ͂ (Π6Ππὰ ἃγθ οὗ ὙΟΓΥ στοαὶ δη(ἰᾳυϊΐν. Εὐγ (1|ὸ ἄτγϑὶ δα! τοη 116 ᾿8α ΟΠΙΥ οὐ πιμεαἰεα 
τηδηυβογρὶ οὗ (6 Αροςδὶ 890 (βἴπηοο οί] Υ 1ο81); μ6 ἐμογοίογο Η]16ἱ ἂρ {16 οἰνα8π18 νυν {ἢ Βὶ8 
ον ατοοῖκ ᾿σϑηβ δίῖοπδ ἔγοιῃ ἴπ6 [,δ0η υϊραῖο, Ηδ 4180 πιδβιὶθ 086 οὗ γοδάϊημϑβ ἔοιιηὰ ἰῃ [ἢ 
αιυοϊδιϊουβ οἵ 1πὸ ἀτθὸκ ἔδί ποθ. ὙὍὴθ ΡαὈ]ϊσαίίοη οΥ̓ [818 ΘΠ ἴοπ, π᾿ ν ἈΪοἢ ἢ6 οτηἰἰθἀ {πΠ6 σοἢ- 
ττονοτίοά εἰδυ8ο ἰη 1 Φοδη ν. 7. Ὀθοδυβο 1ΐ Ὑγ88 ποῖ 1π 81Υ ΟΥ̓ [18 ΣΆ ΠΠϑΟΥρΡί8, ἱητ οῖνοά πἶπὶ ἴῃ δ 
ἩΣΛΟΓΑΤΥ σοπίοδῦ Ὑγ]1}} [80 ἀἰνῖπο8 οὗὨ ᾿,ουναΐη, δηὰ Ὑἱ1} διαηίςα, [116 πιοδὲ Ἰοαγηθὰ οὐ (6 (Οπι- 
ἰαϊοπδίδη οἀϊίοτθ.32 ΤΏΘ οὐ οη5 οὗὨ 1δ16, 1819, δπὰ 1δ2:}, γγϑγθ ρυὺῦ  ϑῃρθα δείογε ᾿'8 ΒΑῪΓ 16 
τα ρ᾽ αἱοη 5 δὴ Ῥοϊγρίοιϊ, ἔτοπι τ ἰς ἢ Β6 οοττοοϊοά 1Π6 οἀἰίοη οὗὨ 1527, ραγο οι! υῖν ἴῃ [6 Αρο- 

σαν ρ86. Εγδβιηι8᾽8 ΘΠ οἢ5. πΈσο τοροδίθαϊυ ῥγϊηιοὰ δὔογ ιἷ8. ἀδδί, ραγιϊο ]Υ]Ὺ δἱ Βαβ]6, 
Ἐτνδηϊεοῦί, δἀπα [εἰ ρϑῖς. Α1] ἢΐβ δ το 8 ἄγ πλιο ἢ οϑίθοπηθά, ποῖν ]ϑἰαπάϊηρ (ποὶγς ἔλα] 8. Α 
ΠΟΡΥ οὗ ἴδ ἤτει οἀϊιίοη, οπ οεἰΐμπι, ἰδ ἴῃ 186 δι μοάγαι ἰυγασυ δὲ Υ̓ογκ, 

2. Νονύχ Τοβίδιηθηΐιπι, ἀσθςα οἵ [μαϊϊπ6. Οοιμρὶοῖ!, 1614. ΕὉΪΙο. 
Τοΐδ ἔοσιηβ ἴδ6 δ νοϊαπιο οὐὁ ἴ0 (οτηρ! υἱδηδίαῃ Ῥοϊγρίοιι ποίϊορ ἴῃ ῥ. 714. ἑηγγὰ. 

ὙΒουρῆ 16 Ὀθασβ ἴΠ6 ἀαΐο οὗ 1δ]4, γεῖ 88 1ὰ γγὰδ ποΐ δ᾽] οννθὰ ἴο ὃὉ6 8018 σΘΏΘΓΑΙΠ ἀπιὶϊ 1522, 
Ὀοίοτο πιο {ἰπιὸ Εσαδσῦϑ δ ᾿Υὴπίθιὶ γα οαϊίοπϑ οὗ ἴπΠ6 Νονν Ταοϊαπιοηΐ, Ὁ ἰ8 ἴπ ἴαςξ 
δηθὰ ον ἴο (86 δοοοηὰ ρίδςθ ἰπ οὐὖν 181, Πμ6 τοῖς ἰοχὶ οὗ (18 οἀ! ἴοι 18. ὑγίεια ψν1{]| 
ἃ Ρϑου δῦ δοοεηϊαδίίοπ, 868 ἢ. 122. ΤῈ Θδασδοίοῦϑ βθ6πὶ (0 μανὰ ὕδθῃ ουϊ ἴῃ ἱπιἰδίίοη οἵ (068 
ουμὰ ἱπ τηδηυδοτίρίβϑ οὗ ἴΠ6 ἵν ἢ σοηΐθαγΥ ; δηἃ 616 ὈΓΟΌΔΌΪΥ (δῖε ἴτοπὶ βοῖὴθ πηδηϊι- 
βογίρίϑ οὗ ἐμαὶ δρο, ἩΜΙο ἢ 6 ΓΘ οοηδϑυ θὰ ΟΥ̓ (86 ΟὐΟπιρ! υϊεπβίδηῃ δ ϊοτβ. ὙΤῊΘ Οοπιρ! υἱοηβίαπ 
οὐϊξοη οοῃΐαΐῃβ [86 οοἰευγαιοα ἰοχὶ τοϊδίνο ἰὸ ἴῃ6 ΠΕΘΔΥΘΗΪΥ ἩΠΓΉ65868 ἴῃ 1 Φ0Πη, γν. 7, 8. 
Ὑγ οἰδιοῖη, ϑϑι]οῦ, δηὰ οἵμοσ Ῥτοζοβίδηϊς οὐ ἶσα, σμδυροά ἐδο οὐἰϊΐοτβ νἱἢ Βανὶημ δἰτοσοὰ (86 
{οχὶ, ἰῃ ογάογ ἴο στρδῖκα ἰΐ σοι οστδῦϊα ἴο [86 1,δἰϊη Ψαυϊρχαίθ; ὑὕπι {{π|8 σματρο 88 ᾶν: ρ᾽ ΔΗΥ͂ 
φεπεγαῖ Δρρ!ϊςαίϊοη μ88 Ὀθθη σεία θὰ ὈΥ 0626 διὰ (ὐγίθδθδς. ὙΠεὶγ νἱπαϊοδιίίοη ἰδ ῥτοποιιπορὰ 
8 ἰϑβοίοσυ ΌὈΥ Μ|ὶο 6118 (0 σοηδίἄοτβ (Π6 ΑΡροσδίνρβο ἴο 06 ἔΠ6 Ὀεβὶ οἀϊθὰ ρμαγχί οἵ 188 
(ὐορ] υἱομλδίδη ατοοὶς Τοδίδιωθη!); δηὰ δ᾽8ὸ ὈΥ 18 διηποίδιοσ, Βίβῃορ Μαγθα, πὸ δ᾽δίθϑθ (δὶ 
τ ἷ9 οδρα, ἐπ ρεπεγαί, ἰ8 ποὶ ἴσῃ. ΕῸΣ 1δοῦρ ἢθ 8. οὗἨ ορίἰπίοῃ, μδὶ ἴῃ ΒΟΠΙΘ (δῪῪ δίῃ θ 

“--, ἴῃ Μαίι. χ. 2δ. δηὰ 1 ϑοόδῃ ν. 7. --- (ΠΥ (οἱ Ἰονν (Π6 Ὑυϊμαῖθ ἴῃ ορροϑίτἰοη ἴο δἱὶ 
6 ἀτερὶς πιδηαϑογίρία, Β6 88 δδοοσίαἰ πο, ἔγοπι δεῖυδὶ οοἱδιίοη, {πὰϊ ΤΠΘΓΘ ἀγθ πιοῦθ {1181 
ἴνο δυπάγοα ρμαβϑᾶροθβ ἰῃ {86 Οδίδο]ο 1 ρ 8.168, ἰη ποἢ (6 ΟΟΙΠρΡΙαἰοιδίδῃ ἀὐϑοκ ἰοχὶ ἀϊ ἴοι 
ἔτοιη (Π9 ἰαχὶ οἵ ἴ86 γυϊκαῖο, ἃ8 ῥὑσίηΐδὰ ἱπ ἴ06 (Ομ ρ] υἱθηϑίδη οὐ ἰοη. ὙΠῸ πλδη αϑογρίβ υϑοὰ 
ἴον {18 οὐ ἰοῦ ἀγὸ οἰ αγαοίογ ϑοὰ 88. Ὀδὶῃρ ΨΟΓΥ διιοίθηῦ δα ὙΘΤῪ οοτγοοῖ, υὰϊ [Π|18 Αββογ 9 ἰδ 
ςοπίγϑάϊοιοα Ὀγ ἱπύθγπαὶ ουϊάθηοθ (866 ἡ. 714. ἱπγγὰ); δῃὰ ἰΐξ 18. Δ πιοϑὲ σετῃδγ Ὁ]6 ἕδςϊ, {181 
“« ἩΠΘΓΟΥΟΓ τιυάοχῃ τοῖς πηδηυδβογιρίϑ, τηδηυδοτρίβ τσὶ τοη ἰὰ {Π6 {μ᾿ γίεθη! ἢ, Τουσί θη (ἢ, οἵ 
Δ Θοδτ οοπίυτγίο8, αἰ ἶοὺ ἤἔγοτι [86 πιοδί δποίοηςϊ ἀτϑοῖς πηδηβογ ρίβ, δη ἃ ἔγοιλ ἴ[Π|6 αυοίδίϊοηβ οἴ 
[86 οαγὶγ ατγθοὶς Εδί μου, ἱπ ομδαγαοίογϑεὶς σοϑάϊη σα, (ἢ 6 (Ομ Ρ] υἱεπδίαῃ το κ Τοβίδιηθηΐ δἰ πιοδὲ 
ἱπυδυ δυΥ ἀρτθοϑ ᾿ ἐτἢ 0116 πηοάθΓῃ, ἰῃ ορροδί ἴομ ἴο [}10ὸ ἀποίθπέ ταδηυβογρίβ. ἼΠογὸ σαπηοῖ Ὁ6 
ἃ ἀουῦί, τ᾿μεγοίογο, ἰδὲ {86 (Ἰοτρ] αϊοηδίδη ἴοχὲ νγγὰ8 ζογιη θὰ ἔτοπι ὨηοάοΥΠ πη πυβοῦρί8. δ]οπο.ἢ 
{ριον Μαγαμ Ὀἰ νη  γ 1ϑεΐαγοθ, ραγ ἱ, ΒΝ, [Ρ. 96. εἀ. 1842.) 711}1|6 τοβϑάσι 8. οὗ 1Π6 

ἰδ ργοίοβδον Βίγοῖ δυο δον {Ππδῖ ἴμ6 (ΟΠ ρ] υἱθηδίδῃ οἱ οΥ8 ἤᾶνο πιδὰθ "0 186 ν᾽ ΒδΔΙΟΥΟΣ 
οἵ ἴδε Οοάοχ γαϊσεδημδ, ᾿μου χὰ (ΠΥ Ὀοδδῖοα οὗἨ γΑ]Ώ Δ Ὁ]6 σ᾿ δηυβοσὶρίβ ὑεὶῃρ βοοὺ ἴο ἴδ θπὶ ἔγοῦλ 
(86 γαίίοδο ᾿ἐθγαγν. 

8. Νονυπι Τοβιδιηθπίυτα, ατοθ. Αγροηίοσγαί, δρυὰ ΟΡ ΟΟρμἰθαπι, 
1δ24, ὅνο. : 

Α ταῦθ δηὰ ν᾽ Ὁ]6 οὐ οη, τὸ σοὶ τγὰ8 οαττίοἂ (Πγουρη (86 ῥγοδδ ὉῪ Φοδη 1,οηΐσοσιιβ. ΤῊΘ 
εὐϊτίου οὗὁἨ ΟοΥθο 5, ρτϊπἰοὰ δὲ ἤδροηδα (Η 048) ἰῃ 1521, ἰπ αὐυᾶτίο, 88 Ὀθοη (0]οσοά ἰπ 
1 ῖ8 ἱπιρτοβδίοη οὐ ἴπ6 ατσεοὶς Τοδέαπιοπί; Ὑδϊς ἢ 6 αἰνἀϑᾶ ἱπίο ομαρίογα, θὰ. ποῖ ἱπίο νϑῦβϑϑ 
[πὸ ἱμνθηίίοη οὗὨ ΜΒΙΟΝ 8 τιοσθ σϑοῦπς}. Μασὶς χὶ. 26. δηὰ 189 ἀϊδβριιοἀ οἶδυδο ἱπ 1 Φομα ν. 
4, 8. 416 ὈΟΘΙᾺ οὔλἱτἰθά, 

1 7)ε ἣἥχεῖ ρογίίοτμιδ εὐὲν ρμγὶπίεαὶ τὸ οιϊοθὰ δῦονο, Ρ. 117., ἔγασπιθηίβ8 ἀρροπάθα ἰο ἃ ἀγϑεκ 
Ῥβαὶιεγ, Υ ϑηΐςο, 1486. πὸ ὅταὶ εἷχ Ἑεμδρίοτγβ οὗ δ8ϊ. Ἴοδα ὝΘΓΘ ἠπρθοθο Όγ ΑἸάμ8 Μαπυίΐυ δὲ 
γεμίὶςθ, ἰῃ 1604; ἃ ΓΟΡΥ͂ ἰ8 ἰπ {μ6 Βοναὶ {{Ὀτασυ οὗ ΥΥ̓ αγίομιθατς δὺ διυϊίρατ. ΤῸ σ]}ιο]8 οὗ 
δι. δο μη 8 αοϑροὶ νγδ8 βαϊὰ ἴο βᾶνϑ ὕδθῃ ρυῦ δηθὰ δὲ Τὐθίημο, ἰη 1614, Ὀυϊ {18 τν 88 σ Δ} ΟἿΥ 
1116 ἄγβῖ ἰϑυγί ἢ τ σβοδ. 

3 Ἰη Βα ἀϊθρυῖοβ εὐ Βιαπίοα, ΕΤαϑπγι8 ῥγοίδϑϑθα Πὶ8 γραϊηθβ8 (0 ἰπϑαγί ἐμ δ Ὑ 6 ΓΒ ἰ 1 Το σα 
[ουπὰ ἰπ ἃ δ ρ]θ πηδηπϑογμῖ. ΤΒουρὶ διαπίοα οου]Ἱὰ ποΐ ργοάιϊιοο οη6, γοὲ 88 1 γ͵,Ὃβ αἴϊογυναγάβ 
εἰδιονοειοά ἰμ [6 Οὐάδχ Βγδπηίοσυβ (ογ Μοηιίοτδη}8), ἃ τἸηδηυδογρῦ οὗ 80 ἱ δη(ς απ}, 
ΜΈΓΑΝ [οἷν 8611 ὑυοαμὶ ἴο ἱπϑογὶ 11, ἀπά Ὡοοοσα πη ν δαπλοὰ ἰϊ ἰπίο 18 ἰαἰγὰ οἰ τίοι 
οὐ 1022, 



6. ὁ6ὃϑ Ογεεὰ Τοείαηιοηζε, 

4. ϑ᾽πιοη 8 ΟΟΙΙΝ ΞΙ.---Ἢ Καινη Διαθηκη. Ἔν Δευτέτια των παρησίιων, ταεραι τὸ 
Σιμωνι Κολιναιω, δεκεμξριου μηνος δεντερου φθίνοντος, ἐτει απο τῆς ϑεογονιας α, ᾧ. Ἃ. ἰ, 
(ΡΒασίβ, 1δ84. 8γνο.) 
Απ οἀϊίίοη οὗ δἰ προίαν ταγγ, Ὀεδυγ, δη ἃ σουγοοίῃθ85: ἰξ (0108 ἰῃ μασὶ ἴδε ἰεχὶ οἱ ἴω 

Ἐταβτηΐδη δηὰ (οπιρ! υἱθηβίδη οὐ τ 0η8. ϑοηθ τηϑηυδοχρίδ γα 8180 εαρὶογθᾶ. Οοἤσσαις τῖῦν 
δ ΨΟΣΥ ΟΔΥΟΙΪ ὈγΙ πίοι, δηᾶ ἢ18 δα εΐοη 18 ΒΙΡΏΪΥ οϑίθοπηθα [ὉΓ δοςΌΓΔΟΥ. 

ὅ. Νονυτλ Τοβίβπιθπίυπι, ἄἀσθοθ. 1 μαϊοίίεθ, ἐσ οοῖπα Εοδοτε ΞΤΕΡΉΛλτι Ἐτο- 
σταρηὶ, Τγρὶθ Βορη8. 1646, Ἰῶηο. 1649, 120. 1660, (0]Ϊο. 

ΤὯ8 ΕἼΜΒΤ οὗ ἴπε86 θά 018 18 ὉδΈΔΙΪΥ͂ ο4]16ἀ {πὸ Ο πεϊγίβοαπε Ἑαἰξον, ἔτοτα Ἐμ6 ἱπίσοάτεσ εν 
Βοῃΐθηςα οΥ̓͂ (π6 ργεΐδεο, Ο πιϊγίϊοαπι γεσὶα ποείγὶ ορίϊηιὶ εἰ ργαείαπέϊεεικὲ μγίπεῖρεε ἐδεγοξεξιεείασαι. 
1 1.148 αἰ τανβ Ὀδοη βάἀπιϊγοά [(ὉΓ 86 προαίποβδ οὗ 118 ἐγρορταρῃν, 88 Ν6]1] 45 ΤΟΥ ἐΐδ οσετεςέπιεσεα. 
οπῖν ἰιοεῖοε οτταῖδ (ἰϊ ἷἰ8 βα1]14) μανίηῃρ Ὀθθὴ αἰϑοονεγθὰ ἰὴ ἷἱξ. Βολροσὶ ϑίθρβοηβϑ οοηρεξ εἶτ 
οὐατιΐοη ἔγοπι {Π6 Οοπρ] υἱοηϑίδῃ, δὰ (Π6 οἀἰζίου ῥὑγπίοα αἱ Βδβὶὶ, ἰῃ 1631, απὰ δραΐπ ἰπ 1535. Ἐτ 
δομη Βοῦθοϊαδ (τ ϊοἢ 1αϑὲ 0] να {86 δα ἰ0Π85 οὗὨ Ετδβγηῦβ, δπὰ {παὶ οἵ ΑἸ άτι5, ργίπιθα ἰπ 1515." 
(οροίποῦ τὴ} ἴΠ6 51} οἀϊοη οὗ ΕΤΘΒΠη08 δοσογάϊηρ ἴο αΥοβυδςοῖ, δηὰ ἔγοτῃ αἴ δοῖ τπδηῦϑοσ Ξ τ 
ἐῃ τἴῃ6 Βογδὶ [ῦγαγν αἱ Ῥαγῖβ. απ οβθαςὶ {δῖ Ϊ. Ῥτοΐθρ. ΡΡ. χὶν.--χχ χὶ) μδ5 ρσίτεοη ἃ ἔπει ζ' 
διὰ οΥἱ(ἰςα] οχδιηϊπαίίοη οὗ ἐ818 οαϊξίοπ, απὰ οὗὁἨ [86 τραπυβοσὶρίβ σοηδιυϊ δὰ Ὀγ ϑΘίορδεηβ ὃς Ἐπ 
δγοο οἀϊῖοπθ. ϑίθρῃθη8᾽8 ὥτβι οἀϊοη αἱ δγβ ἔσο {πὸ (οι ρ] υἱοηβίδη ἰοχὲ πω 681 ἱπείκητ δα, 
Θχοϊυκῖνο οὗ (86 Αροσαῖνρββθ, ἰῃ Ἡ ἰοΝ 6 ΟἸΟΒ6}Ὺ (Ὁ]]ονγ8 Εγαβπγυβ. ΤΏΘ ΒΕΟΟΣῸ δαὐϊέῖου εἴον: τ᾽ 
Τοβοπιῦϊθ8 [86 γί 1π 118 ΟΧΊΘΥΙΟΥ ΔΡΡΘΆΣδησΘ, Ὀὰὲ αἰ γβ ἔγοτῃ ἰΐ ἴῃ 67 ρδοθβ; οὗ ΒΙῸΣ ἕοας τ 
ἀουνία] τοδαΐηρβ, 37 ποῖ σοπαΐπο, ἀηὰ 26 ρσοηυΐπο; 80 {πὶ {π|8 ἰδίί6Γ οὐϊξίοι 8845 εἴστει τευ» - 
ἰηρμβ οἵ 1688 δυϊ που [Πᾶπ ἴαθ ΟΥπΊοσ, ἴο ὙΔΙοἢ, Ὠονανοσ, ἃ ἰ8 ῥγχοίοιτοα οὔὐ δεςσοαπὶ οἵ 1:39 
Ετοδίοσ σαυ Ὑ δηὰ οσογτεοίηθϑα. [11 18 [18 ϑθοοπα ϑάϊιΐοπ Ἡ]ΐοἢ 68 ἴΠ6 στ  ΚδΌ]ς εταστσαι 
Ῥμίγες ἴοΥ ρίμιγεε, ἴῃ {πὸ ἸΔ8[ ᾿ΐπ6 Ὀαΐ οὁπ6 οὗἉ {86 γβί [380 οὔ (ΠΞ ρῥγοίδος, οοςδβίουῃϑα ὃν ἴδε γα ς- 
Ῥοϑβιεἴοη οἵ 8 δβἰπρὶο ἰοίΐϊοσ. Τηθ ΤΗΙΒῸ βαϊξίοη οὗ 1650, ἰῃ [010,18 ἃ ομεί- ἀ᾽Ξαντο οἵ κρ)ευδεεῖ 
ΕΥΡΟρΡΥΔΡΟΥ. 11 γγδϑ ὉΠ00 ϑιρροβοὰ ἴ0 μβᾶνθ ὈΘΘῺ ἰὈγιηθὰ απ γοὶΥ οη ἴπΠ6 δυϊ οεὶν οἵ τεεῖ. 
ΤΑ υδογρῖβ, ἩΒΙοἢ ΒίΘΡ ΒΘ ἢ 5 ΡΓΟίδ5868, ἰπ Β18 ργϑΐδοο, (0 βαγα οοἰ αἰοὰ ἔογ (μὲ βυγροβο, ἃ δεοοσ, 
δὰ ὀνθη ἃ (ἰγὰ ἔἶπη6. Βιυΐ {818 ορἱπίοη οου]ὰ Βαγάϊγ βανὸ θθοι ἰοττηθὰ ὈὉγ ἐμβοθς τὸ Χὲτ 
8:0 ὈοοΚ ἰἴ861, 80 ἔδυ, Βονγθυϑυ, νγχὰδ {818 ἴγοπὶ Ὀοίηρ (86 οΆ86, ἐμδὲ [86 Γοβεδῖοδμες οἵ εὔιον 
πᾶνθ δον παῖ, οχοθρί ἰῃ [86 ΑΡΟΟΔΙΎΡΘΘ, ἰδ 18 Βοδσοοὶν δηντ ΐηρ ποτ ἔμδπ δ σερείοι αἵ 
Ἐ τ ϑπλιι8᾽8 ΕΠ οὐ ἶοπ, ὙΤΒΟΟΡὮ 118 να] 85 δ οὐ (ἴοα] θα ἴοι ἰ8 {18 σΟΠ εἰ ΟΥ̓  ]ν χοα ποεά, τ 
δἰ πρΌΪΑγ ὈεδυίΥ οὔ ᾿ΐ8 ἐὙγοργαρῃν (ἸὙΒΐοΒ. Π88 ΤΆΓΟΪΥ Ὀθοὴ δχοεθάθά ἴῃ ταράσσει ἐΐτρεδ) 815 
οδυβοᾶ 10 ὁ 6 οοῃϑίδοεγοα δ8 ἃ ἀϊϑιϊηρ υἱδθὰ ογπδιηθηΐ ἴοὸ ΔΩῪ ᾿ἰὑγατγ. Βοῦεχέ ϑέερδοεις τὲ- 
΄Πηϊοά (86 ὕτοοκ Νονν Τοβίδιμθηϊ δ ὕἀθπενα ἴῃ 106], ἴῃ ϑνο., 1 186 Ὑ καῖ δὰ δες 
ὙΠῸ ψογβίοηϑ, δηἀ Ραγα}]6] Ἐβέθεβον ἴῃ ἴΠ6 τπῃιαγρίη. ΤὨὶδ 18 1:6 δοδτοβδὶ οἵ δῇ μὶβ δα ϊεουβ, δο] 
ἐδ το πῃ γκαῦϊα ἴογ Ὀοῖηρ (86 ἢγβί οἀϊίοη οὗἩ [80 Νονν Τοβίδιηθηϊ ἀϊνἀοὰ ἰηΐο σοσθεβ. ( δέσει 
Μίοἢ 61:8, νο]. 11. ραγί 1, Ρ. 446. 448, ρατί ἰΪ. ρΡ. 848, 849. Οτίοδθδςν, Νου. Τεβξ. ". χν.) Τβες 
ἰοχί οὗ ϑίθρ 6 η8᾽8 ἐλέγα εαϊτίοη τγδϑ θθδαι 1} ῥγίιεὰ δὶ (86 Οδιιοσί σε Ἰὐηίϊνογϑιεγ (ος Ρπι) 
Ῥχεβδ, ἰῃ 1886. [{ ἰ8 ἀοβογ θὰ, ἐπγγὰ, Ρ. 70δ. Νο. 67. 

θ. Νονυηὶ Τοβίαπιοηίαμ, ουπὶ γογβίουο [μα 8 νοΐοσὶ, οὅ ον Τῆθοάοχὲ Βε συ, 
Οδηονο, ἔο]ϊο, 16θὅ, 1676, 1682, 1689, 1598. ΟδηίδὈτίρία, 1642, ΓΟ] ϊο. 

ΤΙο Νὲν Ταβίαπιθηΐ οὗἉ 1565 18 {Π0 ἢγβὶ οὔ {π6 οἀϊιίοπβ οοπαοιϊοά ὉγΥ ΤὨροάοτο 625, πὶο 
ὙΓΑ8 8 πδίϊνα οὗ ΕἾΔΏΟΘ δηά ἃ Ῥτοϊοδίδηϊ, δῃὰ ἥρὰ ἰὸ ϑιυγίζογίδπὰ ὁ δοοουηὶ οὗ 8 σεϊ σίου. 
ΤΏ6 ὈΔ5ἷ8 οὗἨ ἷ8 ἰοχὶ νδϑ (πὸ ΕΠγὰ οαϊτίοη οὗ Βοδοτγίὶ βίθρμθηδ, ργϊηϊοὰ ἰῃ 1580, ἔγοσῃ νυχτιὰ 
ἢ6 ἀεραγίοἁ ὙΠ όπονοῦ δα (πους μΒ6 δὰ μοοὰ Γϑαδοῦ 8 ΦῸΓ διιοἢ ἀοραγέσσο. “ὙΒ6 οτίξοδὶ 
τηδίουγ ἰδ τ ΒΙσ ἢ Δ ΘΙ ρ] ον θὰ γ6ΓῈ ΤὉΓ [8.6 πιοϑῖ ρᾶτγί {Π6 Βϑ1ῃ6 88 (1086 ὙΔὶςἢ μδἃ Ὀθοη δοιὰ ὑν 
Ἑοθοτί δίθρμβεπθ. Βυῖὶ 6 μδὰ ΠΠἸκονσϑο [Π9 δανδηίαρα οὗἉ {πὶ τ ΥΥ δποϊθηϊ τηδπυβοσχὶρὲ οἵ (86 
Ὀοβροὶς ἐβεὶ {80 Αεἰ8, νος Ὧ6 εἴοσινδγὰβ βοης ἴο ἰδ 8 πίνουν οὗ Οδηιτίκο, πὰ Ἰὲθ 
Κηόν ΌΥ {Π6 Ππαπδ οὗ 116 Οοάοχ Βοζῷ. Ηθ δὰ αἷδὸ ἃ υεν δηοιθηΐ τηϑημϑογὶρὶ οὗ 8ι. δαὶ: 
Ἐρ βι168, νος ἢ 6 ῥγοουγορα ἤτομῃ ΟἸογηοπῦ ἱῃ ΕΤδῦςΘ, δὰ τ ἰς]ὶ ἰβ Κπόνσῃ ὉΥ͂ ἦμο Ὡδῖηδ οὗ {δ 6 
(οάεχ ΟἸδγοπιοηΐδπιβ. 1, δϑί]ν, 6 Βαὰ {86 δἀνδηίαρο οὗ ἴμς ϑ'υτίας ψογβίοῃ, νος βαὰ ὕδοῶ 
ἰδίοὶ ν ρυ Ὁ] 816 Ὁ ΓΕαπΙο  ΐπ.8, νυ ἢ ἃ ο]υ86 [ψϑι1η ἰγδηδβ]αἰίοθ. Βυλ (89 86 ᾿ς Β6 πιδάε αἵ 
δὲδ πιαΐου]8 γγ8 οί β}0}} 85 πιΐρ ιν ἤάνα Ὀθθὴ δχρθοίθὰ ἔγοπὶ ἃ τηδῃ οὗ Βεζδα᾿ β ἰϑαγῃΐωῃρ. ἴω- 
δβίοδὰ οὗ δορὶ γἱης Βὶ8 νασίοιιϑ γοδαϊῃρβ ἴο {π6 οπιθπάδιίοῃ οὗ [6 ἰεχί, ἢ6 υϑοὰ {πδπὶ οἸϊεθν ὅτ 
ῬοΪθπηΐς δὶ ρυγρΟδοδ ἱῃ ἢΐ8 ποίθβ. [ἢ βιογί, Β6 δπιθπἀθὰ ϑίθρῃθηββ ἰαχὺ ἰῃ ποῖ πιόγὰ ἔμδη ΔΔΥῪ 
ἴαςθδ; ἃπά ὀνεῃ ἴπ6860 δπιδηαίίοῃβ εγθ ποῖ δἰ ύγανϑ Τουπθαὰ οἡ Ῥγοραῦ δυϊμογν." (Βίδδορ 
ΔΓΒἢ 8 1γθοίιιγθδ, ρατγί 1, Ὁ. 109. [6ἀ. 1842. Ρ. 110.1) ΒοΖα᾽β ἐλέγά οαϊείοη οἵ 1682 15 οοπειἀογοὰ 

85 ἴΠ6 πιοϑῦ σΟπηρ]εῖ6 οὗ [080 ρτίπιθὰ ἀπά ϑγ 8 οὐ αΥο; δα 411] ἷ8 δα τίοη5 μανϑ ἴ86 υϊχαῖο 
1μαι πῃ νογβίοῃ, δηὰ ἃ ΠΟΘ ὁπ οἵ μἷβ οὐ, ἱομϑῖθοσ ὙΠ ΠῚ ΡΒΙ]οΙορκίοαὶ, ἀοοίτί αὶ, δὰ ὑγδειοαὶ 
ποῖΐοβ. Τδθ σοργίηϊ οὗ Βεζϑδ᾽β Τοβίδιηθηΐ, αἱ Οδπιθγίά χα ἴῃ 1642, νὴ 1} 186 δα άϊτίου. οὗ Φοδοδίπι 
Οδπιθγαυί υ8᾽8 ποΐθϑ, ἰ8 οοηβί ἀογθά 48 ἔμ6 εαὐϊξίο ορίἕπια. 
ΤῊ “ οὐ ἰς8] Ἰαθουγ " οἵ ΒΕΖα “ οἸαί πὶ Δ οβρβοΐδὶ ποῖΐςθ ἔγοπι [86 ἀθίδγοποθ ρδὶὰ ἐο ἔθθπὶ ὉΥ 

πὸ ἰσβῃδίδίοσβ οἵ {πὸ Ερ ἢ δας Ποτγίβοὰ νογβίοῃ ; γᾶὸ Ἰπουρ ἢ {ΠΟῪ ἀἰὰ ποῖ ἐπηρ] οὐ ΕἸ (Ποῦ 
ΒοΖα8 ἰοχί, γαῖ ἐϊᾶνθ γεοεϊνϑα Πἷ8 τεδάϊῃρϑ ἱπ ΠΊΔΗΥ͂ ρϑββαζθδ, ΠΌΣΟ μ6 αἰ οσα ἔγοτι ϑιθρμοῖι" 
ἐἀρύλρναϑν ϑυρρίεπιθηῦ ο 6 Αὐἱποτίβε ἘΠρ] 8ῃι Υ ογβίοιι οὗ {Π|ὸ Νενν Τοδιδιηθηΐ, Ὁ. 7.) Μτ. 

. 88 ϑροοβοὰ ἤν -δὶχ ἱπβίδῃοθϑ ἴὰ ἩΒΙΟἢ ΟἿΣ ἰσϑηδιδίίου δρτθοβ νυ ΒΟΣΔ᾿5 Εἀϊτίοη οὗ 186 
Νονν Τοδίδπιθηΐ, δραϊμδὶ (Πδὶ οὗ ϑίθρμθηβ; δηά ὑθηΥ ἱπβίβησοβ ἰῃ Βΐοδ ΟἿΣ ἰγϑηβιαιϊο 
δρτοθδ τΐΠ| ϑίθρῃ 8 δραϊηβὶ Β6Ζα, αἰυϊά, ΡΡ. 7, 8.) 

7. Νονυπὶ Τοβίδιιθηίιμα ατϑοὺ, ᾿υσάππὶ Βαίανογαμι. Ἐχ οὐ οῖπα ΕΣ ΖΕΥΊΒΙΑΝΑ, 
1024. 12ηιο. 

Ταῖς ἰ5 [86 ὥγϑι οὗἩ ἁ ͵(π6 οοἸουγαιρα ΕἸΖονὶγ θά ἰοῃβ, πὰ ἀθβεσυο8 (ΑΔ ν8 Βίβιορ ΜδσβῈ}) 0 ὑ 
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Ῥασιϊ Ὁ] εν ποϊοοᾶ, Ὀοοδυδο ἴπ6 ἰαχὶ οὗ ἴῃ Οτγοεκ Τεβϑίδιηθηςξ, νυ Ὡς δὰ δυοξιαίοι ἰῃ (δ 6 
τεσθάϊῃρ; δά ἴοηβ, δοαυϊγοᾶ ἴῃ {8 ἃ οοπβί δίθπου, δηὰ βϑαπιϑὶ, ἀσγίπρ πρνγαγὰβ οἵ ἃ Ἵδηΐυσυ, ἴο 

οχροσϑοὰ [0 πο ἔυΐυγα δ᾽ ἰογαϊίοηβ. Το ἰοχί οὗἉ {Π18 οἀϊίοη Βδ5 Ὀθθη ΙΝ Ὀαδβὶ5 οἵ δ᾽ πχοδῖ ΘΥΘΥΥ͂ 
ΒαΌδεηποηΐ ᾿πιργεβϑίοα, ἮΥ οἰδίοίπ δἀδρίθα [8 γατίουβ γϑδάϊπρα (ο 11; δηὰ 'ξ μδ8 δοηυϊτοά τὴ 
Δ ΌΡΟΙ]αιίου οὗ “ 7Ζεσίες ς .Ὁἢ “4780 γμεγϑοὸπ 80 σοπάποίοα [Πΐ5. οἀὐϊίου (ον ΕἸΖζενῖν νγὰ8 
οὐἷν 186 Ῥτϊπίογ) 8 δὶ ργοβοπὶ ὈΚποῦγη; ὑὰϊ ἩΠΟΘνΟΓ ἢ νγα8, Ὦΐ8. ΟΥ̓ ΟῚ] Χο 0 ἢ 8 Ἰγογθ ο0Π- 
Βη θα υνϊτμλῃ Δ ΠΆΓΓΟῊ ΠΟΠΊρΡδ88.. Τὴ ἰοχί οἵ [18 δἀϊεἰου νγα8 οορὶ θα ἔγοπι Β6Ζδ᾿ 8 ἴοχέ, οχοθρῖ ἰπ 
οι ΠΟΥ ῥ͵δοθθ; δηὰ ἴῃ {8686 ρδσοβ [86 το πρ8 Ἰνογα ὈΟΙΓΟ Θὰ ῬΔΓΠΥ ἔγοπι 1π6 ναγίουϑ 
τοϑδάϊῃρϑ 'ῃ ϑι[ΘΡΒΘἢ8᾽Β ΠΥ Π, ΡΑΓΟῪ ἤγοπι οἴθνογ δἰ εἴοπα, ὈὰΣ σογίδί ΗῪ ποὶ ἤτοπι ατϑοὶς τηϑηιι- 
Βετιρῖβ. Τα ἐεζέμω γεοερίμδ, ἰΠΘΓΘΙΌΓΟ, ΟΓΥ 1π6 ἰοχὶ ἴῃ σΟΙΠΠΊΟΩ 86, νγ8 οορίθ, νι ἃ ἴδ 
Θχοορίϊομδ, ἔγοπι ἴμ0 ἰοχί οὗ Βοζβ. Β6ζα ἢἰπιβ86}} οἰ οβεὶν 10] οσσθὰ ϑίθρμθηβ: δπὰ ϑίθρῃθῃϑ 
(πεδυλεῖν, πῃ δ ἐμἱγὰ δπὰ ςἰϑ δ ϊεἰοη.) σορί δα δο] εἰν ἔγοπι ἐμ Δ οάϊίοη οἵ Εταδπιι, δχοορῖ 
ἔπ {π6 Πον ε]αίίοη, ὙΠ θγΘ 86 [Ὁ] ονγθα βοπιθῖπιοβ Εγαβηνυ5, βοπηθιϊ πηθ5 τη 6 Οοιηρὶ υϊδηβίδη δα ϊἴο. 
ἼῈ9 ἴοσχι {Πογϑίοσο ἰῃ ἀδὲ]ν 86 τεβοῖνοϑ ἰἴ86} δἱ Ἰαδὲ ἰπίο [ἢ6 Οοτηρι αἱοπϑέιη διὰ [86 Εσαβπιίδῃ 
φάϊεϊοπ 5." (Βίδμορ Μαγβῇῃ᾽ ΄.,βοίιγεβ, ρμαγὶ ἱ. ῥ. 110. [6 1842, ». 111.7) 

ὙΠῸ ΕἸΖονὶν δα ίοη οὗὨ 1624 νγᾶϑ σεργίπιθὰ δἱ 1,νάθη ἱπ 1688, δηὰ ἃ [μἱγὰ εἰπιθ ἴῃ 1641, 
αἱ Απιβιογάβπι ἴῃ 1656, 1662, 1670, ἀπηὰ 1078, αηὰ 4150 αἱ ϑϑάβδη, ἱῃ 1628, ---- ΟΥ̓ ΤΠ686 νϑγίου 
ἐπηργθβδίοηβ, [86 1 ογάοη ϑάϊἴοη οὗ 1688 15 (89 Ὀδϑὲ δῃηὰ ἴῃ πιοϑὲ τϑηπϑϑῖ : ἰξ μα8 [86 ἴοχὲ ἀϊν ἀεὰ 
ἴπῖο βϑρδγδίβ νεσβοθ. ὅὴο οαἀϊίίομ ῥγίηθὰ Ὀν Φαπποη, δὲ βδάδπ, "88 Ἰοῆρ Ὀθθὴ τοραγήθαὰ δ8 δ 
ἘΥΡΟΌΓΕΡ κα, οὐγ]οδίςσ. 10 ἴδ, Βουγ νοῦ, στοδίν ἰηίδγίον ἰῃ ροΐπὲ οὗ δχοουτίοη ἰο 1π6 ὈοδιεΙ}}} 
ΒΙΏΔΙ1 δηὰ οἶδα ϑάϊείοι ρῥτίηἰθὰ ὈΥ ΒΙοδα δἱ Απιβιογάδπι 'π 1638. (Βτυποῖ, Μαππεὶ, ἴοπι. ἐδ. 
ῬΡ. 482, 488, Ὀιθα πη ἰπίγοὰ. ἴο (8Ὠ0 ΟἸαββίςβ, νοὶ. ἱ. ρρ. 186, 187. ) Οοοὰά οορίο5 οἵ [680 
τη: Ἰαί γα θα Εἰ ΠΒ ΔΓΘ Βοδγοθ δηὰ ἀθδγ; Ὀΐὺὲ (ΠΟῪ γα ὈΟΓἢ βαγραββοὰ ἱπ δπιδι [ΠΏ 688 ΟΥ̓ 8'Ζα δηὰ ἴῃ 
ἐγρυγταρίοαὶ ποδίπθϑβ ΟΥ̓ {86 1οηάοῃ οὐξξίοῃ οὐ 1827, ρυδ)δηοὰ Ὁγ Μτ. Ρίοκογίηρ. 8.66 
Ἧς 68. Ὀ. 699. ἑηγγὰ. ἼΣ ᾿ ᾿ 

8. Νονυπι Τοβίδιηθηΐαῃι, βευϊο οὐ ἰδῦοσο ϑίθρμδηὶ ΟΥΒΟΕΣ ει, Απιδιοϊεοἀδπι, 
1068, 121ο. 1676, 168ὅ, Ἰ2πιο. 1699, ϑνο. τ. 

ΑΙΙ (86 οὐϊκίομα οἵ ΟτοΘ᾿ δ} οσ ΟΟΌτΟΟ 68 ἀγὸ ἴῃ σγθαὶ τοραΐο Τ0γ ἐποῖγ Ὀοδαςν πὰ δοσΌΓΔΟΥ : 
πὸ ἰεχὺ 8 ἰοστηϑὰ ὁπ δαί οἵ ἴπ6 Ε]Ζονίγβ. Ηο ςοἸ] δοιὰ [π6 χτοδίοϑε παπηῦοῦ οὐὗἩ ναγίουβ τοδὰ- 
ἵπρβ ἴο ὃ6 ἑουπᾶ ἴῃ ΔηΥ δὐϊξίοη οὗἩ [89 Νουν Τοβίδπιθηςϊ ὑγίου ἰο (παὶ ἰη 186 5ἰχίῃ νοϊυτηο οὗ 
Βίδμορ Ῥ͵διίοπ᾿β Ροϊγ ρίοιί. Τῆθϑα νγίθιβ Ἰθοϊοῃ5 ἅγο σίνϑηῃ ἔγοτῃη ἃ Ἵοἰ αἰίοη οὗ τηδηυδογίρίβ 
δῃὰ ῥγϊηἰοα οαϊίοηδ, ἀπὰ ἀγὸ μαγίν δὲ {86 ἔυοὶϊ οὗἩ [6 6, δη ρΡΔΓΓν δῇ 106 6ηἀ οὗἩ ἴΠ6 Αςίϑ 
διὰ ὅϑι. Ῥδῃ}᾽ 5 Ἐρβι168. ΤῊ6 δαί μου 168 ἃγὸ ποῖ γίνε, ἤονγανογ, δπὰ οοπ)οοΐυτοϑ ἃσγὸ ἰηϊτοάἀπορά. 
Οὐγοθ]  δθυ8 ἮΔ8 4190 σίνϑῃ ἃ νδ] Δ Ὁ]6 ΤΟ] ]οοϊΐοη οὐἨἁ ρΑΓΑ]]οΪ ραββαρθδ. 6 οἀϊκίοῃ οὗ 1675 οοῃ»" 
[δ᾽ π8 δ ὑγοίοριιδ οἵσ ρτοίδοο ἴο δ. Ρδυ]᾽8 Ερίβε16β, νν οι Βοθοὶοσ ἢδὰ ῥγὶπιθα ἃ ἔδνν ὑϑδγβ Ὀδίοτθ 
ἴγοτῃ 8 τοϑηυϑογρὺ ὕγοῦς ἢ ἔτοπι ἴη6 Ελδὶ Ὀγ ϑίδρμϑη ἀογιβοῆίαδ, πὰ ἀἰϊδτθ ἔγοπι {π6 ἢγϑβε 
οὐϊεῖοι ΟἸἸΥ ἱπ μανὶπρ' Δ}} {π6 νατίουβ τοδαΐϊηρβ ρ]δεοθα δὶ {πῸ ἴοοϊ οὗ [ῃ9 ρᾶζοθ. Τίνα (ῃϊγὰ δπὰ 
Του ἢ οὐ 008 τοῦθ ῥτγϊηἰθὰ δὔζοσ (86 ἀθδῖ! οὗἩ ΟἸ γος 128, ἀπὰ αἰ τς ἤγοπι [Π6 βοοομὰ ΟὨΪΥ ἱπ 
Βανίῃς 86 ἰοχὶ ρΥϊπίοα πὶ σοἸαπμηβ. [Ιἡ 1695, ϑοδη ἀοι]εῦ ΜοΙ]οτ, 6 ἀϊνίπθ οἵ Ποϑίοςκ, ρυὺ- 
ἸΙδηθα 8. ἀἰδδογίδιίοῃ δραίηϑὲ μι ΟἼτΟΟ  Ιϑδῃ δά εἴομ8, θη 164 Ομγοεϊίσις ἐπ εὐϊξίοηε οτὶσίπαϊὶς 
Ν,. Τ. ἐεχέμε υαγϊαπέϊιηι ἰεοίίοπιπι εἰ ρμαγαϊείογιιτα ϑογίρίμσα 1, οοοτμηι αὐαίἑαπιεπίΐα υεείϊία, δοοεὶ- 
πίζαπε. Ἐπηιρδῦβ ((οηι. Οτἱτ. δὰ Νον. Τοβί. Ρ. 280.) 88 οαγχοὰ σουγςθῖ 68 ἸΠ ἀπ ΘΟ ββατὶ] 
τα ΕἸΡΙ ΣΊΩρ ΥΔυΟΙ8 τοδάϊηρβ, δηὰ τηδκίηρ [ἢ 6π) ἴγοπι σοηδοΐαγο, ἰπ ογάογ ἴο δ ῦϑεγνο [86 85061- 
ὨΐΔῺ δοῦθηθ. Μ|ς} 8618 δά πιῖῖ8 ἐμαὶ [ἢ 686 οἤαΓροδ ἃΥ6 ποῖ ὙΠῸ}. υπίουσηἀοὰ. ΤΏΘ ραββαροβ 
ποίϊορα ὈΥ̓͂ ἘΠ ΘΒ ἃῖὸ 1 δόδῃ ν. 7. : Ψοη χ. 80., δηὰ χνυὶϊ. 22)., σοποογηίηρ ἴΠ6 ἀοςσίγίπα οΥ̓ 
{6 ΤΥ ΠΥ ; Εοπι. ἰχ. ὅ., 1 Φοδη ν. 20., δμὰ Δοιιη χυίϊ. 8., ςοποογηΐης 16 ὅοη οὗὨ ἀοᾶ; δηὰ 
Βο αι. δ], 2δ,, Μαιί. χχνί. 89. 42., οοποογηίης ἴΠ6 5Βαιἰϑίδοϊοη τηδάθ ὈΥ 6885 ΟἸιτἰβ. 

9. Νοντηι Τοβίαυμοπέυμ, τ. [.αἷ. ἰπ (86 ΒΝ νοϊαμια οὗ [86 ᾿νοπάοη Ῥοϊγρίοίξ, 
ὙΔ1ΟΝ 18 ἀοβοσιροα ἴῃ ρὑρ. 716ὅ---717. ἱηγγὰ. 

Τιΐδ οὐϊιίοη 16 ἀθϑογνίης οἵ ραγίϊσυϊαγ ποίΐςο, 88 θεΐπρς [μ6 ἄγϑε δὰϊείοη οὔ 1π6 Νενν Τοδίδπιοπε 
ΓΙ Οἢ 18 ἔαστι δι ϑὰ τὴ δ οοπαρ αἴθ οτἰ εἰς 4] ἀρραταίυδ. Τὴ ἰοχὶ ἰδ ἰβκϑῃ ὕτοπι {παι οἵ Εοῦετὶ 
ΘΙ ρὨ ΘΠ 8᾽8 10]10 οἀϊίίοη οἵ 1δθ0, σἱτπουΐ ἑπέεπέιοπαὶ αἰἰογδιίομ, ποϑο ναγίου δ γοδϊηρθ Βίϑῃ 
Ὑγδἰίου 888 ἱποογρογδιίϑα ἰῃ ᾿ἷ8 δἰχίϊ νοϊυπγθ, το οί ΠΟΥ ππῖτἢ ἐ86 νατίουβ τοδάϊη ρα οὗ [86 ἈΠοχ- 
δηάπδη Μδηῦβοσρὶ ; δηὰ ἰῃ δα ἀϊξίοῃ ἴο (πο πὶ ὨΘ ἕω Εἶἴνϑῃ ἃ οοἸ]οοἰίοη οὗ οχίγαςιδ ἔγομῃ δι χίθθῃ 
ἀτεεὶς πλδηυβοτρίβ, τ μον τγογο οο ]δίθὰ ἀπάθυ (86 ἀϊγθοϊίοη οὗ Ατὐοοῖϑμορ [Π886γ. “ ΤΠΘΥ 816 
ἀοβογ θὰ δὲ 1μ6 μοδά οἵ (8:6 οοἱ]αίίοῃ ἰῃ (Π)6 δἰ χίμ νοϊαπιο ὉΥ ἮΝ δἰΐοι Ηἰπιβοῖ; δῃὰ ἃ πιγίποσ 
διοοουηΐ οὗἩἨ 1π6πὶ ἰδ σίνϑη ἰῃ ἴπ6 Ῥτγοϊθβοπιθπα ἰο Μ11}}8 Οτοεὲκ Τεδίδτηεηὶ (δ 1872---1890.), δηὰ 
ἴῃ ΜΙ Δ6}18᾽ 8 Τηἰτοἀυοιίοη ἠο ἴῃ6 Νον Τεϑίδιηθηϊ (νο]. ἱΐ. οδδρ. υἱ].). Βαϊ (Π6 οὀχίγδοιβ ἔγοπι 
ἴμο Ογθοῖκς πιδη ποσὶ ρί8 ὙΕΣΟ ὨΘΙἘΠ6Ρ ἘΠ 6 8016 ποῖ ἴῃ68 οἰ ΕΓ πηδίοθσ 18 τ μἰοἢ ἔμ6 ΡοΪ]γ ρὶοίὶ αβοτάοά 
ἴογ (80 οῃμοπάδιΐοη οὗἉ {Ππ6 ατεοὶς ἰοχὶ, 1π δἀάϊτίοη ἴο {μα [δείη Ὑαυϊχαῖο, ᾿ξ σοπιλὶπϑ 1ΠῸ ϑυτῖδο, 
πὸ Ατϑυΐο, δὰ (Π6 Ετμϊορὶο νεγβίομδ οὔ {π6 Νοιν Τεβίαπιεης, τὶ [86 Ῥετγβίδῃ ἴῃ [86 ΘΟ5ρ618. 
Απὰ ἐβεδθ ογίθῃ 8] γογβίουϑ δγὸ ποῖ ΟὨΪ. δυτδηρρᾶ ἰπ {86 τηοδβὲ οοηνθηϊθηξ πιϑηποῦ, (ὉΓ [86 Ρὰγ- 
ΕΣ οοτηρδγίηρ μοὶ τι 1Π6 ἀτεοκ, Ὀυὶ {Π6Υ̓́ ΔΥῸ δοοοιηρδηλθὰ Ὑ10} Ἰϊίογαὶ [,Δπ ἰγϑῃ8- 

[ἴοπ8, {πδὶ ενθὴ {πο γ, ὙΠῸ ἅγθ υπισαπαϊπιοὰ ΠΗ 186 οΥθηίδὶ Ἰδηχύλίζοδ, πρὶ 81}}} πᾶν 
ΤΘΟΟΌΓΘΘ ἴ0 (Ποπὶ (ὉΓ γαγίουβ γοδάϊη ρα, ἐς πνμωας Ὑἰ} 1688 δοου τ Υ, 85 ΟΥΘΥῪ ἰΓΔηδίδίου 18 
᾿ἰΔὉ]9 ᾽0 τιϑῖκα πιϊδέαικ δ." --- (Βίβμορ Μαυβὶι 8 αγεδ, ρασί 1ἱ. ῥ. δ. [6.. 1842, Ρ. 116.}) 

1. [Ετοπε ἐδ νατ 08 οὗ ἴΠ6 τοχῖβ οὔ ΒΘ Θἢ8 (1650) ἀπὰ οΥ̓͂ (πὸ ΕἸχονὶγβ ηοί δανίης ὕθοη 
ΔΟΟΌΓΔΙΟΙΥ ἀἰδεὶπρτι δ θα, ἔδυ τορτί 8 οὐ (11|ὸ ΕἸ χονὲς ( δηγ), στ [86 χορ οι οὗ ΡΙΟΚοτΙῃ ΡΒ, 
8168 ΤΌΔΙΥ ἔγθ6 ἴγοπι βοὴ ϑίθρμδηΐς γοδημ8.] 



688 Ον»εοῖ Τερίαηϊοηζρ. 

10. ΤΗ͂Σ ΚΑΙΝΗ͂Σ ΔΙΑΘΉΚΗΣ ἍΠΑΝΤΑ. Νον!ὶ Τοβίδιοεὶ Γιῖστὶ Οὐὐεαπσς, 
Ασφορββογαπῦ Αγ οἷα δογιρίυτο 1ΨΟοα, Πθοποη ναγδηίοϑ 1, ΘΟ Οὴ65 δα χγνἦτ:5 106 
Μ55. Οοαϊοϊδυ5 εἴ δηθίαυ!δ νοσβίοη! Ὀ.8 οΟ]]6οἴεβ. Οχοηΐὶ,, ὃ Τβοδίσο 5 ΒοἸαάοωξαρο 
1675. ϑνο. 

1}}}9 δ ΟΠ ΜγᾺ8 ΒΌΠογ πίη θα Ὁγ {πὸ Ἰοαγηοὰ Ὦγ. Φοῦπ ππ, Βίνμορ οὗ Οχίοσγά, πὸ οδα ἀδαξι 
ἰη γίνη 1 (ὁ τ[Π6 ρυυ]ς πδᾶ8, ἴο τοπιονο (ἢ6 Δρργο θη δ᾽ ο5 τυ ἢ δὰ Ὀ66Π γϑλϑϑὰ Σὰ ἐπε τσ 
οἵ ΠΙΔῊΥ ΡΟΥΓΒΟΠΒ ἱρηογαπί οἵ οὐ οἶδτη γοϊδῖῖνα ἴο ἐπ 6 δυρροϑοὰ ἀποογίαϊηῖν οὐὗἔἁὨἨ Ἐπ σεεῖ ἱεσιὰ 
1:6 Νὲὰν Ταορίαπιδηϊ, ὈὉῪ (16 στοαῖ ΠυΠΊΌΟΙ οὗὨ γαγίουϑ ἰϑοϊ 8 σοηϊ αἰποὶ ἰὼ ΒίαΒορ ἸΡ Αβες ἢ 
Ροϊγνρίοι. Τὸ δίιουνν ἢον 1Σ{Π|06 {86 ἱπίορτν οὗ (πΠ6 ἰαχί ψ88 δῇτειο ὈὉν ἔδδπι, Εδτομορ Σωὶ 
Ῥγηιοὰ ἘΠ ὸπὶ ππᾶοσ {}|0ὸ ἰαχῖ, (δὶ (Π6 τοδάοσ τρις ἴΠ6 τηογὸ οδϑ ν᾿ σοι ρᾶτο δε. 70 [δὲ 
τοδάϊηρ5 σορὶοα ἔγοπι πὸ Τοπάοη Ῥοϊγ οῖῖ, 6 διἀθὰ (ἰοβο χυοϊοι Ὀγ (γος δες, δε τὸς 
Βαγθότιηὶ τοδαϊηρϑ, 80 ΜΆγ8841}᾽}85 Ἴχίγαςϊβ ἔγοπι ἴμ6 Οορμιϊς [ΜΘ Π:ς 1 δα οι τε τοσπόους 
“ἃ 186 τοδάϊηρϑ οὗ ἔπεῖνο Βοάϊοίδη, ἴουγ 1)Ὁ0]1Π. δῆ ἔντο Ῥαγ8 τδηυξορίδ. 15 Βίαδορ ΕεΓ, 
οὐ ου 56}}8 δ ἃ ἸΟῪ Ὀσίςα, [ἃ πηδὺ Ὁ6 διιυδεϊτυοὰ ἔογ 1110 ΠΊΟΓΟ ἐσ ρθηβῖνο οὐ τς αὶ οαἀὐχττοῦΝ οὗ το 
Νον Τοοίδιποηΐ ὉΨΡ [Π 086 0 σαπτοὶ ρυΓχοὶ86 ἰἰοπι, Τμο ἰοχὶ 15 ζυγπηοὰ δεςογάσηρ ἴο τῆς: 7] 
Ἑουοτγιὶ διορῆθηβ, δὰ ἰδ6 ΕἸΖΟΥ ΓΒ; βου ρᾺ ΤΥοίβι 6) 48 δοουβοή Χἰ οὗἩἨ γεϊζεϊπίηρ {Πὸ δττοῦβ αἵ 
86 ΤΌΣΊΠΘΓ, 85 Ὑ6]1 δ8 οὗ βοιηὴθ οὗ ΤΥ αἰϊου δ Ῥοϊναίοιι. ίκθορ Κοὶ 18. οὐ οἢ νι 83 στερεϊηῦδά εἰ 
1μεἰρϑίς ἰῃ 1697 δηὰ 1702, ἀπά αἱ Οχίογὰ ἱπ 1708, ἱπ (ο]οὄ. Τινθ πιασηϊσεπε δάϊτξοα, πῖκὲ 
ἔλκοα 1.5 πδηῖθ ἔγοτῃ (ἢ οαϊίογ, Ὦγ. ἀΓΘΡΌΓΥ, οοπί δἰ ΠῸ δοςοβϑίοῃ οὗ οὶ ἰς8] σηδεοσλδὶ ς, δδά 
861}8 δ ἃ Ἰοῦν ῥυοδ. 

11]. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂. Νονυπι Τοβίαπιοπέια ατθουμ, σα ἸΘοέου ον 
γαυϊδηῦθυ8 Μ55. ΕχαπιρΙασίατ, Υ ἐσβίοηαυη, ΕΔ ἰοπαπι, δϑ. Ῥαΐγασα εὖ ϑοσγιρίο- 
τυπὶ Ἐος 69] αϑι σου, οὐ ἰῃ οαβάδθηι ποίῖ8βΊ δι ϊΐο οὐ ἰαῦοσγο “οἱ τῖα Ἀδεῖτῖι, 
5:.ῚΤ.Ρ, Οχοηὶ!, ε Τοαῖσο διοϊΔοπίαπο. 1707. ΕὉ]]ο. 
ΤῊ ΙΑ ὈΟῸΓ οὗ (ΓΕ γοαγθ ν 88 ἀονοίοα (ο {π|5 οἀἸτοη Ὁν τ. Μ|], τ ο ΠηΠοα Σὲ ΟὨΪν ἔοσε- 

ἴθοπ ἀνα Ὀσίοτο ἷ8 ἀδραίῃ. ὙΠῸ ἰοχῖ, Ὑ Ὡϊσς ἢ 8 τΠδὶ οὗ Ἐοθοτγὶ Θίορμθη8 8 οαὐϊίίοι οὔ 1550, 
Ὀοαυ Πν ῥηηϊοὰ πὶϊποις ἱπίθπιϊομαὶ σἤδηρε!:; δὰ ἴπ6 γαγίουϑ τοδάϊηρβ δὰ ἤασζα οὶ μδν- 
δΆΪ68 ΔΤῈ μἰδοθα Ὀοΐονγ. Ὦγ. ΜῈ] πδ8 ἱμϑοσίθα 4}1 (Π6 ρσουϊοῦδὶν οχ ϑιϊηρ ΘΟ] ς Εἰ ο 5. οὗ ταγίουϑ 
γοδ πρ5.. ἢ6 Ἑο]]8ἰ6ἀ ΒΟΥΘΟΓΆΙ οτἰ κί 4] δα 1 0η8, ὑτοοσιγοά οχίτγαςι δ ἴσο ὨΒοτῖο ποοϊ]δίοιϊ τοὶ 
Μ558., διὰ χγονίϑοὰ δηὰ δυρπιθηϊοὰ ἴΠ6 Ἔχίγαοϊθ ἔγοπι [6 (οἰ ὶς ἀπὰ (οριὶϊς νογβῖοπϑ Ὑν Βῖ ἢ μά 
Δυροατοὰ ἴῃ Βίβηορ Εδ}}}8 δἀϊϊίου ; δπὰ δά ἀθὰ πιυπηογουβ σοδάϊηρ8 ἔγοπὶ Οἱ πος δποϊθης νεσβίοξς, 
δῃά γοπι [ἢ6 αποίδίϊοηϑ οἵ [80 Νανν Τοϑίδιηθηΐ ἴῃ ἴΠ6 νι ἶπρα οὗ {᾿ΠἸὸ ΕΑῖμοτα. ΤΏ ἢ 
Τη6η8 ΟοΟμδἰῃ Δ ἰγθαδῦγο οὗ βδοζγοὰ ογί[ἰοἰδπι. Μ|ΊῚΟ ἢ 6118 Οὔϑογνοβ (ἢ δῖ, "" ποῖ δἰ δτ ἀρ, [Βοθὸ 
οὔ γΥοιβιοθίη, [ΠΟΥ 511}} τοΐϊαϊπ ὉΠ οἷν οὐ ρίπδὶ σα αο, ἔογ {πον σοηἰδίη 8 ζτοδὶ 468] οὗ τηδέξζος πὰ κὰ 
5 ποῖ ἴῃ Ὑνοἰδιεΐη, δηὰ οὗὨ [88 τηδί(ογ τὶς} 8 σοπηπιοη ἴο ὈΟΓὮ, 8ϑοπΊ6 (δἰηρα ὅτὸ τῆοσγο οἱεεήν 
οχρίαἰποάὰ Ὀγ Μ|])}. ΤὨΐ8 οαϊτίομ νγᾶ8 χαρτί πέρα Ὀγ Καὶ 8.6 ῦ δὶ Εοϊίογάδηι, ἰπ 1710, πῃ ἐὉ]ο, πὰ 
{π6 τοδάϊῃρϑ οἵ ἔνοῖνο δα ἀἰτίοηαὶ Μ55., βοῖηθ οὗὨἨ πῃ θοῦ πδὰ Ὀδαη ρχονϊοιβῖγ, Ὀκὲ ἱπεροτγέεςεϊν, 
οοἸ]αϊ οἰ. πδίονοῦ χολαηρθ ὙΓ6ΓῸ ἜπΠ ἴῃ Μ|Π᾿5 ἀρροπάϊχ, 858 οουιίηρ ἴοο αἴθ ἴον. ἑπδογίλοα 
Ὁπάορ (ἢ ἱδχῖ, τσοῦο ἰη {Π18 δοοοηῃὰ αἱ ἴοη ἰγδηϑῇ ἴο (Πεὶσ ΡΟΡΕῦ ἔμεν [Ὼ ροϊηὲϊ οἵ διἢ- 
ΤΟΥ͂, Ὠονόνεῦ, Κἀϑίοτ᾽  οαἀἰτϊοη 8 οοῃδβίογοά ἱηΐεγίογ ἴο [πὶ οὗ τ. Δ}, ΤΉοτα δτα οορίε αἱ 
Κιυυνιοτ᾿ 8 οὐϊείοη, τ ῖ ἢ (ἢ 6 ἀδία οὗὨ Απιδίογαδπι, 1728, ἴῃ {6 ἘΠῚ τ Ρασο; Ὀὰὺ ἴξ ἰδ ποι Βὲτρ πιοῖρ 
(δὴ {({|ὸ οἀὐϊτίοι οἵἩ 1710 τ ἃ πον {Π|6- ρᾶρθ. ὅοιθ οορὶθϑ τὸ 4180 ἀδίοὰ 1146. Τὸ χορ έες 
(μΐ8 οαἀἰϊζίοῃ πιοῦθ ΘαδΥῪ οὔ τοίδγοποο, [6 ἤδν. δοβαρὰ ἘΑΙΈΤΤ, μεν α ἰοαγποὰ ἀαϑθηιὶ 
ταϊπὶβίου, ἴῃ 1728, ρα Ὁ]! βοὰ δὴ ἱπί|οχ, σου αἰ πὶπρ ἀπ δοοουηΐ οὗ ἴῃ ΜΆ3. οουδαϊοὰ ὃν Μὴ 
δηὰ Κυύιογ; ἐπι: |6 7πάες Ζίῤγογμπι 7.8 8. Οταοογμηι εἰ Ῥ᾽ εγείοπμπι Α πεϊφματει Δοτὶ δ αάετα, 
πος υἱγὶ ἐγμαϊἑεεὶνιὶ οἷ. ἈΠ ΐμ5 εἰ 1.,. Κμπίεγις σππὶ ἱεγιϊὰ εαἀξίίοπε διερλαπιοῶ οοπίμίεγεπέ. ΤᾺ 
Ρυθ]οδιίοη ἰβ ᾿π ὅνο., δηά 18 ποί οἵἉ φοπηοη Οσουγγθηςα. 
ΤῊ ναγίουβϑ γοδάΐη ρα οὗ Ὁγ. ΜΙ], δπιουπείησ ἴο 80,000, τογὸ αἰΐδεκοὰ ὑγ τ. δεν, ἰα 

1710, ἰπ δὴ ο᾽αθογαΐθ νογὶς οπο το Εἴ χαπιεη Ῥαγίαπίϊμηη 7, οίοπεσι «ϑζολαππὶς ἈΠΕ, πὶ τῖὶ τοῦτο 
264] {ππ2η Κηον]οάρο οὗ βδοζοῶ οτὶ ἰοἶβπι. [Ὁ νγᾶϑ δϊοσννατάβ δηπεχοὰ ἴο ὙΠ] ν Β ΟΟπιτ δθηΐασν 
οὔ ἴ6 Νον Τοδίδηιοπὶ, Ὦγ. Τ᾽. 8 ἀυρυμπιθηῖδ Ψ6ΓΘ Δρρ] 6 ὉγΥ Απίμοην ΟΟἸ 5 ἀρδϊηδὲ Ὠὐνιοϑ 
Ἑονοϊαιίου, ἐπ ᾿ΐ8 Ὠἰϑοουτγβα οἡ Ετοθ- μη Κίηρ : ν ϊο ψγᾶ8 τοδυϊοα Ὁγν Ὦτ. Βεπεΐον ὑπάος τδ6 
δεδυϊιϑὰ {1010 οὗ Τλὲξεϊειιίλεγις 7 ρείεη εὶς, “ ᾿ ὮΟ56 ΓΟΡΙΥ,᾽ βαὺβ Ββῇορ Μαγϑῃ, “ ἢδ8 Ὀδδὴ ἔσγδης- 
Ἰδιοὰ ἰηΐο βονογαὶ ἰοτγεΐση ᾿ἰδησύάροθ, δὰ δῃου!ὰ ὍΘ βιυαΐοα ΝΡ ΘΥΟΓΥ ΠηΔπ ὙΠῸ 18 ἀοδίγουϑ οἵ 
ἔοτταϊης }υδὲ ποιΐοπϑ οἵ Οἱυ] !ςδὶ ογιεἰς 5π|. ([,βοΐαγοβ, ρματτ ἰϊ. Ὁ. 18. [οἀ, 1842, ». 124.) 

12. Ὦν. Ἐάναγὰ ὙΥ Επ.,8᾽5 ασοοκ Τοβίδηθηϊ. . 
Βοείνοοη {πὸ γϑαγβ 1709 ἀπὰ 1719 (116 (Ο]] ον προ τγοτκ ἀρρθδγοὰ ἴῃ δἴθτθη Ῥδτίδ: --Φ 
Ἀπ Ηεὶρ ἴον ἴδ πιοῦθ οϑϑν δηὰ οἷδθδὺ υἱπιϊεγβίδπαϊηρ οὗ (Π6 Ηοὶν ϑδογίρίυτο, Ὀεΐ πα {πο ἔουτ 

ΟΘοκρεῖ8 δπὰ [86 Αςἰμ οὗ ([᾿Ἰ6 Αροβίϊθβ, Ἔχρίδπρά δου {π6 [Ὁ] νης πιο βοὰ. 1. ΤΏ ογὶ σίπαὶ 
ΩΓ ἶγθοκ ἰοχῖ, δπιοπάἀθαὰ δεοογάϊης [0 ἴπ6 Ὀθ8ΐ δῃηὰ πιοδί δηείθηΐ γτοδάΐηρα. . .. .. ΒΥ αν. 
τ πιιδ, Ὁ.Ὁ., Βοεῖογ οἵὨ Οοἰοβῦδοι ἰῃ [,οἰςοϑίογ το. Ογχίοτά, 1718. 4ϊο. 

ΤῊο οἴδοῦ ραγί οὗ {Π0 Νὸεν Τοδίδπιοηϊ ᾿ δὰ δ᾽ το ΑΥν Δρρθαγοὰ δα (0 ογηι δὰ μ͵δη ργοτίουεϊγ. 
Ὧγ. ΝΥ 6}}8᾽8 οἀϊ ἴοη ἄθβϑογνοβ πηθη ΠἸ 0 ΠΟΓΘ 88 Ὀοὶπρ ἴΠ6 γαῖ δἱἰοπιρί (0 μϑὲ οσ εἰοδὶ πηδίογὶδὶς 

ἴογ 189 τον:δίοη οὗ ἴδ ἰοχί; δἰ "που σὴ (86 Οτοοκ ἰοχὶ ἰἴ86 1 15 υυὐ ἃ 5π|4}} ρασγί οὗ δἷ8 “ οὶ," 
π ὨΟἢ 4190 σοηργο 6 η8 ἃ τονϊϑοὰ ΕΠρ] δ) ΓΗ οἢ, δ ΠΑΤΡΊ Γ886, πὰ ποΐίεβ. ὃῦγυ. ἢ εἰἷθ 
δἴτογνγαγϑ ρυ Ὁ] 816 8 ἐγδηδί δίΐοη απ ραγαρῆγαθο οὗ ἴπο Ο]ὰ Τεβίδπιθηϊ; υὰὲ [Β6ΓῸ Ὠ6 ἀϊὰ ποῖ 
δὰὰ [86 οτἱχὶπδὶ ἰοχὶ οὐ (6 βδογϑὰ ὈΟΟΚΒ. 

1 [ΜΗ] τᾶϑ ουἱν δύγᾶγο οὗἉ ἐιοεῖσε νατὶϑιϊοιβ Ὀθίνγεεπ [ἢ6 δίορῃδηὶς ἀπά ΕἸσονῖν ἰδχίδ, βεποθ 
ἘΘ ΟΥ ιἷϑ ΠΟΙΤΘΟΙΟΥ 1788 ΒΕΥΘΓΑΪ {ΠΠ|08 πιίϑ]οὰ, [Ιἢ (ἢΐ8 ΘΟΌΠΙΓΥ ἐδ ἐεχί ὁ ΔΙ] 88 οἴνου Ὀεεῦ 
τορηηἰεά, 49 {που ἢ ἐξ μαὰ δοιηα ἱπερθπιεπὶ οχίδίεποθ. 
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15. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονιυηι Τοβίατηοηΐαπι, Ροϑὶ Τλ τὸ ϑΎορ}, ΟἼγοΘΙ οὶ 
οἵ 70... Οχοπϊοιβίαπι ἰαθοσο8. Οὐ ῥτΟΪΘρομη 8 (Ε. 1). Τ΄. Μ. Ὁ. οὐ ποιΐϊ8 ἴῃ 
ΘῈ κἤ]θοιῖ8. Απιϑιο]οἀδηι!, εχ οἤϊοὶπα Δ᾽ οἰϑιθΐαμα. 171]; 178ὅ, 5'π|4}} 8γο. 
ἽἼ Μ οβ6 δγὸ Ὀοδιυι] οὐ εἰοηα, Ὀὰ [μ6 Βοοοπιὶ 18 βαϊἃ ἴο ὕ6 (10 τποϑδὲ δοουσαίθ. Τῇ δἰϊοσ οἔ 

8ὸ ,γεὲ 5 ἀεγαγὰ γοη Μαδοδίγίςδι (Ὁεγαγάμε ὃς γχαϊζειίο Μοεα Ἰοοίον.), ἃ πυπᾶϊς οὗ (Π6 τα- 
ὈἹὶς οἵἩ Βτοθη; ἐἶ6 ξεοοαῖ Μ͵8 τον ϑοὰ Ὁγ ἔϊ16 οοἰουγαϊοι οτὐἰς Φ. 4. Ν᾽ οἰξίεἰη. Ηδνίηρς 

τι ῬΌδ) 5η6ὰ ὈΥ͂ ͵8 τοϊαἴίνο ΗἩΘΏΓΥ ΥΥ οἰδίθιη, ἃ ὈΟΟΚ86]16Γ οὗ Ατηβίοτάμιη, [Π686 οαάϊΐοπβ οὗ 
ΠπΠ6 Νου Τοβϑίδιμομς ἀγα δηλ Σ Π168 ἐπι ρτ ΘΟ ΥΪΥ οδ ἰοὰ ΥΥ οἰδιίο δ; δηά ἔγοιῃῃ εἰ πϑῖηα οὗ (υγ- 
σε! δδὺθ θείηρ ῥγίηϊθὰ ἴῃ ἐπα {{1]60, ΠΟΥ ἀγὸ πῃ δοῖμθ οϑίδιοζζιι88 ΘΥΓΟ θοῦ! βίγ θά Δίου. Τεεί. 
Οταςε. Ουγοείϊαι.., 

ΎΠ6 ἰοχὶ ἰ5 ογῃηθὰ οὐ ἰδ δεοοηὰ ΕἸσονὶγ οαἀϊτίοα οὔ 1638, ἀπὰ Οιγο}  ]δο8᾽ 8 οὐ ἰοη8. [0 88 
δ τ οτν [παϊοίουϑ βοἸθοίΐοη οὗὨ Ῥδγα}] οὶ ἑοχίδ, Ἡ ἰοἢ ἃτὸ Ρ]ορα ἱπιπιοήϊα ον ἀπήργ (ῃ6 αγοοκ ἰοΧί, 
δια δῖον {ποπὶ ἰδ 8 βοϊθοϊΐοπ οὐ γαγίουβ γϑδ ημζβ, {8 θη ὕγοπι ὑρυγαταὰ 8 οὗ 100 πισηιβογίρίβ δηι] 
νογδίοηβ. Ῥχοῆχοὰ δύθ ρῥγυϊθροϊθθπα, σΟη ΑΙ ΠΣ δὴ δΔοσουηΐξ οἵ πιϑηϑογ ρί8. δηά ςο]]Θοΐονβ οὗ 

. Νδσγίουϑ τοδάϊηρνκ, τι} 48 ογ σαὶ σΔ ΠΟΙ 8 ἰο Θά ὈΪ6 1Π6 τεδάθγ ἴο ἀοίοιπιίηα σοῃοογηϊηρ (0 
νδσίοιυϑ Ἰδοιοη8 Θχπἰ δἱτοά ἰῃ ἴπὸ τοῦς (4 πιοϑῖ 4}} οὐ νυ ιίῖς ἢ (Π6 οαἱίοῦ τεῖϑθ8 ἰπὶ 10 το]οςῖ) ; 
δῖ δὐδίγαοὶ οὗ τ. ΓΒΙΓΟΥ 8. Εσαπιεη ον Ὠο ςοὰ ; ἀπὰ [86 ἘΓΟΙΝτΕΒ οὔ ρφητν ὟΥ εἰδίοίῃ, Ουγ- 
σΕΙ]δουι8, δηὰ Ββθορ Εἰ]. 6Β θα ἢ} ἀγὸ ογηδιπθηΐοὰ 1 δὴ οηρτανϑὰ ἐγοη ἰϑρίθοο, οορίοα 
ἔτοτω {πδὶ οὗ [16 Βρίοπαϊὰ ἔο]ο Ῥασίβ ϑα!τἰοη οὗ 1042, 4 ρμἴδη οὗὨ οτιιβαί πη, δὴ Ἰο Ππορτλρὰ οὗ [88 
Ἴδαιρ]ο, πὰ ἔνο πιᾶρ5. Αἱ [8 ὁπὰ (ΠΟΥ ἃτθ 88 ρᾶρο5 οἵ οἱ σαὶ ποΐθ8, οοηςαηης; δὴ 6Χ- 
φδιωϊηδίίϊου οὐ (δ6 τηοϑὺ ἱτηρογίδηϊ ναγίουϑ τοδιϊϊηρθ ὙΠ] Οσσὰγ ἴῃ (Π6 οοῦγθο οὗ (6 ψοτῖς. 
ἈΜΣΟΒδο] 8 ἀο68 ἢοΐ 5ρθδκ γοῦν ΒΙΡὮΏΪΥ οὗὁἩ (Π6 οἀϊίοη οὗ 1711; Ὀαὶ Ὦν, Ὀ δα ΐπ βανϑ {Πδῖ, ἀροη 
{00 Μ᾿80]6, [Π6 οἀϊτίοη οὗ 1785 “ πιᾶν 6 Τςοπϑίἀογει 85 ἴἢ 8 νϑῦῪ ὑδϑὶ οὐ ἴς4] ἀποάδολιηο (ταῖλ δῦ 
ΒΩΔ]} οοεἴδνον) οὐ ἴοη οὗὨ ἴῃς ατοοῖς Τοβίαπιοηΐ, δηὰ ἴῃ6 ὉΪΌΠ1ς4] δια θιΐ νγ}}} ἀ0 γγ6}} (0 Ῥγοζισα 
ΒΟ ψδΙυΆ0]0 ἀπά σοπιπιοάϊουβ ἃ ΡυὈ]οαιίοι." (Οη {16 ΟἸ]αδϑβὶςβ, νοὶ]. ἱ, Ὁ. 97.}} 

14. Αοἴε Αροβίοϊογατα ατροο- μδ(πα, 1 106 γ18 Μα)υβοι} 8, 6 Οοάϊοα [,λάϊδηο 
. «οὖν ἀοβογρβιῦ οὐϊάϊ᾽αυο Το. ἩΒΑΒΝιῦΒβ..... Οχοηϊὶ ὁ Τβοαῖσο ΒΒοϊ ἀοπίδηο, 
1715. ϑνο. ᾿ 

ὅ360 ἃ ποΐΐοο οὗ (19 οὐ ἴοη ἱπ ραχα 681. Νο. 6. ξεργὰ, διηοης [86 δο- δ᾽ π}}16 οὐ ἰ οΏ.8 οὗὅὨ τηδπὰ- 
βοειρία. 

16. Τί Νὸν Ταβίατηθηϊ, ἴῃ ασθοκ δὰ Ἐρ]]βῃ, οοπ δ πίησ 86 Οτὶρῖπαὶ Τοχί, 
οοτγτοοίρα ἔσομαι μα δ μοΥ Υ οὗὁἨ {ΠπΠ6 πιοβὲ δυ μῆς Μϑηυ δου ρίβ, δηὰ ἃ πον 6 γ- 
βῖοῃ, ἔοσιηθὰ ἀρτθοαῦϊγ ἴο 116 Πα οη8 οὗὨ {86 πιοϑὺ ἰϑαγηθα (διμπηθηϊαίοῦβ ἀπε 
Οτιῖοβ. ὙΊ Νούεβ δπὰ ναχίουβ Βοδάϊηρβ. [Βγ ϑδηϊοὶ ΜΑ0Ὲ.1] ]μοπάοῃ, 1729. 
2 νοΐβ. ϑνο. 
ΤῊ 5 15. ἃ Ὀδϑα λα} }γ ῥγίοά ὈΟΟΚ; τβο86 οὐΐοῦ 845 δἱίεσγεᾶ γασῖουδ ραβϑβαρθθ ἰῇ σΟΠΙΟΥΤΙΪΥ 

τὶ (μ6 Ατὐίδη Ὠγροίποβίβ. Ηἰἴβ δυο γΑΥΥ δἰ [ογα οη8 δηα ὈοΪά οἰ τἰς8πη8 ΓΤ οχροβθθὰ ὃν 
Ὧγ. Ἰοπαγὰ Τ νυ 619 ἰη 4 Ογἰοαὶ ἘΣαπικαίδοπ οΥ (δὲ ἰαίε Νεισ Τεχέ πὰ Ῥετοίον οὗ ἰδε Οτεεὰ 
7εεκίαπιεπῖ. Ἰιωουάοη, 1732, ὅνο. Μ|ΟΒ ΔΙ 18 δηὰ οἵα γ οὐ 165, πεῖ (}} πλογο αἰϑογοίίοη (ἤδη ΤΎν61]8, 
δαθθ 680 ΘΓΥ δ ΥεΣ δὰ ᾿αΒ0} οοπϑυγοὰ [6 ΥΘΓΥ τοδὶ ΠΙναγι68 ἴδκοη ὑγ Μδοθ. ([πιγοὰ. 
ἴο Ν. Τ. νοὶ. 11. ρρ. 468, 464.) 

16. Ἡ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νόονιυπι Τοβίατηοηίυμι ἀστθου. Εποηΐα 50. ΑἸ οτίο 
ΒΒνοεσιο. Τυδίηρσε, 1784. 4το. 1768. 410. 

ΤῊΗΐδ 18 δῃ ὀχοοὶ δῆς οἰ ἱοη, Τοσπιθὰ τὶ τὰ δὴ οχίγδοσγάϊπασυ ἄθρτθα οὗ οοῃβο ΘΠ Ο8η685, δοιὰ 
Ἰυᾶρπιοηΐ, ἀπὰ ροοά ἰδβῖθ, ἕο νυ ἴοι 411 βιιθβοαυδηξ ογἰ εἶςβ αν ὈΟΓΏΘ νης ἰοϑεϊπιοην. Δοῖπ 
ΑἸ οε Β ΟΥἩ ΒεηζοΙα8, 88 ᾿6 18 ζϑηθγα]ν σα ]]οὰ ἴῃ {18 σοπηίσγ, δυὺῦοὶ οὗἉ ΑἸρΊγϑρδοῦ ἰπ 
ἴ.:6 ἀποῖῦγ (ργοϑοηὶ Κίπσάοπιν) οὗ Ἀν Ἰτίθιπ θυ γΩ, νγ88 1οὰ ἴο ἀϊτοςϊ δἷ8 δἰἰθητίοη ἴο ϑαογοὰ ογἰοἶϑηη, 
ἦπι ΘΟΠΔΘΙΌΘΠΟΘ Οὗ βοσίουβ δπὰ δηχίοι ἀου 8 γί ϑίηρ ἤγοπι ἰ.6 ἀδν]δἰίοπϑ ὁχ ἰ υ6 ἐῃ ᾿τϑοθάϊῃρ 
οἀϊεοηδ; δπὰ [86 τσϑϑ]ξ οὗ 8 ᾿Ἰδυογίου Γοϑθαγο 68 τ,ὁ88 ἴ1|ὸ Θἀἰζίοπ ὨΟῪ ὑη6Ἃ ἐγ σΟΠΒΙ ἀΘΓΔΊΙΟΠ. 
ἘΠῈ {πὶ ἰδ ργϑοθάθά ὉΥ δὴ Ζπίγοὠκοξϊο ἱπ ΟΥἱεἰπ Νοσὶ Τεεέαπιεπεϊ, διὰ ἰδ 0] ονιθὰ Ὁ δὴ Αρίδοσιιο 
ΔῊ : 
ΤῊ τοχὶ 18 ποῖ Τοστηθά οὁἢ ΔΩ ρατίϊουϊαν οἀϊίοη, "αὶ 16 οογτθοίθα δὰ ἱπιργονθᾶ δοσογάϊῃρ' ἴο 

[86 οἀϊίοτ᾽ 8 Ἰυάστηοῃξ ; διὰ 80 βοσιιρυϊουβ νγα8 Βοημοὶ, [μαι 6 βι πα! οσ5}Υ ἀνοϊἀθὰ ἰπβοσγίπρ' "ΕΥ̓ 
τοδάϊησ ὙΠΟ Ν αἰὰ ποῖ ἀχίδϑι ἴῃ βοπια ρυϊπιοα οἀϊἴοη, ὁχοθρὶ ἴῃ [Π6 ΑΡοσαΙΎρδο; ἴῃ τσ 00 
Δίοπο δ ἰηβεγιϑα τεβάϊηρβ ἰμαὶὸ μαά ΠΕνΕΥ Ὀδθῃ ρτὶμΐθα, Ὀδοδυδο δ πα Ὀεθη ργπίθα ἔγοται 80 
ἴδ τιδηυϑοτρίδ, δηἃ ἴῃ ὁη6 ραββᾶρθ πδά Ὀδθθῃ ρχιῃῖθα ὈΥ͂ ᾿ἐγαβπιι8 ἔγομι ΠΟ τηϑηπδογὶρὶ υΒδῖ- 
ονοῦ. Βοποδῖῃ ἴδ ἰοχί Πα ρἰδεθα βοπιθ βεϊοοὺ σοαάϊηρ8, γοδαγνίηρ [86 ονυἹάθηςο ἰῃ ἘΠΘΙΣ ἔανουῦ 
ἴοῦ ἷ8 Αρραγαῖαϑ Οτΐσυϑ. Ηἰἷβ ορίηπίοῃ οὗὨἨ 18.686 πλδγρῖπ) τοδάϊηρβ Βα Ἔχργοββϑὰ ὉΣ {86 αἀσϑοκ 

1 Ιῃ 1720, 8:6 οεἰουταίθα ογι εἰς, ̓ γ. Ἐϊςμαγὰ ΒοΠΈ]ΟΥ, οἰγουϊαίοά Ὀγοροβαὶβ [ὉΓ ἃ ποὺ οὔτοι 
οΥ̓ ἰπ6 ατοοῖς Τοβίαπιοηϊ, τὶ νατίουβ ᾿οοϊοηβ, τὶ ἢ ὙΥΔϑ᾽ ΠΟΤ οχοουϊοά, ΤῊΘ ῬΓΟΡΟΒΆΪ8 
πολβοῖν 98 ἀγὸ Ὀσίπίοὰ πὰ ἴμ6 Βίοχτγαρμία Βγταπηΐοδ (αγεὶςϊο Βερέϊεν, ποῖο Α΄.) : δηὰ (86 11106- 
ἰτδεῖνο βροεΐμηθη, Βον. χαὶϊ., 18 χίνοπ ἴῃ Ῥγ 88 [πἰτγοὰ, δὰ 1, εεἰϊ. Νον. Τεβί. ΡΡ' 418---419. 
Α ἀοίαἰ]οα δοοουπὶ οὗὨἩ ΒΘμΕ16γ8 ρσοροθοᾶ νοσῖκ ἰ8 χίνομ ἴῃ Βίδῃορ ΜοηΚ᾿ ΒΤ 18 οὗ τ. Β., ΤΒΟδ6 
ΟΠ] τηδίοσ α8 ἴογ ᾿ἶθ ἰπέοπαρα οαἀϊτίοη οὗὁἩἨ (πὸ ατθοκ Τοβίαπιθηϊ, διμουπίπρ, ἴο πἰποίθθῃ 
νοἰ απι68, ΑΓ ὑγθϑοτυϑᾶ ἴῃ (86 ΠΌΓΑΥΥ οὔ ΤΎΠΟΥ ΟΟΙ]ορσ6, Οδπιυτίἀρο; ὈὰΣ ΒΘΒΊοΥ Ἰοῆ ποϊβίηρ, 
ἰπ ἃ βἰδίθ οὗ ργοραγαίζοῃ (ογ (δ ὑσϑδβ. (Βίββορ Βυγζϑββ᾿ β Απηίγογβαυν Ὠ᾿βοοῦγβα, ἀ6] γογϑᾶ ἴὸ 
(0 Βογαὶ ϑοοίθιν οἵ 1[ἐἱεταΐαγο, ἰῃ 1880. ΑΡρϑπάϊχ, Ρ. 62.) ὅ8εθ αἶβδο Τσορο!]φ 5᾽8 “ Ασοουηῖ οὗ 
1 Ρηπίϑὰ Ἱεχι, Ρρ. 517--68, 

ΥΟΙ,. ΤΥ, χΧΥ 
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Ἰοϊίοσβ Ὃ. β, γ. ὃ, απ ὰ ε, δῃ ἃ δοῃ10 ἴδ Οὐ 6 τηϑγκθ. ΤΉΪ8, α ἀδηοίοβ {παι ἢ ποῖά ἴπ6 τοδϊηρ ἐο 
6 σεπυΐηο ; β, (δαὶ ἐ(8 χοπυ ΘΠ 685 τν88 Ὡοΐ ΔΟϑο αἴ σογίαϊη, Ὀὰϊ (μαῖ 1π6 τολαϊηρ τῶ8 511] 
το ἜΓΑΌΪο ἰο ἐμαῦ ἴῃ {Π8 ἰοχῖῦ; γ, (δὶ 1Π6 τοδαάϊηρ ἱπ ἴῃ 6 πιαιχὶπ νγδ8 οὗ θαυ] νυ ψ Ἰ δ αϊ 
ἴῃ πα ἰοχί, 80 ἰδὲ 6 σουἹὰ ποὶ ἀοίογπιπα τ ΠῚ Ο ἢ γ88 ργϑίδγδὉ]6 ἢ δ, ὑπαὶ 1π6 τοδάϊηρ ἰπ {6 
ΤΟΥ η 'ν85 οὗ [ε88 νϑ]αθ; δηὰ ", ἐπαὶ ἰΐ νγᾶ8 δὺβοϊ αι] } δρυγίουβ, δου ἀοέοπάδα Ὁ βοπις 
οὐ εἰσβ. Βθη 615 δρραγαῖθβ νγδϑ γγἱητοὰ, αἴοῦ ἢΪ5 ἀοδίῃ, ὃν Βιγῖ, δὲ Τυνίηροπ, ἐπ 1768, 4ϊο., τε ἢ 
ἐτηρογίδπί Ἄοογγοοϊϊοπϑ δηὰὶ δἀαϊτίομβ. ὅν θγαὶ 8π18}} ἱπιργοβϑίοπβ οὐ ΒϑΏρε 5 ἀτοοκ Τοβδίδπιοηξ 
παν Ὀδοη ῥχίηϊοα ἱπ ἀογτηδην, τἱΐπουΐ (6 ΟΥ̓ ἶςΔ] Αρραγαΐυ; νἱζΖ. δ διυιρατγί, 1784, 1139, 
1183, ϑνο.; δὲ Τνίπροη, 1702, 1776, 1790, ϑνο. ; δινὰ δἱ [,εἷρβὶς, 1787, ὅνο. Α εορίουβ δηὰ ἴ- 
τογοϑίρ δοοουπί οὗὨ Βοηροἢ 8 οὐ εἰς 4) οὐ ἰοη οἵ ἐπ Νδν Τεβίδι)εηϊ, δηὰ οὗἁὨ {πὸ τοοορίίοη ἰΐ πιδὲ 
σι ἢ, 8 ρίνοπ ἰη Βα 8 Μοιηοὶσ οὗ ΠΪ85 1,18 δπὰ τ  εἰπρΒ (ρΡ. 226---2560.}), νοῦ Βδ5 Ὀθθὴ πεὶ] 
1γδπαὶδιθα ἔγουι [86 ἀοττηδη ὈΥ͂ {μ6 1αἴ6 ον. ΒΕ. Ε. γαῖ κογ, Μ.4, 1 πάσῃ, 1837, ὅνο. 

17. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπὶ Ταβίαηοπίιη Οτουπι οἱ Ἰοη 18 τοοθρῖαα, 
οὔτ [,οοιϊοπίυ8 Ν᾽ γδης ι8 Οοάαΐϊουπι Μ55., Ἑἀϊ οητ δἰ Ἰδγιι, Ὑ οσϑϊοπατα οἔ 
Ῥαίσιση, ποοθθῃ (ΟΠ ΠΟ ΤΟ Ὀ]ΘΠΪΟΥΘ ὁχ ϑοσιρίοτὶθυ8 γοίθυιθυβ, ΗδθΌτεθ!β, 
Οτροΐβ, οὐ 1,8 {1π|8, ἰϑίογί οὖ νυἱπὶ ὙθΥὈοΓπὶ 1 πἰ8ἰταηΐθ. Ορογβ οὖ βίμο 
“Φοδημΐβ Φδοοῦ! ὙΥΈΤΒΤΕΝΙ. Αὐμηβίοϊβράδιῃ!, 1761, 1762, 2 νοΐβ. (οἷο. Ἑάϊαο 
αἰύογα, δυςῖδ οἱ ουβιθηἀαδῖα, ουσδηία ὅ. Α. οτΖε. Υο]. 1. Θυδίυον Εὐνδηρσοὶῖα οοτ- 
Ροοίθηδ. Βοίογοάαμῃ, 1881]. Βογαὶ 40. 

ΟΥ̓ 411 186 οἀϊέίοηπ οὗἩ ἐδο Νὸνν Τοβδίδαπιοηὶ {πὶ 165 ρυοπουποοα Ὁγ ΜΙςΝΔο6118 ἰο 6 (δὲ πιοεῖ 
ἱπιροτίδηϊ, δηὰ (ἢ πηοϑὲ ΠΘΟΘΑΒΑΤΥῪ ἴο ἴμοϑα ὙΠῸ δίθ οηραροὰ ἱῃ βδδογοὰ Ἵτίἰςΐδπι. ΥΝ εἰσίοι π᾿ 8 
Ῥτοϊοσοπιθηδ, τ ἰοἢ οοπίδίη 8 ἰσγοάβυγο οὗ βδογοὰ στ οἴ), γοσο ταὶ ρυ δμοὰ ἱπ 1780. Τα 
ἴοχὶ 18 οορίοἀ ἔγοπη {π0 ΕἸΖανγ ΘΠ] ΟηΒ; ἴΠ9 νοῦϑο8 ἅγὸ πυπηθογοὰ 1 ἴδα τπιδγρίη; δπὰ [Π86 
γψαγίουα γοβαϊηρθ, ἢ {Πποῖγ δας που 165 (οοπ αἰηΐηρ ἃ τε ον οὗἁἨ αποϊδί! 08), ἂξὸ ρἰαςβὰ Ὀεποδῖἢ 
(6 ἰοχι. Ὑγειϑιοίπ᾽ Β οἀὐϊίίο ἰ5 ἀϊνίἀοὰ ἰπίο (ΟἿΣ ρδγίβ, οδεῖἢ οὐ πο ἰδ δοοοπιρδηϊοὰ πὶ ἢ 
Ῥτοϊεροπιθηδ, ἀδϑου Ὀίηρ {86 ατοοῖς σδπιδβογρίϑ αποϊοιὶ ἴῃ ᾿ξ. ΤΏ ὅγει ραγὶ οοπιαΐμβ ἴ86 ἴουγ 
(οϑροΐδ: [Π6 δοοοπᾶ, ἴῃ ΕΡΙ811.8 οὗ ὅϑὲ. δὰ); ἴθ τυϊγὰ, ([Ὠ6 Λοεῖβ οὗ τ. Αροϑβι]6ε8; διὰ {86 
Τοῦτ, ἴ80 Αρόοσδῖνρθο. Τὸ {π0 ἰδδὺ ραγί δὸ δῃηποχοὰ ἵνὸ Ερίβι]68 ἴῃ ϑυτίας, στῇ ἃ [ἱία 
νογαίοη ; ὙΠ] ςὮ, δοοογάϊηρ ἴο ΥΝ οἰδίεἰη, γγογα τσ τἴθη ΌΥ ΟἸοπιοηξς οὗἩ οπιθ. Βαϊ Ὦτ. [,ἀγάποῦ 
Ὧ88 βῃονγη (δὶ Π0} ἅγθ ποῖ ροῃυΐπο. (Ἰογ ΚΒ, ὃνο. νοὶ. χὶ. ὑρ. 197.---226., 41ο. νοὶ. ν. ὑῃ. 432 
--446.) ΤΠ εὐ ςα] οὐδογνδοῃβ ΟἹ γαγοι8 τοδ ρβ, απ οὐ ἴῃ6 ἱπίογργοίαίἰου οὗ 186 Νὰ 
Τοσιδιηοηΐ, “ πιυδὶ Ὀ6 βιυ]ο,᾽) βατ8 ΒΊϑῆορ Μαεγβῆ, ἕν ΟΥ̓́ΟΓΥ ΠΊ8Π ὙΠῸ που !ὰ }}ν δρρτγοςδῖθ 
186 ποῖκ ἴπ αὐμοδίΐοη," ΜΙΟδ46|19 ἢ 85 οὐ οἰϑοὰ ἴΠ0 ἸαΌουΙΒ οἵἉ ΥΥ εἰβίοι ἢ τε ἢ στοδῖ δονογιῖν; 
σι {8Π6 Ἰαίίογ 85 ὈθοῺ υἱπαϊςαιθαὰ Ὁν Βίβῃορ Μδγβῆ, Ὀοΐ ἢ ἴῃ πΐα ποῖθα οἡ Μὶςἢ86}15 (ρρῃ. 868--- 
8177.)., δῃὰ ἴῃ ἷ6 Ὀϊἱν πἰ ἐγ [,βοίυτοδ (ραγῖ 1ϊ. ΡΡ. 21---28. [εἰἷ. 1842, Ρῃ. 182---18ὅ. 

ἴπ σοπϑϑάθθηςθ οὗ (μ6 ρτγοδί γαγὶῖν, δῃὰ Ψ ΘΓ ΕΒ ῥτίοθ οὗ Υ οἰϑιοὶ πη 8 οἀϊιίοη, τ. ἸωοῖΣο ὙΠῸ 5 
ἱπάιςοα το υηάογίδκο ἃ ΠΟῪ ἱπιργοδδίου οὗ ἰ ; ψν ἷςσῖν γα8 ἴο να Ὀδοη ρστοδίὶν ἱτωρτονοὰ Ὀγ 186 
οοττοοίζου οὗὁὨ ΘΙΤΟΓΒ, δηά [Π6 Πηοτα δοουγαίθ Ἔχ Ιου. οὗ ναγουβ τοδί ρ8 ἔγοπὶ Μ55 πὶ ρμδι- 
εἰου γὶν ἔγοπι ἰἤο86 ἀογίνοα ἔγοπι δηοϊομῦ γο βίο η8, ἰπ τν πο ΟΥ̓ εἰδιοίη ἰ8 δεκπον άκοα ἴο βατὸ 
Ὀοοη ἀοίοειϊϊνα. Βυΐ [86 ἀδοραβο οὗ {πΠ6 Ἰοδγηθὰ οὐϊΐοτ (ν Βοθα υδ᾽ 080]6 οὐ ἰςαὶ απὰ τμοοϊορσίςδὶ) 
ΕΌτατΥ τγδϑ ἀϊϑρονγβθὶ ὈΥῪ δας! οῃ ἴῃ ἴΠ6 80 ΠηΠΊ6Γ οὗ 1838) δ45 σδιυδοά (Ὠϊα ῥγο)θοιοα οἀϊξίοι ἴο ὃς 
δυδηδοηοὰ. Τῆι Ῥτοϊεροπηθηδ οἵ ἘΝ οεἰϑἰοἴη, {πογοίοτο ({ογπιϊπ ἃ τονδὶ αὐυδτίο νοϊαπια οὔ 219 
Ρ8.165), 86 δ}} ἐπδὺ ᾿88 Ὀθθη μι! 861 ὃν Ὦτ. [,οἴζο. Ηδ τοϊαἰποὰ ΥΥ οἰβίο π᾿ ἰοχί, πεῖ τΠῸ 
δχοορίϊοπ οἵ ἴΒοϑὲ ρϑδϑαζεδίη ἩΔίοἢ {Ππ6 ἰδίῖοΓ μδὰ πτοση οὐαἱ ὑπ᾿ δὲ οὐδογν δίοηϑ Ὀροῦ οἴδος 
οΥτἰσϑ, οδρθο δ! γ ἐπ6 Ρουβ δηὰ ουτίἀ 8 ἀρὰ μη δηὰ αἶϑὸ σῖτἢ τΠ6 οπιβδίοη οὔ 18 ᾿ἸΓΟΓΆΓΥ͂ 
αὐυδτγοὶϑ τ (ἢ ΕἼΟΥ δηὰ [βο] 108: δῃὰ ἢθ Π65 διϊἀ θὰ, ἔγοτα 86 βοοοπὰ νοΐϊυτηο οὔ ἐμὸ (ο] 1ο οὐἀϊιίοπ, 
ῪΝ δἰδίο ἢ 8 στ σαὶ οὈβογν αι! οῃ8 ΑῸΝ νδγοῦ8 γοβ πῃ ρ8, δηά δ᾽8 τυ 68 ΤὉΓ Ἰυἀρσίηρ οὔ (Ποῖγ συδας, 
ἰοροῖποσ τ ἢ πιοδὲ οὗ ἴΠ6 ποί68 οὗ [)τ. Φοῦ ϑοϊ πιο ϑ'δηογ, ὙΠῸ τορυ] ἰϑηοα (δ 6 Ῥτοϊοχοπιοῦδ 
δ Ηδ]}]ὰ ἰη [704,3 Ὧτ. 1 οἴχα 88 διΣί ΠΣ δα ]οϊποά, ἰῃ δῆ Α ρέπ σις, ὮὉγ, ΑἸοςοδῖον Ἑϊάϊον᾽ 5 
Ἰοδσηϑὰ Ὀίαβουίδεοη οἡ ἐπα ϑνγίας Ὑ ΟΓβίοηϑ οὔ (Π6 Νονν Τοδίδπιοηΐ, πῃ ν ἰοἢ [86 οΥτογα οὔ ἢ οἴ - 
βίο ἢ δΔῖὸ οοτεοῖθὶ, δηὰ ἢἷ8 ἀοβοίθηςθ8 ὥγο δυρρ)οὰ, Ταὶδ οἀϊείοη οὗὨ ἮΥ εἰδιαἰ μ᾿ 8 Ῥσοϊοζοπιειδ 
ἷθ ΨΟΓΥ Ποδιὶν Ἔχοουϊοα, ᾿ 

18. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΛΙΑΘΗΚΗ, βῖνα Νονυ Ὦ. Ν, 4. Ο. Τοβίαιηοηΐυσα ατσυπι οὐτὰ 
αυϊδηι υ8 Ἰμοοὐοηΐθυβ, 4080 ἀδιποηδίσαης Ὑυϊσαΐαπι 1,αὐπαπὶ ᾿ρ818 ἃ αταςὶβ 
Οοάϊοϊθυ8 δοάϊθηυτα οχίδηθθυθ Αὐτμοι σα. Αοοράϊ Ιπὰὸχ Ερίἰβϑιοϊασυ οἱ 
Ἐνδηρο]: οσιμι, ϑριο]ορίατα ΑΡροϊοροῦσυπι,, οἱ 1 οχϊἀϊοη Οτγςο-  διΐηθαα. Οὐυτα οἱ 
Ορεσὰ Ρ, Ηογιβηηὶ ουρηάοεν. Ἑαϊο Οδίμο] θα οἱ Νον!εβίπιδβ. Μοριπιία;, 
17δ8. 8νο. 

Μιοδδο 8 δἰδίοβ ἐδ δ6 ᾽δ88 ὩΘΥΘΥ ὈΘΟΏ Δ0]6 ἴ0 ἀἴδϑοονοσ ἴγοσὰ Ὑμδὲ οἀϊξίοι σοϊάδμαρεου ἴοοῖ 
ἷ8 ἰαχῖ : 6 85 σίνοῃ ξδγ-ἶνο τοδάϊηρϑ ἔσο ἴμ 6 Οοάοχ Μο)]βῃοιηθηϑὶα, ἃ ππαπυϑοτρὶ οοῶ- 
ΣΤ Μβ [Π0 Θοβροΐδ, Αςἰβ, διὰ Ἐρίβι]οβ, απὰ τ] ἢ οσπλογῖν Ὀεϊοπ οὶ ἴο τΠ6 ςοἰ]οζα οἷ: Ψεϑυϊῖο 
αἱ Μοίδμοί πη ἰπ ΑἸβαοθ. ([πίγοά. ἰο Νον Τοδί. νοὶ. ἰΐ, ρασί ἱ. ὑρ. 288. 490.) ΤΊιο Ὀοοῖκ ἰδ ποὲ 
ΠΟΠΠΊΟΏ : 8 ΘΟΡΥ͂ ἰδ ἱῃ (δ Βτ 8} Μύθουπι. 

19. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονύμ Τοβίδιηοπίυμι ἀγβοῦσω. [Ιἢ βοοίϊοποϑ αἰνὶ- 

1 ΓΝοδα πορὰ (μδἱ ὙΥ οἰδίαἱπ᾿ 5 ἀγεοκ Τεδβίδεηβηι τδα ποί γο-οὐϊοὶ ὃν [οἴΖ6: 186 νγχῶπὲ 
οὔ ἡυαρσπιοηῖ δπὰ πλϊδία καθ ἰπ (86 Ῥτοϊοζοιηθηδ ἐμὲ 1 οἶσθ οἀϊϊεὰ ἀγὸ ποιίοϑὰ ἰῃ “ ΑἼοςουπὶ οὔ 
Ῥειηϊοά ΤοχΣ ἐ,᾽" ρρ. 8], 82. 
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Β'ῖ, Τηϊοσρυποιίίομοθ βοουταϊδ ροϑυΐϊῖ, οὐ Ὠ᾿βροδί ἰοπθπι 1 ορίσδπι δα ]θοὶς ΟἸτἰβεΐδηια 
ϑΟΗΟΕΞΤΤΟΕΝιῦδ. [ἰρβίο, 1744: 1749, ϑνο. Υν ται ϑανί, 1765, ὅνο. 

ΤΒΘ ἀν δίοηβ ἰπῖο βοοϊοῃβ δηὰ {86 ραποιπδιίοη ἃτὸ τορυϊο ἴο ὕ6 ᾿υἀϊοείουδὶν ὁχοουϊοά, ΤΊϊΘ 
οΓαΐῃδτν αἰ ν]ϑ0η8 οὗὨ ΟΠαρύθγθ δῃ ἃ σϑγϑεδ ἃγὸ σοϊδίηϑὰ ἱπ (16 πηδσρίῃ. Ἀπ δοοουηΐ οὗ {μ6 ῥτίῃ- 
οἶραὶ δἰτογδίϊοηδ ἰδ χί σοι ἐπ {80 Αρρομηάϊπχ. 

20. Νονυπι Τοδίαπιορηίυμι αἀγδου δὰ δάθηι αγβοοσυῖν δον Μ99. πῆς 
Ὀγίπλυπι Ἔχργοϑϑυη), δαδιϊρυϊδηΐθ 90. ὅλ. ν͵εἰδίθηϊο, ᾿υχία ϑεϑοίίοῃοβ ΑἸἰδθεγιὶ 
Βοπσοῖὶ αἰνέϑαπι ; οἵ πονᾶ ἰηϊεγρυποίζοιθ βεορίυδ 1] υϑἰγαίι. ΑΟΟΘΒθο 6 ἴῃ δἰΐθσο 
νοΪ πη 6 ομβοπἀδίϊοθθ οοη δοΐωγα] 68. υἱγοσυλ ἀοοίϊογυμι υπάθουηαυα οο]]οοῖο. 
1 οπάΐηϊ, συγ, ΓΥΡ18 οἵ ϑαπιρο θυ α[υ]16]π|}} Β[Ονυ ΒΒ. 1768. 2 νοΐβ. 12 τηο. 
Α ΨΘΓΥ να] Δ Ὁ]9 οαἀϊξίοη, ἀπὰ ΠΟῪ βοᾶγοθ; ἱΐ Δ ταργηϊοὰ ἱῃ 1772, Ὀὰὶ οὶ τὶῖ [ΠῸ βϑῃ}6 

δΔοσυταον 88 ἴδ ἤγοϊ οἀὐϊίίοη. Τῆο ΟΟηθοίαΓο5 6 γ ρα Ἰϑη θα ἰῃ ἃ δοραγαῖθ ἴοστῃ ἰῃ 1772, απὰ 
αδαὶη ἴῃ 4ϊο. ἰῃ 1182, ὕο Δοςοα ρΔηΥ 8 απάϑοπιο αὐᾶγίο οαϊκζίοπ οὗἩ [9 ατροῖκ Τοϑίδμηθπί, Ὑ] ἢ 
Ὑγ88 ΡΟ] δ μθὰ Ὁγ Μτ. Νὶς 018 ἴῃ ἴγβ5, ὙΠ 186 Δϑ8ϊϑίδηοθ οὗ {πο ον. Ὁγ. Ὅσο. [ἴΐ ἐβ ΠΟῪ 
ΘΧΊΓΘΙΠΘΙΥ γαγῸ δηὰ ἄθδγ. Τ|6 ΟΟη͵θοΐΓ68 ΤΟΓΘ τορτγίαϊδὰ ἰῃ 1812, πὶ ΠαΤΘΓΟῸΔ σοΥγϑοϊ ΟΠ 5 
δηθὰ δααίοπα. [ὦ ἰδ οἀϊξίοη οὗ (86 Νον Τοδίδυγοηΐ, Μυ. Βονσγοσ δαοριθὰ (86 οπιοηάδίίοῃβ 
ῥτοροϑοὰ ὑγ γΥ οἰδϑίαίῃ. . 

21]. ἀωὰ Τορίδυ)θηίατι αγρθοο, οὐϊάϊν 7. 7. ἀπιξββάοη. 1774-6-7. (Εα. 
Ῥ11π18. 
ΤῊ οὐπίοη ἰ8 βοιοοά Ὀδίονν ἱπ οοπηθοίίου τὶ ΟΥ̓ ΘΘΌΔΟΒ 8 τονϊδοὰ οἀϊείοη οἵ 1796---1806. 

22. Νονυπι ᾿Ιοϑίαδπιεπίαπη ἅτεοοα, ρογροίαα δηροίδιζοπο 1]]υδίσχαίαα. Εαο 
Κορριανα. ἀοἰ(ιίηροη, 1778, δα. 8ὅνο. 
Τὶ οἀ!Ποῦ, ἱπ πο ἢ ἐδὸ ΟΟτΩΣΏΘὨΔΤΣΥ, ΔΙῸ [0 ὑσίμοὶραὶ ἐδδίυσοδ, γϑαυΐγοθ ἰο 6 ΤΩΘῈ- 

ἰοποϑὰ ἰπ (88 ἰἰδι ἔγοπι ἰῖ8 οοῃ οι δἰη κι ἐρδίλορου ατθοὸκ Τοχί. μ 

28, Νονυμμ Τοβίαιηοπίιτ, αστβθοθ οἱ [1 δἰΐϊπα, Τοχίαση ἄθησο σοοθηβυϊ, ΑΓ Ϊα5 
᾿μοοώοποβ ἢυμηηυδτι βηΐθα νυἱραίαϑ ΟΟἸ]ορ!ῦ---ϑομο} 18 ἄτοα δα ά!αἰυ--- Απιυδάνογ- 
ἀλίοὶ Οτισδϑ δα )θοῖῖ, εὖ οαϊάϊρ ΟΝγιδῖ. στὰ. Μάττηκι. Εἰρα, 1782---1788. 12 
νοῖϑ, δ8νο. 

ΟΥ̓Ρτοίδαδδονς Μί δι ἰδ δο᾽᾽ 8 γοοθῃδίοη οὗ ὩλϑηυδοΓρ8 Β0Π|6 δοοοῦπὶ 8.88 δΙγοδν ὕθθη αίγοη δῦονο, 
ῬΡ. 76, 77. “Τιιθ βουγγ γ τ Βῖο ἢ [Π6 ΡὑτΟΙΈΒΒΟΓ τηϊηρσοὰ ἴῃ ἷβ ορροβι(ίίοη ἴ0 ΟΥΟΒΌΘΟἢ 8 
ΒΥ ϑίδπι οἵὗἁ ο] 4851} διίοη, ἰεμἀοαὰ στοδεῖν ἴο 1πλιγα [Π6 ποτὶς δἱ ἴπο [πὴ6 οὗὨ 118 ἀρρϑάγδῃσθ, δῃᾷὰ ἴὸ 
Ἰονοῦ (86 δαῖδογ ἱπ ἴδ 6 οβίθεπι οὗ τ6 οαπάϊὰά δηά πιοάογαΐα; θυὰΐ ον [Πδὲ 1756 ποεῖ οὗ οσὐπίγο- 
ὙΟΓΕΥ 88 σοο]οα ἀονῃ, (0 νδὶυο οἵ πὲδ ἰδῦου ΓΒ ὑδρῖπβ ἴοὸ ὍΘ ΤΏΟΓῸ ΙΧ ὮΪΥ ἀρρτοοϊαἴοα, δηἃ τοΓθ 
ΠΡ ΠΕΓΠΒ ΤΣ ἈΒΡΡΑΙΘ το οὐ ἴδ6 δυδ)οοῖ οὗἩΞΏ6 γαγίοιιδ γεδαϊηρδ οὗ (86 τοῖς ἰοχὶ." (Ὁ γ. Ηοπάου- 
801 Β|0]} ὉΒ 68, Ρ. δ8.) Τῇ Ἰαἴο Βίδμορ Μιἀα]οίομ οοπδίἀογοά ἰΐ 85. Ὁγ ἴδ (6 Ὀ68ῖ 
εὐϊείοη οὗ 6 ατοοὶς Τεβιδπηθηΐ οχίδηϊ; δηὰ ᾿πουρῇ ΜίοΠ 6118 μ45 οὔ ἰοἰδοα 1ϊ τ (ἢ ΠΟΙ 6 Γ- 
δὈΐο θαυ τιν, ἢ6 που γί 6 1688 ργοπούπορϑ ἰξ ἰ0 ὍΘ ΔΌΒΟΪ αὐ ν᾽ ΠΟΟΘΒΘΑΤΥ [ὉΓ ΘΥΨΟΓΥ͂ ΤΠ8η ὙΠῸ 8 
οησαχοὰ ἰη {Π6 στ ἰοΐδηι οὐ [86 ἀτοοὶς Τοβίδιηοπί. Αδ, βοσονοῦ, Μαδι δὶ πηἀοτγίοοϊς ἃ ΓΟΥ βίο 
οὔ τπ6 ατοοκ ἰαχὺ οα {Π6 δυίδοσιυ οὗἁ ονδ δεῖ οὗ τηδηυδογὶρίβ οὗ 6 Βυζδῃςὴθ ἈΠ} γ᾽, ΒΊΒΠΟΡ 
Μασ τορτοίβ (δι ἢ6 τπηδὰθ δὸ ραγίίδὶ δὴ δρρ]οδιΐοη οὗὨ 8.8 οὐ ἰ 8] πιαῖθτὶδ 8, “ Απά βίποθ πῃῸ 
ἐν ρδγ 4] πὰ 6 οδῃ δάπιϊς {πὶ {Π6 σοινΐπο ἰεχὲ οὗ [ἢ 6 ατοοϑὶς Τ οϑίδπηθηΐ ἸΩΔΥ̓ Ὀ6 οδίαυ Βη θα 88 
γγοὶ}, Ὁ ΔΡΡΙγης ΟΠἱγν ἃ ραγί οὗ ουτγ πιαίογία 8, 48 ὈΥ̓͂ ἃ Ἰυαϊείουϑ οπιρ οΥτηθηΐ οΥὨ [86 ψ᾿ΠοΪθ, (ἢ 8 
οὐ ἰοη οἵ Μίατ (Πδοὶ 18. ΟὨΪΥῪ 80 ἔαγ οὗ ἐπιρογίδηςοθ, δα ἰΐ ΤΠ ΓΗ Βἢ65 ὩΘῪ τηδίογ Δα (ῸΣ ζιΐιγο 0.868 ; 
τηδίογ 88, ἰηἰοϑά, ἩΠιοὮ δὸ δοσοπιρδηθὰ τὴ τηυσῖ υδοῦι] ἱπίουτη ας ἃπὰὰ τδὴγ ἰθδγηθά 
Γασλασ Κα." (Βίβδορ Μίδγβῃ δ], οίιγοβ, ρϑγί 1). ἡ. 81. [οὐ, 1842, Ρ. 142.) 

24. Νονυπι Τοβίαιμοηίαιη το. Δα (οάϊοο8 Μοβημπθῆβοβ υἱτυβαα ΒΙὈ]10- 
{Π6ο9 5. 5. Θγποάϊ οἵ Του γι {τ ρου 4118, ̓ δπι Αὐυρυκίδηοβ, Ὠγοβάθιβοβ, (οοιη- 
ἔθηβοα, ἀοίμδηοβ, ἀπο ρΒεγ γίδηοβ, ὑδηρογὶ, Μοπδοβίθηβαβ, 1ἰρβϑίθμβθα, Ν ἰφορίιογὶ 
οἱ Ζιιϊανίδηδβοιῃ, δὲ 018 Ραΐγαην αἀτεοοτυ [,οοἰϊοηῖρα5, ΕΒαλοηϊθυ Ν. 1. 6βῖ8- 
τ 6 ηὉ1 ῥσὶποὶρίθυβ οἱ Ποοίοσαιη ὙἸγοσγαμι [.106}}18. ΟΥΙΌΙςἾ8, ᾿ἰοσασα σϑοθηϑυ, 860- 
{10}68 ΤΠ] Δ) ΟΓΘΒ οὐ πὰ ΠΟΥ68 ΕΣ ΒΘὈΪ, ΕΠ 41}, οὐ ΑἸάγοϑο Οβθβαυιθπβῖ8 ποίανὶϊ, ρυληὶ 
αὐυοαὰδ πυδο [,μδοἴϊοποβ Εἰ ο] δἰ αϑύϊοαϑ, ΟσΣ υϑὰ ἀτεδοε ΕΟ] 6816 ἀσϑίσηανὶ, δ ϑ'γῃ- 
ἈΧΑΤΊα ΕΥΔΠΏρΡΘΙ ΗΓ οἱ ῬΓΥΒΧΔΡΟΒΙΟΪ δακϊάϊο, οὐ τ ιλεῖθ Ἰ ΘΓΡΟΒ 8 Απτηδάνογ- 
δἱοηΐδυ8 δάϊάϊο ΟἨἩ τ ϑιδηυ8 ΕὙϊ οτίουθ Μαάττησι. Ὑο]. 1. ᾿νιίωδεχα, 1808 ; 
οὶ. 11. Ουτίε Υ αγίβοογυμι, 1806; υ]. ΠΠ1. Βοπηοῦυγρὶ, 1807. 8νο. 
1 τ 14 δεοοκα οὐϊξίοη οὗὨἨ ΜΔ. Π.261 85 ατοοῖ Τοδίδιηοηΐ, [9 οὐ ἶσα] δηποίδιϊοῃβ ἃγὸ ὑἱδοθά δὲ 

1 οπὰ υἵ [δ νοΟΪΏΠιΘ ; ΒΟΠῚΘ νΆΓΣΙΟΙ2 γοδΐπρθ ἃτὸ δὲ ἴδ ἔοοϊ οὗ ὁ. ρᾶζθ. διι δὶ 8 ΟΣΥ͂ 
ΘΟΥΟΣῸ ΟΣ [89 οἀϊίοτα!] ἰδυουγα οὗ τ, Οτίοϑῦδο. 

2δ. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τὸ Νοὸν Τοδβίδιηθηί, οοἸ ]αἰοθὰ τ ἐμ6 ποδί ἀρργονοὰ 
ΤΩΔΏΒΟΣΙΡΙδ; 1} βαθεῖ ποῖθϑ ἴῃ ΕΠ}, ΟΣΊ168] δηὰ οχρίϑηδῦο , 8πὰ τοί θγθηοοϑ 
ἴο ἴΒοβ6 δυΐμοτβ εο δδνο Ὀοϑὺ ᾿ΠΠ 8 γαϊθα [μ6 βδογοὰ πσϊτιηρα. ΒΥ Εάνδσγὰ Ηκπ- 
σψόον, 0)... Ἰ,οπάοη, 1776, 2 νοΪἱβ. 12πηο. ; 1784, 2 νο]8. 12π|ο. 

“ ΤῊ δαϊ οι, βαυβ (1 ἰοαγηοὰ δηποίδίος οὗ ΜίἊδδοὶΐβ, “ ἰδ Θοσί δἰ θη. {{|οὰ ἴο ἃ μἷδςθ 
διυοῖρ, (86 οτἰ (ἰοα!] οὐϊίουδ οὗ 86 ατοοὶ Τεδίδπιοηϊξ, ἱπουχκὰ ἰδ 8 Ὡοῖ δοοοπιρδηϊθὰ ὑπ γδγίουϑ 
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τοδ ἱπρϑ: ἴον, που Ὦτ. Παγποοὰ ἢ 88 διἰορίοα ἐμὸ οοτητιοη ἰοχὶ 88 {Π6 Ὀδδῖϑ οἵ δἰ ονσῖ. ἢ 4 
Πιὰ8 πιδὰθ ογ ἶσα] οοτγθοίίοηϑ ἩΒΟΓΟΥ ΘΓ {86 τροοϊγοά γοδάϊῃρ ἀρροαγοὰ ἴἰοὸ ἷπὶ ἴο 06 ἀστοπεουκ 
16 πυϑη υϑοτὶ μίϑ, ν᾿ δίς Β6 88 ΟΠ ΟΓΑΙΥ [Ὁ] οννοὰ θη ἢ6 ἀδρατγὶδ ἔγοπι {116 οοτητηοῃ ἰδ χί, δ8γθ 
16 Οαπιαῦτὶ κἰδη818 ἴῃ (Ππ6 αοπρθ18 απὰ Αςί8, δηὰ {86 ΟἸΔγουλοπι βη8 ἐπ (πο Εἰ ρίδι168 οἵ δὲ. Ῥδαὶ. 
6856 τ, Ηδγνοοῦ οοπϑίογοὰ 88 δρργοδοβίωρς (88 Ὠθαγοϑὶ οὗ δῃΥ πὴδηυ ΒΟΥ ρθ8 ον Κηονη ἴῃ 
186 νοῦ ἴο {π6 οτἰκίῃαὶ τοχὲ οὗ {1160 βδογοή γοοογάβ. “[ζ 18. ποὺ ἱπηργοῦ δ 16 {πῶὶ τπὶ8 δάϊ σα 
οοπίαΐ 8. πηογο οὗ ἔπ δηοίθης διὰ σοπαΐμο ἑδχὶ οὗὨἩ 1Π6 τρεῖς Τοβίαπιεηϊ {πὶ (Βο56 νὰν Βῖς ἢ ἀγο 
ἰπ σοπλθοῦ 86: Ὀὰΐ 88 πῃὸὺ βίημίθ πιδηιβογὶρῖ, ΒΟΥΟΥΟΙ ἀποίοπς ἃπά νϑηργθ]6, ἰ6 οὐ τ ]εὰ τὸ 
δυςὶϊ ἃ ῃΓΟίδγθηο6 88 10 Ἔχοϊυάθ [ἢ τοϑῖ, ἀπε πὸ ογί τὶς οὗὨ [Π6 ργθηβεπῖ ρ8 σ8Π δαορὶ 8 εν τοιμὶ- 
ἴη, υΐο88. ἔ6 ζόπογαὶ ον! άθηςοθ Ὀ6 ργοάυςοὰ, ἀπὰ (86 ργοροπάθγαπον ἰη 115 ἕδνοογ ἀϊβειπςτὶν 
δῃονη, (Π6 ἰδαγηθὰ δηὰ ἱπρμϑπίοιιϑ ὐοῦγ [88 π᾿ δοῖθ τηθήϑυτγο ἀείεδίοα ᾿ἰδ οσῃ οὐὐοεῖ, διὰ 
τομάογοὰ Πἷδ Ἰαθουτβ 1688 δρρὶϊςαῦϊο ἕο [Π6 Ῥυγροϑοθ οὔ βιογοὶ οὐ εἰοΐϑηι." (Βιϑορ ἈΓαγα μ᾽ 8 
ΜιςΒ 4618, τοὶ. 11. μασί ἰδ. ὑΡ. δ84, “} Αἱ 6 δὲ οὗἩ (86 δοεοπά νοϊχπιο ἔποτγα 15 ἃ ἐδίδιορι 
οὗ (116 ρτίποῖρδὶ δ εἰοπϑ οὗ [Π6 ἀγϑοκ Τδδίδιηθηΐ, δηὰ ἃ 115ῖ οὐ ἴΠ8 πιοδὶ εβίθοπιθὰ σοπιπιδηίδιοες 
δηὰ ογτἰςϑ. ὙΠ6 σοὶ 18 νϑγὺ πρίν ῥτίηἰθὰ : δηὰ ὑπᾶθγ [86 Οτοοκ ἰοχὶ δγὸ βῃοτγί οὐ εἰς 8] ποῖεϑ 
ἱη ΕΒ 8}, σον τοδυπρ ἴο οἰ 4881. 84) 1ΠΠυϑίγαςίίοη8 οὗὨ ϑεγίρίαγα. 15 186 δὲ οἵ σοπιπιεηδῖοτα 
δηὰ οΥἰτἰοβ, (ἢυ86 δ πιοϑὶ οοπιηρηϊοα ὕὉγ Ὦγτ. ἰασισοοὰ γῆο ἕδνοῦγ [86 δοςϊη δὴ δεθοπι, ἴο 
ὙΠ ϊο ἢ ἢθ 88 δίγοη μὴν διίδομοά, ἀπὰ Β6 ἐπογείογο δαιηϊοὰ οὐ σεὐθοϊοά ἃ νδγίοιΥ οὗ σεδαϊη ρα, 
δοοογάϊηρ 88 ΠΟΥ Ἄν ΟΌΓ οὐὁ ΟΡροΟϑ6 {6 δοοσὶπίδηῃ ἀοςίγηθ. 

96. Νονυπὶ Τοβίδιηθπΐααι ατέθοιαι ἃ Οοάϊεςα ΜΆ. ΑἸοχδπάσγίπο, ααἱ ],οπάϊεἱ ἱπ 
ΒιΙθ] οἰ βοοἃ Μυβοὶ Βυιιβμπῖοὶ ἀββογνδίαν, ἀοδοσρίαμι ἃ Οαγοῖο ἀοάἀοΐγοάο Ἄγ οἵνεκ. 
Ιοπάϊωϊ, 1766. ΕὉΪΙο. 

560 8η δοουμηΐ οὗἩἨ (ἷ5 οὐϊίίοη ἴῃ ρᾶρο 078. Νο. 1. ἐμργὰ, διηοπρ (6 ἴδο- Δ᾽ π|}}0 οἀ!ἰοῦΣ οὗ 
πλπυβογρῖδ ςοπιδίηΐηρ (06 Νοὺν Τοβίδιηθηξ. 

97. Νονυπὶ 'Γοβίδπιθπίυλ ατεέθουπι, δὰ Οοάΐοολ Ὑιπἀοθοηδηβοαι ατοὰ ὃχ- 
ρτοδδιπὶ: Υ γί δίδίθυι [μθοιοπὶβ δα ἀϊάϊο ΕὙδηοίβουβ Οσσοΐυβ Αὐτὲβ. 1786, 1787. 
2 νοΪ8. ϑνο. 

ΤᾺΪ8 οἀϊτίου αἰ Π ΓΘ ὁπεῖ γον ἔγομι [ἰλο86 οὐ Μ|]], ΥΥ͂ οἰδίοίη, δῃὰ (τ οβῦδο. “Τῆς ἰοχί οὗὨ (819 
οαἀϊίοι 18 πο ΠΟΥ [16 ΘΟΙΠΠΊΟΩ ἰαχὶ ΠΟΙ 8 γον βίοη οὗ ᾿ΐϊ, Ὀχϊ ἃ ΠΊΘΓΘ ΘΟΡΥ͂ ἔγοπὶ ἃ βίη 1] 6 πλδι- 
δουρί, αηὰ μαι ποῖ ἃ ΨΟΓΥ διηςσίθΐ ὁπ (86 οίοχ [,ἀπιυθο! 1.}, ἰθ ἴῃ 6 ἱμπιρογίδὶ εἰὔγαγν αἱ 
ψίθπμδ. 116 νγίοιιϑ για ηρβ, νν Βἰσἢ Δ’Θ ποῖ ιγδηρεοα 88 ἴῃ ΟἾΠΟΣ οαϊἴοη8, Ὀὰϊ ρσιϊοε ἐιὶ 
ϑορδγαίθ ρᾶγοθὶβ 88 π|8δὰ6 ὈΥ͂ ἴΠ6 ςοἰϊαίοτ, ἀτὸ ᾿ἰκαιν 186 ἀοϑβογὶ θὰ ἔτοπὶ ἀσϑοῖκ τππδιιυβογρίβ ἴῃ [86 
ἀπ ρ ΓΙ 4] ̓ ἰυγαγυ : δὰ 186 ΜῈ0]6 ςοἰϊδοιίοη νγ88 διιρτηοηϊοά ὈΓ ἐχίγδοῖβ ἤγουν {Ππ| Οὐρεῖς, δεί4- 
τορίδη, δηὰ [,διΐ ν ΘΓ, νυ ἢ. }} δγὸ 430 ριπῖοα 1. {Π|6 88Π|6 ἐπι χοϑίθα ΠΆΠΠΟΣ 88 186 Οτεεὶς 
τοδαϊημα. ΑἸιοΓ᾽ 5 οἀϊπίοι {]Ἰογοίυγθ σομίϑἢ8 ΤῸ ΓΘ πιδίουγ 8 ΤῸΓ {Ζ90}1Γ0 υ865. (Βρ. ΜΑΓαΝ 
1μδείαγε8, ρδσὶ ἰϊ. ῥ. 82. [6ἀ.. 1842, Ρ. 148.1) Υ̓́ΒαγΟ (ὸ ϑαϊοῦ [88 ἀϊβοονογθὶ πιϑι ΐεδὶ ἐγγαιδ 
ἴν ἴα Ὑ᾽δηπα πηδιιιιϑογιρί, ἢδ 1188 τοσοῦγβο ἴο {π0 ἰοχὶ οὗἁὨ ϑ΄᾽΄᾽6ρθθπβ᾽β εὐϊίοη οὗ 1646. ---σε ἃ 
τὰυΓῈ οορίουϑ δεοοσπὶ οἱ {118 οαἀἰ το πη ΜΊΟΒδοΙ ἐκ, νοί. 1ϊ. ΡΡ. δ80---882., ὙΠΟ ἰΐς ἰ8 δβαϊὰ τι 
ΑἸιοΥ δ δαϊτοη 15 ἃ ΟΣ ὙΠῸ ἢ ἢ ΠΟ ὁη6 δηραροὰ ἴῃ ββογοὰ ογιἰοΐϑιη) οδῇ ἐντὶ πότος [Ταῖ 
ορίπΐοπ, ἢν ν οΓ, ν᾽88 Ἔχ ργοβϑϑοὰ ὑξίογε ΑἸ οσ Β ἰδῦουγα δὰ ὕδθη πδοὰ Ὁν τ εδυδοῖ. 

928. ιιδίυον Εἰνδηροῖίία, ατεοὰ, οὐτπὰ Ὑ ΑΥδητ 8 4 όχι 1,ΘουϊοηϊὈυ5 Οοάα!]. 
Μαμυδβουρίογυα ΒΡ οὐ Βθοθ Ὑ δίϊοδηϑ ; ΒΑ ογίηβο, δυγοηίϑηθ, Υ ΠΝ ἀοΟΡΟΠποηβῖ5, 
ἘπουνΙὉ] 818, Ηδνηΐθη 818 Β οι εδ ἢ αυϊθιι5 δοοοάαηΐ [ΘΟ] οῃ 68 Ὗ ὀγβίοηυπι ΘΎΤΆγυιῃ 
γοιοτβ, ΡΙΜΝΙΟχθηΐαπδο, εἰ Η]ἸΘΓΟϑΟ]Υ λα πεβ, }ι.881 οὐ βυμιρυϊθιιβ το ρῚ18 οαϊάϊο Αἢ- 
ἀτοῶϑ ΒΙΒΟΗ. Ηδνπίθ, 1788. ΕῸΪΙΟ οἱ 4ϊο. 

Τνἷ8 βρ᾽οηάλὰ ἀπά να] αδῦ]9 υυοῦὶς, οοηί δἰ ηἶηρ ΟὨἿΥ [6 ἴοασ (οϑροἶδ, ἰ8 ἐδ:6 Σοϑ]1 οὗἨ (6 παπϊιεὰ 
αυουτβ οὐ Ῥτγοίρβϑογβ Βίγοι, Αὐϊογ, διὰ Μίοίἀδηϊ αν ογ, ὙὮ.Ο [ῸΓ δούϑσδαὶ ὑϑδῦθ ἔγαν οὶ] εὰ πο 
(ὐογιμαπΥ, 1{ἀ]ν, Ετδηςο, δηὰ ϑραϊῃ, δ ἴπ6 δχρϑηβα οἵ ἕο Εἰηρς οὗ οηπιδγκ, ἱπ οὐδοῦ ἴο 
Ἔχϑιηπ6 δηΠ ςοΟἸ αῖα {Π6 ργθείουβ γε 18 οὗ βιεγοὰ δηϊίααϊγ. ΒΙσγο οοἰἰδἰοὰ 841} {88 ατοοκ 
"880 ρΡῖ8 ααοίοα, Ἔοχεορί {Πο0δ86 ἴῃ (86 ΠΙΌΓΑΓΥ οὗὨ 1π6 Ἐδοιτὶαὶ, νυ ὶς σεῦ οο  αἱοὰ ὃν Δ οΙίοη- 
ΠΑΟΓ, 6 ϑγγίδε οἰ] αἰ οἢ8 ΟΓῸ τηδὰρ ὈΥ ΑἋ]6γ. Α ἀεοίδιϊοὰ δοςουηΐ οὗὨ 11|686 τπηδηυβογρῖδ 
ἦδ αίνεπ ἴῃ (Π0 Ῥτγοϊοβοϊθηδ ; ἔγοπι Ὑ8]ς}} τὸ Ἰοαγ ἐμαὶ ἘΠ6 πιδηυϑοσίοίδ Ὑγμϊοὶ ρμαβϑιαὶ πες 
Ἦΐ8 ἱπθροοῖῦοη ὙΘΓΘ ὙΘΡΥ͂ ὨυΠΘΓΟΌΒ. [π (6 ναιίσαη, (ΟΓῪ σπτογ οοἸἸδιοθα ; ἴθ τῆς Βατθεπ πὶ 
᾿ΙΌτΑσΥ, ἤθη; ἱπ οὐοΥ Βοιηδη Ἰ᾿ἰυγαγίθδ, ϑουθηίθθη; ἰὴ 88 ἰὈγατίοθ δὲ ΕἸογοποα δῃι ἴῃ οὐδιτ 
Ραγί8 οἵ Π8}γ, τοῖσί -οἰσηϊ; ἴῃ [Π6 ἱπιροτγίαὶ ΠΙΌΥΑΓΥ δ ίθηπδ, ἔνγοῖνο;; δηὰ ἴῃ {86 ΤοΥ δὶ Πγατν 
ἃ ΟΟροηΒαμοη, ἴἤγτοθ. Τὴ ἰοχὶ ἰδ ἔγοπῃ οῦυογι ϑίθρμοηϑ᾽5 οἀὐϊίοπ οὗἨ 16δδ0; Ὀπὶ {πΠ6 στεαῖ 
ν 816 οὔ τ}}|8 Βροηἀϊὰ ψγογκ, δηὰ ἴῃ νν Ἰο ἢ ἰξ δυγραβθ68 δ]Ϊ Ὄγτηοῦ δι 08, ἐοηϑἰδέβ, Πσεί, ἴῃ τ}ις 
ὙΟΥΥ ςομρ είθ αχίγεοϊδ ἩΠΙΘΝ δγὸ ρίνϑη ἤγοπι {Π|6 οοἰουγαῖοιὶ Οράες Ῥαϊέσαπες, ἀοϑςοτ ὑθαὰ αὔογνε, 
Ρ. 158. δεᾳ.; δΔῃηὰ, δϑοοηάϊν, ἱπ 1Π0 οχίγαςϊβ ἔγοπιὶ 1:6 Ῥεγδίο ὄγγα Ἡἱεγοεοίψηβέίαπα, νεἰὶς ἢ ἴα 
ΓΟΠΙΑΤΚΑΌΪΘ ἔογ 18 ἀρτθεπιθηΐ ὙΠῈ 106 Οὐάοχ θόζαῶ, νΐογο ἰξ 18. νυ Π0}}ν ἀπευρρογίθα ν᾽ δον 
ΟΡ διπογιἐν ; ἃ ΕἸΤοΟυΠηδίδηςθ Ὑ ] ἢ δἤονβ ἴἢη6 ναι δηὰ διαὶ Υ, ποῖ 80 πιυς ἢ οὗ {πὸ 
τη βογ ρῖ8 {ΠΘΠΠ86Ἶ ν 65, 88 οὗ {πὸ ἰοχὶ ἩΒΙςἢ {Π 6 γ σοπίδίη. 

ἴω 1798, Ῥτοίδβδδου ΒίγοιῃΒ ριι Ὁ] δ οιὶ, δ Οοροπῆασοη, 8 ςοἸ]οοϊίοη οὗἁὨ ναζίουβ τοδάϊῃρ 8 ἴὸ ἐπ 
Δοίδ δπὰ Ερίβι168, ἀγδσῃ ἔγοιθ [ἢ 84Π|6 ϑουΓΟΘ; ἱπεξυ]οὰ Ῥαγχία 7,εεἰΐοπες αὐ ἰεχίαπι «εἴογιιι 
αἹροείοίογκπι, Εριεἰοίαγις Οαἰλιοίϊοαγεπι εἰ αωακϊ δ, ε Οὐαί, ἀναςὶς ΔΙ͂Ν 8. Βιδιοίδεοα Τ αἴΐεαπα, 
Βαγϑδεγῖνεε, «υσιδιὶηαπογμπι Ἐτεπιίαγτα ἤοιπα, δογσίαπα Ἰεἰϊἐ γα, Νιεαροίϊίαπα Πισία, ζπαγει- 
ἐϊπίαπα, ὅδ. Μαγοὶ Ῥεπείογιιπι, ῬῬπαοδοπεπεὶς (αεατεα, εἰ Ἡαϊαπϊεπεὶε Ἰεσίω, οοἰϊεοία εἰ εαὐϊέα αὖ 
Αἀπάγεω Βιγοῖ, Τἠεοὶ, Ὁ. εἰ ῬγΟΥ, ; ἴὰ 1800, 6 ρυυ]διθ} Ῥωγία Ζιεοίίοπεε αὐ Αροςταϊγρεὶπ; διι 
ἰῃ 180], Ῥαγία 7,εεἰίοπες αὐ 1 ἐασίέμπι 7}. Ἐραη ρον ε Οὐώά, ΜΕ δ. πέεγννα γεοοσ ας εἰ φαακι 
»ίωγὶῃιὶ9 ἀτοεεξίοπίσεΣ ἀμοία ; αἸϊ ἴῃ ὅνο., ἴο (6 ἔουγ ἀὐδροῖϑ, ᾿1Ἰ16 ςοιηρίοιίοι οὗ {Π| τ χαλϊοσμι 
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οὐϊπίου οἵ {μ6 αγοοκ Τεϑίδιιθηΐ, Ὀερπ ἱπ 1188, γγ88 ργονθηίοά ὈῪ ἃ οδἰδινέοιιβ ὅγο δὲ Οοραϑι- 
πάσα, τ Βὶοῖι οοηϑαπιοὰ [6 γογᾶὶ ργίηι πηρ-οἶοο, ἰοροίμθγ τι ἴδ 6 Ὀοδα Ὁ] ἰγρ68 δηὰ ρδροῦ, 
τ ΙΟΒ Δα θόδη ῥχοσιγοά ἔγοπι {{4]Ὁ ἴῸΓ (δὲ ρᾳγροθα. 

29. Χ]ΙΠΙ. Ερίβιοίϊασυα δ] Οοάοχ ατθουβ, βυπᾷ 46 οἱ ἀϊ]σοη ἃ ἐγδῃ- 
βουσὶ ρίαβ οἱ δἀϊίι5 ἃ (Οὐ. ΕΚ. Μάττησξι. Μείβες, 179], 1818 ; 4ϊο. 

566. 8 ποίϊςα οὗἁὨ (18 δἀὐϊίοη ἴῃ Ρ. 681. Νο. 7. σεργὰ, διθοηρ [86 ἴλ.-Δ 1116 αἰ θη οὗ (86 
τὰ δηθϑυσὶρί8 οοηϊδίηϊηρ [86 Νὸν ᾿δβίδιμθηΐ. 

80. Οοάοθχ Ἰδμοοάοτγὶ ΒοΖῃ Οδηϊαυγὶ ἰδ ηβὶ8, Εὐνδηροὶα οἱ Αοία Αροβίοϊογιτι 
ςοιμμοοΐθιδ, αυδάγαι!8 ᾿ἰτογ8, ἀσεβοο- δ π8. . . ... ΒαΙΙΟ. .. . ποίλδαᾳιβ δα)εοῖξ, 
μου 5 Κιριινα, 5.ΤΡ. Οδηϊδοσινίο, 1798, 2 νο]8. [0]10. 
ὅδ δὴ δισουῃΐ οὗὨ [18 οαἀλιίοη ἱπ Ρ. 681]. Νο. δ. δεργὰ, διιοηρ (86 ἴδε-5: 116 οἀϊίίο 8 οὗ 

ταϑιλυϑογὶριϑ σομίαἰπης {6 Νον Τροίδιηθηῖ. 

81. Νονυ ᾿οβίδισίαμη τοὺ, Τοχίυμη δὰ βάθια Οοἀΐϊοααι Ὑογβιοα μη οὗ 
Ῥμύγαιῃ χϑυθηβυὶΐ οὺ 1,θοἰοη 8 Ν᾽ ἀγεἰδύθτα δα)θοὶδ 1). 90. 45. ἀΒΙΕΒΒΑΟΗ. ΕΠ ο 
βοουμα, Ιομαϊπὶ οὐ ΠΗ] ϑαχουυμι, 1796, 1806. 2. νο]8. ἰαΐχα ϑνο. 
Νοιν τ διαμηρ ἴπ 6 ἀΠὔεγθης ορίμοπ8 οπιογίδι θὰ ὈΥ δοῖηθ ἰοαγηθαὰ τηθη τοϊαϊδνα ἴο {86 ςΟΓ- 

Τοοι ἢθὲβ οἱ 1)γ. σι βοδοὶ 8 ϑγ δίθπι οὗ γεσεηβίοπ οὐ δα Σ Εἰ0Π8 Οὗ πη Πβοσὶ ρῦβ, 41} ραγίϊθ8 ἤανο υπἰτοὰ 
1. σοιηπιοηάδίίοη οὗ [86 ᾿οιγυΐηρ, ἀΠΠ σοῆςο, δηὰ ἰάθους ἰοῦ πὸ Ὀθδίονθὰ ὑροῖ ἷδ ἀγάυουϑ 
ὨΠ ογο Κη. 

γ. τι εδυδος οοπιπηοποθά ἢΐδ οἶς 4] Ἰαῦουτδ, ἢγβῖ, ὈὉΥ ρυ Ὀ]Π8ϊ πως αἱ Ηδ4}16, ἰῃ 1714, τπὸ πἷ8- 
ἰογίεδὶ ὕυοοκβ οὐ 186 Νὸν 1 οϑιαμηοηῖ, πάθος ἐπ θ ΓΟ] ον ηρ {{π|6: 2 ὑσὶ Ημίογὶοὶ Δουὶ Τεεέα- 
"μεπέϊ, ὕταςε, Ῥαγε 1. εἰκίεης δυπορεὶπ υαπρείίοτιιπι Δαιλαὶ, λίατςοὶ, εἰ ]ιεα. Τεχίκιη αὐ Πάενι 
(ὐαά. Ῥεγείοππι εἰ Ῥαίγιπι ἐπιεπάαοὶξ εἰ ἰεο[οπὶδ υαγιείαίεπι αἀγεςὶξ .ῳ0. «.«ο. Οτὶεεὑὐαολ. (24 οἰἰϊῖ, 
Ἡδῖα., (197. 84. οαἰῖ. Ηκ]4, 1809. 8νο.) 2 αγε 1]. εἰδίεν α Ευαπρείϊεπι “ομαπηὶ εἰ ΑΑοία “ἰροδβίο- 
ἔογμηι, Η 8185, 1778, ϑνο. 18. δἰτο ψ͵ὰ8 ρ Ὁ 8866 85 8. πιδῃμ0Α) οΓ ἰοχί-υοοῖὶς [0 ἃ σου 86 οὗ 
ἰεοιαγοϑ ἡὑΒιοὶὶ ᾿ ΓΟίοθθου ὐιοϑῦαοὶν τ 88 δὲ 1δὲ ἴθ Αἰ ἱνουηρ δ Φθηλ, δα ἴῃ ν Β1οἢ 6 6Χ- 
ΡΙαἰποά τμ6 ἢγβι ἴγο ναι ρο ϑῖϑ ἐψπορίϊεαίίν, (πδὶ ἰ8 ἴο βαν, ὈῪ πηϊέηςς τοχεῖθον [86 ἴγθθ 
πδιταῖ]οἢ8 οὗ [ῃ)6 581ὴ6 ονθηΐ. 16 γϑοοίνρι ἰοχῖ, νοὶ 15 δάορίου, 18 ἀϊνα δα ἰηῖο οπ6 υηπαγοὰ 
Δικ τὐγί ν -ἰΟἿΓ βοοζίοηβ, ἀπ 8 ργιπιθὰ ἦπ ἔπτοο ΘΟ] απηΠ8; δηὰ (ἀσΘ 80 ἢ ἱπάϊ δίθα ὈΥ νδγίουϑ 
ΠΊΆΥΚΒ {86 δἰζογαί ἢ νυ ἷς] Π6 λυ μοά προθβϑασγ ἤο ὕὈ6 πιδάθ. π6 γαγίουβ γοδάϊηρβ, ἴδκθη 
ἤγουν ἴῃς οἀἰίοι οὗ Μ|11, βεηχοὶ, ἀπὰ Υγ οἰϑιοίη, ἡγογὸ ποῖ οἰιοβοη πη] {ἘΠῸ δὰ υπάθύροπο 8 
ΨΟΓΝ ΒΝ ΓΘ γον δου ; Ὀμζ {π|8 οὐ! τἴοη 4180 οοηϊδίποα οἴδοῦ ᾿οοϊτοηϑ, ὙΥ 8} 10} 16 Ἰραγηθαὰ οαϊίοξ 
ἤυυῃά ἴῃ πιδηυδογίρῖδ, ργοβογνϑὶ ἴῃ 86 Βτίεἰϑ Μυβοιπι δἱ [οηάοη, διὰ δ᾽80 ᾽π (μ6 ον 4] [ὈΓΆΤΥ 
αι Ρατδ. ἰὴ 1716, 101. ΟἸοδῦδιο ιν ρα] 56 156 Αροβίο! ς] Ερ8ι168 δηὰ ἴμ6 ΑΡΟΌΙγ 086, ἢ 8 
Β᾽ ΠΗ ΔΤ ΠΙΘΠΠΘΓ; Ὀαΐϊ 88 ΠΠΒΠΥ ΡΘΙΒΟΠΒ Βαιὶ ΕΧΡΓΕ τποιηβεῖν 8 ἀϊβδα 158 64 ΜΠ [Δ18 8. πορίς δὶ 
Αὐταηροπιθηΐ οἱ (6 Ὠἰδίοτγίοα! ὈοΟΙκ8, 86 ῥγίῃϊοα δηοίεγ οὐϊτίοη οὗ τμθῖη ἴῃ 1777, πὶ [86 ἀϑ08] 
ογάον. 1118 νο]άπιθ ἰὈτγιηϑ ἴΠ6 Μδέ ρατγὶ οὗὨ μὶ5 ἢγδὲ εὐἰξίοπ, οἵ νυ ἰσὰ 16 ΕΡί 8168 ἀπά Εονοδιίοη, 
ΡῬγηϊοὰ ἴῃ 1177ὅ, ἀγα ἑςοηϑίἀογει 48 ἔπ φεοοπα ρᾶτῖ. Α ΤῊ σΟρί 68 ὙΓΈΓΘ βῖγυςκκ ΟΥ̓ ἴῃ 4ϊ0., νι οὶ 
ΔΓ6 ὈΟΓ}) βοᾶγοθ δηὰ ἀθαγ. 1Ἢ}18 οαϊτίοη ἰ8 οὔ ἃ ὙθΓῪ σοπνθηίθηϊ ἃπὰ ρογίδΌ!6 8126, ἀπὰ νὰ μδὲ 
ΓΙ πΕῖρα  γ υὑδϑεὰ ἰη ἵπο [Πηἰνογϑὶ 168 οὐὁἨΘΘΟΓΙΏΔΩΥ, 

1.6 ἄγϑι νοϊαηλθ οὗἨ [16 δεςομὰ δαϊτίοη δρροαγοὰ ἴῃ 1796, ἱπ ἰασχζο οεἴανο, τ] (ἢ (86 ἐπιρτίπί οὗ 
Τοκπάϊπὶ εἰ μία δαχοπεπι ἴθ τἰὯ6 {Π|6- Ῥᾶμθ; δπὰ 89 βϑοοοπὰ ψἱ8 ἴπᾶΐ οὗ Παίς ϑαζοπεπι εἴ 
1,οπαϊπὶ, οὐ δεσουπὶ οὗ ἴΠ6 ΟΧρθῦδα οὗ ἴπ6 ρϑᾶροῦ οὗ [00 πο σορίθ8 δνίηρ Ὀ6ΘῺ πλιιη ΠΟΘΏΕΙΥ͂ 
εἰοίγαγοι ὈΥ μὲ8 ἄτγδεο 1π6 [δῖα Ὀιικα οὗ Οταίϊϊοη, δὲ ἴμαξ {ἰπλ6 ὑμαηρεῖίος οὗ ἴμ0 {Ππ᾿Ἰνογδιῖν οὗ 
Οδηινυγί χα. 1686 ἃΓ6 πιοϑῖ ὈΘδυ 7] ὈὴΟΟΚΒ, δὰ ἃΓΘ ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ΡΓΟσΏΓΑΌ]Ο αἱ 8 νΘΥῪ Πρ ῥσίςο, 
1που ἢ, (Πγου ΣΧ λ15 αὐδοθ᾿β ᾿ἰυθγα!γ, ΠΟΥ Γ6ΓΘ ΟΥ̓ ΠΑ β0 1], νι ὑ6] αν, δί ἔσγοῖνθ οὐ ουτ- 
ἴξε:} 8 }}Π}π|σ8 μὸγ νοίϊαπιθ. ΣΕἸΨ οορὶες ν᾿οτο βίγαςϊκ οὐ ἰῃ ἸΑσχθ ὑδρδσ ἰπ αυατῖο, Βαυΐ [20 Ὑ20]6 
οὔ 1686 νγο νο !Π68 ᾿88 ργϊηϊεὰ αἱ Ψοια, ὑπάογ (ἀσίθδυδο δ ον ογ6. ἰη δαἀαϊίίοπ ἴο 189 
νϑγίοι 9 τόδ (8 ΘΧ ἱρὰ ἴῃ Οτίοβῦδς 8 ἤγϑὶ οἀἱτίοι, μα οοἰαἰοα [Π6 1,διΐη Υ ὀγβίοηβ, ρυ ἰ8οὰ 
ΌΥ δ διοΓ δα ΒΒ] ΔΠΟΒΙΠὶ ; δηὰ οογγθοϊθα ταϊδίακοϑ ταδάθ ὉΥ ΜΠ}, Βοη καὶ, δπὰ ΥΥ οἰδιοίη, ἱπ 
τλεῖγ φυοϊδιίοιβ ἔγοπι [86 οΥΙΘἴ4] γεσβίοηβ, Η6 αἷδο ἱπδογίθα (6 ργιηςὶραὶ τοδαΐηρβ οο]] οοἰδὰ 
ὉΥ ΔΙιδιῖμοὶ, Βίγεν, ἀπὰ ΑἸίοῦ; τοροῖμοσ ἡ ἢ οχίγαςῖβ ἔγουι (86 ὑνο  ο δ Ὀ τἴ6] πηδηαϑοτγρὶ5 
Ῥυῦ διι64 Ὀγ Καὶ πίτίεὶ, ἀνὰ 1.16 τολαϊημυ οἵ (6 δαμϊάϊο [ὙΠΘὈαϊς νογϑίου, Γαγηϊβῃθά ὈὉγ ΥΥ̓ οἷά θ, 
(ἀρυγρὶ, δηὰ Μυπιεγ, ΟΥ̓ Π6 ΑΓπιρηΐδῃ νογβίοῃ ἃ οο  ἰβρΊοἢ νγᾶ8 πιδὰθ ἴογ λ1ι ΟΥ̓ Βτγοαθηϊκατιρί, 
οἵ βγοηθῃ : Ἀπ [86 δε! αν ομὶς νϑγβίοπ νγὰϑ ςΟἸ] δἰθά ἔοσ εἶπὶ ὉῪ Πουτγονβίκυ δὲ Ῥγαμιθ. 

1.ἢθ ἤτϑ᾽ νο]απλθ συῃζδἰ 15 1[η6 ἔσαν (ἀοβραῖβ, Ὸ ἴμ688 ἅτ ργοῖ χοαά οορὶουβ ργοϊθβοπίοπδ, 6 Χ- 
Δ ὈΣθηςς ἃ ογΙΕἶ 4] Βἰδίογυ οὗ [Π6 ρυϊπίεά ἰοχί, ἃ οδίδίοσαθ οὗ δἰ} [π6 τηδηυβοτρίθ ἔγοπι ν᾿ αἰσ ἢ 
νΆΓΟΙ5 ΓΟΘΟΪΠ 08 ΔΓ αὐοῦθα, πὰ 8δῃ δοιουηΐ οὗ (16 τηϑυ]οα ραυγϑιοὰ ὈὉγν (ἀσίοϑθδο ἰῃ ἐχϑουξμρ: 
1.18 Βεζοῦ 1 δἀμίοη, ἰομ μι γ υν ἡ Ὧη16 ῥτγιηςῖρα! γὰ]65 ἔυγ ἡάρίηρ οὗ νᾶγίουβ γοδάΐημβ. Ὑπὸ ἰοχὶ 
18 τι ηὐθὰ ἢ" ἔννο ΘΟ] απλῃ8, [δ 6 παμαῦδτϑ οὗ [18 γϑγβοθ Ὀεϊηρ ρἰδοοθιὶ ἱπ [16 πλᾶγχίο, Ὀοίονγ τ Βὶο ἢ 
ΔΙῸ [16 ὙὩΓΙΟΙΙΒ ἰΘοι 101,4. 
ΤΩ βοοομὰ νοϊατηθ σοπίδί 8 (ἢ τοπηδίπίπρ' ὑοῦ οὗὨ 6 Νον Τοδίδπιοπί, ἩΒΙΘὮ ἰδ ργοοο ρα 

ὈΥ δὴ ἰηϊγούποιίοη οΓ ῥγοίμςθ, δοσουπίηρ ἴογ [06 ἀεῖδὺ οἵἁ 118 Δρρϑάγδῃςθ, δπὰ δη δοοουηΐ οὗ ἴΠ6 
τ δ Π Βογὶ ρῖ8 ΘΟ 88} 6ἀ ἔογ ιμ4ὶ νοϊυηθ. Αἱ (16 ομμ!ὰ ὅσο “υγίψ ϑασοε, ϑδαργαῖθὶ Υ πυμιυογοά, ἑοη- 
διδιην οἱ ἃ 2ιαιτίδε οὐὐ ἴ6 ἀϊϑρυΐοά οἶδιδο το δεῖνθ 0 {Π|0 ἈὮΓΘΘ ὙΠ ΓΠΘΒΘ6Θ 1ῃ 1 Φ0.) ν. 7, 8.» 
δηὰ οἵἨ δααἰκίομδὶ ναγίουϑ τοδάϊηρθ ἴὸ ἔπ Αςί8 οὗ [Π6 ΑΡοβί! 68, δπὰ 5:. Ρδι}᾿ 5 Ερίβί168, 18 ἔσο 
Ρᾶρ65 οὗ οσοττοοιϊίοηβ, (τ οβ δος 5 βοοοπὰ δαϊτοη νγ88 τορι} 18 θὰ δὲ όπου ἴῃ 1809, ἰη ἵπο 
εἰεχαηὶ ϑνο. νοϊιι65; 0Ππ6, τίμιο Ὁγ Μγ. ΟΟΠΠἸινοοὰ οἵ Οχίοτά, δῃὰ ἴμ6 οἴμογ Ὁγ Με. ΒΕ. 
Τάγον, οὗ ]οπάοῃ ; [ἰ6 ἰοχὶ ἰβ ῥγϊπἰϑα ἴῃ Ἰοπρ ᾿ΐποα, διὰ {{1ὸ μοΐ68 ἰπ ςΟἸ] 8, διὰ ἀτοθθαο δ᾽ 5 
δὐἰάοια οὗ ναγίοιιϑ σοδϊπ 8 ἅσὸ ἰηβοσίθὰ ἴῃ [Ὠ6]Γ ῃγόροῦ ρίαςοα Α ΕΓ ἔδνν ἰπαςουγϑοῖοθ βᾶνθ 

γτϑ 
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Ὅσθδη ἀἰϑοονοσο ἱῃ {1|686 ᾿ΠΒΟΓ ΟΠ, τ ΒΟ ροτθδρδ σου] Βαγάϊγ Ὀ6 δυοϊδοὰ ἰὰ 4 ποεῖ οἵ δυεὰ 
χυιϊηυδηθ88β. ΤὨΐ8 οὐἰοη, Ἡ οὶ ςοηϑίδίοα οὗἨ οὔθ {Ποιιβαπὰ σορίθ8, μανΐηρς Ὀθοπ ὀχ δυσί οὐ, 2 
δοοοῃᾶ [],οηάοῃ οἀϊζίοη ἰϑβα θὰ ἔγοιῦὶ {π6 ρεϑδβϑ οὔ Μίοβϑβγβ. ΒΕ. ὃ Α. Ταγίοσ, ἴῃ ὑπὸ νοϊυσεςα, ὅτο. 
1818. 1ι ἰ8 ἀχοοιΐοα ἱπ ἴδ6 βαπηθ ϑηάϑοπιλθ ἴ0ΓΠὶ 458 Ὀεΐογα, δὰ 80π16 δάνδηϊαροα εὐ 
ΟΥ̓́ΟΡ ατίθϑ 80} 8 οὐτὶ βδοοοηὰ οαϊζίου. [|π (Π6 8γϑὶ ρἷαςο, {6 δ ἀδηὰδ οἵ ναγίοτιβ Ἰϑοξίοειβ δϑοτε 
ποίϊεοὶ αν Ὀθθῶ ὨΘῊΪΥ ς«Ο]]αἰθά, ἀπὰ ἰηϑογίθα πὶ {οἷς νδγίοιϑ ρἷδοοβ τ στοδὲς δοςῦγϑου. 
ϑοοοπάϊν, ἐηΠ9 τοδάϊηρ οὗ Αοἰδ χα. 28, 1π (6 Υ δἰίοδῃ τηδηιβογί θῇ (τ ΒΟ Οὐίθθθαο οουὰ ποῖ εἶτε, 
ἧῃ σοπβοαθδηςο οὗ Ῥτγοΐδβϑου Βίγος, ν πὸ οο]]αϊοά ἱϊ, μανίην 1οδῖ οΥ πιὶ δ᾽ αἰ ἷᾳ πιοτηοεαπά τη οὗ δας 
ΔΓ οα]ὰν 6 Χ 0) 18 ΠΟΙ ῥγηΐοά ἔγρηι ἃ ἰγϑδηδβοσγὶρί οὐϊαϊπεα ὃν Με. ΒΕ. ΤΑγ]ὸν ἔγουαι ἐμ. Κοοροσς οὔ ἔδο 
αἰἰςδη ΠἰὈγᾶγν. Τ6 τοδαϊηρσ οὗὅὨ πὸ οἰδπι86 1ῃ αποϑίίοη, ἴα 16 Οοάοχ Ὑδισδπηβ, ἰδ ἐπ 5 ἀείες 

τηϊηθα ἴο ὍΘ οοπίογιμαῦθ ἴο {86 Ἰοεοϊίοη οὗ ἐμ 7ετέμα ΤΠ εοερέμε, νἱΖ. Ἔν Εππλησιαιν του Θιαν. ἐδε 
Ολμγοὴ οΥΓ αοὰ. Απά, Ἰ45.}γ, δ8 (ἀτλθβῦδο, ἰπ μἷ8. 1,εἰρεὶς δα! ἰοι οὗὨἨ 1806, ῥτοίδτσοιὶ βοξῶδ γεδή- 
ἴπηρ8 ἀϊβογοης ἔγοπι ἐπ ο86 δάἀορίοα ἴῃ [δὲ οὗ ΗΔ]16, 1790---1806, ἃ ϑγπορέῖςοδὶ Ταῦϊα ἰ5 κίτεπ, 
ἡπαϊσαιςίπρ βαςο αἰ ογοησοθ. ἴϑπορ δίαγθῃ "88 χίνϑοη ἃ δῖ! οδαγδοῖογ οὗ {ἰ ἸαθοσΓβ οὐ Ὦτ. 
(τ ϑῦδοϊι, η Εἰ Ὠἰνίηἑγ 1μοοΐαγοβ, ρμᾶτγί 11. ρΡ. 44, 45. [Εὰ. 1842, ΡΡ. 1δδ, 166.1 ϑιεήσίυτει οὐ 
1Πποπὶ ΤΑΥ͂ ὍΘ δθο ἰῃ (6 Βεν. Εὶ, Η. ϑογίνμοσ᾽ Β δυρρίοτιμοηϊξ ἴο ἴμ6 δυῖδοι ἰδοὰ Επιρ] δὴ γοσείοα 
οὗ τ86 Νονν Τοϑίδιυλθηξ, νοὶ. ἱ. ὑΡ. 9---16, 

Τὸ οοταρ οῖα Οὐ οβϑῦδο 5 οἀϊίοη οὗ 6 Νονν Τοδίδτηθης ἔβοσο δβουϊὰ θὲ δα δὰ 
186 ΓΟ] ηρ Ρυ ὈΠ]Οα 0.8 : -α 

1. Ουγῷ ἰπ Ηἰβεογίαπι Τοχίυβ αταςὶ Ερ᾿βέοϊδσιιι Ρϑυϊ πάγη. Φ6Π26, 1774, 4ἴο. 
2 ϑυπθοϊ Οτἰτἰοϑο, δὰ καρρὶοηήα8 εἰ σοί θη 439 τασίλγταμπι Ν. Τ᾿ [,ϑοϊοπατα Οοἱϊςείοπες, 

Ασοράϊε πιι!οταῃ Ν, 1. Οοἀϊοιῦπι (ἀτόθοοσγαπι 1)οϑοσὶ ρίίο οἱ Εἰχασθοη, Ηδία, 1185, 1793, 3 τοῖδ. 
8ι1}8}} ὅγο. 

8. Οοπιπιοπέαγίαβ Οὐ ἰσὰβ ἐπ Τοχίαπι ἀγθοῦτη Νονὶ Τοϑίδπιθηϊ, ῬΡαγείου]δ ῥυσιηδ, Ζεῶςσε, 
1798. Ῥαγισι!α ϑοοιιηάδ, 615, 1811. 

82). Νονυπι Τοβίδιηθυίαπι ατεοοὰ. Εἂχ Βοορηβίοηα 40. 140. ΟΒΙΕΒΒΑΟΣΗΙ, οὐπὶ 
βοιθοῖδ ἰωθοϊοιῖβ γαγίθίαῖθ. 1,1ρδβίθ, 1808 ---1807. 4 νο]8. ἐτωροσίαὶ 4άϊο. ογ ἔοϊ ο. 

ΤῊΐΒ 18. ἃ πιοϑὶ βιπιρίτουϑ οἀϊξίοη ; {π6 ἰοχὺ 18 ἑογτηθα οἰ ον οἱ ἐμαὶ οὗἩἨὨ Οὐ βθδς δ βοοουά 
οἀϊίοη, δηὰ οἢ {1|8ῖ οὗὁἨ Καδρρο, ποί(ἰςϑα ἴῃ Ρ. 696. Νο. 86. ἐπῆγα. Τα ἴγρο 15 ]ᾶσρα δηὰ εἰθαδασ; 188 
Ῥᾶρον Ὀοδυῖι! δηὰ μ᾽οθϑν ; δὶ ἴπο ἰοοί οὗἩ 186 ρᾶρθ ἃγὰ βοπὶ8 βοϊθοϊ νου γοδάϊηρϑ:; δη φἊεὰ 
νοϊαπιο 18 ἀδοογδίθα υυνἱτπ δὴ ΘχΧαι δι (ο Υ οηστανθαὰ ἐγοη(ἐβρίθοσ. 

88. Νονυ ᾿Τοβίδιηθηζιμν (ἀτεθοὰ. Εχ Εἰ δοδηϑίοπο 90. 986. ΟΒΙΕΒΒΑΟΘΗΙΣ, σὐπὶ 
βοϊθοῖβ 1 μοοϊϊοηυτῃ γαγιοίαϊθ. 2 νοΐβ. 81:18}} ϑγο. 1, 1ρ8ϊξβ, 1805. Α πον ΕΒ αἰτίου, 
1826 [νϑγὺ ἱποογγθοῦ], 8180 ἴῃ 2. νοΐβ. ϑὃνο.: Οπιπῦσισε (Νονν Εποϊαπά), 1808, 
2 νο]8, ὅγνο. ; ΟἸαβριβ, 1817, 1810. ; ΒΔ οΙρμα, 1822, 12πιο ; μοπάϊηϊ, 1829, 
181:)0., δηὰ 184], 12π|ο. 
ΤῊ 1μεἰρϑὶς δαϊίοη οἵ 1806 σοηῃίαϊη8 (6 ἰαχὶ, ἱομοῖ μὸν ὙΠῈ 8. βοϊθοξίοη οὗἩ [86 ὑτὶηείραὶ 

ναγίυυδ γοδαΐϊηρϑ, δη ἃ δὴ οχίγαςί γον [{Ἰὸ ῬΓΟΙΟρΟπΊολα οἱ [ἢ 6 Βοοοῃὰ οὐἰἰτίομ. [0 15 νΟσῪ Ὠεδε 
Ῥγϊηϊοὰ, δὰ ἔογῃϑ ἃ υδυδθϊο τὩδηιαὶ ἴον οομδίδηϊ τοίριεοθ ΤὨ18 τνὰϑ ἴδε εὐϊτίου οἰ εῖν 
δε ἰὼ) {86 υπὶνογϑ 168 οὗ ἀογαην. Τ6 Αημο- ΑἸνοοδη οὐϊίίοη, ργληϊθὰ δὲ ἀταδγιάζε, 19 
πὰ ἀβοῦλο Υ ἐχοοαίοα; δηὰ ἴΠ6 (Υ̓ΡΟΡΤΑΡΌΥ οὗ (ῃ6 ἰδύβθτραροῦ σορίθδ 18 ΨΟΥΥ Ὀοα Πα]. Τμθ 
Τορτίη8 αἱ αἰδδρον, Ῥ. δά οὶ ρμΐα, δηά ]μοπάση, ἄγ αἰϑὸ ΠΘΆΓῪ χθουοα; δπὰ τμ6 ἴοπάοῦ 
οὐϊείοι, ρυ Ὁ] 18]16α ἰῃ 1841], 15 ὈδΔα ΠΥ δηα δοουγαίοὶν ῥγϊηἰοά ὈΥ [16 οἀϊίοτα, δίοβϑεβ Εἰς μβαγὰ 
δηὰ 2. Ε΄. Ταγίοσ, ἔγοιι [86 1,οἰρϑὶς δαλιο8 οὗ 1δ0δ δια 1828. 

84. Νονυμη Τοβίδιιθηζιηλ ατδοοὰ. Τοχίυμα δὰ ΕἸάθῃι Οοάϊσυπὶ Υ᾽ ἀγβιοθ τ οὲ 
Ῥαίγυμα γοοθμβυϊῦ, οὐ 1,οοἰίου!8. Ὗ αὐϊοίδίθαι δά)θοῖῦ Ὁ), 50. ὅ94ς. (τί οϑ δος Β. Ὑοϊα- 
ἤθη ἴ., Φυδίιον Ενδηροὶῖα οΘοπροοΐθηβ. ΑΙ ΙΟΏΘΙΩ ἰοσίδπὶ οπιθπἀαΐδιῃ οἱ δυςίδπι 
οὐυτενῖ Ὁ. Πανὶ ϑοηυσ. Βογο]ηϊ, 1827. 8νο. [ΝῸ ποσὰ ρα 8. 6ἀ.] 
Α Ὡ6ῪῪΥ οὐϊκίοη οὗ Ὠτ,. τί ΘΌΔ ΟΝ 8 τον βίος οὗἁὨ [6 Ογοοὶς ἰοχί οὗὨἩὨ [Π6 Θοδροῖθ Βανῃρ Ὀδοῦι9 

ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ, ἴΠμ6 ἰαδὶς οὐ οαἰτίηρ 1ἴ, τὶ δυο δ 0 π8] ναγίουβ σοδαϊ 8 88 ἤᾶνθ Ὀδθῶ ἀϊδ- 
ςονογαὰ βίῃοθ (89 ἀαοίο οὗ ἰ8δὲ ἀ15:Ἰ τι 151 6 ἃ οΥ Εἰς 8 168ὲ ἸαὈΟυ ΓΒ, τσᾶϑ8 σοι θὰ ἴο Ὦτ. βου], τ89 
1148 δχθουϊοα ἰξ ἰη {πὸ 10]]ΟἾΥΠΙ͂ ΤΏΒΠΏΘΓ: --- 

Ιὰ 18ὸ ἄγβι ρίϑιθ, Βθ Ῥγοσιισοά δηὰ οοϊϊαἰθὰ [86 νδτγίουβ ργϊπίθά Ὀοοΐεβ οὗἨ υυβίοι ατίθθῦδοι 
Βαά τηϑὰθ ᾽.80 ἴῃ ργορδυη δὶ8. αὐ  Ἰοη, 48 νγ6}} δϑ ἴμ86 υὙδυϊουϑ οὔ ἶσα] πιδίοσ 8159 Ὑ]ιὶσ ἢ 189 
ΤΟΒΘΑΓΟΝ 68 οὗ Ἡπραδε ἂμ τ Ὼ δὰ ἀϊδοονογοὰ τὶ {116 ἰαδὲ ΓΙ ΓΕΥ γοδγβ; [Παΐ 15, ἔγοῦλ ἴΠ8 ἀδῖθ 
οἵ 88 ἢγεϊ νοϊιπλθ οὗ δὶδ ϑοοοηὰ οἀϊίου, ἰη 1796. τ. δου!ς ἰμθὴ ῥγοοοοάδὰ ἔο οοττεςξ 4}} .}Φ 
ἈΥΡΟΡΤΑΡΠΪΟΑΙ ἜΥΓΟΣΒ Β6 Ἀδὰ ἀθίοοϊοά ; ἀπὰ δὸ δχραπροά 8 τ παπιῦοῦ οὗ δξορβ, ἐδροςείδιν 
σΟΠ} 148, ὙΓΒΙΟΝ (86 δἰδἴ685) δὰ ὈΘΘῺ ΠΏ ΘΟΘβϑΑ ΣΙ Υ Ἰπἰγοαπορά ὈΥ͂ πιοάδογῃ οἀϊΐοτι, δηὰ νι τς ἢ ἰ 
ἸΏΔΠΥ͂ πϑίδηςθϑ ΟἾΪΥ ἰοηἀοα ἴο οὔδβοιτο (6 ββδοτοὰ ἰοχί. Ηδ [ιὰ8 δἷδο ἀσνίδιθὰ ἰῇ ὑΟΥΥ πιδην 
ΙΔ 65 ἔγοπὶ 1.6 τοσεϊ δὲ τηοὰθ οὗ ρῥἰδοίηρ οογίδίῃ δοοθίβ, δηὰ μα5 πιδὰδ νυ ου 5 Ἰ ργουθπηθε 

1 ἴΠ6 ϑρο! Ἰπρ οὗ οοτίδια πογάβ. 
ΤΒ686 Ρῥγϑ ΠΑ ΓῪ δίθρϑ μανίηρ Ὀθοη ἰδίκοη, Ὦγ. ΚΘ. οχδηλίποὰ ΔΘ (86 Ῥγίποῖραὶ δὰ- 
ΤΠ οΥ τἾ65 οἰἰοα ὈΥ τίθϑυδον, ἴο τς ἢ 6 οουἹὰ ῥτγοσυγο δοοθδϑβ, δῃὰ ποίίοοὰ ἰπ ταὶ ταϑροςοῖβ 
ἴδον ἀἰδοτοα ἔγοπι ἐδ ποίβι οη ΟΥ̓ἁ ἔοττηοσ οἀϊίογθ. Ηθ 1Βθὴ ἱπϑοεγίϑα γοδάϊθρα ἔγοϊα βοῦμθ ΠΟῪ 
ΤΏ ΒΟΥ ρῖ8 ἀπ νογβίοπϑ, νυ ἃἰς ἢ δὰ πἰ᾿Βοχῖο Ὀθδῖ οἰζποῦ 11{{|6 ποῦγη οἵ δοροῖδος πορίοοιοά. 
Μὸοτγο ρδγιϊου]αΥ 6 Θχαπιμθα ΔΏΘ, 

1. 1]ιο ΑἸοχδηάγίδη Μεηυβοῦρίὶ οὗ ἴ9 Νονν Τοδίδιποηϊ οἀϊίοῦ Ὁγ Ὧν. ὙΥ οἷάο, [π6 Οδπιθγίὰ 
Μαδηυδοτίρί οαὐϊτοά Ὁγ Ὦτ. ΚΊΡΙ πη ρ, δηὰ {86 [,μδιΐη Μδηυδοσρίδ οὐϊ θὰ Ὁγ ϑαῦδοοῦ δμὰ ΒΙδπολιίηι : 
ἴο νΐο ἢ δ6 δἀἀθὰ ἃ οοἸ]δίίου οὗὨ ἴἰι ςοἰουταίοά Οοάοχ Υαίοδηιδ ἔτομι (8.6 Ῥϑρογα οὗ Ὦτ. Βδη ον, 
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ρει οὰ δὶ Οχίοτά ἴῃ 1799, ἰῃ ἴπ6 Αρροπάϊχ ἴο Ὦτγ. Ὑγοἱο᾽5 οἀϊίίοη οὗ 6 ΑἸοχαηάτίδη Μ8., 
ὙΠ ἢ 88 ὈΠΚΠΟΥΙ [0 ατγοσῦδοϊ, δηὰ πιο ἢ ἰπ δὴν ᾿πδίδποοδ αἰ Ὁ γ ἔγοῦι Ὧτ. Β το δ τοδαϊηρ 
οἰ] οοἰοὰ ἔτοπι 6 68:0 πιδηιδοσίρί. 

2. Ὅτ. Βατιτοῖ τ᾽ 8 βρη ἔδο- δῖ πι}}6 οἵ 1π6 Οοάοχ Βοβοσιρίαδ οὗ ρδτί οἵ 8ι. Με μοντ᾽ 8 αοδροὶ 
ῬαῦΠ Βη θὰ αὐ ΘυὈΠ ἴῃ 180], ἀπά πόζα ποίοαά Ὀγ [86 Ἰοί(εγ ᾿. 

8. Το επέΐγε οοἰ]διίοη οὗὨἩ ἴ1π6ὸ Οοάοχ Ονυνρτγίυδ, πιλὰθ δηά ἀδβογὶ ὑεὰ Ὁγ Ὦγ. Απριϑδείηο βοῃοῖΣ, 
δηὰ ρῥυϊπιϑὰ ἴῃ Ρρ. 80---90. οἵ π5 ὕκγα Οὐίος πὶ Ηϊειοτίαπι Τεχίι 1}. Ευαηπρείϊογωπι, Ὀαϊ νὸ 
ἱπιοςυγαίεῖγ, ἰὰ οοηδοαῦθηςα οὗ τ. 8.8 δῦϑϑηςθ οὐ ἷβ Ὁ} 0] ςο- οὐ τς 4] ἔγαν οἶδ, 8ὸ ᾿μαῇ 6 σου]ὰ 
ποὶ ρμογβοηδιν δἀὐϊῖ ἷ9 οοἰ]διίοπ οὔ [86 Οοάοχ Ονρτγία8. (ϑοδοϊζὶὶ Νον. Τοβέ, νοἱ. ἱ. Ρ. χ].) ΤῇὴΘ 
Ῥοϑϑοῦϑοῦ οἵ Ὦτ. βοδ}2 5 οἀϊτίοπ οὔ ἴλ6 τοῖς Τεϑεδπηθπΐ πιαδὲ ἐδογοῖογο ρῖδοθ πὸ ἀθβροπάθῃποθ 
προῦ ἴδ 6 ΤΆΤ ῊδῈ οἱ (86 Οοἴοχ Ογρτγίυβ 88 ϑχἱ ἱϊθά Ὀγ δΐπι. Εαγίβοῖ, [0 Β68 δοϊβοιθὰ ἔγομι 
Ἐν. ϑ.θο Σ᾽ 8 διδέδελε- γί μφοδε Ἠεῖρε ( ΒΙΌςο-οὐ σαὶ Τγανοῖ8) (Π6 ναγίουδ γοδάϊηρβ οοηίδὶ ποά 

. ἦπ ςογίδίη Μ58. ρτεδογνθὰ ἰη ἐμ ογδὶ 1 Ότγατν δὲ Ῥατγίβ, πίοι ἢ 848 ποία ὈΓ 189 Ὠυ 6 Γ8 
240, 241, 242, 248, ἀπά 244, Τὸ {8686 τὸ δαιἀδὰ ρχϊηςραὶ ταγίουβ γοδ ἱηρ8 ΠΌΠῚ, 

4. Το Οὐοάοχ Βομαϊΐμογαμαδ, οοπίδἰπίηρ ἃ 1,διΐη Απίο- ΗΙΘγομυ πίη Ὑαγδίοη οὗ {86 ἴοι 
ΤΌΡΡΟΙΝ ΤΠτθ ἴῃ ἴΠπ|6 ϑευθης ἢ ΟΥ οὐχ οομίαγΥ, τ ΒΙο ἢ 186 φαἰίοῦ πδὰ αἰ μλθ6 1 ἐγαπϑογι υδὰ ἱῃ 

6 νοᾶγ 1813, 
δ. Τὴ Οοάοχ Μεβδδηθηδίβ ἴ. οἵ [88 Τουγίοοπι οὐ βδθοη ἢ οοηίαγυ, ἴῃ αυδτίο, ἱπεροοῖϊοὰ ὉΥ 

Μυηΐοῦ; οὐ ψῃϊοὶ δὴ δοοουηΐ ἱ8 σίνοη ἴῃ Ὦτ. Βίτοι δ Ῥχοϊοζοπιθὴδ δὰ γα γσ. [βεῖϊξ. ἔνν. υ. 
ΧΟΙΣΙ. εἰ δεᾳ. 18 ΜΆ. ἰ5 πυπιυοτοὶ 237. Ὁγν τ. βοόδυ!ὶξ. 

6. Τηὸ δοάοχ ΘΥΥΔΟΊΒΔΠῈ5 ἴῃ ἴΠ6 [,δηάοϊίη! ΠἰΌγαγΥ, νυ οἷ τν 88 8180 ἱπβροςοιθα ὈῪ Ὦγ. ΜΌηϊοΥ, 
Δ Ὑΐοἢ 18 ἀδϑοτθϑὰ Ὁγν Βίτγον, ρ. χονί. εὐ ϑεᾳ. ΤῊ 8 15 παπιδογοὰ 288. 

7. Τιε Βοι πη Μαπαυϑοτὶρὶ οὗ [86 ἴοαΓ ὅοϑρθ 8, οὗ {6 6] νηί οοηίυτΥ, οὗἁὨ το ἢ ἃ ἀσδογ ρείοη 
Ἧ55 Ὀ0Ὀ] δηθὰ ὈγΥ Ῥαρροδίθκυμπι ἴῃ 1828. [ἰ 15 πυπιυοτοά 289, 

8. Το Οοάεχ ατοπονίδπιυϑ 181.) Δ πιαπυδογίρί οἵ ἴπ6 (Ὁ0Γ ἀοΒρα618 οοἰἸαιοα ΌὉΥ οττποπὶ ἱπ ἰδ 
ΟοἸ]δείδπεοα Οτἶοα ἱπ Νονππιὶ Τοδιαπηοπίασπι, ραχέ ἰ. (Ἰυρά, Βαϊ. 1825); [Πἰ8 15 πυτηυεγοά 245. 

9. ΤΌΘ Οοάεχ Μοογπιδιπίηπυθ, οοη δἰ πίηρ πο ἴουν αἀοβροῖκ, Αοἰδ οὗ ἴΠ6 Αροϑβί]68, (π6 ἘΡ 8168 
οἵ ὅδπνεα, Ροϊοσ, 1 δοϊη, δηά 8 ἵγαριδθηὶ οἵ ἴπ6 Ερΐδι16 ἴο ἴΠ6 ΒΟΠΔΠ8, 4150 οοἱ ἰδία Ὀγ οστηου : 
τὨΐδ8 18 Ὠυπιθοτεα 246. 

10. Τδὸ τοδάϊηρε οὔ (πὸ αοἰμὶς Ψεγϑίου ἤοπι Ζαηη  οοττοοῖ οἰ ἰοη Ῥπθμπεῦ ἱπ 1805, δηὰ 
[Π6 ΠΟῪ τοδάϊΐηρα οσοηίϊαἰποιὶ ἴῃ (Π6 γαρτηθηΐδ οὗ {π18 νογϑίου ἄγος ρυ δηθὰ Ὁν Μαὶ ἱπ 1819, 
ἰομοῖοσ ψ10π (26 ἔγαχτηοηῖο οὗ ἴμ6 ϑδιίαϊς [ΤὨοθαὶς  Υ᾽ ἀγδίοα ρα ἰδ ϑὰ ἴῃ (Π6 Αρροπάϊχ ἴὸ 

οἰάδ᾽ 5 ἔδε- δία οὔ τἴ86 (οάοχ Αἰοχαπάγίησϑ, ἀπά ἔμ ἱγαρτηθηΐδ οὗ [86 Βαδβπιυγοο- ορίϊς 
Ψογδίου δα ρὰ Ὁγ Ἐπρεϊ τοι ἰπ 181]. 

τ. ὅθ ΒΒ} Βᾶν 4180 δησγίς μοὶ ἢἷβ οαἀϊείοτι τ εἶ ΤΩΔΌΥ σα]υδ]9 ποίο8 τεϊδίϊνο ἴο ἴ86 ϑγτίδς, 
Αταῦϊς, Ρεγβίδη, απὰ Ετμϊορίς νογϑίομθ, τυ ἴδ Ὀγ Ο. Βοποάϊοι ΜΊς ΒΔ 6118, ἰπ πἶϑ οὐ ΘΟΡΥῪ οἵ 
Κι δῖοτ᾿ δ οἀϊκίοη οἵἩ [6 Νον Τορίαπιοπῖ, νης 8 πον ἀοροβίϊοα ἰῃ πο {{ΪΌΓΑΓΥ οὗ [86 ΟτρΒδῃ 
Ἠοιιθα δὲ Ηδ)]6. ΕὌσίμοτ, ᾿γτ. 8. δὰ σοπβίδηο!Υ ορθη θείοτο Ηἷπὶ [Π6 πιοτθ γ᾽ 880 ]6 ΤΥ ἶςδὶ 
οἀὐϊιῖοιϑ οἵ 116 Νίονν Τοϑίδπιοηῖ, Δ8. ναὶ! 28 οἴου νου ν Βῖο ἢ ταὶ ἀθβογα Ηΐ πὶ ΔΠΥ δδϑϑίδηςθ, 
ἱποϊυαάΐης ἴπ6 οἀϊιίοηβ οὗ ϑίορῃοηα, Μη}, ΚΝ οἰδιοίη, Βίγο;, ΜαιΠὶ (πὸ οάἑτἰ0π8.), πα Κπδρρο, 
δηὰ αἷδὸ Οὐ εϑῦδο μ᾽ 5 οἀϊξίοη ῥγι ἴθ αἱ 1,οἱρδὶς ἴῃ 1805, νι ἰςοἢ αἰ ἴοτβ ἔγοτη ἢ18 ον βοοοηὰ ά τἰοα 
ἱ ΨΘΓΥ ΤΩΔΗΥ͂ Γοϑρϑοῖβ; Ὀυῖϊ ὙοὮ ΧΙ Ὀἱ 5 {πδὺ ἔογπι δηὰ οοπάϊιίοη οὗ ἴΠ:6 βδογοὰ ἰεχί, ψ ηὶς ἢ 
ῃ δῖ ἰα([6Γ νϑαυβ δηὰ πιδίυγοοί ὑπάρτηδηΐ τ. ατίοβυδο ἀϑοσθὰ ἴο ὕὈ6 ἴγῃθ δῃὰ οοστοοῖ. Το 
τοδάϊηρϑ ΡΘΟΏ ΑΓ ἰο {Π 686 Ἰδίογ θα οπ9 Βαανα Ὀδ6οῃ αἰ ΣΟ ΠΟΥ ποῖοά,. 
ΤΙ ϑυθο}ς σι εἶτα δηὰ οἵποῦ σοῦ οὔ αὐ ϑυδοϊ τηδητοηοα ἰη 694., ἰοροί ποῦ τ (ἢ (86 

σγίεἰο δ] ῥα] οδιίοπα οὔ σεγϑάοτῇ, Βοιίο, Βοπνγογ, γα ϊοκοηδοῦ, ἀπ ΟΝ δδδοηθογα, τγΟγῸ ἴπ ΠΚθ 
ΤΒΠΠΟΓ ΟΟΠδΙΔΠΕΥ δ Ππαπὶ ; ἀπά ἰῃ ἀουδε] οΥὁἮ πιοτθ ἐπῃρογίδηϊ οαδο8, [86 Ὀοδβὲ οὐ οη8 οὗὨ (19 
τηοϑῖ ψὶ 8016 οὗ [86 ΕΔΙΉ ΓΕ ογο οοπϑυ]οά, 
ΤΟ τὉνρορταρῖςαὶ ὀχϑουζίοη οὗὨ 1815 οὐἀϊείοη 8 πγαοῖν τοῦτο ποδὲ δηᾶ οοπηπηοάΐουϑ (ἢ 8η {πὲ οὗ 

Οὐ οϑῦδο᾽ 8 βοοοπὰ δἀπίοη. ὙΒοτο, ἴπ6 ἰοχὶ ν)γὰ8 ὑγίπίθὰ ἰῇ ἴνο οΟ] ὑπιη8, δηὰ (Π6 ποίθδ ὙΓ6 Γ0 
Ῥγϊηιοιὶ ἰπ ἃ πη8538 ἴῃ ἰοπρ ᾿ἴπθα, πεῖ ἢ [Π 6 ποίδιϊοη οἵὁἩ οπαρίογβ πὰ σνετϑοϑ ἰη {πὸ τπηδσρίη, ΜὨ σα 
τοηἀογοά ᾿ξ ρεγροχίπρ (0 ἴδ 6γ6 0 σοπιρᾶγο ἴπ6 ναγίουβ τοδϊηρ8 {πογοΐῃ οοηϊαίποά, [ἢ Ὦτ, 
ὅσα Σ᾿ 5 [πἰγὰ οἀϊιίοη {Π6 ἰοχί 15 ργίπιθά ἴῃ Ἰοης ᾿ἴποα, ἀπὰ 86 ποίθϑ ΓΘ ὙΘΓῪ αἰδι ποῖ ΘΧὨ - 
ὈϊιΘὰ ἱπ ὕνσο σο] υπηη8, Θδο ἢ ποῖθ ἑργπιίης ἃ ἀϊθίϊηοῖ ραγαργαρ. ΤῆΘ οοηνοπίθησο, ἰἰυ8 δἴογάοά, 
ἔπ σοηϑυϊπρς (μ6 ᾿νογΚ, 8 σΌν ρστοαῖ. ἰάς5 {Π6 οἀϊτοτ᾽ 8 ργοΐδεθ, δῃά [Π6 οσογγεοῖρα ῥγεῖδοο οὔ 
Ουοβῦδοι (γΒ οὶ 15 οπίαγρϑὰ ἱπ (Π6 σαία!οσυο οὗ Μ558.), [π6 νοΐϊαπιο ποὺ ρυ δ οα οοπίδίἢ8 [Π9 
ἔουν ἀοθρε}8: δὲ {πε ἐπ ἴπογο διὸ οἰβεΐθοη οἷοβϑὶν - ρυϊηϊ θὰ ραρσοβ οἵ δή ἀδπάδ, ψηο ἢ οαρὰϊ ἴο ὃὉθ 
ΘΔΓΕ ΠΥ ἰγαηβογ θὰ ἀπὰ ἰηβογίθα ἐπ {Ποῖγ ῬΤΟΡΟΥ ρίαοοβ Ὀδίοτο ἴῃ 6 ὈουΚ οἂπ ὃὕ6 δἀνδηϊδρ  Ι  Υ 
ςοηϑαϊ θά : [Π686 δή ἀεπάα πᾶνε ρτίπο ρα} }ν ὕθθη οἐδυδοὰ ὈΥ {π6 βοχαϊδἰτἴοη οὗἩἨ πιαπν πυπάτϑαβ οὗ 
ψδυοῦβ τοδάΐημβ, οοίαἰποὰ ἔγοπι Μ. [δγπιουί Β Οοἰ]οοΐδλποα Ογἰἶἰςδ ἰῃὰ Νοόναπι Τοοιδπιεηίαπι (οὗ 
ὙΓΕΊςἢ 8 δοοουπέ 07}}} Ὀ6 Του πὰ ἰπ ἃ διιυυϑεααεηὶ ρ856), δηὰ νοῦ ἀἱὰ ποῖ οοπιο ἱπῖο Ὦτ. βου 2 Β 
Ῥοβδοϑδίοη σπῈ}} δέϊοσ ἐ..6 ργοδοηΐ νοϊαπιθ γ͵δ5 ἤπίβηθὰ. δυο δα ἀϊομϑ ἄγ ὑπανοϊάδὺϊθ ἱῃ 8 
ὍΤΟΥ ΘΠ ὈΓΔοΐπρ 80 δῆς ᾿πουδαπὰ τηϊπυΐθ γοΐογομοθ δηὰ ἤμκιυτοϑ, πὰ ΘΥΘΓΥ ἐδηάϊη δομοῖασ πὶ] 
ΣΟΔΑΣγ οχίθηα ἴο βυοὶ 8. ἰαδοτίοιιβ ὑπάογίακίπρ 848. 110 ργοβδηΐῖ, ἴμο ᾿ἰθογαὶ δροὶ] οὔεγοά ὈὉΓΥ 
Βίδιορ δίαγαλιι ἔοσ Ὑ εἰϑίοίῃ : ---- " Ὑπαῖ πιϊδίακοθ πὰ ονογαὶ ἢ 8 ἅγὸ ἀἰϑοονθγαῦϊο ἴῃ ἔμπα πογκ, 
ἀείταςϊβ ποί ἴτοπι 118 ζεπογαὶ πιογῖϊϑ8. Νὸ σοῦκ ἰ8 σπίτπουΐ ἴποπι, ἀπά Ἰοαϑὶ οὗ δὶ] οδῃὴ ςσηβιιΠ|- 
Ταδίθ ΔΟΟΌΓΒΟΥ ὃὈ6 οχροοϊοι ὙΓΒΟΓῸ 80 ΤΔΗΥ͂ ΟΔΏΘ68 ΠΕΡΘΓ οοδδοὰ [0 ορεγαίθ." (Βρ. Μαγβδϑ 
Τιν πεν [μβοΐατοβ, ραγὶ ἰΐ. ῥ. 38. [οα. 1842, Ρ. 184.7) 6 βοοοη νοϊαπιθ νγᾶ8 ἴο μᾶνὸ οοπίδ πο 
πο Αςἴ8, Ερίδβι165, αῃὰ Αροσδίνρϑβο, Ὀαΐ ἐξ νγδϑ ἀἰϑοοπιηπθά, ποῖ ἰῃ ΘΟὨΘΘαΌΘΠΟΘ Οὗ (86 ἀοδίδ οἴ 
ἐδο Ἰεαγηϑά οἀϊζοσ, Ὀπὲ ταῖμος ἔγοτι Ὁ] Οροἱ ς γθΆϑΟηΒ. 

84.5 ἼΤπτο ἱπροϑηίΐουβ δἰὐθπιρὶδ ἰαν Ὀθθὴ πιδάθ [0 Ἔχ αἰ ὈΪ} ἵπ Ἐπ] δῃ, δηὰ ἴῸν (86 
Ὀοποῆϊ οὗ ΕὨρ 88 τοδᾶογβ, (88 σϑβυ 8 οὐἉ τί θβθδο᾿Β ογι [104] ἸαὈοατΒ ὁπ (86 ατοοῖκ 
Τοχὶ οἵ [6 Νοὸν Τοθίδοπὶ, ὈΥ Ρυ ] δΐησ (μ6 ἰοχὶ οἵ [86 δυϊδοσιϑοὰ ἘΏρ] δα 

ΤΥ 
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νογβίοῃ, δἰϊοσθὰ Οὐ διῃδηδοα δοοογάϊηρ ἰο (86 7υάρτησπὶ οὗὨ (μὲ οπιϊποηὶ οσίτῖό, 
ΥἹΖ.: 

1. Το Νὸν Τοβίδιηθηΐς ἴῃ 186 οομοη Ὑογβίοη, οοηΐοτιοὰ ἰὸ Οὑοϑδον 
Βιλπάαγα αγοοκ Τοχί, [ΒΥ “. ἃ. Ῥασγβεσυ, ἢ.}).1 Βοβίου [Μαδβεβοδυβθοίβ ], 
1880. 12πιο. . 

Ιη {1118 οὐ οη, {Π6 ἰοχὶ οὗ οὔτ δας ποτὶ βοὰ Ἐπ 58} νοσβίου 8 τοργί πίϑὰ πίϊβοῦὲ ἢοΐο ΟΥ οσῖπι - 
πιρηῖ: δηά {ΠῸ ὙΟΓΩΔδ Δ΄Ὸ ἰῃ ΠΟ οδ86 αἱ οσθὰ, ὀχοορὶ ΈΘΤΟ ἃ σὔδηρο ἴῃ (88 οτὶσίπαὶ Οτεοῖς 
τοηαϊγοᾷ ᾿ξ, --- τ{Π 8 ἴ8, ἴῃ σοηξοττη  Υ̓ ἴο ἐμ δῃμοπαδίίοηϑ οὗὔὨ ἴπο ατϑοὶς ἰοχὲὶ τηδὰθ Ὁγν Ὦγ. τίο- 
ας. [Ι [86 ἰγαηϑ]δίοη5 Ἡμὶοἢ [π6 ΘαΣΟΥ ἢ458 ἰηϊτοάπορά, ἰο οοττοδροηὰ τί ἰδ διωοηδοῦ 
ἀτροῖκ, μΠ6 918(648 παῖ, “10 ΠΑΒ Ὀδοη Ὠὶβ σαγοί] οπἀοα νοῦ ἴ0 ἱπιϊῖαίθ (6 δἰ γία οἵ 16 Γγοιοϊνοα 
νογβίοη, Δηὰ ὯῸ ὁπ6 ἢ88 θθδβὴ δήηιϊ ἰοὰ πὶιπουΐ δίααν δηά Ἵοοπβίἀογδιίοη." [Ργεΐδεθ, ῥ. υἹἹ}.1 
Ἐτοπὶ δ οΧαπιίηδίίοη οὗ αἰ οεγοηΐ ραγὶϑ οὗ Ὦτγ. Ῥεϊ γον Β νοϊππιθ, [86 Ἡγοσ οὗὨ {8658 15 
ΘηΔΌΪοὰ ἰο βίδῖο 1π8ὶ ἢ Βα8 ποῖ οὐθεγνθὰ ΔῺῪ ἀδρδιίυσο ὕοπλ ἰδ0 ῥγίῃμοὶρῖθα ὈῪ Μὲ Ὁ Ρ, 
Ῥγοΐοβϑοϑ ἴο αν Ὀδοη χυϊάσά. 

2. Το Νὸνν Τοβίδυπμθηξ, ἰσαπϑἰ αἰθὰ ἔγοσῃ Οὐ σϑΌδ ἢ 8 Τοχί, ΒΥ ϑδισαοὶ ΒΉΛΒΡΕ 
Ιοπάοῃ, 1840. Ἰ2πιο. [ϑεοοπά Ἑδιάοη, 1844. ΕἼΓΙΒΟΡ οΟΥτθοοηδ, ΦαΠΌΔΣΥ 
1849. ΑἜ Ταϊτά Ἑάϊίοη, 1866. 

Ιη σοπάογίπρ [Π6 ἀτοοῖς Τοχὶ ἱπίο Επρ 180, [86 ἰΓδΏΒ]ΔίοΣ Ῥγοΐδθδοθ ἴο Βανθ τηδὰδ Βὸ οὔβδιιρο 
ἵγοιἢ ΟἿΣ ΔΌΓΒΟΤΙ 861 ΨΟΓΒΙΟΏ ἸΠΟΓΟΙῪ ἴοὸῦ πὸ 846 οὗὨ Ἑσμδηρίης ; “ Ὀοΐης ὁ} ασσᾶσο μον το 
ἜνῸΓν ΠΟῪ ὙΓΟΓΔ χτγαῖοθθ Ὡροη (86 ΘΑΓΣ [Πδ( ἰ8 δοσιιδίοπμοα ἴο 18 ὈοδΔαςι]} δἰ ρ] οἱ γ. Η6 δἷτα ᾿" 
(86 5ἰδἴ65) “ ἢδ8 Ὀθθη, ἴο ρίνα {Π|Ὲ πλοδηΐηρ δηὰ ἰάΐουι οὗ {πὸ σογτοοίοα ατθοὶς ἰαχί 88 ἴὰσ 85 Ροϑ- 
810]6 ἰ ἴδ6 ψ6}}-Κπονγὰ νογὰβ οὐ τηδὲ γοσβίοη Ὁ Μ, βδαγρϑ᾽θ ποῦς “ βοιηθσησδ ἐπιρονδα 
ὉΡΟΠ, ΒΟ ] ΠΊ68 {8118 ὑσῖον, (6 δυιπογϑοα γογϑίου." (Εοϊοοιὶς Βονίον,, Ν ον βοσίοβ, γοὶ. υἱἱῖ. 
Ρ. ἘΡΕΝ ΤΏ ϑοηρθ οὗἩ Ζϑομδγίδῃ, οὗ [86 Ὑ᾽γχίῃ Μάσγυ, δῃὰ οὗ πιθοῦ, δσθ ἡπυαϊοϊουδὶυ ρμεϊπεοά 
ἐπ [1|ὸ Παπιϑιὶς ἢ ἔογῃῃ, δοσοταϊηρ᾽ ἴο ἴ8μ6 ἰατβ οὗ Ηοῦτγον Ροοίσυ. [786 (ΟΣ δ60 18 ἴο ΑΘ 
Ὠδὰ ἃ ἀεοῆπίία οὐ͵οοῖ ([Πουρ ἢ ηοΐ ἀνονοὰ ἴῃ ἰδ Ῥχοίδοθ), πδιροῖυ, [0 ὀρροϑὸ ἴδιο ἀοείσίηθα οὗ 
1π0 ἀοαἀμεδὰ ἀπά δἰοποπιοθηξ οὗ Ομ γῖϑι. 11 

536. Ενδησοϊυτλ βοουπάατη Μαίίβεεουμπι, οχ Οοάϊοα Βιαβοσρίο ἴῃ ΒΙ δ] οίδοοα 
ΟΟἸ]]οσὶὶ 558. Ὑτὶη δι Ἰυχία ὈυὈ]η : Ποβογίρίυπι Οροσβ οὖ διυᾶΐο Ψομιδοηὶσ 
ΒΑΆΒΒΕΤΥ, ΤΡ... υθ] ηϊ, 1801. 4ϊο. 

566 8η δοοοιῃηῦ οὗ (ἢ)}8 οὐ έίοη ἴπ ᾿. 682. Νο. 8. δεργὰ, διωοῦς {86 ἔδο-δἰυλῖο οὐϊξΐοτδ οὗ ταδδπ " 
δογὶρίβ οοηπίαἰπίης (ἢ Νονν Τεβίδιχοηϊ. 

86. Νονυπι Ταεβίδπιθπίυπη αγεοὰ. Βδοορτονῖῦ δία ἱῃπβίρηίογοα Ἰθοϊοηστα 
νϑτιοίδίοβ οἱ δυρυμηθηϊοσαη ποΐδίϊο 68 δ )]εοἱῦ αφο. ΟἸσίδιιδηυδ ΚΝΔΡΡΙῦΒ. 
Ηαϊα, 1797, 8νο. ; 24 οἀϊξ. 1818, 2 τοἶϑ. 8το. ; δῃ ΠυΙΠΘΓΟῸΒ βυ ρϑοαποηΐϊ ΣΟΡσΊη 8, 
811 ἴῃ 2 γοἶβ. 8124}} ϑνο.: Ἰωοπάϊηϊ, 1824, 2 γο]3. ἴῃ ομϑ, ὅγο. 

Ιῃ {8 οἀϊιίοη οἵὐἩ ἴπῸὸ Ννν Τοβίαπιοπε, τὶς τοοοϊνοα [86 ψσάστὰ ρρτουδεου οὗἩ ατίοδυδος 
ἐπ ἰδ εεῖκοε ἴο {86 Βρίοπάϊὰ οαϊιΐοῃ δῦονθ ποίϊοοα, γ. Κπαρρο 885 δτδι]ϑὰ μἰπ|ϑοὶ οἵ ατίδα- 
ὈΔοδ᾽8 ἰδθουΓϑ; δῃὰ 1188 δἀπηϊἰοἀ ἰηΐο {μα ἰοχῖ ποῖ ΟὨΪΥ [ἴ080 ἱπχβ πίοι [δ6 ἸδέίοΓ οοπ- 
οἰἀογοὰ ἰο ὃὉ6 οὗ μπαοιδίεα ααϊπογίιν, Ὀαὲ 1ΠΚουγὶβα βδοῖλθ οἴμβοτα νοι Ὅσ. Κ. Εἰ τ βο Γ τοχαγάοα 
88 50}, Ὀσὶ πὶϊδουΐ αἰδιϊρσυ  ῃ ΐπρ οἱ γ οὐὁὨἁ ἵποπι. ϑυςἢ τοσγάβ, αἶϑο, δ ἐξ τιϊσϊ οὔ [86 
δᾶπι6 ὕζτουπάβ "6 ΤἸπουρῆί τἰσμὶ ἴο ἐχοῖϊπαθ ἔγοπι {Π|6 (οχῖ, 88 ηοΐ Ο ΕἸΏΑΙΙΥ Ὀοϊοηκίης ἴο 1, δ᾿ 
116 ΓῸ ἐποϊοδδὰ ἐπ Ὀγβοκοῖβ, ρατίὶν οὐ {Π0 σομηηοη Κἰπά, δηὰ ρδγθὶν ἰοστηθὰ οἡ Ῥύγροϑο ἔοσ ἐδ 
οἀϊιοη. ΤΠ πιοϑὲ ργοῦδὈϊα σοδάϊπρβ ἀγὸ τηατκοὰ ὙΠ δὴ δϑίογίδις : ἴὸ 1] οὗἨ ἴπϑῶλ ἴμ6 ποτά 
αἰϊὲ 'ἰΒ ὑτοῖχοά, ἰπ οτάδγ ἴο αἰβεϊηχιι θιι ἐμ 6πὶ ἔγοπι {86 γοϑὲ οὗ (ἢ6890 ἰοο 05, τ ὨΣΟΒ 1π ΣΟΔΙΙΕΥ͂ ὉΣΘ 
ἴθοδο ἰῃ τις [δ6 Χαροιςοα] διυάσηϊ 18 ΟἸΘΗ͂Υ ἰηἰογοδίθα. στοαὶ διϊθηείου 18 ρδίὰ ἰο ἵγρο- 
πταρὨϊςο δ] δηὰ ρνυδπιτηδίοα! δοσΌγϑοΥ, ἴο (ἢ 6 δοορηΐβ, δηὰ ἴο ἴ:6 ρυποιϊαδιίου, ΜὨϊοδ ἀϊδεν ἴῃ 
118 οὐ οι ἔγοπι ἔ1ο86 οὗ [δυδάθη οὐ ἀοταγὰ νοη Μδοβίγοδ ἱπ τόσο ἴ8η ἴπτοα Ὠππάγοα ρἴδορα, 
ΨΟΡΥ υϑοῖι! δι πη πλΔΥ]08 ἀγα ᾿ἐκονγ80 δι ἀοὰ υὑπάος ἴμ6 ἴοχὶ, Τηο δοοοῃὰ ἱπιρτγοδδίου, ρυ δ  ϑλοᾶ 
ἰῃ ἵπο νοϊαμηθβ, ἱἰπ 1813, ἰδ ΨΟΥῪ ΠΘΘΟΪΥ ᾿χίηϊοά, δηὰ 18 οοστεοίοά ᾿πγτουρσδουῖί. [π εοἀϊείης ἱξ, 
Ὧν. Κι. [δ5 αναὶϑαὰ }ιἱ πιο] οὗἅἁ ἀνα Ὁ. Βοοοῃαᾶ νοΪαπΊο, τ ον τγᾶϑ ἢοϊ ΡῈ] δηθὰ θη δ 
Ἄγϑϊ οὐ οη ἀρρϑαγοὶ. ῬὍΤὴο {πἰτὰ οἀϊξίοη 18 ἃ ποδὶ γορσίηϊ οἵ {86 ϑοοοηὰ, οἵ ὙδὶοΝ [89 οι 
οἀὐϊίοη 8 Αἷδο ἃ γεργίπέύ, ΤΠ (ΟυΤ ἢ οάἀϊίου ἰδ τουϊϑοὰ τ στοαί οαγο, δὰ {86 δαάϊξϊοῦδ δὲ 
180 οηὰ δ΄ὸ δγδηρϑὰ ἴῃ ἃ ΠΟΘ οομνοηΐθηΐ ἔοσηι. Ὦγ. Κπαρροβ οἀὐϊξίου δα οὐϊδίηθα ἃ ἰδσγζθ 
ΤῊΘΔΒΌΓΣΟ Οὗἁ ΡυὈ]ἷς ΔρΡργουδίοη. 

87. Ἡ ΚΑΙΝῊ ΛΙΑΘΉΚΗ. ΤῇῈ Νονν Τοβίαπιθης ἰπ τθεκ, δοοογάϊηρ ἰο {88 
Τοχὶ οΥὨἩ Μ|ῈΠ δηὰ ϑίθρδεῃϑ, δῃὰ 86 Αστδηροιηθηῖ οὔ Μυ. Βθουθϑβ Βι0ῦ]6. [ΕΠ ορὰ 
ὃγ Φοδηὴ Ἀξενυβθ, Εβαᾳ.1] Ιοπάοη, 1808. 8νο. 

Ταίο οἀὐϊείοη 18 ὑσὶ θὰ τὶ [ἢ αἰ σα ποδί 688. 

88. Νονυμι Τοβίδπιοηίαπι Οτοὺ, εχ Βϑοοηβίοης τ βΌ οὶ, που μαιΐπα γοῦ- 
βίου 1] υδίγαίιτ, ἰμἀϊοςα Ὀγανὶ ῥτιβοίρυσε ᾿ἰσουύομυχα οὖ ἱπιοσρσγοιδ ουτα αἰνοτγδὶ δι} 

Δ Γ[ΑπΟΙΠοΓ του ἱδίοη οὐ 186 ἘπρῚ δ νϑγϑίου τ ἢ Οὐ ΘΌΔΟΝ Β ἰοχὶ 86 δἷδο ρυ  δμοὰ ἴῃ 184) 
“ὮΥ ἃ Γδυπιδη," (86 ἰαἰο Μτ. Εάξασ Ταγ]ογ.) 
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1ηθἰγασίατα, οἀϊάϊυ Ἡθηγίοιβ ΑὐσυβίυβΒ ϑομοόττ. [ωρϑῖ:5, 1805; ΕΑΔ βοουηᾶα, 
1811; Εάϊο ἰονἷα, 1826. ϑνο. Βαάϊίο φυδγία πονΐδ ουγίβ δἀογηδία, 1339. ὅνο. 
Το ἰοχὲὶ 8 ἑοστηθὰ δοσ (Πδὲ οὗὨ ΟΥ̓ ΘΒ Ὀδο ἢ ; πο ἐξ ἀγο ῥγίπίθὰ {π6 πηοβί ἱπιρογίδηϊ νϑγίουβ 

τοβα ρα, ἰοοῖ Βοῦ τ] ὙΘΥΥ σοὨοἶθθ ποΐθβ, ΤῊΘ 1,δεΐῃ σϑγϑίοη ἴῃ 1.6 Ειἰγὰ ϑἀἑτο ΡὈτοίδθθοϑ ἰὸ 
80 ΤΩΌΘΙ ουττοοίδα, 88 ἴο ὃὉθ ἴῃ οἴἴἶἑοῖ ἃ ΠΟῪ ἰγδηϑ]ϑίίοη, δὰ ἰῃ (8.6 ΤΟυγί οαϊτίοη {116 πτοσὶς 

[88 ὈΘΟΠ {ΓΙ ΟΣ τον ϑοὰ δηὰ οογγοοίθα : ΔΩΥ οἴ ἐϊδ ἰη οΥΡτοι δι οη 5 δπὰ ποίθ8, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, δΓῸ ἐμ 
ἴδιο πο,γεί δίγ]ο οὗ ὑυμηδῃ ὩΘΟ]ο κα δηι. 

89. Νονυπι Τοβίδιμοπίαπι ατεοῦ. 1, Θοἴοηο5 γασίδηνοβ, τὶ οδΌβοδιὶ [πα ϊοῖο, 118 
Ὑ5 ἰοχίυβ σϑοθρίῃϑ Ὄχι οῦ δηὐθροηθηδ8 ναὶ βαυϊραγβηΐαθ, δά ὐθοῖς βορὰ 

ΕΙΤΕ, 5. Τ. Ρ., Πϊηρυάταμπι Ηδὺ. οὐ ΑΥὐϑδῦ. ἴῃ Αοδαάοθηνα Οχοηΐϊθηϑὶ Ῥ͵ΟΙθθϑοσ. 
Οχοηὶὶ, 6 Τγροσταρίιθο ΟἸδγθηὰοηίδηο, 1808. 2 υοἶϑ. σγοισῃ ὅ8γο. 

ΤῊΪ8 '8 ἃ ὙΘΥΤΥ ποδὶ δηὰ δοουγαῖο οἀὐϊίΐοη. ΤῈ Τοχίυδ Ἐοοδρία 18 δάορῖθα ; δηὰ Ῥγοίδδδοσ 
ὙΥΜῖΟ ἢΔ8 οσοῃίτγί νοά (0 ἜΧὮΪΟΪ ἱπ 8 ὙΘΣΥ ἐπ (61}}χ] ὉΪ6. ἔογπὶ ---- 1. ΤΏ Οδ6 γοδάϊηρβ τὶς ἢ ἰπ ατίοδ- 
ὈΔΟ᾽Β ορίπίοῃ οὐὔρδὲ, οἰ ΟΣ ΘΟΡΙΔΙΏΪΥ ΟΥ ρτοῦδογ, ἴο ὃὉθ τοτχονϑα ἔγοτα 186 γϑοαϊνοὰ ἰοχὶ; 2, 
ΤΊιοθθ γαγίουϑ ἀθλία ὙΥΒΙ ἢ [86 58η16 οἀϊΐοτ ἰυάροὰ οὐ 6 Ὁ τοί ΓΔ Ὁ] 6 οὐ ϑαυδὶ (0 {8086 οὗὨ [ἢ6 
τοσοϊνοὰ ἰοχῦ; δηά, ὃ. ΤΊιοδο δα αἰ ἰοπ τ μίοι, οα [Π6 δυς ΠοΥ  οὗὨἨ πιδηυδβοτίρίδ, ἀὐϑ ὈΔο ἢ σ0ἢ- 
δ άογβ δα δὲ ἴἰο 06 δἀπιϊ(ἰο ἱπῖο 1Π6 ἰαχῖ, “ΑἹ ἱπίογηοάϊαίο δΔἀνδηΐαρο 0 ἰμ ἀοτγί νοὰ ἔγοτη δ 
οὐϊου ἴδ τπηδγκοὰ 5 ροϊηἰοὰ οαξ ὈΥ {π6 Ἰοδγηϑὰ οάϊοῦ δί {μ6 σοποϊ υϑΐοη οὗ ᾿νἷ8 βῃογί ργϑίβοθ ; 
νἱ2. (Βδὲ ἰΐ τῇδῪ ἰππ5 Ὅ6 Β00ἢ δὲ Οη06 ὉΥ͂ ΘΥΘΡΥ ΟὯ6, ΠΟῊῪ νογγ [{{|16, 4ἴἾἸῸΥ 4}} [6 Ιδθουτγ οἴ 
Ιϑαγηθὰ πηϑῃ, δῃὰ {86 “οἰ ]δἰΐοη οὐ δῸ ἸΏ ΔΗΥ͂ ΤΩ ΌΒΟΥΡΙΒ δῃὰ νϑγδϑίοηβ, 18 ἰἰαυΐθ ἴο ἦιδὲ οὐὈ]οεϊίοι 
ἐπ (86 τοοοϊνοὰὶ ἰοχι. (Βυίεδ Οτεἰς, νοὶ]. χα χὶν. (0. 8.) ν. 886.) 

40. Νονυῃ) Τοδίδιηοπίυα ἀσδουαι; Ἰυχία Ἔχοιρίαῦ ΥἾ οἰβίθην, ΟἸαθρσυδ, οἵ 
7. “. ΟΥἹεθΌδ οι, Ηδ]δ ᾿ππργοβϑαωι : δοοοάπηΐς Ῥγοϊοροιμθηδ ἰῃ Εἰνδημεὶα, ἰῃ Αοἴδ, 
οὐ ἴῃ Ερίδίοϊαβ Αροβίοίοσα πι. Αοουγδηία (ὐἰἸείπιο ΥΝ εἰιβο]ὰ Ὠάᾶκινθ. Εἀϊτῖο 
ιογθοῖγρα, Ἰμοπάϊηϊ, 1808, τογὰὶ ϑὅνο. Νιυπιογοῦβϑ βυ θβοαυθηΐ οαἀϊνϊοηθ δ ἴῃ 
1 2πιο. 

4]. Νονυπι Τοϑίαιηθηΐαπι ἀγροῦ οἱ 1, Αὐϊηατη, βοοσυηδὴὰπη ουγᾶση [,ουβάσῃη!ϊ οὐ 
(τ βθαςΒ!}, οἀϊαλ Δ Α. Η. Αἰττον. 1υράσηϊ Βαίανογαπηι, 1809. 18τηο. 

ΔΑ ποδὶ ἱπηριοδϑίοῃ, ἱπίο δο ἰοχὶ οὗ ποῖ (06 οαἀΐίοῦ δ88 ἰηϊγοιποοά χπηοδὶ οὗἩ τ δΌδοΒ 
πο η δ: οἢ8. 

42. Ἢ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. 1,6 Νουνοδὺ Τοϑδίδιιθης τοὺ. Νόουνοῖ]ο Ἑἀϊίοη, 
Ῥυδ]έα ρὲ Ε'. σασπν, Μ[ιηἰδῖσο) 1)}[}] 5[415|] Ε[νδηρ!θ.}] (ἀδπὸνο, 1818. 
ὦ τουϊιη685, 120. 

ΤῊ οὐϊίου οοηϊδίη8 ἴ80 Τοχίυδ Εοοορίυβ ῥχὶηοὰ ἰῃ ῬΑΓΑρΡΤΑΡἢΒ. : 

48. Τοβίδαπιθηΐυα Νονυμ τοὶ, Δα ἤάοηι Ηδορηδβιοηΐβ ϑομοοιίισοηΐδηθ ; δαάϊία 
Οχ Οὐ ΘΒ Ὀδο  ἀρρασγδίι 1,6 οΌ 0118 νασιοἰδῖθ ργθοίραθ. ἴρβαϊθ, 1820. ὅνο. 
Α τορτίης οὗ βοβοοῖι οἶδ᾽ 8 ἰοχῖ, τ Πἰο ἃ ἢδ5 ὈΘΘῺ ποι οϑὰ ἱπ Ρ. 24, Νο. 19., 8 (86 δα οι 

οἔ βε!οςὶ ναγίουβ σοδάϊηρβ ὕγοπι αὐ οϑῦδς Β, 

44, Νονυπὶ Ταβίαμπηθηΐαπι ἀτθοὸ. Αἃ δάσια ορυϊπιοῦὰπι ᾿ἰὈτοσασι σοοθηϑβαῖῦ 
Αὐκυδίυβ Ηεφἰησίουβ ΤἸττμάννυβ. [ω|05185, 1820. 18π10. 
6 ἰοχί οὗ (δο οὐϊ(ίου ἰπ 18πιο. ἰδ ἃ οογγοοϊθά οὔθ: ἐξμιδὶ 8, Ῥγοίθαδϑου ΤΙ ἰπιδῆη 8.48 ἰηδογίθα 

ἐη τ διιοῖ νατὶοῦβ τοδά!πρδ δα ἀγὸ ἴῃ 8 ὐηχοηΐ ῥγείογα Ὁ]6 ἴο 1086 σοτητμοηΥ τγοοοὶνοᾶ, δηὰ 
γνἢἰοῖ αν ὈΘ6 δρργονθὰ ΌὈΥ ἴη6 τηοϑὲ διῃίῃηθηξ στ ἰο9; δηὰ π6 [458 ργὶπίθα δὴ ἱπάοχ οὗ [89 
αἰ τογοι ραβδαζοδ αἱ (6 οηὰ οἵ {μ6 νο]ι πιο. 18 ρογΔὈ}Π1γ, ἴῃ δ ἰοπ ἴο 118 ἐμ ἐγὶ πδὶς Ἔχ ϑ θῆςθ, 
8 πο πηθδῇ χοοοπηηρηάεαίίοη οὗ ᾿ξ ἴο δἰ ἀρηΐ οὗ {Π6 Νϑυνν Τοδίδπιχοηϊ; 106 ἀτοοῖς Ομ γαςίογα, 
(Ἰνοι ἢ 8114}}, Ὀοΐῃρ ν ΤΥ αἰ δι ποῖν ἀηὰ πολιν βδίοσοοίνροὰ. ΤΠ ὅνο. οὐϊίοη οὗ {Π6 δ8π|0 ἰοχὶ 
8 Ὀοδα Πα} ϑιοσγοοῖνροί, ΤΈΘΓΘ ἈΣα οορίθ8 οὗ ὈΟΓῈ οὐϊ θη ὁπ 8πὸ ρδρϑγ. 

456 Ἡ ΚΑΙ͂ΝΗ ΔΙΑΘΗ͂ΚΗ. Νόονυπὶ Ταβίαπιοηΐατη Δἔλπυα!θ, (ἀἸαβριιθο, οχ Ῥγοῖο 
Αοδιδπλῖοο : ἐπ ρθηϑ8 ΕἸ νπρίοηβ εὖ ΟοσὮγδῃ, [ Οπιηϊ, 182]. ϑ2ιηο. 
Το δ δἀὐϊίομ οοηΐαϊπ8 ἔπ6 ατοοῖκ ἰοχί οἠΐν : ἰΐ ΠΟ 8 {πὸ ἱόχὶ οὗ Αἰζίοη, οχοορὶ ἱπ 8 ἔδυ 

ἐπδίδποοθ, ἰη το {86 χοροὶ νοα Γαδ ηρδ ἀγὸ βυαρροτίοα ὑν ἴπΠ6 Ὀεδὲ δυςῃου 68, δηι οοη50- 
4υΙΘ ΠΥ ἃγα τηοϑὲ ἴο ὉθΘ ῥτγοίεσγοἃ. ΤὨΐ5 ϑάϊτοη 8 ὑθδι 1} ν τ πίθὰ οἡ (86 ἤποϑι ὕ]τ6 {ἰηϊοά 
ΓΙ ΠῊΡ  ΡΑΡΟΣ : 1 88 γοδὰ Β1Χ ΤΊΣ Κϑ, ΠῚ} (06 αἰπιοβῖ σΑΓΘ, Ὁ ΈΡΕΙΙΕ 1πτοῦχ ἴΠ6 Ρτο85, δη ἃ 
Ὑ01}1 θ6 ἑουπὰ ἴο δ6 ὈΠυΒΌΔΙΥ δοοῦγαίθ. ΝΟ Θοπ ΓΑ  ΟΠ8 8ΓΘ6 ιἱ 

46. Νονυπι Ταβίδιποπῖυη ατροο- διϊπυ. ΨΜυϊσαία Ιηϊογργοϊαίίομα 1,δππὰ 
Ἑάιθοηβ ΟἸοιηοηβ ΥΠΠ|. ατοο Τοχίυ δὰ Ἑάιίοποιῃ Οοπηρ᾽ υἴδηβοι αἰ] ροη- 
(ἰβϑηθ ΘΧΡΓΘΒΒΟ 6 ταρίοῃθ ὁρροβὶί8. βίυαϊο οὐ εὐυτᾶ Ροϊγί ΑἸογεῖίὶ ἅβατζ. Τὰ- 
Ῥίηρε, 1821. ἘΔ το πον, 1828. 2 ἰομηΐ8 ϑγο. ΠΟ βθοοηὰ ἱπιργβββίοῃ ἰ5 ἴδ 0 
Ὡχοϑὶ ΘΟΥΤΘΟΐ. ; 

Απ ἀϊδίου πο ἢ ἰδ ποῖ οὗὨἉ γϑγν σοῃλπιοη οσσγΙοηςσ8 ἐπ (1,18 σου ΓΥ. ΤΉ ἤγβι ραγὶ οὐ νοϊιπιθ 
ςοη πη8 {Π6 ἔουγ Οοδρεῖδ; [Π|6 δεοοηὰ, {Ππ6 γοπιαἑηΐηρ ΒΟΟΪΚ8 οὗ {}|ὸ δον Τεβύδιμεῃῖ, ΤὨΘ ὅτοεκ 
ἰοχὶ ἰ8 ἃ τορτίηϊ οὗ [μδὲ ἰπ τ Οοιπρ] υἱοπδίδη ἢ γ μοί, τ ῖτ} 1Π 68 δχοθρίίοη οὗ [Π6 σοπίγαοί!01}8, 
δηδ [ΠῸ ςΟΥΤος 0 ΟὗὮὨ δοιηθ ΟΥΓ ΠΟ ΓΆΡ] ὁ ΘΥΤΟΥΒ. ΠΝ Ἰιὰ8 ὕθαῖ 8ὸ ΕΠ  ΠΉῪ σοτηρδγοὰ ἴῃ ἐμ6 
}μδὶ οἀϊτίου, ἐπωξ (δὲ. ἱπιρτοϑϑίοι τὰν 0 τομαάγάθ ἃ5. 411 Ὀμὺ ἕΔι }11 686. Ορροεῖιο ἰο 186 τοοκ 



698 Ονγεοῖ Τοςξίαηιοπἕϑ. 

ἔοχί ἰ8 86 1,δἰΐη Ὑυϊμαίθ Ὑογδίοη, δοοογάϊηρ ἴο {86 ΟἸοπηδηςίπς Εθοθπμαΐοη. ΤῊΘ 
88 8180 τϑοοϊνοα ἰ αἰϊαποη ἴγοτι (μ6 οἀὐϊΐοτ, ὙΠῸ ΟΧΡγοβδοα ἰπ 18 ρῥτείδεθ 8 ἄδερ βεῦε οἵ 
118 ᾿πηρογίϑῃςσ. Π16 ΟΥ͂ αἰ8 σὨΔηρ68 ἰη {Πα μυποϊαδίίοι ϑυρροϑῦ ὩΘῪ τηοάθ5 οὗ ἱπίοσργεῖ δου: 
οὔ (Π688 ἐμ6 τηοβῖ ἡπιρογίδπι δύο Εοπ. χ΄. 8., ἤθγα 86 ρῬαγοπί 6518 5 τοπιονθά, δπὰ Κῶ ντὶ. 9. 
ψἤοτο ἃ ποῖο οὗ ἰπἰοττορϑίίοῃ 18 ἱπϑοχίθα δὐϊοῦ τί. Αἱ ἐμ ἔοοϊ οΥ̓͂ ἐΔοἢ; Ῥᾶρο δὲ θα δι δ 6 ντῖουν 
γτοδάϊηρϑ, ἔγοπὶ Ἐοῦδοτὶ διορἤ θη 8᾽ 5 τϊτὰ οαἰοη, ῥτη θα ἱπ 1650 ; ἔγοπι Μα ἢ 2918 ἐγ τ 4] ϑτῖδοει, 
διὰ ἤσοπὶ ατί Θ Ὀ8ο ἢ 8 ἰαδὶ οἀϊτΐοη, Τὸ ἴΠ6 ἸδυουΓΒ οὗἩ {Π686 οἀϊΐογα Ῥ,γοΟΐρδϑογ ασὐδίζ βανϑ δ δυλεῖ 
Ὀαῖ Βἰρὶὰ (τἱδαῖο οἵ σοπηπιοη ἀδίίου ; δηὰ ἴῃ ογί τἰςα]ὶ ἀοςοϑίοηβ ἢ σομογα  ν οοἰποῖ65 ἢ Οτῖ6ς- 
Ὀδοὶ, που ρ ἢ οσοδϑί οη ΔΙ Πα δάορίβ {Π0 διιρρεδβιίοηϑ οὗἨ Μαι δὶ, ῥδγιου Υ]Ὺ ἰπ σεϊδεῖοη ἕο ἴδ 
(οχὶ οὗ {πὸ Αροσαίγρβθ. [π ογάϑθγ ἴο δΘηϑγο σουσθοΐῃ 88, [116 ργοοί-δῃθοι8 Ἤεγο γταροδίξαϊν γεδά 
ὉΥ {86 οὐϊῖίον δπά ἢιΐἰ8 οπάβ. Αἴἶδγ {86 οἀϊξοτ᾽Β ῥγοΐδοθ, ἔο] ]ονγ {μ6 ῥγοΐδοο οὔ Φεγοῦια οἷ ἔδιε 
ἔουγ ΘοΒρεῖ8, δα ἀγοββϑοὰ ἴο Πλαπηδϑι8, Ὀΐϑῆορ οὗ Βοηιϊο, απὰ Ῥορϑ ΟἸοπηοπὶ Υ]11.᾽8 ργεΐδοε ἴο 85 
οαϊτίοη οἵ (86 [,διΐπ Ὑυϊρκαῖο ΒΙΌ]6: ἰοροίμοσ πὶ ἃ βνυπορβὶβ οὗ {116 ἔουν ο5ρ6}5, Πα μαγα]}εὶ 

68. ΤῈ γοαυθηΐ ΔΡΡΘΆΪβ πηδάθ ἴο ἴθ ΟΟπιρ] ὐθηβίδῃ ἰοχῖ, ἀπὰ (86 δχίσεπιθ γαεῖέν οἵ 
{8αῖ Ῥοϊγειοιί, σοπουῦ ἴο Γοπ θυ {818 ΨΟΣΥ ὨΘΘΕΪΥ ῥυἱηϊοὰ οἀὐτίοι ὈΥ Ῥτγοΐθαδου γαῖ δὰ δοεερί- 
δὉ]6 Ῥγοϑδϑηΐ ἴο [πο Β] 0] 168] ογεἰο. 

47. Νονυπι Τοβίαιμοπίυθ. Τοχίαμλ τοῦτ ΟὙΘΒΌΔΟΝΙ οἱ Επδρρῖ! ἀσηπὸ 
χοοορπονυϊῦ, Ποϊοοῖα  αγϊοἰαίαται [,οοἰϊοπΐ8 Τ ΘΒΟΣΔΟὨ 118 σοηγτηδίασαπι, Αἀποξβιϊους 
οὗπι Οτἰτἰοᾶ ἐπι Εχαροίοᾶ οὐ Ιπάϊοϊθυ8 Ηἰβίοσίοο οἱ ἀδορστδρμῖοο, ὕοσυσα ατβ- 
οβγα [ηοασαοηϊίογαπι οἵ ϑαθεϊάϊογαμα Οτοοσαπὶ Εἰχοροιοοτυμαυθ, Ἰπϑίσγυχι, 
ΨΦοδῆηοθϑ ϑονοσίπυβ ΆΤΕΒ, ΤΏρο]. Ὠοοῖ. οὐ Ῥγοῖῦ, Ηα]. Ηα]}5 ϑαχοῆυπι, 1824. ὅνο. 

Ιη {8 ὩδδΕν ῥτπίοϑα οἀϊίίοη οὐ ἔμ6 ατοοῖκ Τοβίδιηοηϊ, {πὸ ἴοχί οἵ ϑδο ἢ} ΌΟΟΚ οΥ ερίϑε] 6 15 
ΘΧ ἰδ ἐοὰ ἱπ ςοπεϊπαουβ ραγαστάρἢ 8, νυ] [86 ΠῸΠΊΌΘΓδ οὗ 1Π0 Ἐκ ΔῊ νογϑθ8 ἢ ἔμπα τη ΥΩ, 
ἴογ {86 σοπνθηΐθποα οὗ τγοίογοηοο; δηὰ ἱπ [ὁ ἀοδρ6}8 [Π|6 ρδγα]]οὶ ραβδάρα8 ΔΓῸ 8180 γείειτγοι ἴο 
πῃ 186 τπηαγχίη. Τὔθ ρῥαυποίυδεοι οὗὨ (6 ἰοχὶ ἰ8 γϑαυθηον ἱπιργονθὰ, Βοίονυ (86 ἰεχὶ ασγε ἐσ - 
δἰ το, ἰῃ Ἰοηρ ᾿ἴποβ, 16 ὑπ ῃοῖρα] ναυίουδ ἀρεαν Ὦς ἀϊνοβιθὰ οὗ (γίθβδςῖ 5. δἰεπόορσταρῃς 
τηδγῖκα, πὶ ἢ [Π6 Δυς Πογι (68 ου ΒΟ ΠΟΥ τοδὶ; δηὰ Ὀθηθϑίῃ {Π|6π|, πη ἔνγο σου πιηϑ, ἀγα Ὀσγίεΐ 
Ὀαϊ ϑαιἰϑίβοίοΥυ οχοροίίοδὶ ποΐθϑ ου ραδβᾶροδὲ ψῃΐο ἢ δγὸ γοϑὶν αἰ σα]. ΕὈΌΓ ἱπάεχος τὸ καὺ- 
)οϊποα, νἱ2.---ἰ. Ηϊβίογίοαὶ δηὰ ἀϑοζγαρῆϊοαὶ, οὔ ἴπ6 Ναπιο5 οὗ ϑγβοῆβ δηὰ ΡΊδοθϑ ὁσσυγγιης 1π 
1π6 Νοὸνν Τοβίδπιϑηΐ ; 2. ΟΥ̓ ἴἸο όγο ἀϊδῆοι!] δηὰ πποομηηοῦ Οτγϑοῖὶς πον; 8. ΟΥ̓ 16 Ἀδηυ- 
Βογὶρίϑ δηὰ οἱμπογ οὐ ἶσα] δ᾽ 45 ἕο ἀθίουτηϊπίηρ ναγίουϑ τοδάϊηρδ; δηιϊ, 4, Οὐ Εχεροιῖςδὶ οὗ 
ἘΧΡΟΒΙΓΟΓΥ Αἰά48, σοπιρτίβίηρ 4 1181 οὐὗὁἨἁ 6 Ὀ68ὲ οοπητηθπίαγίθα οἡ ρμαγίοασ θοοΚα, σπμδρίογα, δά 
ΨΟΙΓΒΟΒ. 9... .. Τὴ ὈΟΟΚ [18 ὑγίῃιθα ἢ ἔνγο ῬΔΡΘΓΒ ---- ΟΠ6 ἱπίδγου, τὶς ἢ 18 Ὀδὰ οπουρὰ ; 186 
ΟΥΒ6Γ οἢ ἃ Ὀοίζοσ βοσῖ οὔ ρβδαρϑῖ, ψΕϊοὶ 8 ὈΟΪὮ ΘΔΔΥ ἴο τοδά, δηὰ ρἱθαδϑηΐ ἰο [06 ἐσ. ([}πϊνεγκαὶ 
Βονίονν, νοὶ]. 11, Ρρ. 688, θ84.) 

48. Ἡ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυῃλ ᾿Τοβίδιηοηΐυ, ουγδηΐα 70. ΕἾ. ΒΟΙΒΘΟΝΑΡΕ. 
Ῥᾳγθιῖδ, 1824. 2 ἰοπιΐβ, 18τιο. 

Ιὴ (818 Ὀοδυ ΟἰὉ]Υ δηὰ δοσυγδίοῖυ ῥγηϊθα οαἀϊίΐου οὗἩ [86 ατγεοὸκ Τοχὶ, Ῥγοίδαδου Βοἰθδοοηιδὴθ 
δίδίθβ, (πὶ 86 ἐ]ονσοὰ (μ6 Ὀοϑὶ οορίθ8, ραγίἐσυ]ασῖν ἐμαὶ οὗ Πζγ. αὐ  ἜϑΌΔοι ; γοὶ ποῖ 80 ΒΟ ΎψΊ Εἰ Υ, 
Ὀυΐ ἐμαΐ ἢ6 888 ἀν δι]ϑὰ Ἀἰπηδ6] οὗ {π6 ἡπάρτιοπί οἵἨ οἴ ν οὐ εἶς, δῇ ἃ δϑρθςδ}ὶν οὗ 86 Ὑ αἹαῖα 
1, δοπ γεγβίοη. ΤΠ νδ]ὰ6 οὗὨ (μὲ8 οἀὐϊτίοη, οοπϑίἀογοὰ 88 ἃ οὐ ἐἰσαὶ οπθ, ἰδ πιαοὶ αἰπιϊπιβμοῖ ὉΥ 
18} ἰοΐα] οπιϊδαίοη οὗὨ δὴν ποῖθβ, [0 Δρρσίβα ἴδ σοδοσ τυ βθῃ [86 οαἀϊέοῦ Ὧδ5 ἀορατίοά ἔγοπι ἔπ γὸ- 
οοἰνοά ἰοχί, 88 8180 οἢ γγμδὲ δι ἐμ ογὶ ἐν 6 48 δἀορίοα ραγίϊον]8Γ γοδάϊηρβ. ΤῸ βρθοι εν ὕνχο οὐ ἔμγθδ 
ἐπβίδῃςο8 :--- Οἡ [86 δι ποῦν οὗὁἨ τ βυθοῖς, δ6 οπιδ (6 ἀοχοίορυ οὗὨ (86 1,ογὰ᾿β Ργδγὸσγ ᾿π 
Μαῖίῖ. νἱ. 18. Ου ἴλ68 βϑῖμὸ δ ΠΟΥ, ἰπ Δοίδ χχ. 28, 6 σοδὰδβ τὴν ἐκαλησίαν τοῦ Κυρίου͵ ΟΝωγοε ο΄ 
ἐλε Ζοτά, Ἰυϑιεδά οἵ τοῦ Θεοῦ, ὁ Ο 8.0 8180, ἱπ 1 Τίπι. 11]. 16. ἢ τοδὰβ ὃ ἐρανερώθη, τρλὶον (πγο- 
ἴεγν)) Ἰσαϑ πιαηὶ δε, ἰηϑιοδὰ οἵ Θιός, σοά. Βαπὶ ἴΠ6 πιο αἰδρυϊοα οἴαυθο ἴῃ 1 Φοδη νυ. 7. ἐβ 
Ῥγηϊδα, 88 ἰη ἴδ Οοπιρίυ δ ηϑΐ8πη ἀπὰ ΟῚ οαἀϊίοπϑ, πὶ ποῦΐ δὴν ἱπεϊπιδοηα (μὲ 18 σοηαΐηθ- 
Ὧ689 885 Ὀθ6η ἀοπὶοὰ, Δ Βουρὰ (δὶ οἰδῦδο ἐδ ομἱ θὰ πῃ τ δΌΔοἢ 8 δαϊείοη, δηᾶ 8 ὩΟΥν ζεῦδ- 
ΧΙ σοπβίἀογοὰ ἴο Ὀ6 ΒρυΓΙΟΌΒ. ; 

49. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΆΘΗΚΗ, Νονυ Τοβίδιηοηΐίυα στοῦ, Τοχίυϊ δηςὸ Οτίοδ- 
Ὁδοβίαμη νυΐχο σοσορίο δἀάϊ ας ,οοιοηυπι Ὗ ἀγδης πὰ Θαγαπ ρτοῖρυθ, 40: ἃ 
ΑΥΙ ΘΒ ΌΔΟΙΪΟ ροίϊοσοβ οομβοηΐασ, ΠοἸθοίαβ. ΒΒ 4581:16ξ, 182ὅ. 2 ἰοχλῖβ, ϑνο. 

Τμΐδ νοσν ποδὲ δ ΠἿ ΟΠ. ΤΑΥ͂ ΟΟΟΘΒΙΟΠΔΙῚῪ ὍΘ τηοΐ τι}. ΤῬὯΤθο ἰοχί ἰδ γορτίηἰθὰ ἔγοτῃ δῷ οἀὐϊέϊοι 
οὔ [86 ατοοῖὶς Τοϑίδπιοηϊ, οαἀϊϊοὰ αἱ Β451]6 ὗν Απάγον Βίγτ, ἰπ 1749; Ὑ80 δά δά ἃ σορίουβ βεῖθο- 
[ἤου οὗὁἁ Ρᾶγ8116] ραϑβᾶρθβ. ΤῊθ ὑγοίΐδοθ ἴο [Ὧ6 ῥγοδοηΐ δἀϊιίο 18 βἰσπθὰ τνῖτ 186 1π|τ14] Ἰοϊξετς 
ΖΗ. ΟΟΥ̓́ΔΥ {μ6 Θαὐῖοῦ ΤΏΔΥῪ ὉΘ, 6 85 ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ρΑΒΒδρσ 68 ἱτηρτον δὰ [Π 6 ρυποίαδιίοη, 45 νὰ }] 
85 18:6 β6] οἴου οὗἁ ραγα}]ο] ἰοχίβ. Τῇοβο νϑγίουβ γοδηρδ οὗ ΟΥ̓ οβΌδο ἢ ̓8 τὲ Ἀγπὶ αθεςς [86 ΘΕ 59 
ΔΙῸ γεϊδίποὰ; δηὰ [86 οαἰΐζοῦ [845 δβοῃπιϑί πι68 νἱπἀϊοαϊοα {Π6 οτγϊηατγ ατθοκ ἰοχὲ ἴηδὲ 106 
Ῥιοροδβρὰ δ᾽ ἰογδίϊοπϑ οὗ ἰμδί εσϊἰς. ὙΤμὸ ΕΡίβι16 οὗἩ Φπἀ46 ἐπ ρἰδεοὰ ἐπητηθ δίο Υ δον δὲ. Ροϊοτ 8 
δβοοοηὰ ΕἸ ἰ8ι16, οἡ δοοουηΐ οὗὨ (ἢ δἰ τα ΓΙ Υ οὗἁὨ [18 δα )]οοῖ. ὙὨ6 ῥβϑδδαροδ οἱἱοὰ ἔγοωι ἴμ6 Οἱὰ 
7 εδίδπιοηΐ δῖὸ Ἔχ ἰδ ἰοὰ ἱΏ 8 ΨΟΙῪ ἀϊδιϊποῦ ἔοστῃ. 

ὅο. Νονυ Τοβίδπιθηΐυα ατϑοὸ οὐ 1, διϊηδ, δχργοθϑὰπιὶ δὰ Οἷμαβ οαϊοθ8 ἃ 
1,δοὴο Χ.. δρρτοραίδβ, συ ρ] αὐδηδβοιι 80 1}1ςοὺ οὐ ταδί Εοίθγοάδτηὶ. Αἀάϊιοθ βυης 
ΔΙΙΔΡΠι ΠΟΥ Ιββηδτιτα ΒΘΟΘὨΒΙΟΏ πὶ Υ ἀτΙδηΐ68 1, οοἰΐοηε8 ατϑοβ, ππὰ ουτὰ Υ υἱσοίᾶ 
1, αὐ Ἑαὶ οὨΐβ ΟἸοπλθη ηδθ, δὰ Ὄχθυηρὶασ αχ ΤΥΡοσταρμᾷ Αροβίοϊιοῦ Ν᾽ δεϊςαπᾶ 
Ἐου,ρ, 1592, οογτϑοὶΐβ οοστῖρϑηβ οχ [παἀϊοϊὶθυ5 Οοστοοίονθ ἰδὲ οαϊεῖα, πθοῃοΏ, 
ουϊὰ ἐ(ἰ1}15 1ωοοὐοηϊδυ8 οχ Υ δἰϊοδηῖϊβ ΕΔ οηΐ 5 [,αἰ1η18, ἀ6 δπηἷδ 1690, 1692. 
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1603, 1698, Ῥαγϊδηι δ: δαἀροθ!βαια Ἰοοΐβ ρδγα}161156., Βιυάϊο οἱ ουγτᾶ [,οϑηάτὶ 
ΑΝ πο. Τυλίηρο, 1827. ὅνο. 
Το τονἱβοὰ ἐοχίβ, οοπδυϊ θα Ὁγ τ. ὕδη Ἐπ8 ον (ὲϑ οἀὐϊέϊοη οἵ [Π6 ατοοῖς Τοδίδιηθηΐ, δύο, (ἢ 6 

οτὶ σἰηαὶ Οομιρ! αἰοηδίδη, 186 ὅνα οἀϊτίομϑ οἵ Εγαϑιιαβ, Ἐοδογὶ ϑίθρῃ θη οάϊτίοη, ῥυίηϊοὰ δὲ 
Ῥατὶδ ἰῃ 1640, τὶ τ 116 ῥγοΐδεθ Ο ᾿μμή ἐδωμω ἅς, Μαιδ δ δοσοηᾷ οαἀϊτοπ, ραὈ 8:64 αὐ Υ711- 
τοπιῦεσς ἴῃ 1808---1807, δηὰ (ἀτίοβθδο 8 πιῆ] οἀϊτίο, Ρυ] ἰδιοὰ δἱ 1, οἱ ρχὶς ἱπ 1806, πὶῖἢ 
βοϊοοϊ ναγίοιι τοδάϊησε. Τθο [Ὁ] πίη ἰδ (86 ῥ᾽δὴ Ὁ] ονυσοὰ ὈΥ τ. δὴ Ἐδ6 ἱπ [86 Ογεεὰ ἰοχὶ 
οὗ δἷδ οἀϊ οι : --- : 

1. Το ἰοχὶ δαορίοα ἰ8 αηδηηθηία }]ν (πδὲ οὗὁἨ Εγαϑστητδ᾽5 ΔῈ οαἀϊτίοη ; δηὰ ἰξ ἰδ ργαίογΌ 
τοϊδὶποὰ ἱπ 41} ἰμοϑα ρ᾽δοθϑ ὙΠ6 ΓΟ (86 ΓΟΥ 5008 δΌονο Θησπιογαιοα ΨΑΙῪ ἴγομι (π δὶ οαϊζίοη. 

2, ὙΥοτο (86 ἰοχὶ οἵ 86 Οοπιρ!υἱοηαίδπ δηὰ Εγαβπιαβ5 Δ οἰ ο ἀσγεες (88 τπηοϑὶ ἴτ6- 
αυθη Εν ἰδ [ἢ 6 5430) ἴΠ6 ἴοχὶ Δ[0Π6 ἰδ πηϊ στην δἀορίοα. 

8. Ὑὔμοτο ἴη650 ἔντο ἰοχίδ εἰβεν, (δαὶ ἰην οὗ ὁΠ6 ΟΥ ΟΒΟΣ οὗὨ (Π6πὶ 18 τοίδίῃϑα, ὙΒΙΟὮ ἰδ 
δαρροτίοα ὉΥ 186 Δα ΒΟΥ Υ οὗὨ (στ οΘὈ8 0} Β ἰοχί. 

4, ΑἿΙ 186 τοδάϊημβ οὔ ἴπ ἔνα τϑοθῃ βίου δῦονθ δηυτηογαϊοα, τυ ἢ ὙΑΤΣῪ ὕγοα ἴδο ἴοχί οὗ 
λη 568 οὐϊκίου, τὸ ῥ᾽ δοϑὰ ἰῇ ποῖθϑ δὶ {86 ἰοοΐ οὗ ἴδε βᾶμθ: δηὰ ὙΠΟῚΘ ὯῸ ὙΔΥΙΟΌΔ γοδαΐηρ 18 
δρεςϊ βοά, {86 ἰοχίδ οὗ [6 ΒΟ γα] δά εἰ0 08 πη !ὌΓΤΩ] : 

Ὅ)ο 2 απ ἴοχὲ οὗ [π6 Ὑυϊραῖθ 19 ῥγίπίοα ὁρροδιίθ ἴο 86 Οτθοκ, οὐ δδοῦ Ῥᾶρό, δοοογάϊΐηρ ἴο 
186 οαὐϊοη ῥγίηιοὰ δὲ [86 γαδιίοδῃ Ὁγοββ δί Βόπιο, ἰὼ 1692, ἢ (86 τοαυ δ᾽ ̓6 οΟγΓος ΟΠ ἔγοπὶ 
16 Βοιηδῃ “Ιηἄοχ Οοττοοίοτ δ, ἘΘίογοηςοβ ἴο ΡΑΓΔ]]6] τί, ἐπ ΔΙῸ δα ἀοὰ ἴῃ (Π6 ποῖοϑβ, 
τοχοῖμον τὶ ἢ (86 ναγίου δ τοδάϊη ρα ἔγοτι [Π6 οἀϊτῖοη5 οὗ ἴΠ6 1,διη γαϊρσαῖα ῥσίπιοὰ δἱ {86 βδῃ}θ 
ῬΓΟΑΒ ἰπ ἴΠ6 γϑδσα 1690, 1692, 1698, δπὰ 1698. 
ΤΠ ΟΥΏΑΥΥ αἰνϊδίοδα οὐὗὁἨ οἰδρίοσβ δηὰ ὑΈΓΒῸ8 ασὸ τείδϊηδά ; Ὀυἱΐ [ΠΕΣΘ 8.6 ΠΟ δΒΌΠΙ ΠῚΔΓ6Β ΟΥὉ 

1ΔὉ165 οὗ οοπϊοηΐα. Τδ6 οὐ 4] οχοουίοη οὗὨ {18 ΠΟΔΕΥ ῥγιπ θὰ δἀϊιίοη 848 ποῖ γεςεϊν δὰ ἀπ 
διϊοηίίοη. “ Βοδίάθα ἴΠ6 ΟΥ̓ΤΟΥΒ ἱπ δοσοητυδήοη, τ Ἀἰσἢ Δ͵ΙΘ ὙΘΥΥ͂ ὨΌΙΠΘΤΟΌΔ, ἰΠμΠ6 ΓΘ ΓΘ ΠΙΒΠΥ͂ 
ΟΥ̓ ΒΟΣΆ ΒΟΓΥ]ΟΙΥ ὑγδηδβοσί σοἢ ἔγοπι ταὶ Β ἄτϑι οαἀϊ οι, τὶς ἢ Πᾶνα βίποθ Ὀ66η οοττροίθα ; δά 
ποῖ 8 ἴδον ἱγρορταρῆ αὶ πη βία κα οὐ ἴμ6 Οοπιρὶ υαὐθηδίδη ῬοΪυρ]οιΣ ἀγὸ ϑηυπιογαί θὰ μθγῸ 88 
ὙΑΙΪΟΌΔ τοδάσηρ8." (ΒιὈ]ςαὶ ΒΟΘΡΟΣΙΟΥΣΥ, γ0]. ν. ἢ. 187. Ῥηϊποοίοη, Νδνν ΦΌΣΒΟΥ, 1829.) 

δ]. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυι Τοβίδιλθηΐαμι. Ασοράππί Ῥαγα οἷα 5. δοτῖρ- 
ἔυγα Ιω068, ποοηοὴ οῖυθ Οδριτυΐοταπι Νοίδίιο, οὐ μλθοπθθ Εἰ αβ6 Ὁ]. Οχοηὶὶ, 6 
Τγροργάρθθο ΟἸδγοπαοῃΐβηο, 1828 ; Εαἰῖο αἰΐοσγα, 1880 ; του] ] 8π|0. 

Εογν τοΐδ νογΎ οοτητηοάϊουδ οὐϊιίοῃ οὗ (ἢ 6 ατοοὶς Τοβίδπιθηΐϊ, ᾿υπίογ ὈΪΌ] ςΑ] δι θη 8 (ΠΥ 080 
Ὧ86 ἰΐ 18 Ἔδρθοΐδι]ν ἀεδίρτιοα.) δύο ἱπάθοίβά ἴο {π6 ΒΕἰρμι ἕξ ν. ΟἸδ1]65 σου, Ὁ. Ὁ. Βίδορ 
οἵ Οχίοσά. Τδθ ἀπὸ Οὔ ἰ8 88 (Ὁ]]ΟῪ8 : -- 
Το ἱαχῖ, τ Ὡ οὶ ἰδ (μι οὗ Ὦτ. Μ]|]], 8 ἰκέδός π᾿ ραγαρσταρῆβ, τὴ} 1Π6 ἀἰνί βίο ἱπίο βοοϊίοῃβ 

[ὑπ ρεκετα] ) διὰ ἴῃ ρυποιπαιίου οὗ Φοῆδη ΑἸδοτὶ Ἰδδηρεῖ: [86 παπιθοτβ οἵ 186 σδαρίοιβ δπὰ 
ΨΕΓΘ68 ἃτζο ῥἰδορὰ ἱπ ἰΠ6 πιαγρὶπ οη (86 ἰοι οὗ 6ἐδοῖὶ Ῥαᾶρο, ἱπ ΜΔΐςἢ ἃγὸ ἱπβογίϑα (86 πεφαλαμα ΟΥ̓ 
οδδρίογ ἑοαπὰ ἰῃ δηοίθῃϊ τηδηυβογρί8, οὗὐἠἨ ὙΒΙΟΝ δὴ δοοουπί ἰδ χίνθη δῦονϑ, ρρ. 80, 8]. 
ΤΏοδ6 δύο ῥγίπίθα ἥγοτῃ Κα ὐδίοσ δ θα οι οὗὁἨ ἴΐ:6 ατϑοῖκ Τοβιδιηθηῖ, ἴοσ [1:0 Θοηνϑπίρηςθ οὗἁὨ {Π056 
ὙΠῸ ΤΠΔΥ ὙΪΠΔῺ ἰο οοηδυϊξ τηδηυδοσίρίβ ἔοτ ρδγί σ]ΔΥ Ῥϑδδαροϑ οὗ ἴ89 Νον Τοδίαπιοπί. 1 
πο οἵοῦ σηδσαχίῃ {Π6Γ0 ἃσὸ ῥχίηιοὰ δοῖϑοῖ Ὀὰὲ Εἰ σὮΪΥ να] δΌ]9 ῬΔΓΆ}16] Εοίδγθηοθϑ ἴο βογίρίαγο, 
δεοοογάϊηρς ἴο {80 οἀϊκίοη οἵ Οουτοῦ 68 (οΥ Οὐυτοθὶ]δυ8). ΤῈῸ Ερίδι]6 ἴο Οδγρίδπυδ δηὰ (86 
ΟΔΠΟΠ8 οἱ Εὐδοῦϊαβ (οὗ ὙΠ ἢ δὴ δοοουῃξ ἰ8 ρίνθῃ, ἣν Ὁ, 81.) ἀτὸ ρὑγοβχοί, ἕο (19 ῬΠΤΤΟΣΣ οὗ 
ΘΩΔΌ ΠΩ ΔΗΩΥ͂ ΟΠ6 ὙΠῸ ΤΙΔῪ ὍΘ 80 ἀϊδροδοά, [0 οοΙΏΡΣΪ6 ἴῸΓ Εἰ πιδ6}7 6 ΒΑΓΤΔΟΩΥ͂ οὗ π6 ἔουΣ (ὑοδρο]δ. 

δῶ. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂. Νονυ) Τοϑίδιπθηΐαπι Οτοοὺ, βοουπάτππχ Θ᾿ ΓΙ ΟΠ 685 
ἘΠ ΚΠΝΙΣΑΙ Θχργοϑδϑυσα ; οτὰ Ατίς Μοπίβδηϊ [ηἰογργοϊδίίομς 1μδμα. Οὐγδηΐθ 
ΔΡΌΪΟ Ομ τί δίϊαπο ᾿Ευτϑοη. [1,|ρ81:, 1828. ϑὅνο. 
Α πεδὲ ταρτίπὶ οὔ 86 Οτϑοῖ ἰοχὲ, δῆϊοσ (μδὲ οὔ Ὦγσ. Επαρρϑ᾿β οὐ εἶοδὶ οάἀϊοηβ, πεῖ ἢ [86 [δύῃ 

σψογβίοη οὐὗἔἁἩ Ατὴδβ Μοηίδημδ, νυ σι ἔγοπι 18 ζοΏΘΓΑ] δά ΟΠ ἰδ ποὶϊὰ ἱῃ δἰ οδεϊπιδιίοη ὈΥ̓͂ ῬΡτο- 
τοδβίδπίδ δῃὰ ἘΒοιηδηΐδίβι ΤῊ ατϑοκ ἰοχὶ δηὶ 86 1, δίῃ ὑγαηδ] ἰΐοῃ ἃσὸ ῥγίπίθὰ ἱῃ οΟἸ ἈΠ. Π8 ἢ 
ὁδοἢ ρᾶρε: ἴδ ΟΥάἑΠΑΓῚ αἰν δίοη8 οὗὨ σδρίουβ πὰ ΥΌΓΒ68 τὸ γοίδἰ ποὰ, 

ὅδ. Νονυπι Τοδίδιηθηΐυπι ατβοὰ. Ι,οπάϊηϊ, ἱπιροηβ8:8 (, Ῥιοκοσίηρ, 1828, 48πιο. 
ΤῊ ΐδ ἴδ ἔΠ6 ἦτοι ατοοῖ Τοδίδπιοης ρῥγίηϊοὰ ἴη Ἐπρίαπὰ τὶς ἀϊατηοηά ἴνρα; δπὰ ἐξ 'β αἷδο 186 

δΙΉΔΙ]οϑὲ ἰῃ ροϊηὶ οὗὨ 26 ὑνβίο ἢ μ48 δυὐϑγ ὕδθῃ ργίπίθὰ, Ὅὴ6 τηδίγίοοδ, ἔγουι γπῖοΒ [86 ΕΥ̓ΡΟὄΒ 
ὝΕΥΟ οὐϑί, υγοῖ ουΐ Ὁ Μτ. Οδείοη. ΤΠ ἰοχὶ 18 βίδιοὰ ἰο ὕ6 οορίοὰ Ἔχδοῖν ἤγοτι [86 Ε]ἸΖΟΥῚΣ 
οὐϊου οἵ 1624 ; δηὰ, ἱπ ογάογ ἴο δβῆϑυσθ {πὸ ρτοδίοσ σουτοοῖ 688, ΘΟΥ̓ΘΤΥ Ῥγοοῦ βιιϑοῖ νγϑϑ οὐἱ εἰσιν 
δχδτηΐποὰ ἙΙΟΗΥ {π|68, ὙΠΟΓΟ ἰδ ἃ ἐγοηίἰβρίοθοθ, δηστανθά 0 δὲθ6], σοργοδϑηϊίῃς 86 1,88ὲ 
ϑδαρρεῦ, δἴδοσ (πὸ οοἰουγαϊοα ρῥἱοίαχο ὈΥ ᾿βοπδσὰο ἀδ Ὑἱηςΐ. 

δά. Ἢ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυπὶ Τοβίδιηοηΐυπι δὰ ΕἸΧοτΆρΙαν Μ|)}Δπ πὶ, οὰπ 
οῃρθηἀδιϊοηῖθυ8β οἱ Ἰοοἰοπίθυ.9 (τ᾽ βΌδοίῖ, Ῥσεβοῖ ρα! νοοϊθυβ ΘἸΠρυοἷθ, τοιαῦθ 
οπχπΐτλ γοσαπιὶ αἰ βΠοἸ]ΠἸογαπι, ἴα Ἰοοΐβ βογρίασεθ ραγα}]6 18: δβίπαϊο δὲ ἰϑΌοσθ 
αυλεῖτι! ΟΒΕΕΝΥΊΕΙ". [,οπαϊηϊ, 1829. 48πιο. 

ΤΏς Οτθοκ ἰοχὶ οὗ {π|8 Ὀσδα Ἢ} ἐχθουϊοα ροςκεῖ-οἀϊξίοη οὗὨ 116 Νονν Ταβίδιιθηϊ ἰδ ὑσηϊθὰ 
αἴτεον τ. Μ|1᾽8 οἀϊείοη (Νο. 11. ρ. 688. φωργὰ) π᾿ σοἸαπηη8, απὰ τ (Π6 δῦ] ἀν δίοηθ οὗ 
σμδρίογβ πη γοῦβοδ. ΤῈ6 ἘΡΤΗΝΑ ἢ δπιοπάδιίοῃϑ απὰ ναγίουβ γοδάϊηρα ἱποϊαάθ [π6 ῥγίποῖρδὶ οὗ 
ἴδ ἴῃ Οὐ δΌδο ΝΒ οἀϊίοη οὗἨ 1806 (Νο. 88. Ρ. 694. σιῳγὰ). ΤΏ 686 οππθηἀ δι !οη8 δηὰ 8, 
ἰοροίδοῦ τῖῖἢ [π6 ΤΠ ΘΠ Οὗ 186 πιοτὸ αἰ δίς ]Σ ποτγάβ, δπὰ ἃ δοϊθοϊίοη οὐὨ γϑδ! ]ν ραγα οἱ ρᾶβϑαροδ, 
ἌΓ 81} οἰθασν Ἔχ ἰ ὑθά ἱπ ἃ ΘΟ] πη ἰπ {Π|6 σοηῖγο οὐἨ δϑοὴ ρᾶβο. ϑοδ οὗ ἀὐεβθδο᾽ 8 νάγιουθ 
τοδϊη κε 5 οου] ἠοῖ ὃ6 ἰηϑογίοα ἴῃ (μ6 ΟΘὨΓΓΑΙ οΟἸ πη ἃγο ρεϊμιθὰ ἴῃ δὴ ρροηάϊχ. Ὑὅπο ῃοδὶ 
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ταϊηἰδίαγο ΠΊ808, --- 0η6 οὗ ῬΑ] οϑεϊπο, δὰ δηοίβον 1Παδί ταις 5... Ῥδυ]}᾽ 5 Τταν εἶθ, ---- ἔποτθαϑο (ὃ σ 
αν οὗὨ (18 νΘΓΥ »ογίαδίε τλληυδὶ οἀϊιίοη οὗὁἨ [86 τγροκ Τοϑιδπιθηΐ ; 88 ἃ ςοπιρδηίοῃ ἤο νει ὶςῖι, 
Μτν. ἀγθοπῆρ ἃ μι] 8μ6ά, ἰπ 1839,“ ὙΠ Ῥοϊντηϊοτίδη [οχίοοη (0 [π6 Νὸν Τοβίαπιοπε,᾽" αἴϑὸ ἴῃ 
4ϑιηιο. “ ΕἸορδποα δηα δοοΏΓδΟΥ οὗ ΕΥ̓ΠΟΒΤΕΒΊΡΑΙ ἀχοϑουζίἊοῃ, ἀπά ἴΠ6 οΧίγοιηο 5π|811η6ε5 οὗ {86 
ψοϊαπια, ἡ ἢ γοηάοτβ ἰ 4 συγ οπἰ ἔν, ἀτὸ αἱ (Π|6 Ἰοα8ὶ οὗὨ 118 τοσοπιτηθη ἀδίΐοπβι, Το πσοσκ ἄοεα 
116 ἰρσοδβι ΒοπουὺΓ ἴο ἴΠ6 οἀϊοΥ᾿β πο} 1γ, οοπιροίθηϊ ἸΘΑΥΏ 9, 8π4 δουπὰ Ἰπάσηηοης.᾽" (Εεϊδεῦς 
Βόνίον, Εδυγιαγν, 1882, τοί. Υἱῖ ῥ. 100. 

δδ. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚῊ, 8ῖνα Νονυπὶ Ταοβίδιηοπίαπθβ Οτροὸς οἱ 5} οἰ τὰ 
ϑοϊθοιῖο οορίοβα ]μοοἰϊοηαπι Νὶ αὐἰδηϊυπι Επιοηἀαϊοηυμαμθ αὐ σ Ὀδο ἢ μγεεῖρυ- 
ΒΓΌΠ, ΠΘΟΠΟΠ αυδιρ] στ πλθῈ ὕοο68 ΕΠ]ρύϊοεθ : δοσυγδηῖα ὐἤοίπιο θυνοαν. ἰπ- 
Ὀυτγρὶ, 1880. 12ιηο. 

Α ρτοδῦν ἱπιρτονοὰ οἀϊίΐοπ οὐὨ 6 ατοοῖκ Τοβίδιηθηΐ ἢγαὶ μα] ϑηοὰ δἱ ἘΠ υΓΡ ἢ ἷπ 1811] 
ὃν Μν. Αάδπι )ῚΟΚΊΝΒΟΝ, τυ ἢ ἃ 5π|ώ}} βοϊθοϊίοη οἵ νϑγοιβ σοϑ ηρ5, ἴ0Γ ἴῃ 6 186 οὗ 186 δαπῖοῦ 
αἶδβϑθϑ π᾿ ϑοίοοὶβ ἴζ ᾿γὰ8 βίογοοίγροά ἱπ 1817, δπὰ νγᾶβ δι υβθα ΠΟ ΠΕΙΥ οὗἴϊεη τοργίηιθά, Τῆς 
(οχὶ ἰ8, ΤΣ ([Π6 πιοϑὲ ρᾶχί, δαὶ οὗἩ Ὦγ. ΜΙ}: δὲ {86 ἴοοϊ οὗ ἴδ6 ῥλξεε ἃΤῸ ργϊπίοα [πὸ Ρ.Π- 
αἶρα] 6] ριἰο8] πογά8, ςο]οειοά ἔγοπι {16 ρι ] σαϊοπ8 οἵ Βοδβ, 1μοίϑηογ, δῃά οἰμβεῦ δταϊωφως 
οὐ ἶο8. [Ιπ {Π|ὸ ἰοχί 411 ἴῃ0 νογάδ δηὰ ραβϑᾶρθδ, δδο  αἰοὶν τοὐοοϊοά ὃν ΑΥΕΒΌΔΟΝ 85 δρυγίουκ, 
Δ΄6 ροϊηίδὰ ουξ ὃν ἱποϊοβίπρ {πλ6πὶ τ μη Ὀτδοκοίδ, ΤῊ οἀϊΐον (δτ. Ῥυποδη) δ85 δῃηπεχοὰ ἃ 
ςορίουϑ βοϊθοϊίοη οὗ [86 πιοβῖ ἱπηροτίδπι οὔ τ ϑΌδο 8 ναγίουβ γεδάϊπρβ διὰ διηδηἀδιίίοηβ, τ πο Β 
ΒΡΡΟΔΓ89 ἴο ᾶνο ὕθοη πιδὰθ ΜΠ} σγθαΐὶ σατο. Το ἐγροβύαρ θοαὶ οχθουίοη 18 νΈΓῪ Ὡθδῖ. 

ὅθ. Νονυπι Ταβίαπιοπίαμλ ατθοὰ. Τοχίαμη δὰ βάδην Τοϑίαπι Οὐ σογαλ τὸ- 
σρηϑυϊῖ, ϑοὑϊοπιη ΕΠ} 1α8 800) θεῖ, 6 ἀτωοὶβ Οοάϊοῖθυ8β Μαηυβογριβ 4υϊ τ 
Ἑυτορῶ οἵ Αβίᾳ 1δ10]] οὐ μθοῖβ σθρασϊ απτ [δα ομληίθιι8, 6 Ὗ ογβίοπὶ θὰ8 Απίαυ!β, 
Οὐπο 18, ϑληςῦ8 ῬΑΙΓΙ 8. οὐ Βογιρίογι θυ8 Εἰσο  οϑἰαβίϊοῖβ αἱ υδοῦπαιθ, γοὶ ἤγιο 
γν6] ἰἰογιπλ ΠΟ] 14{18, Οορία8 Οὐ ἰσαβ δααϊαϊ, δίαυσα Οοηάλοήθαθ πόγυπὶ Τοϑίίυσε 
Οὐσογυπι, Ηϑιογίαπια 8 Τοχυῦϑ Νονὶ Τοβίδιηθῃῖῖ ἴῃ ῬγοΪ  σουλθηΐβ [5108 Ἔχροπυὶέ, 
Ῥγβίογοδ ϑυπαχδσία Οοάϊουτῃ ΒΑΓ βίη βίαπὶ ΟΥΡῚ5 ΟΧ βου θοηαδ ουγανὶ Ὠγ. ὅ. Μαγιίηυ 
Αὐυρυδίπιυβ ΒοηοιΖ. [ω]|ρ818.. 1880---86. 2 νο]β. 4ιο. 

ΤῊδ ργοοθάϊηρ σορίουβ ὑΣ{16- ρᾶρσο οἵ [18 γοσκ ν01}] ΠΟΙΟΥ͂ ἰο {πΠ6 Γοδᾶον δὴ ἰάθδ οἵ {πὸ Ρ" 
αἰορίοὰ Ὀγ (86 ἰοατιοα οἀϊίοτ, τ. δ. Μ, Α. δέδοϊΖ, νῃοὸ ἀονοίοα ἐισείσε γϑαγβ ΟΥ̓ ᾿Ἰπμοοββϑηῖ [8 
ῬΓΟνΊΟΌΒΙΥ ἴο 86 μγτπρς οὗ δἰ ἀγάμπουϑ νοῖκ. [Ἃ ὑγάεγ ἰο οὐταΐῃ πιδίθγι δ, Ἀ6 νἱϑ θὰ πα 
κου 86 ἸὈτΑτ65 οὗ Ραγὶβ, Υἱθηηα, ᾿δηὐοηυΐ, δίαη!ϊςο!,, [λογ] η, Ἵ τὸνοβ, πάοῃ, ἀομονα, Ταπη, 
Ἴογοπορ, γοηΐςα, Ῥαγηῖα, ἤοτμο, Ναρίθϑ, οὗ ἴ6 Οτοοῖὶς Μοπαϑίογιεβ δ δογιβδίοιῃ, οὗ δὲ. βδῦδ, 

δηὰ [80 1816 οἵ Ραΐπη08 ; δηὰ οοἰϊδίοι, Εἰ ΠῸΡ ΨΥ ΠΟῪ οὐ ἐπ μϑγῖ, 4}} [η6 τηδηυβογρίδ οὗ 6 Νὸ τ 
᾿Γοϑίδπμθηΐ πο ατὸ ἐο ὕὉ6 οαπὰ ἴῃ 86 ἸΙὈταγίθ8 }ιι8ῖ Θηαχηογαιθὰ (Ἰπ ἀτοοκ, 1 δ, Αγαθὶς, ἄς.), 
ἐοι ραγίης; ἱμ6πὶ Στ {116 ἰοχὶ οὗ Οτβῦδο ἢ. Ηδ αἶδοὸ ργοίξεβθβ ἴο αν δχδιγλίῃθα δηοῖν υγοϑβς οἵ 
6 δηοίθηξ ψΟΓβίοΒ, ἃ8 Ὑ611] 88 (6 ρᾶ554ρ68 εἰ[οἀ ἰγοῦλ [Π6 Νο ῖν 6δίδιποηϊ ἴῃ {Π6 ἩΤΣρ οὗ 
1116 Εδίμοτϑ οὐ ἴη6 Οἰ τ ϑείδῃ ΟΒυτοῖ, δηὰ οὗ βυσοθοίϊηρ θες ἐδ αβιϊοαὶ δας μοῦβ, πὰ 1 [8Π6 δεῖ οὗ 
ἐοπης δ. [Ιη δαάϊ οι ἴἰο 4}} νἸυϊο ἢ βοιγοθϑ, Β6 Ὧδ5 ἀνθ ἈΣιηδοὶ ἢ οὗἨ 86 ῥγηϊοὰ ςοἸ]διίοιδ οὗ 
ῬΓδοράϊηρ οὐ δ! ϑαϊύοτβ οὗ [6 ατεοῖ Τοβίδηηοηΐ. 

γοἹ. 1. οςοηδίηβ 86 Ῥτοϊοσοπιθηδ ἀπά 186 ἴουιγ σοϑροῖ8β. ΤῊ ῬΓΟΪΘροπθηα, π ΐο 411 ΟἿ 6 
δπυπάγοα δια ΒΟΥ ΠΥ -νο Ῥαρῖ68, ΘΟΠΊΡ 80 ἃ οὔ (1681 Ὠἰβίοτυ οὗ [86 Τοχὶ οὗἔἩ [86 Νενν Τοδίδιηεπί, 
Κορ ΠΟΥ ἢ ἃ σορίουϑ ΠΙΒΌΟΥΥ δῃά οὐ 1108] οϑιϊπηδὶθ οὗ 411 [16 8ϑοιγοθβ οὗ νϑγίουϑ γσοδάϊΐηρβ οοῦ- 
δι οἀ Ὁγν ῬΓοίδαϑου ες; ]Ζ, αἰ δι ϊ συ ϑῃίηρ [86 ΜΙ59. ςο] αϊοά ΟΥ̓ ΟΙΘΓΒ ἔγοτι {1096 Ὑχ ἷ ἢ ὯΘ 
μιδὰ Πἰπι86 1 ςοἰἸαϊοα ἴον 1π6 γα 1116, ΟἸἾΒΟΡ ΠΟΥ ΟΥ ἱπ ραγέ, Τθρδο 55. ἴοστοῃ 8 ἰοἱδὶ οἵ 
β'χ ᾿παηςἰγοὰ δηὰ βοενθηϊγ-ἴουγ; οὗἨ Ὑϊο ἢ πυσπηῦοῦ {γα πυπάτοα ἀπά οΥίυ -ἴγθθ στο Το δἰ οὰ 
Ὁγ 8 ργϑι θοθββοῦβ ἰῃ [Π18 ἀσρασίτηθηί οὗὨ ββοσοὰ Ἰἐζογαίυτζο, ---- 286 οὗ τ δγίουβ ροτίϊουβ οὗ (6 ΝΟῊ 
Ἰοαίαπιθηΐ, δπὰ δ7 ον δηρο 186 γ 8. ΟΥ 10850η- ὈΟΟΚΒ οχίταςϊοα ἔγοπι ἐπ6 ἴουγ οκροὶα; δηὰ ἴἰἰτοα 
μυπγεὰ δηὰ (γί τος ὝΟΓα [0Γ {π6 γϑι {ΐπ|6 οοΟ]]ἰοαὰ Ὁγ τ, ϑοδοὶζ Εἰπηβοὶ, νἱΖ. 210 ΜΆ5. οὗ 
τί οὗ 86 ΝοῪ Τεβίαιηοηϊ, δπὰ 121 ὀνδημο βίοσία. ΟΥἨ 16 ΓΏΘΟΥΙΥ οὗ τοοθπϑίοη δ υρίοθα ὉΥ 
Γ. ὅ. πη Βἷ8 Ῥτοϊοβοπιλθιδ, δπᾶ ἴῃ ἷ8 ΒΙὈ]οο- τ εἶσι] Ττανοὶδ, δηὰ οὗἩ 1.1.6 Ὄπηὸ ο185868 οἱ ᾿ϑῖγα- 

χηθηΐβ οἵ ἀοου θη 8 0 Ἡ ΒΙΟἢ Ὧθ τοίδγδ 4}} [Π6 Μ55. οὗ (6 Νοὸνν Τοϑίατηθηϊ, δὴ δοοουηΐϊ 5 σίνθῃ 
δῦονα, ΡΡ. 94---τ[:08. Το Π6 Ῥτο]οροπηθηδ βυςοθοά {86 ἔσαν ἀοδροῖδ, νυ ἱοἢ 8}1 οΓ Βυπαάτοα δηά 
ΔέιΣ-ἴνο ρᾶρθ8, βορδγαίοὶν πυπιυογοά. ὙΠῸ ἰοχί, τὶς 18 ΚΘΏΘΓΔΙῪ {μ8ὲ οΔ|160ὦ 18Ὸ ἐεχέως 
γεσερίειδ, ἰδ ἡπαϊοίοιδὶν ῥσγίηϊθὰ ἴῃ ραγασγαρῃδ, ΥΣ}} (6 πυπΊΌ ΓΒ οὗὨ οπαρίογθ δηὰ νϑῦβοβ ρ]δορά 
ἐπ 1110 8146 τῃδΥρίη : ηυΐἱ 8 ννοτὰ 18 ῃγοίοβοαν δἰ ογοὰ πὶϊπουΐ [86 δαρρογί οΥ [Π6 πιοδί ἀδοίβίνο [685- 
{πο ἢ 168. 1} [Π16 ἱΠ ΠΟΥ τϑΥρίῃ ὑδὶονν (π6 ἰοχί ἃγὸ ρἰδορὰ [86 πνεῖ οἵ το ρ 8, 85. τ. ὅς 0 }2 
(ογπ18 ἴπθῖι ; {παῖ 18 [Π6 σἜΠΟΓΔΙ Γεδαΐη δ ἴοαπαὰ ἴῃ ἴδ ἔννο ζτοδὲ οἰδϑθθθ οὗ πιδηυϑογίρίδ, Υἱζ. 
1.86 (Ομ δίδη Ππορο ἴδῃ, δὰ ἰδ6 ΑἸοχδπάσίηθ: δὰ ὈθΏθαί {π656, ἰῃ ἴπ6 ἸονΤΟΥ πηδυχζίη, τὸ 
βῖνοπ [16 πιοσο ἀεἰαι θα βρθοϊ βοβΌοΠ8, νν δίς ἀγθ ὙΘΓΥ͂ ΟἸ ΘΓ δηα σοπηπλούϊουβὶΥ ἀϊδροποὰ ἰῃ 
ἵν οΟἸΠλη5, ἀηὰ ἴῃ (86 ΟΠ] νης; ογάογ: υἱζ. 1. Μδηυδοῦρίδ οὗ [86 σγϑδῖθαὶ δπιαυ θοῦ, τ μοὶ 
ΓΟ ὙΥΣΓΘη ἷπ ποδὶ ΟΥ οΔρΙ(8] οἰ 6 ΓΒ, --- [8686 ἀγὸ ἀρδὶ χηδίοα ΌΥ [86 Ἰοζίογ οὗ ἰὸ δἱρδδροεῖ, 
ἔγτοιῃ) Α (ὁ Ζ, δῃὰ ὈγῪ 186 ὕνο ἀσϑεὶς Ἰθίίθγβ Γ δηὰ δ; 2. Μδηυβογρίβ σι ἱπ ουγδίνο οἵ 
ΟΥΙΑΤΥ τρεῖς σπαγδοΐοτ;; 8. Ενδη μοὶ ἰδἰογία ([6 τοίογθηοοβ ἴο ἐ8:686 ἔννο οἰδβθοδ οὔ πιδῆς- 
δογὶρί8 γα ὈΥ Αγδὺὶς ἤρμιγοβϑ); 4. 116 τοδαΐϊῃρ8 ἤουπὰ ἴῃ [86 βονογαὶ δηοίομς νουβίοῃβ; δπίὴ, 
δ. 8 αποϊδίίοῃβ Ἰοπῃὰ 1π (86 τί ἰπρα οὗἨ (Π8 ΕΔΊΠΕΙΒ δπὰ οἱ μοῦ Θοο  οϑἰδβοῖσα] δ ΠΟΥ πὰ ἴῃ 
Π0 ἀοῖβ οὗ σου 6118. 

γο]. 11. εουίδίηδ ἐπ ἰοχί οὗ (δ Αοἰδ οὗ ἴπΠ6 Δροβί]οβ, (ῃς Ερί81168, ἀπὰ {1:6 Αρούαίυρϑβα, υνυλτὶι 
{πὸ ναγοὺβ τοδάϊη σα, ΜΒ ἢ ἀγα αἰβρίαγοιὶ ἴῃ {1|ὸ βαπιο ογίου 88 ἴῃ {πὸ ἢσβι νοΐϊαο. 1116 1 τὸ- 
Ἰεξοιμομδ οΟΙ ρτΊ86 ἂ ἀςιουμί οὗ ({|0 τπηϑιλιιϑογ! υἱ5 οὗὁἁὨ {Π᾿ 055 ὕὈοΟκ5, ΜΠ θίοΣ ςοΠ]αϊοῦ ὑν ὑγυνίοιϑ 
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Φὐιΐονβϑ, ΟΥ Ὁν δ᾽ ΠΙΔ6 ἢ; ἱποϊἀϊΐηρ' βοπιὸ δἀὐοπὰδ ἴο (86 Ῥγοϊοροπιθηῆδ οὔ εἶτ ἢγβί νυΐϊαπιο. Απ 
Δρμομαὶχ 18 Ἐν ΟΡ ΙΠ ΟΝ, νι δ οἷν ἰγοδΒ οἡ {{1|ὸ δ αἰ ἰοη8 ργεῆχοι! δπὰ δηποχϑὰ ἴο ἐμ τη δμιιβοτὶ μῖ93 
οὗ 1116 Αοἴβ δηὰ ᾿ὑρίβε 68; δηά 2. Οἱ {6 ϑνπαχαγίβ δηὶ Μϑηοϊορία ἔοιιπὰ ἴῃ (λ6 ται αϑουρίϑ οὗ 
16 Αςἰδ δῃηὰ Ερ 8.168. το Δ͵Ὸ Ὀγοβογνϑα δἱ Ῥασίβ. 

ΓΜῖ8 18. 1π6 πηοδῖ σορίόιι8 ογι εἰσαὶ δἀϊίοη οὗ 186 Οτθοῖς Τοβίδτηθηϊ, νυ ναγίουϑ τοδάϊη ρα, τ ]11ο]ὶ 
48 ΘΓ Ὀδθῃ ρυ Ὁ] 18ῃ6, 11 γγ͵ὸ8 ποῖ, μουγονοῦ, γος γοὰ ἱπ ΟΟγπΊδηΥ πὶ (Παὶ δἰζοπιίοη νν μίοῃ 
1ῖ οὐϊαϊποὰ ἐπ ΕρΙ δῆ, [π τον ονγίπρ Ὀγ. ϑ.μ 012 8 ἸδΌουγβ, “ ΐ πιαδί ποῖ, ποσγοτοῦ, Ὀ6 δαρροβοά 
ὑπ ΔΩΥ Ἰᾶτχο ρογίίοη οὗ ὕποτῃ [ἰ. 6. (Π|6 οὐ εἶσαι! πηδίογία]8 ἢ 88 ὈΘ6Π ἙΑΓΟΙΓ]]ν ΘΟ ΧΑπιλδὶ ὑν 1818 
ἐπάοίαιϊαὈΐθ οαϊΐοῦ; νγὰ οὐρὴς ταῖμοῦ ἴο τυοηάοῦ {παὶ ἃ ῥγίνδίθ ἱπαϊνί 8] οουἹὰ ἀο0 80 πιυςῇ, 
πάη (0 ΤΩΓΠΙΓ δὲ ἴδ δἰ σης δηιὶ σΌΓΒΟΥΝ ΠιΘΠΠῸΓ ἴῃ Ψ ὨΙΟΝ [Π6 στοδὲ υυ]κ οὗὨ ἢΐ8 ἀσοιπιοπίβ 
[828 Ὀ66ῃ ἱπδροοϊοὰ." (ον. Ε᾿ 11. ϑογίνεπογ᾽β ΘρρΙ] πηδηῦ ἴο ἴη6 δυϊποτίβοα Επμ]} 18} Υ δγείοη οὗ 
ὑΠ6 Νονν Τεβίδπιοηϊ, Ὁ. "ἢ Ιη ρῃ.18---28., Μτ. δ 848 ρίνϑῃ 8 σΟΡΙΟΌΒ οἰ [ἰοἴλι οη Ὦγ. 5. ἢ 02 8 
ἸαθουΓθ, ἴο Ομ [Π0 Τοδοῦ ἰ8 ΠΟΟΟΘΒΑΣΙΪΥ τοΐογγοα. Ἐν αἷδὸ δῦονα, ΡΡ 132, 138.: [16 π|19- 
ῬΓΪΠΙΒ πὰ ἰπδοσιΓγαοΐο8 οὗὨ δβίδίθπιηθπι ἀοίγαοϊς σοπβί ἀΟΥΘΟΪΥ ἔγοπι {ἢ 6 ὅδ νυ σὰ πιΐριε παν Ὀθοη 
τηδὰθ οἵ {118 οἰ τἴομ οοπδίἀογοὰ 88. ἃ βίοιθιουβθ οὐἅἁ πηδίογα]8.} 18 νγᾶβ δηποιιιςοά {Ππᾶὶ Ὁ, 
5.μο}]2Ζ 88 Ῥτοραγίη μ᾽ ἃ ΠΟΥ οὐ οη οὗ ἔπε τεοὶς Τοβίαπιθηῖ, τ] 4 βοϊθοιοη οὗὅἁ [Π| ῥσίηοῖρδὶ 
ὙΑΤΙΟΌΒ ΣΟΙ, ἴο 6 Ρι Ὁ] δη θά ἰπ ὅϑνο., Δη υπάογίδκίης ργονοηϊοά ΟΥ̓ [6 ἀοδιὴ οὗ [Π6 δι ἴον. 

δ. Νονυπι Ταβίαπιοπίυμι ατεοὺ, πονᾶ Ὑ γβίοηθ [,δἰϊπᾶ ἀοπαίτμ, δὰ ορίϊπιαϑ 
ΤΟΟΘΏΒΙΟΠ6Β ΘΧΡΓΘβϑυτη, 86 [6618 Ὑ ἩΥ}18 ΠῳΘο.!]Ἱοπ Ὀὰ8 Ρογροίυοαμθ δἰ ρσυ]οναηι ᾿ἰὈτο- 
ΤΌΤ διρυμηθηΐο ᾿πδίσασίατῃ (Δ 1 1ᾷἃ 1{Π1. ῬΑᾺ] δὰ Οογπιμῖοβ Ερ8ῖ014), δἀϊαϊς Μ, 
Ἐτοά. Αὐσ. Αἀοϊὶρὶ, ΝΑΕΒΕ. [ω]ρβῖς, 1881. δνο. 

ἴῃ (26 διγδηχειποηΐ οἵ {6 ἀτθοῖκ ἰοχὶ οὗ (μϊ8 οαἀ ἴοη, Ὀγ. Νδοῦθ “ 85 σον [0] ονοὰ [ἢ 6 
ΤΕΥ 80} οὗ ΟτίεβΌδεἢ, σοΠϑ0} 1, ον Ἔν ον, (86 ἐγ ἰσαὶ ἸΔουΓΒ οἵ Ὀγτβ. ὅς μα} δὰ ϑοΠο]Ζ, δὰ 
ΔΥΔΙΠῸρ ΠῚ ΠΊ86]Γ οὐὗὁἨ ποῖ ἃ ἴϑνγ οἵ 11)6 διῃθπάμιίοηβ ργοροϑθᾷ ὈΥ Κπαρρθ, ϑοδβοῖξ, ναίογ, δὰ 
Τιτπᾶπη. Ηθ 85 4190 δυο ΠΥ σογτγοοϊθαά {Π|| ρυποίυδίίοη ἰΒτουχηοαῖ. [ἢ ἐγδηλίηρ πἷδ [,διΐῃ 
ψογβίοη, (86 οαΐοῦ δοκπον  άχεϑ ἢἷ8 οὐϊἐμαιἑοπβ ἴο {16 οτὶ εἰσαὶ δη χοροῖς] σοπηπιοπίδγί 5 
Δηὰ (τοδίΐβοβ οἵ ἀτγοιϊίυα, ΤΥ εἰδίοϊη, Νοοββεὶι, Κὶ εἰ], Ἐοβθητα θοῦ, Κυΐπδοὶ, Ῥβιΐπ5, Ροῖὶ, Βογροτγ, 
Ἡοϊητςἢβ, ΤΙ δ πη, Το] ας κ, ΝΥ πον, Βγοιβοπποίάον, Εσ Ζϑοῖθ, δηιὶ πηδηγ Οἰ ΠοΓβ, δηὰ Θϑρθοΐα!ν 
ἴο {πὸ 1,δίξη γϑγβίοπϑ οὗ Οδϑί}]}}1ο, Βοίςμαγά, ϑομοιῖ, ΤὨΔΙοπηδηπ, διὰ 9 δϑρὶ8β. Ηἱ8 νοτγαδίοῃ ἢ 
[{πογοΐυγο, 18. δῃ ϑοϊθοῖίο ὁη6: [[7 “18. δοσυγεηίο, ρμογβϑρίουουβ, δηά οοποῖβο; δηὰ ἰπουρῇ ἰΐ ῬΓΟ- 
ἰοηἀβ ποΐ ἴο οἰοβζδηςα οὗἉ 1,αἰἰηΐῖν, 11 18. πον] ογο ὈΔΓΌΔΓΟΙΒ οὐ ἀποοιῖῃ. ΤῈ ργίποίραί νᾶτιου 8 
τοδ ἱπρΒ ΟὨἿΥ 810 ρχίνοη, ἡ Ὡΐσ ἢ ἀτὸ Ὀε8ὲ ϑυρρογίοά Ὀν οΥἶΉ 81 (δϑεἸἰπηοηἶθ8; δὰ ἢ 6 ὈτίεΥ 8υπὶ- 
ΠΙΔ68 οἵ οομίοπίδβ πὶ {Π|ὸ ΒΟνΟΥΔ] Ομ δρίοσῃ ν1}} ὑ6 ἡου πα ἃ σοηνθηϊοπὶ δἱὰ ἰο {88 δίυάεηί. [Ιῃ 
σοὶ ΐης ἐἰοπὶ, Μ΄. ΝάΘθα [85 ζο]]ονγοά, δβοπιοιΐπγθϑ ΕΥ̓ Ζ5. 6, βοιῃθῖπηθδ ΚΏΒΡΡΟ, βοπμεί  π|68 
δ δορὶϑ, δουηθῦο5 ΕἸ ΏΒοστι, δῃὰ δοπγοιηιοβ Η τῷ, δοσογ ἱηρ, 88 06 ΟΥ̓ Οἴδιοῦ οὗ [Π686 οΥἰς8 8ρ- 

τοῦ ἴο μᾶνο ἰγθαῖθὰ [86 βεύϑσβὶ δυὺῦ)οςίβ 8 [ἢ 6 ἰοϑὲ δοουγᾶον. Τα {πἰγὰ Ερίβι]6 οὗ 
δὺ] ἰο (6 ΟΟΥ πιμΐδη 8, ν ἰσ ἢ 8. Βόγ σίνοη ἰὼ 1,86 Οσὑοζθ᾽ β [,Δἰη νογαίοη ἔγομλ (16 Ατιηθηΐδῃ 

ἐγαηβίαιίου οὗἨ πὸ Νονν Τοβίδπιθηΐ, ἰ8 σοη  οβδο Υ ΔΡΟΟΓΥΡΑΙ, δὰ οὗ ΠῸ 1.80 ἩΠΑίΘΨΟΣ ἴο [88 
ΒΙΌΙΟΑΙ διαάοηϊ.᾽" (Εοτγείση Ουδείοῦῖν Ἑονίον,, νοΐ. ΥὙἱἱ. Ρ. 497.) 

ὅδ. Νονυπὶ Τοβίαπιθπίυπχ ατεθοὰ, οχ σοοθηβίοηθ Οδσοὶ ΓΑΟΉΜΑΝΝΙ. ΒοσΟ] ηΐ, 
1821. Ἰ2ηο. 

ΤῊΘ οὐἱῖον οὗ (μΐ8 ἱπιργοβϑίοη οὗ [86 ατθοῖκ Τοϑίδιμλοηΐ δἰδίοβ (μδὶ Β6 δ88 ἐγαπιϑὰ ἰΐ ἀροη 19 
Ῥγποὶρ]ο8 ἀδνοίοροιὶ ἰὰ {πῃ π 8 δηὰ {Ππιῦτοϊ (8 “ ΤΑεοϊοσίφοῖε διμάϊεε πὰ γι λέν," 1880, 
Ὁ. 817-845. Ὦγ, [,Δο} ἸΔΠη ῥτγοίδϑϑοϑ (δι πα δ85 ἱῃ ὯΟ ἱπδίαποο [ὉΠ ον 816 οὐσῃ ἡπάστηρῃΐ, 

[κι πδὶ Β6 1188 τουϊογοὰ ἴπ6 ἰεχί δδὶϊ ψγὰ8 χϑοοϊνϑα Υ [9 Οτδηῖδὶ ΟΒυτγοὶ ἱπ (86 ὅγδὶ ἴουΣ 
οοηΐυτίο5; διὰ ἔαγίμοσ, αὶ ὙΠΟΓΟΥΟΥ 6 σουἱά, 6 888 χίνϑῃ 8 ργείδγεποθ ἴ0 ἴ8οϑῈ σγϑδάϊη 8 
ἩδΙΓἢ σου]ά Ὀ6 δαρροτγίοά ΌὈΥ [πΠ6 ςοπδεηϊ οἴ ἰδ [{4118Πη8 δηὰ Αἰγίοδηβ. ὙΥ̓Βογονοσ {ΠπΠ6Γ6 ν᾽ 88 8 
Αἰϑοσορϑηοῦ Ὀδίνθοη 84}1 ἴ86 δαϊμου1θβ, μ6 88 ἱπάϊοδϊθά ἐξ Ῥδγν ἴῃ Ὀγδοκοῖβ, ἀπὰ ραγίϊν ἰπ 
1116 οὐρὰ τὰν ΤῊΘ Αροβίο]ὶς Ερίδε]δβθ ὅτὸ γίνῃ ἰῃ δ ἀϊβδγοηὶ ογιὰοῦ ἔγοπι (Βαῖ τὶς ἢ ἰ58 ἑουηὰ ἴῃ 
ἜΥΘΓΥ οΟἰδοῦ οἀϊίοη. ΑἰἾΘΥ (86 Αςἰδ σοπ!8 {886 βϑύθῃ Οδί οὶῖς ἘΡρἰδὲ]68: {8656 ἃγὸ [Ὁ] ονγ6 1 ὮὉΥ 
ἴθοδ86 Ὑχἰζίεη ὃν 5:. Ῥϑα, 'ἰπ [λ6 10] ονείης ογάογ, νἱζ. Ἐοπιαπβ, 1 δὰ 2 Οουπἰμίδηδ, (δ᾽ τ Δη8, 
ἘΡδοδίαπβ, ὮΣΙ ρίαμβ, Οο]οδδίδηβ, 1 δπὰ 2 Τῇ θββϑα]οηΐδηβ, Ἠδῦγανβ, 1 δηὰ 2 Τιϊιποίμυ, Τί; 
8.16 Αροσδίγρβο (τπηϊηδίοβ (π6 νοϊαπιθ. Αἱ [86 οπὰ πόζα ἃτθ μα πώλῳ »Ῥαρφεε οοπίδιηὶπρ 186 
τεδάϊπρ οὗ ἴΠ6 Τεχίπβ Κδοερίαδ, μοι ᾿δοβιλδηπ δὰ τεὐοοϊθα ἤγοτι ἔμ ἰεχί. ΤὨο ἴγ}6 οἵ 
(δὲ6. εὐϊιίοι, τς ἢδ8 ὈΘΘΠ δανογαὶ {{π|68 σαργίηϊθαά, ἰ8 ΥΘΙΥ͂ πεῖ. ΤὨΐβ οἀϊ τοῦ 888 ὕθεῃ 
τοσοϊνοὰ ἴῃ (ἀογΔῺΥ ὙΠ ἢ πγαςὶ ἀθίδγθῃσοϑ. 

- δ9. Τοβίδιηοηἴαπι Νονὰπι τεῦ οἱ [,δἰϊμο Οδγοΐυ8 Τ᾿ΑΟΉΜΑΝΝϑ τϑοθηβυῖῇ. 
ῬΏΝΡρΡυΒ Βυϊπιαπηιβ, ΡΒ. Ε΄. ασος 1,θοἰοπΐ8Β Αὐοϊογὶίαἴοθβ, ἀρροβϑυϊι, σοι ϊηΐ, 
18429--00. 2. ἰυπιΐἷδ. ϑνο. 
Το ἰοχί οὗἩ [πὸ φῥσχϑοθάϊηρ οἀϊίοη, τὴ δοῖὴθ τον βϑίοη, ͵8 τερυη θὰ ἱπ {πἰ5, ἰο νοϊς ἢ (89 

ὍὌΌηρΟΥΙ Βυιπδηη 885 πὐὰοά 19 οί οἷο4] δαϊποτί 168. ἴον 116 νδγουδ γοδάϊηρβ. Ὅμθ ργεΐδοθ οἵ 
τλῆ ἰ8 ΟΠδταςίοσίϑοα ὉΥ εἰ Ὀἰτζα 685 οὗ ἰθπιροσ ἰονγαγάθ σοσίδίη Ἰοδσγηθὶ βἀϊΐοτϑ οὗ (μ6 Νον 

᾿εϑιδηηοηΐ, ἀπὰ 8180 ὑονταγιβ 18 γϑυίθυγοσδ ἰῃ Οογπηδην, κα ΠΙΟἢ ἷ8 Δηγππρ Ὀσπῖ ογοα ΔῸΪ6 ἴ0 
ιἷ8 ομαγα τἴοΓ 88 ἃ βοῦο]αγ οὕ 8 (τ βιίδη. ὙΠῸ ΟἸΪΥ πιδηυβογίρε δυϊμοτ ε8 οοπδι! το ἔογ {Π18 
εὐἀϊιίοι γα, --- Α. 16 οάοχ ΑἸοχδηάτγίπαδ; Β. 16 Οοάοχ γδείοδπα; Ο. Τ6 ὑοάοχ ἘΡΒτοπιὶ 
(ἃ γα! πιρϑοβὲ : [Π9 τγοδαάϊη 8 δ ἴμοβϑο οἵ ΥΥ εἰδίοίπ, Τὶ βο!διν ἀοΥ 8. ἔδο- δ π}}}8 δά 0 π ποῖ υεὶπς 
ΡαὈΠθμθὰ τγμβθη Υοὶ. 1. ἀρρθαγοὰ); 1). Τὸ ὑοάεχ Βοζϑ; Δ. 176 Οοάεχ ΟἸαγυϊμομίϑαυδ, οοι- 
ἰδϊπίηρ 5:. Ρδυ}᾽5 Ερίβϑι]6β1, Ε, 18 Οοάοχ [μαυάΐδηυϑ οὗ (π6 Αςἴ8; α. 186 (ούοχ Βυειπευϊδηιϑ 

1 Ιῃ 1880, ἱνοῖνθ γϑᾶτβ δείογε ᾿λμπιπδηη ρα Ἰδμθὰ (86 ἢγβέ νοϊαιπθ οὗ Ἰν8. βοοοπὰ οὐ ίοῃ, 
Ὁτ, β.}}012 δεδίχυδὰ Ἐμο Ἰοϊζοσ. δίίο (8 Οοάδχ ϑδπ δι] εμϑίβ. Οὐί εἰςαὶ διυμάθηϊβ Ν}}] ἀο πρὶ] 
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Ὀδιιε] Εταρτηθηῖβ οὗ 6 ἀοϑρεῖβ; Τ. ΤῊΘ 
Βαϊηπὶ Φο 5 αοβροὶ; δπηά, Ζ. Το Ῥα]ἑτη ρϑοθὶ Μαδηυβογίρί οὗ δι. Μδιίίμον 

Τῆο Οτοοῖς Τοχὶ ἰβ Ὀσίπἰθὰ ἴῃ ρΑγΑρταρΡἢ δ, Ὀοΐον νυ ΐϊοὶ δῖ νδείουδ σεϑαϊηρα, ἘΠῚ ἰδοῦ 
τοϑρϑοινο δυ Ποῦ 68; δῃὰ δὲ ἴμ6 ἕυοΐῖ οἵ δ Ῥ6ξο 6 100 1,Διη νογβίοη οὐ Φθγοῦμθ, οοταπιοηὶν 
ἱοστμοὰ {6 Ὑυϊραῖο, ᾿π ἃ ἰοχὶ νι ΐςὶ [ζδο ΒΔ Πὴ ἰοττηϑά ἴογ ῃἰπιβοίζ, ομ οΘῪ ἔγοτι ΕΟ δυϊιοοὶ 
1,διἰϊ τπγαπυβοσρί8β. ΤΏ ΟὨΪΥ ΕΔΊΠΟΥΒ ὙΟΠπὶ ἴ6 οἰϊ65 88 δι που 165 ἀγὸ ἰγϑηδουῦδ δηὰ Οτὶ 
διηοπρ ἴΠ0 ἀτθθ 8; δῃα, ἀπιοηρ {π6 [,Αἰ1η8, ΟΥργίδη, Βίβμορ οὗ σασγίμαρο, ΗΠ ]ΑγΥ οἵ Ροϊςώεπ, 
δά [οἰ οσ Βίϑῃορ οὗ Ὁαρ] αὶ: 4}} οὔ νβοῖ Ἰἰνοὰ δπὰ 'υγοῖθ Ὀθίοσγθ οὐ πῃ (Π6 ἐουτίδ Τεηίυτν, 
Ὀδῖον ποῖ ᾿ϑοπηαπη ἀ068 ποῖ οο6. ΤΠ ον. ΕΒ. Η. ϑοσίνθποσ ἣδν αίνθῃ δ ϑόνογε θυ απ 
εχ αι οἡ {15 οὐϊτίοη οὗ 86 Νανν Τοβίδηηθῃϊ ἱῃ νοὶ]. ἱ. Ὀρ. 28.---830. οὗἨ Ὦ:» “ϑυρρ!επιεηΐ ἰο τ᾿ 
δυςποτϑοὰ ΕΠ ρ 8} Ὑογβίοη οὔ ἔμ Νὸν Τοδίδπιοηϊ,᾽ ῥβκοονς ΤὨοΟΪυοῖκς {5 Ὀτγίοῖν οδαγες- 
τοτῖθο8 1,8. Ἀπ πὴ Β οαἀϊίοη : “ Ηἰϑ8 ἰδχί 8 ΟὨΪΥῪ ἃ γθρτοάδιυοζίοη οὗἩ [16 γοδάϊπρβ ἑουηὰ ἴῃ [8ὲ πναὶ 
δηϊίοηΐ πα πυϑογὶρίδ. [{ 18 πογοογο ποῖ δὲ 4]] βιιΐϊΐθιὶ τὸ ἴῃ86 .86 οὗ βέυάἀοηπία. [π οδηποὶ ὑε 
ο8}10ἀ ἃ οτἱεἰςαὶ οἀϊξίοη οὗἩ ἴῃ Νοὺ Ταοβίδπιεπί, Ὀπὺ ΟὨΪΥ ἃ ργεραγαϊίου ἔοσ δῇς δὴ δἀϊιίου." 
(ΤἈθοϊορίοδὶ Ἐπονοϊορεϊα δηὰ Μοιποάο]οργ, ἰγβηϑίαἰθα Ὁγ Ε. Α. Ῥάᾶτγκ, τῇ ΒΒ]: οίΒοολ ὅδαε 
δηὰ ΤὨΘο]ορίςαὶ Ἐονίθνν, νοὶ]. ἱ. Ρ. 864. Νονν Ὑοτῖ, 1824.) [Τὴὸ οἀϊξου τοΐϑσβ ἴο νι μδὲ ἐδ 
ὍΘΘῚ βδϊὰ αὔονο, ρρ. 184, 185δ., δΔηὰ 880 ἱπ πὶβ “ Ασοουπὶ οὔδο Ρυϊηίοα Τοχῖ,᾽" ὑρ. 91-- 1, 
85 σοηπίαϊπἰπρ 8 οϑἰἰπιδίθ οἵ 1,8 ΟΠ 8 πη 8 οὐ ΓΠἸΟἢ ὙΕΙΥ αἰδοτοηϊ ἔγοιαι ἐμαῖ μίνεπ δῦοτε, δὰ 
ἴῃ τ[06 βυῦ)οϊποὰ ποῖθϑ. [ΟΠ Π᾽8 ΟΘΏΒΟΙΒ ἔογροί (Πδΐ ἐλεν Το γὸ ““ Ὀἱείοε,᾽" διηά {86} ἀμί ποὶ 
ἱπίοστη {πθιθοῖ ν 68 88 ἰ0 Ὑὰδὶ [6 σϑδ!} }Ὺ Ῥεοροδαι ἢ 

60. Ἡ ΚΑΙΝΗ͂ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τὴ Νὲὸν Ταβίδιηθηῦ; πῖῖ} ΕἸΠρ 88} Νοῖοβ, Ογιμο, 
Ῥμ]]οϊοσίοαὶ, ἀπά Εχρίδηδίοσγ. [ΒΥ 86 ον. Ε. ὕαυρυ, Β. 0.1] Α Νὸν Ἑαϊδοι͵ 
Ιωοπάοῃ, 188]. 8 .νοΐβ. ὅγο. ᾿ 

ΤῊΘ ἕοττηον οἀϊξίοη οὗἉὨ ιπὲ6 ατοοῖς Τοδίδηγοηΐ ΒΡΡΡΆΤΟΣ ἰη 1826, αηὰἃ ἴῃ ἐπ ΐα πο οὐϊου (δ 
ψοΥὶς Ὁ ἘΤΑΟΥ͂ ἱπιργτονθᾶ. Τδὸ ἰοχί ἰθ8 ἰπαΐὶ οἵ ἰπ6 οαϊἷο ῥχίποαρβ, δὲ 186 ἐοοΐ οἵ προ 4Γὸ 
Ἔχ ἰδ: ἐοα {Π6 ρτϊποῖραὶ ναυίουβ τοδϊ ρ8; δὰ Ὀδΐονν [Π686 τὸ ρἰδοθὰ σορίουβ οσί εἰσὶ, ρὨ]οἱορίαι, 
διὰ οχρδηδίουυ ποίοβ, ἰῃ ΕΠ 8, βοϊοοἰοα τὶ ἢ σχτοδῖ οᾶγο ἔγτοπιὶ ΕΑ ρΠο  ι5, Κ γρίκο, Ῥαϊδιγες, 
ϑ Β]θϑπογ, Ἐοβθη τ ]]ογ, δηὰ οἴμοσ ἀἰβιϊπρυϊδηθὰ Τοτγοίχη οσίεἶςβ. Αὐτὰρ] 186 8.88 ταδάο αἵ 
Βίϑῃηορ Μιάα]οιοη᾿ Β Τγοαί86 οἡ ἴδ ἀοοίπε οὗἩὨ 1η6 ατοοῖς Ατίίςϊθ, δὶ δθδίγαςϊ οὗ ποῖ [5 ργὲν 
χοᾶ το ἴπ0 ἢτγβι νοϊαπιθ. Ὑογθδὶ οὐ ἰοΐίϑπλ 18 8180 ἰηϊγοδυοσοά, ἰοοΙ ΒΟΥ τὰ οὐϑεγνδίίουϑ οα 
[πὸ ἀτοοῖκ Ιἀΐοπι ἔγοπι ν χζογαα, οα ἰη6 ΕἸ ἢ ρ868 ἔγοτη Βοβ, δῃὰ οἡ ἴπ Ραγίϊς]ο5 ἔγοπι Ηοοζενθο. 
ΑΒ ἴδ ποῖθϑ οὔ ἴῃὸ ἀοβρεὶ οὗ 8ι. Μαίίμον ἃγὸ ζ}}} δπὰ οορίουκ, ἰμ6Σ6 ττὰἅἣβ 1088 προελβί( ἰὰ 
ΤΔΏΥ Π5(ΔΏΘΘΆ, ΘΘΡΘΟΙΔΙΠΥ πὶ [Π6 ΡΆΓΆ116] ρϑδβαροβ, ἴὉΥ (Π6 β8η16 ὀχ οη θα τποῦθ οὗ {]Ππδίγαθιοῦ ; 
μὲ ἃ ἔγόψιθηςξ τοίθγοποθ ἰ8 πηδάὰθ ἔγομλ οὔθ ἴὸ ἴδ οΟἴβοσ; δηὰ ἰδὺ8 {Π6 διυάδηϊ ἰδ ἱπάυορά (0 
οοηϑα! ἀπά το οοιρᾶτγα ἴπ6 συ μοΪ]α ὈΟΩῪ οὗὨ δῃποίδίίοῃϑ, δηὰ 8 ἔτ. Γ Δ ] α ἴο ἢχ πιογὰ ἀπγθ!ῦ 
οῃ ἰἷβ πιϊπὰ {Π6 τοϑι]ξ δηὰ ἔτι οἵ Ὠἰ8 ἱπά υϑίτΥ δηὰ γοϑϑᾶσοῦ. Ὑπὸ Δῖδρεβ οὗ διάερδ δάἀδρίοὰ ἴὸ 
[Πο ΘΌΕΡΗΙ Ηἰβίογυ δῃά οὗ [89 Ττανθὶβ οὗ (88 Αροβι]δβ (θοῖ} οορίοά ὉΨ νογταϊβδίου ἔτοπὶ ἰδ 
Μίαρβ 11 ϑ γαεὶηρ {Π|6 θαυ ογ θά εἰοηϑ οὗἁὨ [Βὲ8 ποτὶς), τ ατοοῖς δηὰ Ἐπ δ [πιίϑχ 68, οΟΠΏ11- 
Ὀπσίο ἰο ΘΠ Δης6 ἴδ6 Ὁ{}}} πὴ Ὸ|} οὗἁἨ [κὲ6 οαϊ(οη. 

61. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΛΙΑΘΗΚΗ. Τῆς ατροκ Τοϑίδτηθπὶ ; πὶ ἘΠρ ἢ Νοίεβ. ΒΓ 
{6 Βον. Εὰνασγὰ Βυκτον, ἢ... Οχίοσά, 1881. 2 νοΐβ. ϑνο. [ϑυβδοαυοηί οἷ" 
τἴοη"8 ἰὴ οπδ νοΐ. 8γο.] 
ΤΙ ἰοχέ οὗὅἁ Βίδβορ 1[,1ον ἀ 8 οάϊ(ἑοπ8, δππέρὰ αἱ Οχίοτά, ἴῃ 1898 δηὰ 1880, ἰ8 δἀορίοὰ ἰῃ (9 

οὐϊτίοη οὗἨἩ 186 ατοοῖ Τοϑίδιηθηξς. Τὸ αἰνίδίοπβ οὐὗὨἩ ομαρίθτβ δῃηὰ ψεῦβεβ αἀγθ (᾿σονπ ἱπίο (80 
τηδτρίη, ἴῃ τ οἢ [86 ρᾶΓ8116] τοίθγθηςθϑ οὔ ΟὉγοο δ ἀγὸ ρχϊπιθὰ δἴζογ ἃ ὙΘΥΥ οδγοῆιὶ! γουίεσῃ 
οὗ τπ6πὶ, ναοὶ οπδϑϊοά χ. Βαυτίοη (0 ἀδίδοϊ πυπιθγοῦδ οστοσβ. ΤΏοβα οοιτοςίοα πιλγρὶπαὶ 
ΓἀίοΓΟΠΟ68 ΔΓ ΨΕΤΥ 4] 080]6, ποῖ ΟἿΣ 85 ροϊπίίπα οαξ (88 ρΑγδ]]6] ρϑδϑαροβ ἐπ {Π6 ΤΌ0Γ Ουθρεῖϑ, 
Ὀὺπι ἷδὸ 85 ὩΘΏΓΥ βασίης 186 ἱπρογίίοῃ οὗὁἩ δ ποίϑ, ψγβθγθ ἃ αυοίδιίοη 18 τιδὰθ ἔγοπι ἴδε Οἱ 
Τοδίαπηοηΐ, ΠΟΙ ἀρ68. ποῖ γϑαυἶγθ ΘΗΥ͂ ἠατίμοσ {ΠΠϑἰταιϊίοη. Βοονν (π6 ἰοχὲ τὸ ρίδοοὰ (δ 
ποῖοβ, ὙΠ ἢ ((μ6 οάϊξος βίδι68) “ γὸ σδὶουἱαίοὰ ἕοσ 080 ῬδΊβοηβ ὙΠῸ ἃτο ποῖ γεδάϊπρ 188 
Οτοοκ Τοεϑιδπιθηὶ ἔογ (Π0 8τγβί {ἰπιθ, Ὀτιΐ 0 89 γϑῖ βανο 1{{{16 δοαυδίπίδηςοα νεπ {86 ἰδδουτβ οἵ 
ογ τοὶ οοπιπιθηίαίοτγβ. (νοΐ. ρ. 1.) ὙΠΟΥ δα ῬΑΓΕΥ οχρδηδίογυ δηὰ ρδ]οϊορίοαὶ, δηά 
ῬΆΓΟΕΥ οτἰ εἰο8] οα 186 νασίοιιδ τοδάϊηρϑ οοουστίης ἰπ 86 Νοὸ Τοδίδιηδηι. [ἢ ργεραγίῃρ ἐἐι698 
ογί ἶσα] ποίοβ, σ. Βυτίοη Ἵχαπιϊποὰ ἴον Ηἰπιβοῖί, τὶ ἐδ ὯΟ διηδ}} Ἰαδοῦς αδηὰ δἰξοπίίου, (86 οὦ 
τοδίοτὶ 818 τ μίον μδὰ Ὀθθη οοἸ]οοίοὰ Υ ΟΥΘΒΌΔΟΝ : δηὰ, δὔον πο βίης 186 ουϊάδποθ δά δυοοὶ 

οἴ ὅι. Ραυ] 5 Ερὶ5|168; Ἡ. Το Οοἰδ᾽ η Εἰ οηΐ8 οἵ 8ὲ. Ῥαυ1 Ερΐϑεῖθδ; Ῥ. δηὰἃ Ὁ. ΤῊο ἸοΝε- 
μ᾽ βοηρίμῃ ἀτοοκ δηά ϑδδαμίαἀϊο [ἼΒΠουδὶς ΩΝ α 

ἴο ὉΘΑΙ {8 ἴῃ τηΐπὰ, ἕο ργϑονοπέ οοπβιβίοη ; [πο ἢ οου]ὰ ποῖ ατίβθ, δ Οοά, 84:- Οδ]]ϑπδὶφ οὐπ" 
ἰδίῃ 8 ΟΠ]Υ {πΠ6 ἀοβρεῖδ, Ὁοά, ΟἸδγοτηοπίδπαδ οη]ν 8.. Ῥδ0}᾽ 6 Ἐρίδε168.1 

1 Τμαὶ [δομπιδηπ᾿ 8 οαϊίοηῃ οἵ {16 Νϑνγ Τοδίδιηθης “ἰδ ποὶ δἀδρίθα ἴο ογάἱΠΑΥΥ υ88" (ΡΥ αἱ 
ΤὨο] οἷς ΣοιηΑγΚ8) “18 νἀ οηςξ ἤγοτα (89 0] ονσίῃ ας οοπϑί ἀοΓβ ἸΟἢ9 : --- με- 

[ς “ Εἰγαϊ, ϑίῃοθ ἴβοσο δζὸ 8ὸ ἔθ ν οοάϊοοϑβ, ΒΊΟΝ τὸ Ἡχὶϊίθη πῃ πηοίαὶ ομασαδοΐοιβ, δηὰ 
βογυϑά δηζίσο, [8] πη 8848 ὈΘΘῺ ΟὈΪ χοὰ δοσιοϊϊ πηδ8 ἴἤο δάορὲ τοδάϊπρα ὙΒῖο ΒΒ δΓῸ δυϊμοτιϑοά 
ΟὨΪΥ ΟΥ̓ 8 αἰηρίο οοάοχ. ὙΤὰ8 μα π85 ρσίγου ἰμ6 ποθ ἰοχὲ, ἔσοτα {86 ἑουσία ἴο [80 ὑποιῖὰ 
οδδρίον οὗ 2 Οοτι πε ίδηβ, δοοοσάϊηρ ἴ0 ὯὨ0 οἶβοῦ δα ϊ βου ἐμ δ ἐμαὶ οἵ Οσοάεχ Β., δῃὰ 186 πὰ 
ἰοχί, ἥοπι ΗοΌτγεντ ἱπ, 14. ἴο [86 ὁπὰ οἵ [88 ορίδι]0, οὐ ἐμ Ὀαβίβ οἵ Οοάοχ Α. πιογεῖγ. [θυ 
860 ΔῦΟΥ6, Ρ. 18ὅ., 85 ἴ0 [Π6 σαγδοῖδγ οὗὅἁ 1818 ἀδρεγέίον οὗ ΤΒΟΙαΟΚ. ἐφ 

“ Τη [89 ϑοοοῃὰ Ρ͵δ66, 4}1 (86 πχοδί δητίοης οοαΐοοα σοπίδίη δοπιοιΐπιοα [Π 6 581Π6 ΟἸΤῸΓὄ οἵ ἐδ 
ΘΟΡγΥΐβὲ ; δὰ [8680 ΕΥ̓ΤΌΓΒ ΔΙῸ ἰμογείογο δάοριϑὰ ΟΥ̓ 1δοδπιβπη. Τυδ, ἱπ ἘΡΒ. ἱ- 1δ.. Ὁ 
ὙΓΟΓΑΒ τὴν ἀγάσην ΔΓῸ ΟΓη (6, [π Ηοῦ. νἱ, 14., ἰῃδίοδα οἵἉ Σ μήν {π686 Ππιδησϑοτρίϑ ἐἰπροεὶ εἰ μόν 
(ΒιὈ]οίλοοδ ϑὅδοσα. νοὶ]. ἱ. ὑ. 8δ4.) 
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ὮΥ δῖπι ἴπ ἔκνοιγ οὔὨ ΔΠΥ ραγί συγ τοδάϊηρ, Ὦτ. Β, ποίοα ἀοτγῃ 41] (86 ψδγίδιΐοπα ὕγοπι (ἢ 9 
τεοοοίϊτοί ἰοχέ, ὙΠ. ἢ βοοτα ἴο ἤᾶνα ἃ πιη᾽ογίν οὗ ἀοσυτηθη8 ἱπ {Ποὶν ἤανουσ, ΤΉ πιοβὲ τοπιδγκ- 
ΔοΪΘ ναγίδιϊοπϑ ΔσΘ δ ΡΥ διδίθὰ ἰπ (ἢ6 ποῖθϑ: Ὀμυῖ, ἰὰ μυαπάγϑάβ οἵ ἱπβδίδησοδ, υβοσο [86 ἀἰ6Γ- 
6.8 οοῃϑὶδίϑ ἰη {π6 ςΟἸ]οοδίίοη οἵ τνογάβ, ἰπ {6 δά ἀἰἰΐοη οὐ (ἢ 6 οὔηδαοίοη οὔ {86 ἀγιίοϊο, [86 διιὉ- 
εἰἰτζαεΐου οὗ δε ἴῸΥ κων ὅζα. ὅς,, Ὦγ, Βυτγίοπ 88 ποῖ 1πουρῦ ἰδ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο τηϑπιϊοη ἴΠ6 ψατὶδ- 
τἰοη. [Ιῃ 4}1 [πΠ6 οδϑ08 Ὑ᾿ίο μα λας ποίίορα, [6 ψασγίουϑ γοδβάϊμρ 8 ὑσοῦδοϊν ἰμδὲ σι ίοἢ οὐρὶ 
ἴο ὃὕ6 δἀπιἰετοὰ ἰπῖο ἴπ0 ἰοχί. Το ἀδῖοθβ, ο ἢ ἢ [48 (Ο]ονθὰ ἐπ {Π6 Αοἵβ οἵ ἴπ Αροϑί!εϑ 
δηὰ ἴῃ αιτδηρίης ἴΠ6 δροβίο!ίο ορίδι)θβ, ἀἰ ϑσ ἔγοπι ἴπ86 δοπι πη ΠΥ δἀορίοθά. Ὦγ. Β. [ι48 βίδιοὰ 
Πΐδ ΓΘΆΘΟῚΒ (ὉΓ ῥγοίογσί προ [1.198 ΘΟ ΠΟ] οσίοαὶ βοβοῖηθ ἱπ “ Απ Αἰϊοιηρί 0 δϑοογίαϊπ ὑπμ6 (ῃτοπο- 
Ἰοχν οἵ ἴμ6 Αςἴϑ οὔ [86 Αροβί]68. δῃὰ οἵ δι, Ῥδ}}᾽ 5 ΕΡ  β[166᾽ (Ἰοπάοῃ, 1880, 8νο.), ἰο ΜΠΙΟΒ [816 
ΤοΔῦοΣ ἰδ ΠΟΟΘΒΘΑΓΙΪῪ τοίοιτοὰ. Το ΨΟΥῪ τοῖα] ἱπύθχϑα ἰογτηίηδίθ ἐπ 8 οαὐϊΐοη οὗ ἐπ ἀτοοῖ 
Τοδίδιπηοηϊ: νἱζ. 1. Α ὔ Ἰδὲ οὗ [6 πιοβὲ σοπιδικδῦϊο ατοοὶς ἰθιτὴθ δχρίδίποὰ ἱπ [6 ποίθ8; δηὰ 
2. Απ ἱπάοχ οὗ δοῖβ δῃ!ὰ ὑσοροῦ ἤδῆλθδ. 186 ΓΥ̓ΡΟΣΤΑΡὮΣΟΔΙ ἐχοσπίίου οὗὨ [μὲδ οὐϊ(ίοη ἰδ βίη ρα- 
Ἰασὶγ Ὀοδυι αὶ δηὰ δοουγαίθ. 

62.  ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ͂. ΤΠ Οτοοῖκ Τοβίαπιοηϊ; πὸ ΕἸ Ρ 8ἢ. Νοῖοβ, οὐ  ἰοη], 
ΡΒ] οΪορίοδὶ, δηὰ οχομοίίοαὶ. ΒΥ {πΠ6 ον. 85. Τ. Βυοομγιβιρ, ἢ... Οδαιθγιάρθ 
δηὰ [οπάοῃ. 1882. ϑοοοπὰ Εαϊίοη, Ι,οπάοη, 1886. (Βορνιηιοὰ δἱ Βοβίοῃ, 
ΕΠ ΡΤΗΣ ,. ἴῃ 1837.) Τμὶγὰ Εοη, ᾿μοημάοη, 1889. 2. νοΐβ. ὅτο. Ἐσοαγί} 

ἀϊιίοη, 1841. ΕἸ ἘΠΠίοη, 1848. 2 νοΐβ8. ϑνο. [ϑϑυυοοσοραϊηρ οἀ 0 η8 ἴῃ [0]- 
Ἰονῖην γοαγβ. ϑϑυρρίοιμθηΐίαὶ νοΐ. οὗἨ ποΐοϑ'ια Νέμὰ Ἑαϊίοη : του θά, 1866.] 
ΟΥ̓́ ΨΣΙΒΒΤ οὗ 656 οὐϊιοπ οὗ ἴμ6 ατοοῖς Τοβίδιιοηὶ, (μὸ Τοχὶ ἰ8 ἃ ποεῖν Ἐοοσηδίοῃ, ογπηοᾶ 

οἱ ἴδ ὑδεὶϑ οὗἁ (δαὶ οἵἩ Ει. Βίθρθϑηβ, δάοριϑά Ὁν Ὦγ. ΜΠ], ὕγοπὶ το (Πθγο 8 πὸ ἀονίδιίοη ὑυΐ 
οἱ Μηδὲ (86 οὐἰΐοῦ τοχαγάθα 88 {1|ὲ Δ] 1688 ἀν άθηςθ; βαο ἢ δ᾽ γα ἢ8 ΟἾΪῪ Βανίης Ὀθοπ ἰηΐγος 
ἀπορὰ 848 γοδὲ οὔ ἰμ9 υηϊξοὰ δυϊποιν οὗἨὨ Μ88., Ὑογβίουβ, ΕδΊΒ γα, απ δεῖν ργίηϊθαὰ οἀϊ τ οπ8 : 
διιὰ ψὨΐϊο ἢ μανο Ὀδθη δὰορίϑα ἱπ 9Π6 ΟΥ τηοῦρ οὗ {86 οΥ ΘΑ] οἀϊ(ίομϑ οὗ Ἦ οἰδίοἰπ, ΟΥ̓ ϑὈ δ , 
Μεαιδμαὶ, δηὰ ϑομοὶς. Νοιδὶπρ [85 Ὀθοη οπιἱτιθὰ ἡ οἷ 18 ἐοπηὰ ἰῃ ἴ.6 Βίορμδηὶς ἰοχῖ: δυσὶ 
Ὑτογ8 ΟὨΪΥ͂ 85 ᾶτο, ὈὉγῪ (86 δἰπιοθὲ υπνϑγβαὶ οσοημϑοηΐ οὗ οαἰΐοτδ δηὰ οὐ τἶσβ, τοχασγά θα 8 ἱηίογρο 8- 
(ἴοηβ Ὀσίπα ρ]δοοά ἢ ἀϊδέϊ πο. τηαῦκοά Ὀτγδοϊκοῖβ, ΠΙΟΤῸ ΟΥ 1685 ἱποϊπδίνθ δοσογάϊηρ ἴο (86 
ἄορτοο οὗ δυδϑρίοΐοη αἰἰδομ θὰ ἴο (89 τογάβ. Νοιβίης μδς Ὀθαη ἱπβογίθα Ὀαΐ οα 1:6 βᾶτῃηθ νγο ΚΕΓΥ 
δυϊποῦν ; δῃὰ ουθὴ ἴμο8θ ψοσὰβ δ ἱπάϊςαίϑιὶ 88 ἱπβογίίοῃβ ὉΥ͂ Ὀεΐηρ Ὀγίηϊθὰ ἴῃ θη] 16 Γ Ομ 8- 
Τϑοῖοδ. ΑἹ] δἰιογεὰ τεδάϊηρβ (τ δϊο Αγ σΟΠ ρΑσϑον ΟΙΥ ἔδυ, δὰ σοπογ ΠΥ ἑουπὰ ἴῃ ἴΠ6 ΕΚ ο 
ῬΠποθρ8) Βανα δϑίθγίβκα ργοῖχοα, [86 σοτητηοῦ χοδάϊηρβ Ὀδὶηρ ἰημάϊςαῖοὰ ἴῃ ἐμ6 Νοίθδβ.0. Απὰ 
ΒΆΓΠ γοδΐῃ 8 88, δῶν ἢ Ἰοῖς. ἀπίουοβοά, ἃγὸ ΚΘΏΘΓΑΙΙν ἐπουχῆς ἴο προᾶ δ] ογαίίου, αν δῇ 
οὐδε! ἰϑὲς ργθχοά, [ἢ δἷὶ οαϑδο [ἢ γθάβοῦβ [ὉΓ δὴν ἀονίαδεϊοη ἔγοτι ἴππ δι ρμδπὶς, οὐ ΘΟΠΙ ΠΟ 
ἰοχί, δζὸ γίνεῃῆ. Τθυβ, (86 τϑϑάοῦ ρόβϑϑβϑϑθδ {ἢ 6 εὐἰτδοιέκο οὗ Βανίης Ὀοὶλ ἰοχίβ ρῥἰδοθὰ Ὀθίογο 
λῖπ), {86 οοπιποη ἰοχὶ δηὰ ὑπὸ οογγοοϊοα ἰοχί, σοπδιξευϊηρ, ἰὐ ἰδ οοποεῖνοα, [6 ἴχαο ατοοῖς Ὑ]- 
Καῖθ. Τα ρυποίπδίίομ ἢα8 Ὀ66Π πιοβὲ ΤἈΓΟΠΥ σογτοοίοά δηά δάϊυδίοα, δϊεγ ἃ οοπηραγίβοη οὗ 
8}} ἰῃ9 Ὀδθδὶ δ το 8. ΤῸ ϑδοὴ νϑῦβα 8 ϑυυ]οϊποάᾶ, ἴῃ [86 ομΐεῦ ΤΠ ΔΥΡΊΏ, ἃ βοϊϑοῖ ὈΟΑΥ͂ οὗ μδγδ]]οΪ 
τοίδγθῃσοϑ ἡγοιὴ ΟὈ ΓΟ Ο] 86 0.8᾽6 οὐἰτίοη οΥ̓͂ (89 Ὗεν Ταορίδιηθηΐ, {π6 ἑππεν τηδγρχίη ὕϑίηςς δρρτοργ δἰοὲ 
ἴο 1π6 πυμηῦεῖβ οὗὁἩ σμδρίογθ δπὰ νϑσβοθ. ΤΠ οἰϊδίοη8 ἤτοπὶ ἴμ6 ΟἹ Τοϑίαπιθηΐ, δηὰ {86 νογὰδ 
οἵ ΔΗΥ͂ δρθδίκθγ, ἃῦθ οἰθδιγ ἱπάϊοδιθὰ ὈΥ ἃ θοῦ δῦ πιοάθ οἱ ρηϊηζίηρ. ὕπάαοι [86 ἰοχί ΔΙῸ 
οὐρίουβ ποῖδϑ (ΠΟ 8ῈΥ οτὶμίπαὶ, θα ραγιὶν ἀογίνϑα, νεῖ δοϊκηο νη] θαρτηθηΐ, ἴγοπι νασίουϑ Οὐηι- 
τηθηϊδίο τ, δηςίθηΐ δη τηοάθγῃ) στ ΡΥ ΒΙΩ Ἡ βαῖθυ ον σοδρϑοῖδ {π6 ἰηϊογργεϊδιίοη, οὐ ἰθηδ ἴο 
Θδἰ Δ} 8} 10:6 στη ΕΓ] Β6η806. [ἢ ἴ|686 [6 Θά ΠΟΥ Ὧ85 σῃμἀδανουγοά ἴοὸ 119 οο γε βοηβῖνθ- 
ΠΟΔΑ ἩΠΓΠΠ ὈΓΟΥΥ, 80 88 ἴο ἔοστῃ ὁ οοῃδίβέοπι ὈΟΑΥ͂, ἰΏ δρὶίοπιο, οὗ οχεχοίοαὶ δηὰ Ρῃἱ]οϊορίοδὶ 
δηποίδιίοη, οὗ πο (86 τηδίίοῦ (ὙΟΙῪ Ταγο αἰ χοδιθὰ) 15, ἐπ ἐΐϊ8 ρα πογαὶ οπδγδοίοσ, 6]6- 
ΤΩΘΏΙΔΓΥ, δηὰ ἱηιγοσυοίοῦυ ἴο ἴπ6 ἰαγροῦ ἙΟΠΙ ΠῚ ΘΠ ΑΓΙ68, δϑρϑοία! ἶν στ. Β]οοπιῆ6] 8 Ἐθοθῃϑ0 
ϑυπορίεδ ΝΟΥ] Τοδίδιηθηῖὶ, ποι ςοα η ἃ βυϊυδοαποηὶ ρᾶρθ: πὰ ἰδ ἔα ΒΟΥ ϑυδίθηδι δ} }Ὺ ἰπὰϊ- 
οδίδβ (Π6 ἐπι γργοίδ 00 οἵ οοπίτονογίοα ραβδαροδ, Ὀοίηρ οϑροοΐδ!]ν δάδρίϑα ἴο [δ 6 υ86 οὗ δΔοδ46- 
τχΐς8] δἰυμάἀρηϊβ ἀηὰ ςἀπά!ἀδίθ5 ἴ0Γ [Π6 δασσγοὰ οἰδοσ, ἰπουρὰ Ἰηϊθηάθα 4180 88 ἃ πρδη 4] ϑϊτίοη [Ὁ Γ 
(Βθο]οχίςδὶ Γαδ ογ5 'π ρΌΠοΓΑΙ. 

ΤῊ6 ΒΒΟΟΝῸ θαϊοη 8 στ δ νυ οη]αγροὰ δηὰ ἱπιργονοὰ; ἴ[πΠ6 ἰοχὶ μανίπα Ὀθοη το- οχ δηιηϑᾶὰ 
δηά οογγοοϊθα. 80 ραπεοίιδιίίοη νγῶϑ αἰ} ΟΠ ΤΙΥ γον 86ι}, ἀπὰ Ὀν δηυϊαγχίηρ [6 5'Ζα οὗ (9 ραζθ 
ἸΏΠΟΒ ΠΕΟῪ ἱπηρογίδηϊ οΥἰςαᾶὶ απ οχοροίῖςδ! τη, τγ88 δά θα (διπουπτηρ ἴο 160 ρᾶρ.65), 
ἱποϊ αἱ ηρ σοῆς 186 ἱπιγοἀπειοη8 ἴο ἐπα ϑανϑγαὶ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴπΠ6 Νὸν ᾿οδῖδιηθηΐ δη οορίοιβ ἱπίοχ 689 
οὗ ἀτοοῖκ νογὰβ8 δηὰ ρῆγαϑοϑ, δηὰ οἵ ἴῃ πηδίίογα Ἔχ ρὶδἱποὰ ἰῃ (86 Νοίθα. 786 διτηοην οὗ [9 
(ἀοβροδ 15 γαργεϑθηίβα ὉΥ͂ ἃ ἰδΌυ δ ϑυπορδίβ οὐ ρᾶ8Γ8}}6]9 ἰῃ (16 πιαγρίη, βονγίηρ αὖ ΟὨΘ ΥἹΟῪ 
δαὶ ρΟΓΓΟἢ 5 οὗὨ ὁδοὶ (ἀοβροὶ ἀγὸ ρϑου δῦ ἴο ἐπὶ (ἀοϑροὶ ΟΥ̓ 8.6 σοπηπιοῃ ἴο [8Π8 ΟἴὨΘΓΒ, 

Μυοὶὶ δ5 δὰ ὑὈδθὴ ἀοπο ἰῇ πο ἔνγο Ὀγθοϑάϊης ἱπιργοβδίοηδ, {π6 ΤΗΙΕῸ οαϊίοη, τ Βῖ ἢ ἐκ δἴθ- 
τοοϊνροα, ἰδ γοῖ ἔπγίμον οη]αγχοὰ (Ὁ ΑἸ οχίοηϊ οὗ ποῖ ἰοκ5 ἴδῃ 200 », δΔῃὰ ν ΓῪ τηδῖο- 
ΤἰΔΙ Υ ἱπιρτονοά. [Ιἢ δαάάιϊξίοη ἰὸ ἷ8 οὐ τ βϑᾶγο δ, Ὀσ. Βοοπι οὶ ἀ νδὶ θὰ ἢ ἰπ186] οὗ 
ΨΑΡΙΟΌΒ Βυ  Σ δ. 008 (ὍΓ ἰδ ἱπιργονοπιθηΐ οὔ Ὠἷ8 ννογίκς, σοι ἴῃ 118 ργοβϑδηΐ βίδιθ δχ 0118 186 
Του] οὗ ἴη0 Ἰαθουτθ οὐ 411 ργεοθαΐης ογίεἰςδὶ ϑαϊΐοτβ οὔ ἴπ6 Νουν Τοβίδιηθπς, 88 νγῈ}} δϑ οὗ 
Β8 ΟΥ̓́ ΓΕΔΗΔΙΌΒΘΒ [ῸΓ ΤΩΟΓΘῸ ἵλκα ἘΪΓΟΥ γοᾶσθ. ΤΏθ (ΟἸ] οί: στὸ {80 Ἰοδάϊηρ ἰδδίαγοβ οὗ 118 
οαἰείοῃ : --- 

1. Το Τοχὲ [δ8 αραὶπ Ὀθδθῃ σαγοί ΠΥ ἀχαπιίποὰ δηὰ ἤη4}}ν 1 δοι (1, δὸ δα ἴο ἔοσπὶ ---ἰπ οθθοῖ 
--- δ ΠΘῚῪ σϑορηβίοῃ ; οὶ 18 80 οοηδίγυς θα 45 (0 Γαργοδθηΐ ὈΟΪᾺ ἴΠ 6 οοπηπηοη δηὰ (πα οογγοςϊοὰ 
(οχί, δηὰ αἱ {πὸ βᾶπιο {πη δάνογίβ ἴο 189 νδγίουβ ἰθχίβ ἔοστηθά ὈΥ͂ [6 ὉθεΣ ῬΠΤΟοῦ πε ζ Ὑγν 0} 
φρὰΐτοτα, οδροοίδ! εν ατίοβθδοὶ, Μδιι μοὶ, δὰ ϑ.μο]Σ. ὙΠῸ τοδάϊημϑ οἵ Ὀτ, 8. 012᾽8 ἰεχὶ, 86 

1. [Βιϊ 566 ὈΘΙΟὟ δὲ 'ο {80 πέρ οὐἀϊ(ίοι. 



04 Οτοεοῖ Τορίαηιοπῖς 

ναγγίης ἔγομι (Ἰιαῖ οὗ ({Π|Ὶ ργοβοης οἀϊ(ΐοη, ἅτ σίνϑη ἰπ ἴπα ογ εἰ 4] οΐο8, ὙΠ10 ρμυπείυδιίοη δα 
θδο ἀρσϑίη γον βε, αὐὰ ναγὶουβ ἱπιργονοπιθηῖϑ ἴάνο ὕθθη ἱπιγολι θα. 

ῷ, Τίιο Ταθυϊαῦ ᾿Ἄτι]]16 18, Γορυθδθη της [6 ΒΑττηοηΥ οὗ [86 ἴου τ ΟΘΗΡΕΙΡ τ πὶ οἷ δὰ οεἰρίηεῖν 
οδη ἀοτγγοὰ ἔτοπι τ. αϊοτγ᾽Β οὐϊίίοη (ποιϊςοὰ ἰῃ Νο, 47. Ρ. 698. διργὰ), το Ὀδϑῆ σϑ' οἰ ειεὶ 
δηὰ γον βοᾶ, δῃ ἃ τ ΩΥ δ᾽ ἰθγαϊΐοπϑ παν Ὀθθη ἱπίγοἀυορά, οἰ μοΓ ΟΥ̓ [86 γολοναὶ οὗὨ γείεγεβοιι 
Ὑἰοἢ ποτ ποῖ βίγ οὐ} Υ ρδγδ]]6ἷ, οὐ Ὁν (πὸ ἱπιγοάυςίοη οὗ ΠΟῪ δηὰ ἱσπιρογίδηϊ μδσδ)]εὶ τεξε- 
Θῃς68, Οομἱεβν ἀογί νοὰ ἔγοιῃ 6 ἔδν. Εἀπαγὰ Οὐοϑν 61} 8“ Ηδυοδ Εν δηρο! οα,᾽" δηά “ Ὀίμε- 
(Διίοπα.᾽" Απὰ ἰδπο ΟοἸ]]οοιίοη οἵ Μαγχίηδὶι Βοίδλθηςοθ ἱβτουρσδοῦῦ ἐμ Νον Τοβίδιθης δὲ ἱκα 
ΤΩ ΟΣ ΔΙ σοτγγοοϊεα δηὰ ἰρτονθά. 

8. Βαϊ {86 ςἱοΥ ομδηρο ν1}} 06 ΤἸουπᾶ ἴῃ 6 Απποίδιίοηβ. Ατοῶρ ἴδοθο, [86 Ονέδοαὶ κα 
ΔΙῸ ΕΠ ἱπεγθαβϑοὰ ἱπ πυαμη ογ, Θβρθο!γ ὈΥ͂ ἃ ρογρϑίαδὶ γοίογθοθ ἴο Ὁγ. βὅ βοὶζ Β οάὐϊδοα αἱ 
(6 ατϑοῖς Τοϑίδπιθηξ (ποιἰορὰ ἰῃ ρ. 700. Νο. δ6.), (1 τοδυ}18 οὗ τοδθ Ἰαθοῦτγα, 88 ΤᾺΣ 88 '5 μτι- 
«ἰεαῦϊο, αγὸ Ἰαϊὰ Ὀδέοσγθ (86 τϑδάθσ. Τμὸ ᾿ἰσερείίοα! Νοίεα ᾶνο τοοεϊνοα δαυδὶ διἰ(οηπου, ἐδ 
ΠΟΥ ΦΌΓΤΩ 8 ρουροίι 8] σΟΠΙΠΙΘΠΙΔΓΥ ἴῃ Θρίζοτῃθ ; ἰη το {Π6 ορίπΙ ΟὨ 5 οΟΥὗὨ ΤῊΔΗΥ͂ ΤΊ ΕΓΣ ΔΓὸ οὐΣ- 
ἀδηβϑοά. [Ιπ {Π686 ποίθϑ πιθοῦ ράγα 6] σοπϑίγ οἴ ΟΠ ἀγὸ Ἰηἰτοδιυοοα ἔγοστλ ἰς8] Αὐἰδοπ, 
Ῥοδβίἀο8 ϑοπηθ βοϊϑοῖ οἰυοίαἰίοπϑ ἤγουλ ἙΔΌὈϊηΐϊοΔ] ὙΥ τἰΐοσα. Το Οοεεαγίαὶ ΛΙοίεε, 186 οὐ]οεκί αἱ 
ψεθϊοῖι 18. ἴ0 ΘΒ Δ ἰδ} ογ 1] υδίχαῖο [Π|6 86 η86 οὗ 8]} το δ}ν αἰ βίου τογὰβ οὐ ῬΡὮΓΑΒΕ8, ΔΙῸ πιδόδ 3) 
ΘΟΓΊΡΓΘὨΘΏΒΙΥΘ, 88, ὑσὶ τ [Π6 Δἰά οἵ (δ ατοοῖς [πάοχ οἵ νογὰϑ δηὰ βΡῇ γαϑοδ δα ρ ἰῃποί, ἴο γερά 
1085 ἔγθα ΘΠ Ὺ ΠΡΟΓΕΠΕΤΥ ἴον ἴδο δίιιἀθπὶ ἴο τοῖο ἰο ἃ [δ χίοοη. 

4. ΤΟ ἱγρορταρῃίοαὶ δχθουίίοη οὗ (μὲ8 οὐϊξίοη οὗἩ {π6 τοοῖκ Τεβέδιπεηξ 8 Ὀοδυ ἢ] δηὰ οὐῖ- 
τοί : δηά 118 νδῖιιο ἰ8 ποῖ α ᾿Σ1{{|1|0 δημβαποοὰ ὉῪ {πὸ δάάϊίοῃ οἵ δῇ θη εγοὶν Νενν Μδρ οἵ Ρεΐε- 
4«ἰη8 δπὰ δόξες ΜἘΙΟΣ 15 ργεδχοὰ ἴο μ6 ἢγβὶ νοϊαπιθ. ΤῊΐδ πηδρ, νυ μῖς ἢ ἰ8 δἀδρίδα ἰο 1ΠΠπετεὶε 
ποῖ οἡἶγ ἴδ Νὸνν Τοβίδπθηΐ, Ὀυϊ 4180 (π6 τόσ οὗ {86 ονίδῃ Ὠϊἰδεουδει, 9 οθορτι8, 849 δε 
ἄγανπι ὉΥ Μτ. Αὐτόν δηλ , ἔγοτ [8.9 ΤΔΟΓΘ τϑοθῆς δηά ἱπηροσίδηϊ δι ποσί 168, ἁπᾶοσ (86 δρεε 
αἰγεοσίοη οἵἁ (ΟἸοπαὶ [,6 Δα. 

ὕροῃ τμο τ δοῖο, υϊϊπουῦς ἀδρτοοϊδεϊηρ [π6 πιοτὶξ οὗ ἐμ: Ἰαθουτβ οὗ ργοοϑάϊΐπρ, οάϊζογβ, {815 [δ]τὲ 
οὐϊείοη οἵ {16 ατοοῖς Τοβίαπιοηϊ, ὈγΥ Ὅτ. ΒΙοοπιβοὶα, πηδᾶν [ΔῈ 0 ἘΠ κα Τὴ {Π6. ορίπίοα αἵ 
εν Ἡρϑ ε 88 ἴ8:6 πιοϑὲ τα] 806 ἔογ ὈΪ0]1ς4] διπἀθηΐδ, {παι ἢ88 γοῖ Ὀθϑῃ ἰββυθά ἔτουι ἰδ μεῈ8 

1198 σου πίσν. 
Το ἑουτί δπὰ ΠΛ οἰ ἴοΠ8 τὸ γορτίπίϑ οὔ ἔμο (μἰτὰ, πὶ ἢ 8 ἔδυν ποϊπηρογίαπε οογτθοίοπα 
[ΤἈ6 νιχτη οἀὐϊίοῃ οἵἨ Ὅτ. ΒΙοοπιῆθ! ἀ᾽5 ἀτϑεῖκς Τοδίαπιθπὶ ἰδ ἴῃ τϑὴν Γαϑροεοίδ 8 γο- που 

ὑοῦκ. ΑὮ ΘΠ ΑνΟΌΓ 888 ὈΘΘη πηδάδ ἰο σοοοπβίχιςος ἐμ6 οὐ τἶοαὶ πηδίογὶ8]α, δηὰ το ἰηίσοάποε ἰδ 
186 Ὀοὰγ οἵ δῃηποίδιϊοη πηυς ἢ τηογα ἐμδῃ Ὀοίογθ. ϑόπιθ οὔ ἴπ6 σὔδηροδβ ἂγὸ Ἴχρίδίποὰ ἱπ ἴδε 
Ῥτοίδοθ ; οἰμοσβ πιυϑὶ Ὀ6 ἰοδγηοα ἔγομῃ ἐμ6 ποτῖς ἰἰβοῖ., ΤΏ ττίίογ οὗἩ Ππ686 εν παρ [49 δἰγεδν 
οχργεβδϑοὰ ἢἷ8 ἱπάριπηοηΐξ 88 ἴο {86 οτι (ἰς4] ορίπίουβ οἵ Ὦτ. ΒΙοοπιβοϊ ἃ (866 “ Τὴ Βοοκ οἵ βετε- 
Ἰδζίοη ἐγαπβὶδί δὰ ἔγοπν {π 6 δηοίεπὲ ατθοὶς Τεχί, [πιγυὰ, Ρρ. χὶχ---π πὶϊ.}), μῖ8 βαύεγθ οεἼπααγὸ οἵ 
ἴποδθ ὙΠῸ ἀἰθον ἤγοπι πἰτη, δηὰ [8.6 ποθ 688 σοηθοίι το 8 ΒΊΟΝ (που ἢ ἀνόνγθα!ν οὐἠοοίἠπρ ὃ 
411} σοπ΄δοιγ6) μα βοηθοί  π|68 κυ ρροθία Δηα ΟσΟΑΒΙΟΠΔΙΠΪΥ δάορίϑ. 6 τ ΟΣ [45 αἷϑὸ ββοδὲ 
(“ Αεεουπηῖ οἵ Ρτϊηίοὰ Τοχὶ," ρρΡ. 26)---204,}, (παὶ τ. ΒΙοοπι 61 4 5 δίδι οπηθηΐθ 885 ἴο ἴΠ|6 ΟΡΙΠΙΟΙ 
οὗ οἴ ογβ, 88 ἴο ἐμοὶν οἰϊδίϊοπβ ἔγοιῃ Μ58., ἀπά δ8 ἴο (8 σοδάΐϊηρβ οὔ Μ58. (45 γίνϑη ἰῃ πἰμί 
ΤΩΔΥ Ὁ6 (Δ]]οἀ (8:8 ἙσΟΠῚ ΠΟ ΒΟΌΓΤΟΘΒ οὗ ἱπίογπιδίϊ ἢ), γοαυῦσο ἴο Ὀ6 οχαπιίηθε σΑγΟΓΠΥ ἰῈ ΕΥ̓ 
0886. Α τοίδγθῃοθ νν}}} βυ ῆοθ νυ ποιῇ χτερεδίϊηρ' [}|680 Ἐπί η ρα, ἑασί μοῦ ΓμΠΔῸ ἴο βδῪ, {μδὲ 1 δ᾽ 
ΠΟΓαὶ ΤΟΥ 8ΓΘ 7188 88 ΔΡΡΙΪΟΔΌ]6 ἴο [πμ6 ὨϊητΒ οαἀἸίοπ δι πον σσογὸ ἴο {Πο86 {πὲ ργοοθάθά.. 

Ιπ βονόσαὶ ρίδοεβ ἃ οβδηρα οὗ ορίπίοη οῃ [γ. ΒΙοομθο! ἀ Β ρατὶ 18 τηδηϊοϑε ; ἀπά {{π|9 ἐχρίαϊοι 
δον 8οπὴ8 ΟΥ̓́ 86 δῃποίδιοιϑ 8.6 ἱποοῃδίβίθης ἰῃ ἐμοὲγ ραγίϑ οἵ ποῖ ἰῃ βοοοσάδηοο τ (δὲ ἰεσὶ 
ἴω 8. Μασ 8 ἀοβροὶ [86 ἐδΌυ] ΔΓ ρα 618 ἅγὸ τοϊαϊηϑα, να }]6 ἐπ {Π6 Οἵ 6.8 ἘΠ6. ἀγὸ οπι εὰ, Π 
Δηου]ὰ δ τοπιδγκοὰ, {Πά| 86 ἱηῆποης οὗ Μτ. ΑἸίοτὰ  Οτοοκ Τοδίαπχθας 849 ὕδεη ΤᾺ ἤῸΠ 
Βτη8}} οἡ. 118 γεπιο 6]16 φἀϊτίοη οὗ Ὀτ. Β]οοιβο)ά.] 

θ8. Ἡ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Ὑῶὸ τρεῖς Τοβίαπηθπι, τ Ὀγίθῦ ΕΠ Νοίδα 
οἰ οΗγ ῬΒΙ]οΪοσῖοαὶ δηθὰ Ὄχρίδπαίοσγυ, δβρθοΐδ!ν ἐοσπιθὰ ἔοσ [86 υ86 οἵ (ΟΠ 6365 
Ῥυθ]ς βοβοοῖβ, πὰ αἶβο δἀδρίθα ἴο βεσῦβ 88 ἃ οοηγεπίθης Μαπιιὰὶ [ὉΓ ΕἸ 3 
Ρυγροβεβ. Βγ {86 ον. 5. Τ᾿ Βυοομσειειν, Ὁ... 1οπάου, 1887. ἔου Εὰ- 
[ἴοη, 1846. 1210. 

Ταΐδ οὐἰτίοι ἰδ ἀυουγθάϊυ ἀεὶ στιοὰ ἕοσ (Π6 τ86 οὗἩἨ ο0]]ο 65 δπὰ βοο0]8, δα δἱ 
ΕΣ βιπάοηΐδ, [ῸΓ ὑιιοπὶ ἃ ἰΑΓῸΓ ἃ πὰ τηοσο Ἔσροηβίνο οὐ ἰοη πουϊὰ Ὀ6 υπϑυ 60. 
τὲ οἵ Ὀν. Βιοοπιῆο! 4 8 Ἰατρθ οοἴδνο οὐϊξίοη. ΤῊΘ ρυπείυδιίοη μ88 ὕσθοῃ πιοδὲ (ΑΓ ἰὴ 

δαἰϊοηἀοθά ἴο, 80 88 ΙΔΙΘΉΕΗΥ ἴο αἰπιξηϊϑὰ (16 Ἰαυουγ, δπὰ ἐδοὶ ταῖο (μ6 ρσόργοβθ οὗ [6 ἱ 
βἰυάοπί, ΤΏ ποῖοδ, (ΒΟΌΣ οοποίδβθ, ἃσὸ οἰβαγ δῃὰ βαιἰδίδοίογυ : δῃὰ α ροοὰ ἱπάδχ οἵ ἴδε 6 πεῖ 
πογὰβ δηὰ ρῃγαϑεθ Ἵσρίαἰπθὰ, οοῃοϊιιάθα {8 σἤθδρ δηὰ οοπιπιοάϊουβ οἀϊ οι οὗ (86 ἀτγθὲκ Ταῦ: 
πιοηΐ. 

64. Νονυπι Τοβίαπηεπίυπι Οτεοὰ δὰ ορίϊπηοσαπι Πἰρσογαι ἤθη τοσθηβι Αη- 

ἰοπίυβ δαῦμανν. ΟἋπὶ βοεϊθοῖα 1, θοἰἰοηυπι Ὑ γϊοίαίθ. ΔΙΟμδομ,. 1882. δνο. 
ΤῊΐϑ ἴβ ργοίεβδθά! υ δ πιβπυδὶ δάἀϊείοῃ ἴοῦ [86 τιδὸ οἵ δαὶ δἰυἀεπίβ ἱπ {π6 {Ππἰνεγϑίεῖεβ οἵ (αν 

ΤΩΔΗΥ͂ 88 8ΓΘ ὈΠΑΌΪΘ (0 ὨΓΟσΌΓΟ {Π6 ἰγροῦ δῃὰ τηοτο οχροηβίγο οὐ τἰς δ] 

ΟΥΟΓΥ ΒΠΔΑΥ δηᾷ ζοδίϊναὶ) οὗ (6 Εοπιὶϑῃ ΟΠΌΣΟΒ. 

66. Νονυπι Ταβίαηδηίυπι ατοὸ εἰ 1,δἰἰπὸ. Εχ Ἐδοοπδίοπο Κμδρριβῃϑ, “᾿ 
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ἐἰρρίτοι ΑΓ] 8. οὐ Οὐ ΒΔ ΟΒ οἱ ᾿ῳϑομπιαπηὶ ἰθουοπὶ θα8, 6 αἴ Αἀοϊρμυδ ΟΟΕΒΟΗΒΝ. 
᾿ρ8ῖ8, 1832. ὅνο. 
ΤῊΪ8 4150 18. 8 τηᾶπι4] δα ΠἸ0η ον (ἢ 9 π86 οὗ ἀοτηδη ΒΒ] 0] 1 ς4] διυάθηϊβ. ΤΠ ἰοχί 18 (Δ κοπ 

ἔγοτῃα Κπαρρθ᾿β δἀϊοπ ; ἀπά Ὀοῖονν ἰτ ἀγὸ [86 ργίποὶ 8] ναγίουβϑ σϑδάϊῃησβ δἀορίθα Ὀγ τί βυ δος 
δι 1 δομβπιάμη. Τδθ 1,Δ(1ὴ νοσβίοπ, ψΠσ ἢ 8 ρἰδοθά ὈδΙον {{Ἰ6π|Ὶ, 8 βϑαϊά ἴο Ὅδὸ οἷοβα δηὰ 
ξαϊι έα!. Το αἰνίϑοη8 οὗ σμαρίθιβ αγὸ τοϊαϊπϑθά, Ὀὰχϊ {110 πιο γ8 οὐὗὁἨ (δ νϑΥβ68 ἅτ ρίνϑῃ ἱῃ 
10) τρδυρίη: δηά ἴο ΘΔ0 ΒΒ ἙμΑΡ(ΟΣ 8 Ρὑτοῆχοα 4 σορίουδ ΒΊΑ ΥΥ ΟΥ̓ [8 σοηϊρηΐ8. Α οἶτο- 
ΠοΙομ σα] ἰδ ᾿ογιηηδίοβ {118 σοηνοηϊθηΐ, Ομθδρ, δηὰ Ὀοδυς Ὁ} ῥσυϊπ θα οαϊτίου οὗἩἨ [0 ΝΟΥ 
“Γαϑιδιηοηΐ, 

66. Απιεϊαχαϊβδίυϑ Θαυδίιπον Εὐνδηρο]ϊογιιη Οςποπίοοσαι Οὐάθχ ὅ5'4η- (8116 815 
ατεροο- μαὐϊπι18 ΤΟΥ ΏΘΑΓΙΒ, . . . . οὐϊάϊ Η.Ο. Μ. Βεττια. Τιχὶοὶ, 1836. ἀϊο. 

566 δὴ δοοοιηΐ οὗ (πὲ οἀϊίου ἴθ Νο. 9. Ρ. 682. φεργὰ, διχοηρ Π6 ζβ6-δ᾽ 116 οἀϊτοηδ οἵ 
ἹΜΜδμυβοσρί8 οοπίδἰηΐηρ ἴμ6 Νον Τοιιατηθηΐ. 

67. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Ἐχ οἀϊίοπα Βίθρμδηὶ ἰογίϊα, 1660. Το Νοὸν Το8- 
ατηθηΐ ΟὗἩἍΟὰΣ [οτὰ δηὰ δανίουν 6808 Ομ γίβα ; δοοογχάϊηρ ἴο [86 δυνπογίβοα νοσβίοῃ. 
ὙΤΠΒ6 ατοοῖ δηὰ Επρ 8} ἰοχ ϑ δυσαησοα ἴῃ Ῥαγα]} 6] οο] απῖπ8. Α Νὸν Ἐπιίου, τ ἢ 
{16 δαάϊτίοι οὔ 1Π6 πιδγρίπδὶ τϑίδγοηοοθ. Οδιρυσιασα, δ 186 Ῥιος Ῥγοθββ, 1886 
12το. [ΑἾ80 γϑργιηϊοδα, 

Εοτ (Πΐ8 ὈΘδυ}}]ν πὰ δοσυγαίοὶν ῥγϊηϊοὰ οἀϊξίοπ οὗ {πὸ Νίονν Τοβίδπιθηϊ, ὈΪ]1ς41 βίᾳ θη (8 
Δτὸ ἱπάενιεἀ ἴο {πὸ ἰαί6 ον, 7868 ΘΟΗΟΙΕΕΊΕΙΌ, Μ. Α., Βορίαϑ Ῥτοΐδϑϑου οὗ αγοκ; 80 
Βίδίο, [ῃδὺ “Γῆ οἣἷν σαν 00,5, ἰηἰτοἀπςοα ἱπίο {8 οἰ οῃ ἴτομη {Παὶ οΥὨ Βουεσὶ Βίορ ΘΠ, 
1δ50, (Ὀδϑ᾽168 οοςαδίομαὶ σμδηροβ ἰὴ 6 ρυπεούαεοπ, ἀπά ἔμπα σογτθοῦοη οὗὨ τηδηϊζοϑῦ ἐγ ροργα- 
ῬὨΪοΔ] ΘΥΓΟΓΆ,} ἃσγο (868 ΤΟ] ον ηΡ:- [πὰ Μαδῖι. νἱ. 24. δπὰ 1μ|Κὸ χνὶ, 14. (πΠ6 ψγοτὰ μαρμιωνῶ 15 1Π]- 
ΤΌΓΉΪΥ Ῥυϊηῖοα αδἴλον ἀσοϑύβο ἢ ΒΘ α8 ἰῃ ϑίθρῃθη8 ἰἴ νδγίθ8 Ὀοίνθοη {Π6 βίῃ] δὴ ἀου 6 με. 
2. Τὴ Μαιῖ. χχίϊ!. 18,14, [6 ογάίοσ οὔ [16 σψεῦβθ8 ἰ8 ἱηνογίθα, ἴο τιᾶκὸ ᾽ξ ἀργοο ἢ τπ6 ΕἸ 88 
Ὑογϑίοῃ, 8. [π Ματκ χὶν. 19., ὐομη νἱ!]. 9., Βουηλῃβ χὶϊ. ὅ., καθεῖς 15. Ὁ  οσιν ῥγἰηἰ θα 848 ΟΠ} 
ψογὰ, νυ ἢ]σ ἢ, ἴπ (6 ἢγβί ράββαζο, ϑίθρῃμοηβ ἀἰν 68 Ἰηἴο ὕψο. 4. [η 1 οίοσ 11. 11. 10 τγογιὶ8 

Σ ἀγαθον᾽ ζητησάτω ἅττα τοϊαϊηοα, ᾿μπουρὴ οἱ 6 ἐπ ϑίθρ 6 }8᾽8 δα  ἴοῃ ; 88 1818 ΟἸ ΒΜ 0) ΔΡΡΘΆΓΕ (0 
Βάᾶνο Ὀθθὴ ρυγοὶν δοοϊάθητ], σΟΠΌΓΑΓΥ 10 4}} ΜΆ. νϑγβίοῃβ, δηα ΤΌΓΠ.ΟΓ οα! ἴοπ8. [ἡ [86 πιαγχίηδὶ 
Τοίεγθηοοδ, ψῃϊοἧ ἀγὸ ἱηίτοάυςοα ἱπίο τ ΐ5. οὐἰϊτίοη, [μ6 ἐγδηβὶ αἴίομβ, ἱποοαθα Ὀδίνγθοη Ὀγδοίκοῖδ, 
ΔΙΘ [Π086, ὙΠ] ἢ ἤάνο Ὀθοη δα ἀθά δι θΘα! ΘΠ ΕΥ 10.161], μον ὑγ τ. ΒΙΑΎ ΠΟΥ, ἴῃ ἷ8 σον ἰβίοιι, 
Ῥυθ Βῃμοὰ αἱ Οχέοσα, 1169." 

68. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ͂. Το Νὸν Τοβίδπιοπί ἴῃ Οσθοκ, οἰ ΘΗγ ἔγουι (86 Τοχί 
οἵ ΜΙ], τ τ οορίουϑ ΕἸ Ρ] 88} ποῖθβ.. .. . Τὸ ψ| οἷ ΔΓΘ δηηθχϑα 8 ΟΠ σομοϊοσὶ αὶ 
ἨδγηοηΥ, ἀπὰ ἴλχοθ [πάρχοϑ. ΒΥ (86 Βδν. ἡ} 1ἀἢ ὙΒο, ΚΟΡῈ, Δί. Α. Ἰμομάοι, 
1837. ϑ8νο. 

Εοὸσ δῇ δοσουπὲ οὗὨ (8 οὐϊ(ίίοη οἵ (6 ατοοῖκ Τοδίδιηιθηΐ, βδ6 [86 ΟἸ τ θη ΠΘΠΙΘΙΩΌΓΒΠΟΘΓ (ῸΓ 
ἘἙεῦσυδτγΥ, 1888 (νο]. χα. Ρρ. θ6ὅ---70.). 

69. Το Νὸνν Τοβίαπιθηῦ ἴῃ αὐοοκ δηὰ Επρ] θι, τὰ 186 υἀϑυ αὶ ΜδγρΊηδὶ 16- 
ἔδγοποθβ δηὰ Ἠδδάϊηρβ, α Μαγρίπαὶ Ηδγιθοην, οὐ Οὐποογάδηςθ οὗ Ῥογάβ, δῃὰ δ 

υδἱοὰ ςΟἸ]δοῖίοη οὗὨἨ νατίουβ δδάϊηρβ ἴγτοσῃ αὐ θβῦδοῃ. Ασταηρθαὰ δηὰ βαϊιοᾶ 
Υ Εαναγὰ Οάβύνει, ἢ.Ὁ. Οχίογα, 1887. 2. νοΐβ. 121ηο. 
10. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Οὐ οβΌδο 5 Τοχί, στ [π6 ναγίουβ οδαϊηρβ οὗ ΜΙ] 

Δπὰ ϑοΠ01]Ζ. Τ,οηάοῃ, 1887, διμαὶ! ϑνο. [ϑεοοπὰ Εαμίομ, τονἰβοᾶ 1880. 
“ ΤῊ18 {Π|6- ρᾶρα, ὈΥοΥ δ 11 ἷβ, ἀοϑουίθοβ ἴῃ6 ψοσκΚ γοῦν Μ»16}}. 10 ρίνοβ {Π6 τϑδάβυ, ἰῃ 8 ρογὲ- 

ΔΌ]6 ἔογπι, ἴῃ βῃοτγί, (86 τοδάϊηρβ οὐ ἴσο νἡν6}} -Κηονγη ἰοχῖδ οὔ ἐμ Νοὸν Τοδίαπχθμϊ. [Ιἢ δά! ίοη 
ἴο [{18, ΟΥΟΒΌΔΟΒ 5 ργοῦϑὉ]6 ταδ ΐπρϑ αγὸ χίνοη ἴῃ ἕοοϊ-ποίθβ; δηῃα [Π6Γ6 ἰ8 Δ 8661] 4 σΟ0Π}- 
Ῥδηάϊουβ δοσουπὲ οὗὨ {Π6 νδγίουβ οὐ οὴ8 οὗ (86 Νενν Τοδίδπιθηϊ ρῥγοῆχοά, ἰορεῖμογ ννἱτἢ 8 Πατ- 
ΠΛΟΏΥ,᾽" ῥγϑοη τ ρ δβοπιὸ ἐδαίυγοϑ οὗ ἀϊβούθηςο ἔγοπι ΟἾ ΠΟΥ ΔΥΓΔΉροΟΠπιθΠ 8, “ ΠΠΣΟΠΟΪ ορΊσ8] απὰ 
ΟἰΒΘΓ υβοὉ} 180]68, ὑοροῖμοΓ νυ ΡΘΓΆ116] ραββαροθ ρίνϑη ἱπ ἰῃ 6 τηλτρίη." Βγίδῇ ργδίαςσθβ δγὰ 
ῬΙτεοῦχοα ἴο θές ἢ Ὀοοϊ : ἀπά, ἴοσ (8.86 σοη 6 Π:6η06 οὗ ἴθ 086 ΝΟ ΤΏΔΥ τι86 (ἢ 18 ΘαἰἾ0η [Ὁ {Π60]0- 
Β᾽οαὶ ργροϑαβ, 8 ὑοὰν οὗὨ ρ᾿γΆ}]εὶ ταΐδσθῃςθβ '8 ρίσϑη ἴῃ {116 τηδτρὶη ; δηά [86 (8011 οὗὨ οοιηρα 
ΤΊΒΟ. 18 πλις ἢ ἰπογθιβοα Ὀν οὐβογνίηρ ἃ ἀἰδβιίποῖ ποίδεϊοιι [ῸΓ ῬΑΓΔ}16]8 οὗἉ βίῃ ρ]6 ραβϑϑαᾶρθδ οὐ ᾿ἰάθδβδ, 
δηὰ σ᾽ (Π086 [ΓΗ ΒΗϊηρ 4 ἀοίδ!!]οχὶ παγγαίνο οὗ {π 6 β8π|Ὸὸ θυβηΐβ. τοδί σᾶσγθ 89 Ὀθθη ἴδκϑῃ [0 
δι πλϊῦ ΟὨΪΎ ΒΟ ἢ 88 ΓΘ ΓΟΑΙγ, δη ἃ ποῦ τ γον ν γ᾽ ̓ν, ῬΆΓΔ41161] ραβϑαρθθ. “1716 οτκ 18 νψγ6}} 
δὶ οἸοαγίν ρῥγίη!οα, απὰ 1835 ἔσο Θηντανη 8, ἃ οοϊοιγοιὶ δο-Β᾽ Πλ]6 ϑρθοΐπηθη οὗἩ [6 Οοιϊίοπ 
ΤηΔη3οΥρὶ ᾿" οΥ̓́ΔΗΏ6 ἔουγ ἀο8ρε}5, “ δπὰ οἴ ὁ τηδηυβογρὶ οὗἁἨ 186 {ἰγίθο (ἢ σοηίαγΥ ἴῃ [Π6 σεδίσε 
ΟΥ ΟΥ̓ παγν Οτροκ “ οἰ αγαςίογ," (γι 88 Μαραζίπο, Εδῦτγυαγν, 1888, νο]. χὶ!. Ρ. 119.) 
[δενεγαὶ ἰπδοσυγϑοίαϑ γεγο ἰοα πὰ ἴῃ 1Π6 οα!ῖοι οὔ {118 ἀστοὶ 1 δβϑίδπηθι, νν δ]. ΔΡρΘΑγθα ἴῃ 1887 ; 

{Π|656 ἀγόϑθ γί πο ρα! ν ἔγοπι ἀπάπα ἐοηἤάοποο μανίηρ᾽ ὕδθὴ ρ]δορά οα [86 τοργὶπὶ οὗ Ογίθϑδο ἢ Β 
ἡΜαπιαί, νεϊυϊοῖν ἀρροατοα δὲ 1,οἰρμβίο ἰπ 182δ, [86 Θγγογβ οὗ ὙΠΊΟἢ ΔΓΘ Β0 ργοδί 88 ἴ0 δχίθπά ἴο [Π6 
ΟἹ ἰβϑίοῃ οὐ νυ οσι 8 ΟΣ οἰδιβοθ. [ἢ σοηΒοα 6ποβ, (19 ατοοκ Τοβιίαπιοπὶ ν᾽ 85 8 ]εοἰ δ ἴο 8 ἱβογουρὰ 
τενὶβίοη Ὀθίογο {πὸ οὐπίοι οἵ 1850 τ7ὴῖ8 Ἰδϑθα, [ς μ88 ὕθέῃ βοιποίίπιοθϑ δίδιθά {{ιπ8ὲ (818 του βοαι 
οὔ{μ6 ἰοχὶ διὰ γοϑβίηρβ νν 8 ὀχϑουϊοὰ Ὁγ 9.1. Ττορ6}168 ς 10 τὴᾶν ργονθηΐ {Π8 τορϑίϊ τοι οὗ ἃ τηΐδ- 
ἴδκα ἴο τπθπιίοη, ὑπ του σὰ ζ. Τ᾿. νγδϑ σοιϑα! 6 οη 16 δβυῦδ]εοῖ οὗὨ 186 τον] ΒΟ, ΠῸ ῥαγὶ τ" 84 
ὉΠ ογΙΆ ΚΘ ΟΥ Δοσομ ρ μὰ Ὀγ Βίπι, ὁχοορὶ ρᾶτὶ οἵ ἴπ6 ἱπιγοιιοίίοι ἀπὰ βοπὶθ οὗ 1116 γείπασκυ 
γιεῆβ ποι ἰο δδοὰ Ὀοοῖ, ΕΗ ποίίδεσ γοδὰ μος γουϊϑοα {πὸ ἰοχὶ ἰ(ϑε1[.} 
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1]. Ἢ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νοναπι Τροδίαπιοπίαπι Οτεεοὸ, ροδὲ “οἷ. Αυρ. κα 
Τιϊπιδπηυτα οἷ Ῥχοῖ. 1,106. δὰ ἄάοπι ορεϊπποτυτῃ ΠὈτογπι δθοι 15 σΌΓΙδ τευ. 
πουΐϊ, 1,οοἰοπυπιααθ ναγἰοίδίοση ποίαν!, Αὐρσυρίυ ΔῊΝ. ἘΠ ΕΟ δίογοοίτμι 
1 ρβι5, 1840. ὅνο. 

71." Νονυπὶ Τοβίδιηθηίυπι ατεοὸ, ροδῖ 4. Α. Η. Τιϊιηδηποτα, οἷϊτα Ῥτοί. 1}. 
δὰ βάσεων ορίϊππογυπι ΠΙγογαμα βου 8 οὐ ΓΒ τεοορπονΐ, ᾿ωοοϊ οι πα6 νδγιεΐϑιεαι 
ποίαν! Αὐρσιίυβ ΗΑΗΝ, ἰπ Αοδᾶ. γ͵γαι 51. Ῥγοίθδβου. ἘΔ ο Αππογίσδηδ βίθγεοίγρα; 
ουγαηῖο Εἀναγάο ΕοΒιΙΝΒοΝ, 5.[.Ὁ. Ν ο- ΕΒογδοὶ οἱ Βοβδίοηϊ. 1842. 8το. 

ΟΥ̓͂ Ρτοΐδϑθον. ΤΙ[[ἸὩ8ΠΠ 8 υδοῖμϊ τϑππδ[]᾽ οὐἰτίοη οὗ (86 ἀτοοῖς Τοδίδιηοτιῖ, 6 Ὀτγίοῦ Ὠοίΐοε [δὲ 
Ὀθεη σίνοη ἴῃ ἢ. 697. ΝΟ. 44. ξυργτὰ, ὙΒδί ϑάϊιοη Ὀεΐηρ Ἰομρ δίῃοθ ἐχβϑιβίεθ, 86 ῥμυῦ !εὶετ, 
Μτ. Ομαγὶοβ ΤαΑυσΗΝΙΤΖ, οὗ ἱμοἰρϑὶς (00 ᾿νἤοβα ᾿ἰθθγαὶ οπίογργίϑα 1 011.4] δεαἀοηίβ δγὲ ἰδηρεὶτ 
ὨιἀοὈιοα ἴογ ναγίουβ νδίυδυ]ο ννογὶς8), ΔΡΡ] θὰ ἴο Ὦγ. Ηδῆῆῃ ἰο πῃάογίδῖκα ἃ ὩὨΘῊ δαϊιοπ, πιὰ 
ΒΌΘὮ ἱπιρσονοιηθηῖβ 88 6 πιῖρίς ἈΠΪΏΚ ργοροσ ἰ0 τῖλκα. ΤΏ ἱπιρτουοπιοπῖϑβ νγῖὶς ἢ Ὧγ. λα 
8.45 πγδίΐβ 4γὰ 80 φοῃδίογαῦθ ἃ8 "5.1 γ ἴ0 ὁπ. 1016 15 Ἰδῦουτα ἰο αἰδιΐηςξ ἀπ Βομοῦυγαθ)ε βοῖκε. 
ὙΤΏ6 (Ο]οντίης 8 1116 ΡΙΔῃ δἀορίοά ὈὉγΥ τ. ΗδΒη: --- 

Εἰγϑῖ, ἢ6 οοἸτοοίοά 8}} π6 ΓΥ̓ΡΟΣΤΑΡΒΪΟΔΙ ΘΓΓΟΓΒ ἴῃ ΤΊ Δ πη 8 οὐϊ οι, Δ5 νγι}} 45 οἸΤῸΙΣ ἰη 
Ῥυποιϊυδίίοῃ, ἀπὰ ἴῃ δβοπὶθ ἰπδίβϑῃςοϑ ἴπ6 ἱΠΊΡΓΟΡΟΙ 86 οὗὨ οδρὶϊ] ἰοιΐεσα.Ό ““ Πα δεσεοίαλιιθ 
50 Ὑ88 91ΔᾺΪΥ ἴῃ ΤῊΔΗΥ͂ ρ΄δοο8, 88 ΜὙῸῚΪ 848 {Π6 τηοάθ οὗ τυ ηρ τογὰβ Ὑγὶ ἢ (86 εογοπίς, ε. ἔ. 
“«αἰγώ ἴογ κἀγώ, ἅς. ΤΏ [οἵδ δι ϑετρὶ ἴῃ δυο ἢ νογὰ8 85 εἰκῇ» οπιϊτοὰ ὃν ΤΣ δπη, Ηδβη ἰ[υὐξϑ 
ἴο Ὀ6 ττοηρὶν οἱ ἰοἀ, πὰ ἢδ5 τεϑίογοὰ ἱξΞ. Ὅηο οἰγουτηῆοχ τοχονοὴ ὃν ΤΊ τοδππ, ἰῃ στὰ 
ὝΟΓΩΑΒ 48 ϑλέψ,ς, λαῖλαψ» 8π4 6 πκ6, ΗΔ Βὴ σοβίογοδθ, ΜδὴΥ οἵἴμοσ δ}8}16γ ἔπ 15, Ὑγ Ὡς ἢ Βα δρὲ- 
οἰδοα, Βα ᾽48 Ἰαυουγοά ἴο οοτγοοί ; 88 Ὑ761} 88 (Π6 ἀοίοοί 8 δἰγοδὰγν δημππιογαιοα δῦονε. 
προ πιυςἢ, 438 ἴο οοττγεοΐῃοβα ἰῃ (86 ῥχίητηρ οὗ [86 πον οὐϊίίοη. Νεχέ, 8 (ο 86 οδοίςε οἵ 

ἰηρ8. 
ΠΡῊΝ μ88 δα υἱ θά, ἱπ [86 τηλυρίη οὗἩ 186 ποτῖ, ἔπ ναγίουβ τοδάϊηρ οὐὁἨ ΟτεϑΌδς 8 ἴσο 

Ἰαῖοσ εἀὐϊίοηα, ἴθ ο86 οὗ {πὸ ἢτβι νοϊυπιο οὗ 186 ἐμἰτὰ οἀϊΐοα ΟΥ̓ ϑ.δαὶ]Σ, δηὰ δἷϑὸ {πὸ γεβαϊῃρ οἱ 
Κπδρρ, οἵ ὅς οὶ Ζ, δπὰ οὗἉ 1,8. πιδῆη. ὙὍὙη6 δΌγεν αἰ οΠ5 ἩΠ]ο ἢ ΔΓῸ ποϑὰ ἰπ γσοίογσίηρ ἴο ἴμεϑὲ 
ΦΌΒΟΥ (68, ἃγὸ 41} δυο ΘΠ ΠῪ Ἔχρὶδἰποὰ ἰἱπ 1πΠ6 ρῥγείδοο. ΤῈ νδτγίδίίοπϑ: ἔγοπι 1:6 7Τεσίω 
χερεμίμα ἃτὰ 8180 ποία ἴῃ {{πἸ8 τηδγρίῃ. ΤΊ τηοᾶθϑ οὗ ἀοοϊμπαῖίηρ, δυδρες θα οἸδυϑε8, δπά σί 
Ἰπδγκίημ ἴπ6 Ὀορσί ποίη οΥὗἨ νογβθϑ, 8.6 8}} οχ ρ᾽αἰποὰ ἴῃ {86 ργοΐδοθ, ἀπά δρρϑῶσ ἴο ὃ μέρει 
ΘΑΒΥ δηχὶ ὑπ ]είουϑβ. 

“ ΤΠδ τγοοοῖνεα ἰοχῖ, [Π6 ΘΟΣΟΙ Βαγ8, 18 ΠΟΥ͂ΟΥ αὐδηδοποὰ πιιπουῦῖ ἴῃ πιοϑὲ ποΐ κ Υ γδαλῦδε, 
Ὑγ θη {Πογα 8 ἃ αἰβαρτοοπιθηΐ διηοηρ ΟΥ̓ ΓΟᾺ] οἀϊίογβ, τ μοί Βογ ἰξ 8μοι!ὰ θ6 αἀπιϊίοα ὧτ τεὐεςίεὶ, 
δ) [188 ἰδκθὴ οᾶγθ ἴ0 ποίθ ΨΠ0 8.Ὸ Τ0ῸΓ ᾿ξ δηὰ ὙΠῸ δ. διαϊπβὲ ἰ. Ὑὐμογα Β6 [83 ἀἰϊδετγοὶ 
πῃ ᾿υάμιηρηι ἤτοι οἴ μοῦ οὔ εἴςϑ, [86 πδίαγο οὗ ἰδ ἀρρθδὶ ἴο {᾿Ἰὸηὶ δἀνογιδοβ {86 γεδάθ ἘΠῸ ἅτὲ 
Ὑἢ ἴπ6 οἀϊΐοτ, δηὰ ψν πὸ ἃγο αρδϊηδί ΐτῃ. 1} Β0ΠῚ0 ο8868 δ6 ἀξ β ἔγοτα 4}} οὐ ἔπὸπὶ ; ἀπά ἰδέα, 
ΔἸΓΠοαρἢ ἢ6 ἀοο68 μοὶ βίδίθ Ἀΐ8 ΓθΆβΟἢΒ ἰπ ἴπ6 πιᾶγρίη, Ὀθοδυδ6 [Π6 πδίαγε οὗ 18 ρίδῃ ἡογυϊά δπι 
18 ἴ0 Θη]αγρα, νοΐ 6 δββιγαβ (ἷ8 τοδάθσβ {πδ΄ ἢ6 ΠΟΥ͂ΘΥ νΕΠΓΏΓΕΟΒ ἰ0 ἀΐθθοη!ξς ἔγοτα 8} {πὲ οἴ δεῖ 
οτἰ εἰς 8] οἀϊείοηδ, ἀη]688 μ6 888 Ὑγμδὲ μ6 ἀθθιηδ ἴο Ὁ6 ροοά δῃά ἴογο δ ]6 ΓβΆΒΟΏ 8 ἴὺσ 80 ἀοίηρ. 1δὲ 
οὐἰτἰσα! το δῦ, ἱἢ ΒΌ ἢ ἃ 6856, τπηυδί σοϑοτγὶ ἰο ἿΝ οἰδίοίῃ, οὐ σι θβ ὑδο ἢ 6 βδοοοῃά ογὶ το] θά οα 18 
ἔνο ψοϊαπγθ8, ΟΥ ἴο ὅ. 012, μθγα δ Ὑ0ΓΠῚ δπα τηοϑὶ, ἐξ ποὶ 41} οὐ {6 δυξμογί 68 οὐ τ δίς [δ 
υάρπιοπὲ οὗ Ἡδη τεϑῖβ; ΟΥΓ ἴῃ οδ88 δ6 ἀο68 ποῖ ἢμπά βαιἰβέβδοιίοῃ ἴμόσο, Β8 πιαδὲ τοϑοσῖ 10 ἴδε 
οοπίοχῖ, δπᾶ ἴο [Π6 σοΟΠΙρΑΓΪΔΟ; οὗὨ ργΔ 116] ραββϑᾶροδ. : 

“11 ν}}} 06 βοθῆ, δὲ ὁπςθ, 1:δὲ ἴἴθτα 18 Ὧ0 Ῥσορεσζ στουπὰ οὗ οοπραἰηξ διζαϊπϑὲ ἐπ δάϊίοτ, ια 
1818 6486, Ὀδοδιθθ 86 88 ποΐ ἀοίδιϊοὰ ἷβ ΓΘΆΒΟΏΒ; (ὋΣ (0 ἀο (8 που! Ὅδ6 ἴο δ5:16}} [86 5 
ἐπῖο ἃ ἔοστῃ 80 ἰᾶσρο, 88 ἴ0 ἔγυιδίγαίθ (86 οὐΪδεὶ οὗἁὨ τλδἰκίηρ ἃ πιδη 08]. 

Τουδ τ. Ἠδδη [48 ρίνϑη “ δ συ αδμα οὗ 41} τμαΐ 18 οοη!αἰποὰ ἴῃ ἐπ6 νατίουβ σθοθηβ:088 οἵ [δὲ 
Νεν Τεβίδιηθηὶ ἰοχῖ, ὙΠ] ΟὮ 8. οὗ δΔὴῪ ἱπιροτίαποθ. Οὐίοβθας 8 δδὶ οὐϊου (1796, 1806) οὐῦ- 
[αἰπ8 δπιθοάϊοα 411 ἔμ6 ογιεἰοαὶ τεϑυΐι8 Βίοις πδὰ ρτγοοθάοὰ ἐμαὶ εἴπι6; δπ ἃ 5. μος, ϑ. υἷα 
ΚηδρΡ, δηὰ 1,8. Δ πη, πᾶν σῖνοη ὨΘΑΥΪΥ 4}} {μὲ 888 Ὀθϑῃ ἀδνυοϊοροὰ βδίποθ ἐμπδὶ Ῥεποί. 
ΑἸπιοβὲ ΟΥ̓ΟΣΎ Ππιοη ἢ ΒΟΠῚ6 ΠΟῪ Γοϑάϊ ρ8 86 σοτηΐης ἴ0 ᾿ἰρμί, δηὰ {ἢ 8 ὙΔΥ 8 88 ἀἀπαλν κε 
ἃ οὐ εἴς 4] γϑοθηβίοῃ δὲ ἃ ζιυΐασο ρϑεϊοὰ, ἩΒὲοΝ Ὑν}}} ΡΙδοθ 811 ργοοθάϊηρς δἰ τοῃ5 τρεγεὶγ οα (89 
δΌ ΘΙ οἵ [πὸ ἰδιογίδη οὗ οὐ Εἰςΐϑιη, 

“ Ἰῃ δαάϊ(ίοπ ἰο {818 ἱπιρογίδΔῃϊ Βγ]] δι οὗὁἩ [16 οΥἹ 108] Χοσθηδίοπα, Ὑμϊοὴ ΗΒ η ἀρ ἐὰν δ 
ἴῃ Πἷβ τηδγρίῃ, ἰδ θα ΠἸοἢ ῬΟθθ6 8868 δοῖὴθ Οἵ αῦ δάνδηΐδρεθ οὐὸσ (δ) 6 ῥὑγθοθάϊπρ ταδηυδὶδ οἵ 1}. 
ὩὨΔίυγο, Ποῦ ἀθβοῦνο 8 ρΔ ΒΒ] 6 ποίϊοθ, 

“]ῃ ἃ Ῥχοϊδροιμθῦοῃ οὗ βοπλθ Ἰϑ σι ΒΘ 48 σίνοῃ ἃ ὑσίοξ, Ὀαὶ χυΐϊίθ ἱπί6}]} 1! }]6 δηὰ ἀρρτῦ" 
ντίαϊθ, ἀδθοτ ρου οὗὨ 811 1:6 ἐμιροτίδης πποίαὶ πιδηυδοτίρίβ, ΤΆΉβθ, ογί(ἰοα μανθ ΘΈΘΟΓΑΪΣ 
ἀοοπιϑὰ 0 Ὀ6 [16 πιοδὲ δηοίθηϊ δπὰ οὔ 886 Ὀεδὲ δυϊβογιγ. Ὑμοΐγ παπιθ8, ἀἰβιϊ οι ν φιϑι δι 
Ῥγοῦδο!θ ρὸ, Ἔχίθηϊ οἵ οοηϊοηΐδ, δηὰ [86 δγτηῦο} ἀϑοὰ ὉΥ οὐ εἶς8 ἴο ἀδβίσπαίο τ θπα, δὰ 4]}} [0 ὑδ 
ξουπά ἰῃ Ηδμη᾽ 5 ἀοβοτίριίοπ, ΤΟ τηδηυβοτὶρίβ ἴῃ (Π6 δαγείσε ΟΥ 5Βπια]-ἰοχὲ ατθὰκ 86 8485 ποῖ 
πἀπάογίακοη ἰο (ἀἰοβογίθθ; Ὀδοδιδ6, 45 6 (μίηκ8, [86 ρτγϑδϊ τηδβ8 οὔ {Ππ᾿πὶ οὐἱρίὶπαιεα ἴῃ {μ6 ἰεηὶ 
σοπίαγν, δηά οηἷν ἃ ἴδ 1η ἴπ6 εἶπ. ΟΥ̓Ὠἁ σουζβο, Ν βιο ἢ Ὀ6 ἴ6 ἴμοῖ, [86 ψεϊρδς οὗ δυΐϊβοπίς 
Ὀοϊομρίης ἴο ᾿ΓΠ6πλ πιυδί Ὀ6 81)4}}1. ΤὴΘ ὠποίαἱ πιαηιθορίϑ δγὸ ἀἰνίἀοὰ ἰπίο ἔουγ οἰδβϑθλ, δὴν 
Ι. Μιαηιυβογρίθ οἵ ἰμο ἀοϑρεῖὶβ. 11. ΟΥ̓ {π6 Αεἰβ δῃὰ Οδιμοῖὶϊς Ερίϑι].8. ΠῚ. ΟΥ̓ 186 Ερί 6165 ὁ 
Ῥδαὶ. ΙΝ. ΟΥ̓́ 16 Αροσαῖγρϑβο. ---- Α}} 16 ἱτπωρογίαπε οπθδ, ἀπᾶθγ δαςοὶ μοδιὶ, ατὸ ϑρϑαῆ «πὶ 
Ὀγίοῆγ ἀοδοτὶ θεά. Νοχί (ὁ τμΐ8 ΒΥ] δθυϑ οὗ ποία! πιδηυϑοσίρῖϑ ουιηεβ ἃ ὑτίοἴ δοοουιΐ οἵ 1δ8 
δπεοίθηι Κ͵εγδίον τηϑδὰθ ἀἰγθοῦν ἤχγοπι ἴπ6 Οτθοκ. ΤΏδθο ἀγα ἴμο [ἰδ]ὰ απὰ οἴμον [δ᾽ η γεγβιοηϑ 
Ὀοίοτο 186 εἰπιθ οὔ Φϑγοπλθ; ἔπ υϊχαῖο Ὁγ Ψογοηι; ἴδ Ῥϑβϑῃϊίο οὐ Οἱά ϑιυτίας, δπὴ αἶδὸ (δ 
ῬΙΗΠοχϑηίδη 8. τίδο Υ δγβίοη ; πμ6 Εργρίζδη Ὑ ογβίοηβ ; 186 ΕΚϊορίς, Αγαῦὶο, Οοι μὲς, πᾷ δίαγοϑὶς 
Δ ὁγδίοηβ, [ωδ5ῖ οἵ 4]} ἰ8 ἃ Τοίδσγθηςο ἴ0 [Π6 εἰϊαϊίοῃβ οὗ ἴπὸ ἘπίΒογα, δηὰ τὸ παίαγο οὗ {πε 8 
ἴο τπϑῖη ἰ8 ὑτίεῆν βἰαῖοα, 1 δϑιο 88 1Π|6 Ὑ δγβίοῃβ πὰ ἴμ6 ΕΔ ιοτβ ετγὸ εἰζοα 1ὰ Οτίεβδο 
Β.Π0ΙΖ, 889. ἩΠΟΙΘο868 ΤῸΓ ΟΥ̓ Δἰζδίηδὺ ΔῺΥ ρδυτσυλαχ σϑϑ ἰ κν ἃμὰ πλδῪ ὕο ἴπογο ἕο, Η 
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ποῖ ργοάμοο ἔθη ἴῃ δἰ8 τηαγρίη. Ἧς σουἹά πὸ τηοτὸ ἄο [Πιΐ8, ἰπ ΘΟ δἰ Θ ΠΟΥ͂ ψἰ1} Ηἷ8 ρἴδη, [ἢ 8Π 
Ὧ νου! οἰΐο 41} {πὸ πηδπυϑοῦρέ δας ποσί(ἰ65. ΤῊ6 ΤΟϑα} 8. οὔ 4}} {116 Υϑοθπβίοῃ 8 18 τδί ΔΒ η μ.85 
Ὡἀογί οη ἴο ρῖνο, ποῖ [Π6 ργοόςθ88 ὈὉῪ Ὑ ΒΙΓὮ {Π086 ΤΟβα } 18 Ὑ 6ΓΘ τη846 οαϊ. Τδ6 Ἰαγροῦ ϑ  Σ008 
οἵἉ ὙΥ οἰβίοἰϊι,, ΟτἹοϑῦδοι, ὅθ], διὰ 1 δε! δηη ταϑὺ Ὀ6 σοηϑη] θ Το [Π0 ᾿τοζοϑβ, 

“ ἙγοΥΥ ζὨΐηρ ἀυραὶ [818 οὐἰϊτῖοη οὗἩ Ἡμἢη νγθαγβ {86 αδἱν οὔ σγεαΐ ἀδαΐηθ85, ΤῊ ΕΥὦᾧἁφΘ 18 ΘΧοΘΙ- 
Ἰοηῖ; 186 ρέροῦ ροοὰ ; {86 ῥτίἱηρ ἀπαϑια}}ν οοτγοςῖ ; ἀπὰ (86 μοϊηζίπρ' ᾿μἀϊοίοαθ. 10 8 συγ 
δι “οτῖκ οὗ πιμέέεηι ἐπ ραγῦο. ὙῊ6 τοδὰθῦ μ88 ὈθίΌγΘ κὲπὶ [86 ἀθοϊβίοῃβ οὗ 4}} {πΠ6 ἀϊδιϊπρυϊδιοὰ 
χεοροπὶ ἰοχί-οΥ ἴο8, 48 16}} 88 μὲ οὗἩ Ηδῆη μἰιηϑοϊῦ, δπὰ δ 18 ᾿μπογοίοτε δ ΠΡΟ Υ, δηὰ ἐβ Ὁ Γ- 
τϊβ θα τυῖν ἢ τπθϑη8, ἴο ἀχαπιΐμθ δαὶ ἡππάρο ἴοσ δἰ πιϑοῦ, Ηδμη ἀο68 ποὶ Ὀἰπα αἱ Ὁγ ἷ8 οσσῃ 
γυάρπμοπι. ἸΥ̓́ΒΘα πὸ αἰ γ8 ἔγοπι οἴποσβ, 6 σίνοθ ποίίςθ οὗ ἰΐ, δπὰ 6115 [86 τοδί ον οἰ ῦ8 
αν ἀοοίάἀοα,; (Βιδ]οίμοοα ὅδοτα, Νὸν Ὑοσῖς, 1848, ρρ. 274---277.) 
ΤῊ 6 Νουί Απιογίοδῃ σοργίηϊ 8 ὑθαυ αι ΠΥ δηὰ δοςουγαίοὶν Ἵχϑοιίθα πᾶν (6 Δ0]6 οἀϊξογθηῖρ 

οὔ Ρτοΐδδϑθογ Εοδίηϑοη. ΒΥ ϑιηϊαγαίης [ἢ 8126 οὗ (μ ρδᾶρ6, ΗΔ]ν᾽8 οἀϊΐοη οὗ 698 μᾶρ68 18 οοηλ- 
Ῥταβϑοὰ ἰηΐο δ6δ8 ρερ68. 

72. Νονυ Τοβίαιμθπίατα ατϑοὰ. Τοχίυμ δὰ βάρη δηυυογαμι ἰδβίϊαπι ΓΘΟΘἢ- 
Βιῖῦ: Ὀγοόνθῖι Αρραγαίιτῃ Οτισαμω, πᾶ οὐτὰ Ὑ ΑΥ18 Τ,θου Ομ θυ8. Ε]ΖΟνΝΊΓΟΓΏΠιΙ, 
ἹΚ παρρὶϊ, Θομο Ζίϊ, ᾿ῳδοδβιπδηηὶ δα )απχὶῖῦς Ασραμηδηΐδ οὐ Ἰμοοοβ ῬΆΓΆΠ]6]08 ἐπα σαν: 
(Οὐοτηπιοηίδιϊοποιι ἰβαροσίοαπι, ποία 18 ργοργιἰθ Ἰδοϊοπί 8 Εὰά. ϑιδρβδηϊοβ ὑδγῦϊ89 
δἴαυο Μι|Π απο, Μαιοίδης, τ ΘΒ Ὀδοίδηδθ, ρτεθπι βιῦ ΖΕ Ομ 85 Εσ! ἀ οσίσαβ (οη- 
Βίδηϊπηυϑ ΤΙΒΟΒΕΝΡΟΒΡ. [ἰρβῖθ, 1841. βαυδγα 12010. 

Ταΐ8 οδἀϊείου πὰ |}} Ὀ6 “ Τοαπὰ υϑοίαὶ ὃν {Πο86 ὙΠῸ ν᾿ ἰδ (0 μοΒ8688 1 8 5Π|8}} σΟΠηρ438 [89 Ἰαἴοϑὶ 
ζπίογιχγαιίοη οἡ {πε βυὺ]οοὶ οὗ ναγίουϑ το ρ8.᾽" ἐμ λείη ϑιρρ!ὶ. ἴο 16 Αὐτπογίβοα ΕὨΏρ 88 
Ὑ ογβίου οἵ ἴ6 Νὸν 76βῖ. νοὶ]. Ἰ. ρ. 81.) Τὰ ῥγοϊθοιμθηδ ἱτγϑδῖ,--- 1. ΟὨ ἐδο ἀϊβογοηὶ σϑοθῃ- 
δἷοπβ οἵ ἴδ ἱοχὶ οἵ ὑπὸ Νὸνν Τ᾽ οϑϊαπηοηξ, Θβρθςῖ}Υ (Πδὲ οὗ .γ. 5. 01Ζ, ὁπ ΒΟ Βα ἰ8 πππιδγεΐ- 
ΤᾺΠῪ βονοσο; 2. Οπα {Ππ6 ρίδῃ νυ βίοι Ἀγ. Τἰϑοβοιμογέ ραγβιιθὰ ἱπ ργθρασίηρ {18 δάϊτίοπ ; δηὰ 
8. Ὅῃπ ἰδ οὐἰϊ(ίίοπϑ οοἰ αἰοά τι τὰ ἴ6 τοχὶ οὗὨἨ Ηἷβ ον οἀϊοη. Τὸ 686 110 48 δἀὐάοά, 4, Αἡ 
Ἰηάοχ οὔ 1Π6 ογὲ εἶς 4] δἱἀβ ἴο νι ϊοἢ Βα ἢδὰ τϑοοιγϑο (Νδηιυβογ ρίβ, Υ ογβίοπϑδ, δὰ [8.6 ἀτὸεκ δηά 
1, Εδίμ τ, αἰὶ δοοὶοϑἰαβιῖςαὶ νυ τί [6 γ8), ἀθὰ οὗ {πὸ οοπίταοϊοὰ γοίθγομοθϑ ἴοὸ Πθηὶ ᾿ ἢ ἰοὮ ἢ 6 
μ85 διἰορίθα. Ἐο!]ονίηρ 1[λ6 βίβρβ οἵ ἀτιθδυδοῖ, 6 8 ᾿ῃγοιριουῦ μίνϑη ὑπ ργθάογαΐ δῆς ἴο 
(6 ΑἸεχαηάτγίδη οὗ Αἰτγίοδη τηδημβογὶρίβ. Τα ἰοχὶ 18 νοῦν ΠΘαΓ]Υ ῥγλῖοα ἴῃ Ἰοηρ ᾿ἴπ68, (Π6 
ψογβο8 Ὀοΐης; Ἔχ ὨΣἱ θὰ ἴῃ 1116 Οὐὐογ πιετρίπ, δπὰ (6 ΡΑΓΑΪ 16] ραύθαραθ ἴπ {116 ἱπη6 Γ στηλγρίῃ. 
ΤῈ ναγίουβ γοδϊῃ 8 ἅτ δὲ 86 (οοῦ οὗ [πΠ8 ρᾶψο. ΤῈ {γροργαρμῖοα! οχϑουζίοῃ οὗὨ {818 δαϊίίοι 
ἐδ ὙΘΟΥΥῪ ποδί. 

78. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νοναιη Τρϑίδατηθηί απ ατροοῦ οὐ 1,αἰϊπὸ. [πη δπιίαιυ 
ἐεβίϊθυθ Τοχίυπι ογείοηΐβ Ὑ υἱραῖθο ἱπάασαν δ, μϑοὐομθβαὰβ ναγίδηΐοϑ ϑίθρῃδηὶ 
ποίανϊς, Υ. 5. ὙΟΠΘΓΔΡΙΙ Φάρον ἴῃ σοηβι αλ δα θῖῖο, Οομδίδηζίηι5 ΤΠ ἸΒΟΗΈΕΝΡΟΒΕ. 
ῬΡΑγ 8:18, 1842. Πωρογὶαὶ ϑνο. 

Τ}ι6 ἰοχὲ οὗ ἔἶνα τοοῖκ Τοβίδπιθης δηὰ οὗ ἴπ 9 δι Ὑαυϊρδία τ σϑίοη 8 ὑσιηύθα ἰῇ ρδγα]]οὶ 
ςοΟἸ]αταμβ. ΑΒ ἃ ογίεἰοαὶ οαἀϊτίοπ ἰδ ἰδ οὗὁἨἁ πο ναἱὰθ ἴο [80 Βομοΐαγ, ἃ8 [π6 (οχὶ 18 ΟΠΪΥ ἃ οεμίο οὗ 
[2086 νϑῆουβ γοδαΐηρβ βοϊεοϊθα ἔγτοπι ἀγθοὶς πιδηυβοσὶ ρί8 ἩΒΙΟΒ δγὸ ἴῃ δοσογάδηςθ τ ἢ [86 
ΟἸοχαδηξίμο οἀϊοι οὗὨἨ 116 [ναϊίῃ νυ] χζαῖθ νογβίομ, [6 ΟὨΪΥ γογβϑίοῃ δ] ονγοά ἴο Ὀ6 δυϊμθηίὶς ὉγῪ 
186 Ἐοπιβῃ οἰυτοῦ. [ἢ (Π6 δρρϑηάϊχ ᾶἃζὸ ρυϊηϊθὰ ἴπ ναγίουβ τοβάϊηρ8 ψ ἰοἢ οσςσυγ ἱπ Ἐοθογὶ 
δι ρ μηδ᾿ 8 (τὰ οἀϊίου (ΡΑγ8, 1680), δηὰ ἴῃ τ οϑΌδο ἢ ΒΒ βοοοηὰ οαϊιου (Η δ] βαχοηυπι, 
1796---1806) οὗἨἁ 1π6 ατοοκ Τεϑίδιμθηϊ ; δπὰ Ὑυβῖοι γοϑϊπρϑ αἰδγ ἔγοθι {π6 ἰεχὺ 88 ῥγίηιθά ὈΥ͂ 
ΤιροποηάοσΏ ΤὨΐδ οὐἰίοη 18 ἃ σοτηραπίοι ἴο ἴἰ6 ἱπιρογδὶ οοἴανο οαἰιίοα οὗ ἴπ6 δοριυδρίηϊ, 
ἙὨϊο ἢ 8 ποξοοά ἴῃ ῃ. 726. Νο. 25. ἐπγγὰ; δῃὰ ὑυοΐ, ᾿ποῦρ ἢ βοϊὰ ἘΘΡΆΓΗΤΕΥ: ἴογπι ρασί οἱ τὰν 
βουῖθβ οἵ οἰδϑϑδὶς διΐιοσθ  ΒΟ86 ὙΟΓΚΒ 8Γ6 ἴῃ σουγϑθ οὗ ρυ] οδίϊοη ἔγομ (ἢ 6. ᾿γθβ8 οὔ Μοβδγβ. 
Ὀϊᾶοι. ΤΒΟ γοϊαπιθ ἰ8 ῥχἰμ θὰ ἴῃ 18:0 88π|0 ρυῦ Βιιᾶγρ ατθοὶς ομαγδοίθσβ ἃ8 [10οὐ Β ΟἿΟΣ 
Ῥυῦ]Ἰςδ 0Ώ8. 

[14. Νονυπι Ταβίδπιοηίυτλ. Τοχίιβ8 αγθοῦβ Ὑ ΘΥ9ΟὨ 8 γυϊσαίω Τ,δ11ηξ6, 4 πθ τ 

ἴῃ φηϊαιΐβ ἐοϑθυβ Υ΄. 5. ΨΘηΘΓΔΌΙ «0856 ἰπ οΟμβι τα δα μι 10 ᾿μάαρανιῦ ὕοη- 

βἰαπτπ8 ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΒΕ. ΡΑγίϑιῖθ, 1842. ὅ8ι:ὴ81]} ϑνο. 

ΤῊ ΐδ 18 86 ατοοῖς ἰοχὺ δίομθ οὗ ἴ6 ργοοθάϊηρ δαὐϊίοη : Ὀὰϊ νηϊμουῦ [Π6 δρρϑηάϊχ οἵ νατγίουβ 
τοδάϊηρδ: ἴδ 9 οὴ (μωΐ δοοουηΐ ΟΥ̓ αὐ 6η [688 ἈΠΠ Υ, 17 Ροβδῖ 16, ἕλδα 1116 ομ)0 γιι8ὺ τηϑῃοποὰ. 
(860 “ Αςοουμῖ οἵ Ρηϊπίοά Τεχὶ," Ρ. 118.}} 

Ἴδ. Νονυμι Τορϊαιαδπίιπι ατεθοὰ. Αἀ διη"ιίψιοβ ἰδβίθϑ. γθοθηβαϊῖ, μεοιϊοποβαιθ 

ψατγίβδηϊεβ Εἰζανίγογαμι, διθριιδηὶ, αὐ  οβθδοῖ, ποῖαν!ῦ (οπϑίδμλι8 ΤΊΒΟΒΕΝΡυΚε. 

Ῥαυ δῖα, 1842. ὅ18}} ὅνο. 

ΤῊΪΒ σϑβοιι Ὁ ἷθβ ἰῃ ἀρροαγαποα ΝΘΤῪ Οἰοβοὶν {Π6 Ὀγθοθα οἀϊοη ; ἰδ νγᾶ8, βονθνοτ, ἱπιθηἀθα 

δι: ὨΘΔΙΙΥ [116 δάπὸ ἰοχὺ 88 [9 Τληρβὶς οἀϊίοῃ Ὠλογς, Νο 12.). Ιῃ δῃ Δρροπαϊχ β]οϊποά 

οἱ Μιάβυπϊηιοτ, 1848, ἴο ἴ86 υπϑο]ὰ οορίοϑ οὗὨ 186 1εἰρβὶο εὐϊοῃ, Τιϑοβοπάογί Βίδί65 οὗἁὨ 118 

Ῥατσίϑ ἐπιργοϑδίοιι, "θα ἴομθπὶ ἀοϑεϊμαῖαπι 1114 πὸ| ααϊάθπι ἐπιρτίνῖθ δά Εγδποορα] γαῖα εὖ ΑὨρ]9- 

ταϊα υδὰπὶ:᾽ ἴῃ ἐλὲδ ΘΟΘΠΕΓΥ, μονγοναῦ, ἰδ πα8. ποῖ Ὀδὲρ τῆθομ υϑεὰ; δηὰ ἰζ δοοῇ οϑπια ἰοὸ 

ΤιβοπβοηπάοτΒ Κπονιδάσα ἐμαΐ (ι6 ννογὶς οὐ δἰιθγίηρ [6 6. Πῃ 6’ οὗἩ ἸΣΡΘ 80 88 ἴ0 δάλρί 1 ἴο 189 

1 εἰρϑίο τοδάϊπρϑ μα Ὀθθη ραογίογμμθα ΥΘΓΥῪ ΘΑΥΘΙΘΗΒΙΥ ; 80 [δῇ Ὁ 188. ἀθουῦ {Π6 τηοϑῖ Ἰμποογγοοῖ 

αἰτίου οὐοῦ μγπίθ, [Ὁ 8 5416 ἐμαὶ 18 ῬΡΌΡΌΟΙΟΙΝ μᾶνγα οδυβοὶ ἴΠ6 βίο ρο μῥἱδῖθβ ἴο ὑ8 
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708 ὕτεολ “Τοείαηπιοηίϑ. 

ΤΘΟΘΏΥ τονϊϑοὰ ; πὶ ονοη (μθη ἰΐ ἰ8 ἃ ἰοχί οὗὨ πὸ ογίξοαὶ ἱπιροτίδ ποθ, 85 οὔ Ἂχβιυϊίης 
Τιβο θη τ 8 Θαγ] οϑὶ ορ᾽ πΙοΏ 8, δπὰ ὑπαὶ σὶμουῦ (86 δος ογ68 οὴ τσ ἢ ἢν σσόγο Ὀδδθά.) 

[176. Νονυπὶ Τοβίαπιοπίαπι ατεθοοῦ, Αα δηϊίαυοβ ἰοβϑίθ8 γοοθηδιῖέ, Αρραγδίυι 
Οτισαπι ἢγ 018 τ 0418 δι σίαπι οὐ ΘοΥΓοοΐ πὶ ΔΡΙΈΕΟΙν Οομπιοητδίίοποθπι ᾿σαρορίοδαι 
Ῥγοι δῦ Οοπϑίδηϊηυβ ΤΙΒΟΗΈΝΌΟΒΕ, ΤΈροὶ, τ. οὐ Ῥιοῦῖ ᾿αϊτῖο 1μιροίοῃοις 
βοοιπάδ. 1ωἰρβῖ:, 1849. ὅ'18}} ϑνο. 
ΤῊ5 ἰ8 [Π6 τηοβί σοι] εἴθ οαἀϊῖοη οὗὨ Τ Λε πον ΒἰΓπογίο ρα] 886 : 16 σου 818 τιδὴν οἵ (9 

το} 5 οὗὁἁ 18 ονγη ςΟ] ΔΕ 0Π8 ἀπ ἐΓΑΠΒΟΓΙρΡίΒ οὐὁἨ Μ58. ; 186 Δδυϊπογὶ 685, Πουγαν θυ, ἀτο ρίνοη οοιη- 
Ῥοπαϊουβὶν, δὰ ἴἢ6 τοράϊπρ5 ΑΓ ϑείεοίεα, 80 {Πδὶ Δ ἀο68 ποῖ ρῥγοϑοηῦ δον τ ἱηρ {{Κὸ 8 σοπιρίείε 
στ τἰς4] ἀρραγαῖαϑ. [Ὁ 18 παρά 688 ἴὸ ἀθβογίθ8 [Ὁ ἴῃ ἀοία!! μαγθ, 458 115 Ἰεδεϊ τς ἔδαίιγεϑ ἤδυο ὑεεᾶ 
ἐπ πιογαῖοά αθονο, ΡΡ. 188, 189. 866 δ|80 “ Αοοουηῦ οὗ [86 Ρηηίοα Τοχε,᾽" ρΡρ. 118---129.] 

[71. Νονυιὴ Ταβίαπηοηίαιῃ ἀγροῦ. Αα δηαιοβ [6869 ἠδ τοοθηβιῖς, Αρρϑγω- 
ἴαια ΟΥ̓ οι οἠηπὶ βυιιαἶο ρογίδοια τα ἀρροϑαῖῦ, Οομπμπηθηἰατ θὰ ἰβαροσίσδμι ργβ- 
ἰοχία! Οὐπβίδητ 8 ΤΊΙΒΟΗΕΝΘΟΒΡ. ἘΜΔΠῸῸ βρύα. ὅνο. 

ΤἼΘ ἢγϑε ρατί οἵ {18 οαἸ οΠπ τνα8 ἰδϑαθὰ δϑους {π6 οἷοβο οὔ 1858. [ξ ΔΡΌΘδῦϑ ἔγογ πὸ σίδίδ- 
πιοηΐβ τηδάδ Ὁγ Ὦγ. ΤΙΒο ποτ (δὲ [8 ρτόρστοβθ (μγου ἢ [ἢ 6 ρΓΟ88 1} Ὀ6 Ὀὰσϊ δἱονν, ὁ ἱξ ἷκ (ὁ 
ὁοπία!η ἃ σοπιρίείε σοηβρθοῖῃ8 οὗἨ (Π6 νδγίουβ γοδάϊηρ8 οὐὗὁἩἨ πὸ ΜΙ585. οοἸ] αἴθ Ὀν (Π6 οα ον δηά οἵ 
{πὸ ἀποίοπὶ νογβίοηβ, ἅς, [Ι͂ἢ ΔΠΠ Πρ ἂρ (Π6 οὐέΕηα ἔχη θά ζ ἷ8 οἀϊάοη οὗὨ 1849, ἴδ) οὐϊοῖ 
Πα ον ἄδην ἔα καη ὀοηϑίἀογαϊο ραίηϑ; Ὀσὲ 88 1 ννᾶ8 ποῖ Τυγι θά δὲ οὔςσθ ἔχοιμι [δ πλαῖοπλὶϑ 
{Π δι 86 ν68, ζυι ΟἾΪΥ ὃν δἀμβίπρ 'π παῖ δα Ὀθθη γον ον ραβδὶ Ὦν, 10 ἰ8 ποὶ βυγρπειῃΐἢ 
{Π αἴ οπι ββίοηδ τᾶν 81} Ὀ6 ποίἰςοα : ρΘΥΉΆρ8, Πουγούογ, 6 (16 Ῥτοϊαχζοπηθηδ ΚΡΡΒΙΕ ἐξ νὰ} 
6 ἠουιηᾶ [πα {Π6 δαἸοΥ δείοά οἢ βοπιὸ ἀοῆηϊθ ῥσὶ ποῖ 0] 6 ἃ5 ἴ0 δῦ ἢ ραβϑαθὰ ὈὉγ. ΤΖμὶ8 οἀὐϊῖλη 
δ. ςα]16 ἃ 116 δευεπί, ὉΥ δἀάϊηρ ἴο [Π6 ἔτγο ὈγΠΊΘΓ [οἰ ρϑὶς ἀπὰ ἐπ6 ἴἰγο Ῥατβ φα οῃα, οσογίδίῃ 
ἐπι ργοβϑίο 8 οὗἁ [86 τῆθγο οχί. Ὑνθθη [818 οὐϊδίοη ἰβ σοτηρ]οῖθ ἰδ ν1}} ργοῦδΥ ὃ6 86 προβὶ (]} 
δηἀ οοηνεοηϊοπὶ πιαπιαὶ οὗ 186 ναγίουιβ τοδάΐηρϑβ δηὰ {μεὶγ δι ϊ μοῦ (69 (πα 65 Θνοσ δρρογοὶ.) 

78. Ἧ ΚΑΙΝῊ ΔΙΑΘΗΚΗ. Τὸ Νὸν Τοβίδιηθηϊ : σοηδιβιπρ Οὗ [6 Οτοοκ Τορίδ- 
τηθηῦ οὗἨ ὅ6801Ζ, τὶν [86 γτοδάϊηρβ, Ὀοΐῃ ὑθχίιαὶ ἀπὰ τπαγρίπαὶ, οὐὔὁ Οὐ ϑθδςὶ ; δά 
[16 ναγϊδίοη8 οὗ ϑίορῃθηϑ, 1660. ΒοΖα, 1698 : δπὰ τῃ6 ἙἸξενῖν, 168; πι18 [δὲ 
Ἐρ] 5} δυϊπογίβοα ΑΝΟΝ δὰ 115 Μαγρίπαὶ Βαπάοσίηρθ. 1,οπάοη, [1842.} 
ϑι.}}} δ8νο. 

Ιη (Ὠΐθ νογΥ Πρδον ρτηἰοὰ απά ροτίδυϊο οἀϊ(ίοη, {89 ἐΥ̓Ρορταρΐοδὶ ἐπδοουγαςῖθϑ ὀσσΌγΙην ἴα 
ἴμο ατοοκ ἰοχὶ οὐ ὅσμοὶζ παᾶνθ θθθῃ ΟΑΓΘΙΆΠΥ οοτγοοῖοα, δηὰ ΘΟΥΕΓΥ νατίβξίοη δαίνγθοη ἰξ δηά 

, αὐ ἘΒΌΑ Οἢ Β Βπ18}16Γ οἀϊτίοπ, ρῥτϊηίθα δἱ [ εἰ ρβίος ἰῃ 1806, μ48 ὑὈθεὴ ροϊηϊϑα ουΐ ; ἱορεῖμεῦ πὰ αἱ 
ἔπο86 γεδάϊηρβ οὗ [86 να]ὰθ οἵἉ νος ἢ ατίθβθδοι ἢ88 σργοβϑθά δ ῥυάρτησῃῖ. 6 νδηδηοο 
οἵ διδρθι9, Ὑετ, δηὰ τ1Π6 ΕἸΖονίτθ ὅτὸ ρίνοη ἔγοπι ἴπὸ δαϊτίοπϑ βροοϊθβα ἰπ ἔμ εἰτἰ6 Τῇφ 
Ἐπρ] 8 δαϊογίϑϑα νεγβίοη 18 ρει πίθὰ δοοογάϊηρ ἴο [86 θγϑί δαϊτοη οἵ 1811 ({Π8 [[81|ς νοτίς αἱ 
ὙΠΟ πᾶν Ὀδοη ΟΔΓΟΓ ΝΥ (Ο]]ονγοὰ ), τυ ἱἢ 186 016 οὗὅὨ [86 τιδγρίηπαὶ γσοποσίηρβ. ΤΈΘ βϑγδ- 
δταρ!8 ἰπίο πίοι [86 Επρ ἰϑὴ ἑοχὲ Β88 Ὀθοη αἰνϊἀθὰ μανὸ Ὀθθῃ διτδηχϑὰ ἴο οοστοϑροηὰ π| 
ἴμ6 ατοοκ. 

79. ΤΗΣ ΚΑΙΝΗ͂Σ ΔΙΑΘΉΚΗΣ ἍΠΑΝΤΑ. ΚανταξριγιᾳῪᾳ: Ἐκ τοῦ Τυπογρηφειυ 
Πιττίκου, ετεὶ ᾳφωμγ. [ἘαἸοα Ὁγ {6 ον. Φοβορῇ Φοόοπετι, Α.ΜἹ. Οαπιδτιαρε: 
δ [6 ΡιΓὺ Ῥγοββ, 1848.}] 18ι)ο. 
Α νοσν Ὀοδαξί ἢ] ροολεί οἀϊἰοη οὗἩὨ [86 Οτοοῖς Τοδίαπιοπί. [ΙΕ οοπέδὶπβ {π0 Τεχίαβ ἤθοερῶιβ 

(ΔΚ η ἴτοπι ἔπ ἢτθί ΕἸζονὶγ οἀϊτίομ Ὀγίπίοα δὲ ϑγάδη ἰη 1024, πη οι 8 ἀϊν θα ἐπίο δόσιοῦ 
ΟΥ̓ ΡΑΓΑΖΓΆΠὮ5 δΔοοογάϊηρ ἴο Βοη ρα} 8 οαἰτίοη ὑγηἰοὰ ἰη 1784. ΑἹ (86 ἴοοἱ οΥ̓ [89 ΧΩΩΝ ἅτε ῥηηὐεὰ 
ῬΆτΑ οὶ ρῬαβϑϑᾶροβ ἔγοπι (οῦγοο 168᾽ 8 οἀϊ ΐοπ, γί πίθά δὲ Απηβίογδαιη ἴῃ 1676, νγίομβ μανῦθ ὑεεβ 
σΔΓΟ γ τον δοά δηὰ οογγοοϊοὰ ὈΥ̓ (π6 οἀϊΐοτ, [π6 ον. Φοϑορὴ δον ΤΊ, Α. Μ. 

ΤΟΙ͂Σ 80. Ἦ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ͂ΔΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΤᾺ ΤΟΥ 
ἝΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ἙΡ ΜΗΝΕΥΟΜΕΝΗ. Νοναπι Ταβίαπιθείαπι Οτουπι, ΕΘΙΠῸ 
Ἠεϊ]δηϊδεῖςα, [ΕἙαϊτοὰ Ὁγ {π6 αν. Εἀπαγὰ ΥΝ ἢ] απὸ ἀδικεικεν, Μ.4.1 Ιμοπάϊεν 
1848. 2 νοΐΪβ. ϑνο. 
ΤῊΘ Ἔχ ργθβδ ἀθδίρῃ οὗ {86 Ἰραγιιοὰ οἀΐίος ἰδ ἰο ἡ] δίγαΐα 186 δὲν] οὔ τη Νονν Τοδέαπιεπί ἢν 8 

ταϊπυΐο ἀπά σοι ργο δῖ ΠΑ] γ818 οὗ 186 ΤΟΡΕΒΕΡΊΒΕ γογϑίοη οὗ [86 ΟΪά Ταβίαπιοπῖ, δϑά Ἵ 
ἴο δαυϑεζαϊο, ἰῃ ᾿ἶδα οὗἩ ταυυΐϊπϊοδὶ δυϊϑιογίςϊ68 δὰ θαι θὰ Ὑγεϊ[ογβ, [6 τηογθ δρργοργίδίθ δῆ 

Ὀοβιτίης αἱἀβ τ ῖο ἄγ 80 δυυῃδη Διγηϊθμθὰ ὉΥῪ ἐμαὶ δποίθος δηὰ νϑηθγδΌϊθ ἐγαπβίαιοῦ, 
Το δυθ]οοῖ, τἀ 66, ἢΔ8 Ὀθαη ἱποϊ ἀΘ 4}}} ποιίοοα Ὁγ βοπιθ Ἰἰοχισοργαρἤογθ, θυὺ [6 νγ88 ΓΈΒΕΓΥ 
ἔοτ ἴ:6 ον. Εἰ. νΥ. ατἰηβοιὰ ἴο ΔρΡΙν 0818 νϑύβίοῃ οἱἱ ἃ ἰᾶσμοῦ βεδὶθ ἴ0 {μ6 οΥ Οἰς] ἀπά ογοιδη ης 
οὔ 0 Νὸνν Τϑδίδπιηθηῖ. ὭΩΣΙ 

Ἐοτ τ18 ραγροϑα ἢθ 48, νι τῆ δἰ ηρσυ ας ἰηδυκίτγ δηὰ μαξϊθποθ οἵ γϑβοάγοὶι, οοἱ ἰαίϑά Αἰπ|Ο' Ἷ 
ΘΥΟΓΥ νογὰ διὰ ρίιγαβα οὐ 1η6 ἀσθακ ᾿Γδίαπιθμϊ ν᾿ μοι ἰθ ἴο ὕ6 ἕο ἰπ (πο ϑορίπαριοῖ; ᾿ ̓ 
ψεΐο ἢ μα δ88 ρ᾽αςοὰ πη θΓ οδο ἢ βοραγαῖθ ϑΈσβο, 80 ἰπιδ' 116 ΘΥθ πιὰν ἐπι πιο 16} ΡΕΓΟΟῈ " 
{Ππ8ἰταϊίοη. ἡ μθη ἃ ννοσὰ οὐ ρίιγαβθ ἰοθ8 ποὶ οὐὐὺγ ἴῃ [89 δορίυαρίηϊ, Α58| 88.) 06 18 ἡὐτν!} 
ἥτοια (86 ἀτθοκ Αρούγνμὶιαὶ Ὀοοίκβ, δηὰ αἾ80 ἔγοπι ἴ}}6 ΨΦονσδῃ δαΐιοτγα, ῬΆ1]Ὸ αμὰ 9 οϑερ 3, ναι 
οὗ σβοπὶ σγοίθ πὰ τἰις ἀτοοῖς ἰδισαιρο. Οὐςδβί μα] Υ, ἃ βίγικίηρ Πκύγαῖιοι 18. ἸΏΘΕΓΡΕΝ μοὶ 
ἴη6 νη μ8. οὐἨ {86 Δροδίοϊἐο ἐἈ 6 ΓΒ, ΟΥἔγοπι βοηθ οὗ [6 οδυϊϊοϑὺ Η 6] θη 1ϑ110 ΤΕΠΙΒΙΩΕΗ μ᾿ 
(Π6486. ἀγὸ ἀρ οΙτὶν ἱποϊοβοὰ ἴῃ Ὀγϑοκεῖδ, ἐπ ογάθγ (0 βίου ἐμ ῖγ τοῖπογ ἱπιρογίαποθ, ἐν ἴα 
ἰῃτιπδῖο ἐματ {πον τὰ ἀοϑίχηοα πηϑγοὶν ἰὸς ΡΒ] Ο]οκίςα! ρυγροβθβ 116 φυοίδοπδ 
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ψογΚ οὔ ΡΏΠῸ ΑΓῸ Ῥδυ  Ό]ΑΥ]ν ν᾽ αΔ ὉΪ6, 85 (πον δ γὸ δἰ πιοϑί ἴῃ [ἢ νΘΓΥῪ νγογϑ οὗ ἴῃ ϑαριυαρίπε. 
ΤῊΒ 8. ἃ ΨΟΣΥ ᾿ρογίδηϊ ἰΟΒΕΙΠΊΟΩΥ ἴο [86 ΒΠΠΠ ΠΉΕΙΝΣ οὗ {πδ2ῖ νογβίου, δῃὰ ἴο {μ6 ἕᾳςεΐ {παῖ ἰὰὶ 
848 σοπι6 ἀονῃ ἴο υ8 ΜΣΓΠΟυ  ΔΗΥ δοσίοιϑ τη α{1|ατ΄0η. [1110 Π.88 οἰ θὰ βονϑγαὶ {Ππουπα πα ραββαρ 69 
ἤτοι 1.6 ΟἹά Τεβίδηιθηξ, νυ ἰοῖ ἄγ δἰπιοϑῦ 1 ναγί ὉΪν ἴῃ [ἢ γογ 8. οὐὗὨἨἉ 16 Βορίμαμὶπὶ νογϑίοη, 
8ἃ5 Ἧὸ πον δηὰ ἐΐ οχίδηϊ ἴῃ δὶ 18 σοιητηοηΐν οδἰ οἷ {π6 ναι ἰοχῖ. ΠΙΟΓα ἐϑ 4190 ποῖ  Υ 
υεπαῆς ἴο Ὁο ἀογνοά σοι (18 ὈΘΔΌ ΠΥ διὰ δοσιγαϊοὶν δχοουῖοα δἰ πίοη οὗ ἐπα αστοοῖκ Τοϑῖα- 
τηοηῖ,  ϊσὶ οοδὺ [86 ᾿οραγηθαὰ οὐἀϊοῦ {6 πητρι τ τἰπρ ἸαΌΟυΓ οὗὨ ἐδ γθαγΒ: νἱΖ. Τμδῖ, ΜΒ} ἐξ 
Ἰᾶγϑ ὀρθῇ [86 νδγίοιιϑ ἔόσιηϑ οὗ [6 Ν νν Τοϑιδιηθηΐ ατοεῖκ, 10 168 48 οἢ ἴΠ6 χαϊηὰ οὗ {π6 ἐπ ουρ τἴα] 
δι οηΐ ἰο 1Π6 ἱπίοτίΙοΥ τπηϑδηΐϊῃρ οὗ [86 βΒαοτεὰ ΤΟ ΓΒ. 

Αἴ τ οπὰ οὗ [8 σογκ Π6γθ 8 ἃ σοι το πηϑίνο [ἰδὺ οὗἉ [6 ἰοχίϑ (ρνταγὰδ οὔ (ἴγϑο πάτο) 
0 ΔΓ οἰϊεὰ ἴῃ ἴπ0ὸ Νον Τοβίδιηθηϊ ἴγοιῃ ἴπ6 ΟἹὰ. 1680 ἀγὸ ἡυπαϊοϊοιϑὶν Ἔχ θα ἰῃ 
ῬΑΓΆ]16] ΘΟ] ΠΊΠ8, 80 88 ἴο 6Π40]6 {π6 δίυιἀθηϊ (0 Ἰυᾶρο [ὉΓ ΪπηΒ6 ἢ ΠΟῪ ὨΘΑΥΪΥ ΠΥ ἴπ σοποταὶ 
ΔΡΡΓΌΔΟΙ ἴο ἴδ ἰδηχύλρα οὔ 186 δορίπαρὶηΐ γϑυβίοῃ. 

81. Οοάοχ Εριγωηι ϑ'ιγτὶ Βοβοσίρίυβ.. .. . Ἐιάϊς Οοπβίαῃιίηυβ ΤΊΒΟΗΕΝΡΟΒΕ. 
1 ρβίω, 1848. Σ]1ο. 

Εὸγ 8 δοοουηΐ οὗ {π18 Θα 05. 560 Ρ. 680. Νο. 4. ἑωργὰ, ἀπιοηρ ἴ[Π6 ζδοκίπ}6 ΘΠ 018 οὔ πιδπι- 
δεγρίβ8 ςοηϊαϊπίηρ ἴπ0 Νὰ Τοβίδπιχθηῖ. 

82. Ἢ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Νονυηι Τοβίδπιοπίυπη ατθοὰ. Εἶχ τστοοοσῃ!οηθ 
ΚΏΔΡΡΙΙ οπιοπάδίϊυϑ δάϊαϊ, Αγρυιμπιοπίογαμμιαα Νοίαιοηθϑ, [0008 Ῥαγα]ϊοΐοϑ, Απ- 
ποίδϊ!οποπὶ Οὐ οδια, οἱ Ια ]οθ8 δά]θοὶς δγοϊυβ ἀοἀοίγο 8 (υ]ϊδϊπχ8 ΤΉΕΙΣΕ, 
Ῥτγοῦ, Πλρβίθηβῖβ. Ἑἰτῖο ϑιογοοῖγρα. [ωἰρβίῳ, 1844, 1δ8ι1ηο. 

Εὸν {Π15 οὐϊιίοη ὈΪΌΠ1ςΑ] διυἀθηΐθ ἀγὸ ἱπάο ίοα ἴο [116 Θη ογρτίβί πος ρα Ὁ  ἰβλοσ, Μν. Βογημαγὰ 
Τδυςθη1Ζ, ᾿ὰῃ., ἴο 086. 268] 0. ρχοτηοθπρ {1 βίαν οὗἉ βδιγοὰὶ ᾿τογαΐαγο Πρ τοϑεϊπιουν 
[88 ΔΙγοδ αν Ὀδοη οὔεγοά ἰὴ 116 ργοοθάϊπρ ρᾶρεβ. Ῥγοΐδβϑϑογ 616, {π6 δαϊΐογ, 88 δοουγαίο! Υ 
Τερτγί πιὰ ἴῃ ἰοχὶ οὗὨἨ Κὺπαρρθ᾽᾿β οὐϊτίοη οὗ ἴ6 ἀτϑεκ ᾿Γοδίαπηθηϊ, νυ ῃ]ο ἢ 18 ἀσϑοτι θὰ ἴῃ Ὁ. 690. 
Νο. 86, δεαργὰς Τῆς τρεῖς ἰεχὶ 8 ρῥγίπίθα ἴῃ ὑνχὸ οοἰ πη 8 ἴῃ 8ἃ 83π|4}} ὑιι αἰδιίηςσι ἴγρο, ὑυδίμςς 
αἀἰνιἀοὰ ἰηΐο ομαρίοσβ πὰ νοσθεϑ. Αἱ [Π0 Ἰιο8δαά οὗἁὨ θδε} εἰαρίον (μ0 δἀϊίογ 45. ρ]ασοὰ ἃ 811}}- 
ἸΉΔΙῪ οὗ 118 σοηϊοπῖβ; δηᾶ ἴῃ [80 ἱππῈῚ ρᾶγίὶ οὗ δδςὶὶ οὐ ἢ6 85 γι οὶ (Π6 γεωῤψ ράγΑ ΠΟ] 
ἀἰϑϑαροα, Τὴ ὈΟΟΚΒ οὗ ἴῃ6 Νοὸν Τεδίδπηθηῖ ἅτ ζυ  ονοὰ Ὁ ϑονοπὶν ρᾶμεβ οὗἁὨ “ Απιοίειϊο 

ὑπείσα,» τ ἢ ὀχ ἰ Ὁ} (86 νδ Ποι}8 τεδάϊηρβ ἴῃ [6 αἰ οἢ5 οὗὁἨ 1Π6 Γαχίυϑ Πεοορίαβ, τ᾽οουκοῆ, 
Κῆδρρο, δεβοῖὶζ, ἤδη, 1δοδηλδηη, δηὰὶ 115 ποπάοτγί, ἀπ 6190 [86 οἱἐαϑὲέ ᾿πδηυδοτρῖ8. νυ] ἰο ἢ 
παρρογί ραγίϊοΣ τοδάίη ΤΠ ψοσκ οομοϊαο5 νυ δὴ ἱπάθχ οὐ μδββαᾶζοβ ἔγοπι {π6 Οἰἱὰ 
Τοβίδπιοφης υἱοὶ ἅτ οεἰϊοὰ ἰῇ ἴΠ6 Νενν, δηὰ δ]80 οὗ [1 “ Ῥθυίοορα Εν Δικ ἢ 80, ΟΥ ΒΟΘΟΓΙΟΉ8 οἶ 
6 ΕΡ]511.8 δηὰ (οδροὶδ ψ μον ἃ΄γῸ τοϑὰ οὐ ϑ'θυπανβ δηὰ οἢ Το δΙ ἢ ἴδϑ{1} νγ 8} ἀἰδΥ8. 1η (ἢ 6 
ΓΒ ογδπ συγ 68 ἴῃ (ἀογηδην. 

Ῥτοῖ, ΤΙο 168. δα! οι οὐἩὨ (Π τρεῖς Τοδίδιμθης 18 ΒρΘΟΙ ΠΥ δἀαρίοα ἕο ἱμόοθὸ ΠΟ ᾶνα ποῖ 
ΤΌΘ ἢ Εἰπι6 (ὉΣ πλίπιιζα οΥ [64] ἰπαυΐτίο8 οοποδγηΐηρ νϑγίοιϑ γολϊηρβ, οὐ ἰὸ σδπποῖ ἑὀοπιηδιὰ 
ἈΟί689 ἴ0 [86 ἰατμοσ ἀπὰ ποθ ΘΧρΘηϑίΥο οὐἿς 8] θα 1008 οἵ [16 ἀτοοῖς Τ οϑίδπιθηὶ; 8π ΒΟΟΣ 
ὙῸ σΟΠϑί ἐγ ἴμ6 ποαίηθϑϑ οὗ [6 ὑνμορταρδίοδὶ θχϑοιυίίοη, [6 Ἰονν ῥγίοθ δὲ τὺ ἢ ἢ ἰΐ 18 801, ΟΥὉ 
{πὸ οτ εἰς} τοϑι} 8 ὨΪΘΒ ἰδ ΟΧὨΣΟΙ (8 ἴῃ. ἃ σοιιραγαῦ νΟΙῪ 81η4}} ϑρδοθ, ἰδ ἀδφιηδπ 8 ἀπά ἰ8 ἀ6- 
Βογνὶηρ οὗἩ ΘΝΘΓΣΥ͂ ςοπι!ηοηἀδίίοη, 

88. ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ͂ εξ Αρχαιων Αντιγραφων εἐκδοθεισα, 'Γ]16 
Βοοκ οὗ Βανοϊαιίοη πη ατροῖ, δα ρα ἔγομλ δποίθην δυῦμου 65: ΤΠ ἃ πον ΕΠ] ἰ8} 
Ψοεσβίοη δηὰ ναγίουβ θδαίΐηρβι Βγ ϑδαιμμοὶ Ῥυγιάθδιχ ΤΒΈΘΕ 8. Ιοηάοηῃ, 
1844. ὅνο. 
ΤΙ ὈΘΑΌ ΝΥ δηἃ δοσυγδίο Υ ρτὶπίοθα αἰτίου οὗὁἨ (6 ΑΡροσδ]υρδο σοηί δ᾽ ΠΒ -- 1. ΤῊ ατροῖς 

ἰοχὶ, οἀἰϊοὰ οἡ (Π6 Δ Ποῦ οὗ (δ πιοϑὶ δποίθηϊ πηϑηιδογρί8 δηα γογβίοῃϑ; 2. Οἡ {πΠ6 Ορροβὶῖθ 
Ρᾶρθ δ ἔδιιμὰ] ΕΠ ρ] 8} νογδίοη οὗ (6 ατόοὶς ἱοχῦ; 8. Βοποαίῃ [86 ἰοχὶ ὅτ δα πῆσδίτοιὶ [Π|6 
τολἀίηρϑ, ἢ ἢ ΔΓΘ ΙΠΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 ρΓΟΌΔΌΪΟ; (πο τοδάϊησδ οἵ {μ6 ΕἸΖονῖν οαϊκίοη ὑγίπιθα ἴῃ 102: 
δηᾷ Δ βοϊβοϊΐοη οὗ (6 νάγίουβ ΓΘϑ Πρ5 ΤΠ οὮ δγὸ δὴ 4}} διρρογίϑα ὈΥ βδποίθηϊ πιδιιυβογὶρία, ΟΥ̓ 
ΤΩΔΩΥ͂ ΠΊΟΙΘ ΓΘΟΘῺ ΤὩΔΠ ΒΟΤΙρί8, ΟΥ ὈΥ [86 εαχ δὶ ῥγίῃιθα δα οηθ, τομοίμῈγ υν τ] ἃ οἸϑϑιἢοὰ 
διδιοπιθοῖ οὗ ἴΠ6 ΔῈ ΠΟΥ ἐἾ6 8 Τ0Γ δυοἢ το ΐπρθ. ΤῸ 86 ἩΒΟΪ6 15 ὑγοῆχϑα δὴ ᾿πιγοάιοίοι το} - 
ἰδ πίῃς 8η δοοουπηΐ οὗ {Π|6 οὐὔ͵οοῖὶ δηὰ ρμίδῃ οὗ (8 οαϊι ἰοῦ ; ἃ γονίον οὐ {πὸ δίδια οὔ (Πὸ ἀτυςκ 
ἱοχὶ οὗ (μ6 Βοοϊς οἵ Βονοϊαιίοι, δικὶ οὗ [}16 Βοιιγοθ9 οὗ ἴπ6 Θῃηεπάαἰίοι οὗἨ {ἰἸὸ ἀτοοῖς ἰοχῖ, ἰὐμοῖθοΓ 
νυ ἱἢ τΠ6 πτοία δἀορίοαἀ ὃν 1Π6 αἰ ΟΓ ἰῃ Αγγδησίηρ [Π6 στ ΕἾ 41 πιαῖθγίαἰ8 ἀπὰ ἰοσιηὴν ἐπ τοχί. 
[8 νδϑ ἴῃ Άγοὶ δίἰθηιρὶ οὗ [Π6 ργεβθῃῦ νυσίτοσ ἴο αἀἰτασὶ μωδέλο αἰτοπτοη ἴῃ {118 σοχΠ ΓΥ, 

τιγουσῇ {Π|6 γον βίο οὗἁ ΔΗΥ͂ ρατγί οὗ ἴδ6 ἐεχί οὗἩ ΗΠΙΟΙΡ ϑετγρίαγα, ἴο {Πππ6 Ῥγίης μ]6 οὗ γρουστοηςο ἴο 
ἦπ6 οἷοι δι οΥ 165 δηὰ Ὀοιίοτ δἰἰοϑίθα γοδάησ8. [ἰ νν88. Αἰμηοϑί οἷἱ 18 ἢγθϊς Δρρόδύδησθ ἡὁ- 
βου θοὰ 48 δῦονϑ (Ὑἱἷἢ Αγ Π6Γ σοΠπλη ὁπ δι10η8) ὑν Μτ, [Δοσθ. [Ὁ ἰ8 [πὰ ἸΏΔΌΥ γεβροοῖβ ΜἸμιὲ 
10 οὐἰϊέον του ὰ πον γοβαγὰ 88 νοῦν ἱποομῃλμοίθ. δοηια οὗ [πὸ ἱπδουισποῖθϑ αγὸ δἰἰγισαΐαυϊα ἴῸ 
[16 8816 οϑ8569 88 1ἴΠ6 νδιϊοῦ8 τοδαΐηρβ πη ΜΘΘ, ἼΠον ρᾶνὸ 1116 ργοϑθηῖ ἩΤΙΟΓ ἃ ργδοῦοα!] 
Ἰοββϑοὴ ἴμαὲ 186 ἰδμίθηον οὗ ἴΠ6 δηοίθινζ ΘΟΡΥ 1818 Π45 Ὀ6οη ἰγβηβιη 61 τὸ {Ππ|6ῖΓ ἀπά ουθ οι βας- 
ΟΟ580Γ8 ἴΠ6 πιοάογῃ σΟΙΏ ΠΟΙ [ΟΥΒ, ΠΑΙΙΕ Ὑ᾽ ἴο ΓΟΙΊΟΥ͂Θ 81 050 Πιβίδ Κοβ, δηὦ ἴο ἀνοϊεὶ ἱπιαρσίποά 
βοϊοοΐβπ)8, ουθῇ ΜΘ {Ππ6 αποϑίίοη 15 νυν δὶ 18 6 μ᾽ ατὰ] τογηἸπατίοπ οὗ ἃ Ἰογοίρση νγογὰὶ. 

ΤῊΗΐβ οαἰτίοα 88 ὈΘΟΠ [ὉΓ 8016 Υ̓ΘᾶΓβ οὔἱδ οὗ μεηΐ; ἴΠ6 Ππμ]} 181} γα 5] ἰοη οὗἁἨ [Π6 τον 8οὲ 
Οτοοῖς ἰοχὶ τγαϑ8 ἰδϑιιθά βοραγδίοὶ υ, δοσ ἤαυΐπρ ὕὈθθη ἀμδίη γον δε : 6 ἰοοκ οἵ Κονοϊδιίοη 
ἰταῃϑ)αἰϊοὰ ἔσο (ἢ δηοίοης ἀγοραῖς ἰοχί, Ὁγ 5. Ρ, Ττορο ]οα, 1849." 12π|ο. ἴπ ἴΠπ6 ἱπιίτοἀυςιίοη 
ἴο 116 ατρεῖὶς δηὰ Εηρ] δὴ Εονο]αίϊοι ἰῃ 1814, [η6 οὐτογ δηπουπορὰ μἷ8 ἰηϊοηξίοη οὗ ργθρασίηρ 
4 Οτοοῖς ἰοχὶ ὑυαβοὰ οὔ δῃςοίοηϊ δος ον 165 (8. γοΥκ Ὀσσαη ἰη 1838), ἀπ ὉΠ6 ἀεί] θὰ ̓ γοβρεσίες 
οὔ {π6 οαἀἰτίοῃ νγδ8 εἰγου]αίει ἱπ 1848, ἀπά ἀρροπάθδά ἴο 186 Ευς 1188} γα ηϑ]δίίοη οἵἩ [6 Αροοιν μ86 
ἰὼ 1849. ᾿ 
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84. Τῆο Βυϊυβ ΕΙἰοη οὗὨἩ [86 Οτθοῖς Ταβίαπιθηϊ ἢ σοσαρτιβίηρ 8 1} δη ἃ οτϑςοὶ 
ΟοἸ]αιΐοη οὗ 4}} Μαπυβογὶρίβ οὐ (86 Οτὶρίῃδὶ ατθοκ, δηὰ οὔ 86 Ῥεββιίο ϑυσγίως 
Μεγδίοῃ, ΠΟῪ ἀοροϑιίοα ἴῃ τοδὶ Βυιίαίη ; τ ἢ τΠ6 ΕἸΖονὶν Ταχὺ δηὰ Ογιςα] Ῥτοὸ- 
Ἰεροιιθθα. Βγ ἴδε Βεου. Εὐβάοσιοῖκ θη ϑΟΒΊν ΕΝ εα, Μ.Α. Ἰοπάοη. 2 νοἹβ. “τυ. 

'ΓΒΐθ ἱπιροτίδης οἀϊξίοη γγδ8 δπηπουποοὰ ἴῃ 1846. 115 οἀἰτοῦ νγχαὰϑ δάνδηίασοουςῖν ππονσῃ τὸ 
ὈἰΌΙ1ς 4] βομοῖαγθ ὈΥ δἷδ “ ϑυρριεπιοηῦ ἴο (6 δι Πογίβοὶ πηρ 8} Ὑ ογβίου οἵ [6 Νοὶν Τοβίδιιεηϊ; 
Ἰοΐηρ 8 οὐ εἰσὶ ΠΙυδιγδ οη οὗἁὨ 1ζ8. πηογὸ ἀπ ου]δ ραβϑαραβ ἔγοσα (η6 ϑυτίδςο, αϊη, πὰ φασὶ ες 
Ἐπ. 88 Ὑαγβίοηδ ;᾿ {16 τοί νοϊυσηθ οὐὗἁὨἉ  ῃοἢ δὰ Ὀθθη ϑοπὶθ {ἰτηθ Ὀδέοσο ἴμ6 ρα ας. ΤΒδ 
ἀοβίρη οἵ ἐμὲ8 ἀγάπμουϑ τποσὶς (16 ἢ νσᾶ8 Βοπουτοα ΟΥ̓ 786 ραϊγοηδρο οὗἉ π͵8 ατδοϑ π6 ἰαῖθ Ασῆ- 
Ὀίϑ!ιορ οἵ ΟδηςοΥὈΤΥ δηὰ ἐισεπίψ-ἐλγδθε ΟἿ ΠΥ ῥτοὶαίθβ) Ὑγ88 ἴ0 μὰΐ [8.6 ὈΪΌ]1ς 4] δοββοϊαγ ἴπ ροῦ- 

δβοβϑίοῃ οὗ αἱ [6 ναγίουϑ γϑδάϊῃ 8 οὗ {Ππ6 πηδηυδοτίρίβ οὗ [86 Νονν Τοβίδιηθηΐϊ, ἀτοοῖς δὰ ὅϑνυτιας, 
ὯΟΝ ἀδροϑί(οα ἱπ [8686 γρα]π|8, ἀπ Ὑγΐο ἢ ἤανθ ὈΘΘΩ Δἰπιοδί ΘΓ ΓΟΙΥ πορ]οοϊοὰ ὈῪ οεσιεεαὶ 
οαὐΐίοτθ βίης {Π6 ἐπι οἵ Μ|Ι. 11 5 δίαϊθὰ Ὀγ Μγ. βογίνθῃϑ ἱπ ᾿ιἷ8 Ῥσγοβρθοῖαβ, (δὲ οἷϊξ οὗ 
αὐοιυῖ 100 Ογεελ Μ55. οχίβιϊηρ ἰπ (818 σουηίγυ, πϑαυὶν δἰχὲν μὰν ποῦ Ὀδοῆ δχδηιποὰ δὲ 4]}, 

Ὑ{116 οὔτ᾽ δοᾳυδίηΐδηοθ 1 ποδί οὗ ἴΠ6 Γεϑί 18 ἴθ00 βίρῃξβ ογ ἱπδοοιγδαίθ ἴο ὕδ6 ἀορεπάςα οη ἕος 

οί εἰςαὶ ρυτροβοβ Ηἱἴ8 ϑδυγίαο τρδίοσί}8 Ὑγογο ἴ0 οοηβιϑὲ οὗ δῦοαϊ θη ΜΆ8, ἴθ 186 Βυῖκῆ 
Μαυκοῦπ, γε Βανὸ ποὺ Ὠἰζῃοτίο Ὀθθη ΘΧχαιΐποί, 8 οΟἸ]αἰίοη οὗὨ ἔἴγθθ οἴμογβ ἔοτ τ πο δα 
ἱῃάενιοά ἴο 186 νγ6}}- Καόνγα ᾿ἰθογα ΠΥ οὗ ΡΓΟΐδδϑοσ [.866, δηὰ ἴο {86 ρτγονίουβϑ οο]ϊθοϊο δ τοδὰδ ΚΥ͂ 
οδιδδῇ, Αάϊοσ, Φοπθβ, δπὰ οἴμοῦ Ἰδυουγογθ ἔῃ 1818 ἱπιρογίδηϊ ἀθραγίπχοης οὗ ὈΪ Ὀ[οαἱ ᾿οτδῖασο. 
[1 δβθηιβ 8ἃ8 ἱξ Μίγ. ϑογίνϑιϑγ δὰ τοὶ παυϊϑιθὰ 186 ἰπθητίοη οἵ μι] ]5ἱηρ [μ6 οἀϊτῖοι δθονς 

δηηουηςοι. Τα “ Οοἱδιίοη οὗ ἀθοαΐ ὑψοηῖν ατοοῖκ ΜΆ58. οὗ π6 Ηοὶν ο8ρε}8᾽" νΒὶσοῃ Βα ρυὺ- 

Ἰθμεὰ ἰη 1858 (866 ἀῦονα, ᾿. 148.), Θοπίδί 5 ἃ Ῥογίίοῃ οὐ (Π6 πηδίθγί 8 Ὑγμ] ἢ} γογὸ ργοροδϑὰ ἰοὸ 
Ὅ6 ἱποϊιάοὰ ἰῃ πὸ οὐξιίοπ ἔμ ἀππουπορὰ,. [{|ϊ δὰ δρρθαγϑὰ ἰΐ ψουϊὰ πᾶνο ξίνθη νϑῦῪ Ὄχδοὶ 
ἐπδογιμδίίοι 88 ἴο [6 δῖ58. ἱπ (18 σου ΤΥ : ΘΙ ΠΟΓ [Ὦ686. πηδίογα 8 νοι ἐπ φεπεναὶ Ὀδ οἵ 
ἐπηρογίϑποθ 88 δι μου [168 Τἴ0Γ τοϑίοσίηρ [86 τγθοῖκ ἰοχῖ, ΟΥὁ ποῖ. ἘΠΟΥ̓ ψου]ὰ ἠοΐ ὃ6 ἔοτ ἔδ9 
ετοδίου ον άσθποοδ οὔ (μ6 ἀεἰοτγίογαίουϑ Ὀγουρ ιν ἐπ ΟΥ̓ ΠΟΡΥ 518, 15 ὙΠΟΙῚΥ ἃ ἀἰϊδογοηϊ η169- 
ἴἰοη. Τθοθο 80 ἰοδϑὲ ἄρτοθ ἩΣΓΠ {86 οΥ 104] οϑ(ἰπδῖο ἰογηχοὰ Ὁγ Μτ, βοῦν θθοσ, ταυδί δες 1} 
τοϑ πο ΠΥ ἴο ἷ8 Ζο8] δηὰ τμ6 εχδοιϊτυάθ οὗ δὶ μῸ 88 Ὀθθῆ δὺΪ6 ἴο δοςοιρ] 15}}.] 

[Ὁν. ΤΙ Αροοδίγρβα, οσ Βοοκ οὗ δνοϊαϊίοι ; (δ6 οτἱσιπὰὶ ατοοῖκ Τοχὲ, υυϊεὰ 
Μ55. οοἰαϊοηϑ; δὴ ΕΠρΡ ΒΒ ἰγδηϑιαθίοη δη Βδσιποηυ, τ} Νοῖθϑ.. . .. ὉΥ 
Ομν. ὙΟκρϑνόβτη, 1).1)0. ὕδηοη οὗ ΥΥ̓ δϑυπηϊηβίου, ἰοσιωουγ ΕἜΙ]ονν οὐὨἨ Ὑγίμιγ 
ΟΟ]]οσα, Ομ τι άρσο, ἄο. Ἰμομάοῃ, 1849. ὅνο. 

ΤΒ6 Οτοοὶς ἰοχί ἰῃ {818 οὐ ἰο 18 ὑνγοίο] ἃ : 85.012 8 δῃὰ (μαὶ ἑογπιοὰ Ὁγ μ6 οάϊξζοσ, οαυ ἐδ 6 
δαϊμογ ἐν οὗ ἴμ6 οἱάοοὶ ΜΙ33, Α ατϑοκ Τοϑέαηθης ὉΥῪ [86 δᾶηθ ϑάϊϊογ 8848 ΠΟῪ Ὀθοῦ δῃ- 
πουηςθά, 1 

[86. Τῆι ατθοῖκ Ταβίδιηθηῦ; ὙΠῸ 8 οὐ Ὶ 64 }}γ τουϊδοὰ Τοχί, ἃ ἀἰσοϑὺ οὐ ναγίουβ 
τοδαϊησϑ, τπγρῖηαὶ ΓΘίδγθηοαβ 0 νοῦ Ό8] δηιὶ Ἰαἀϊοιηαῖῖς ἀβϑᾶσα, Ῥτοϊοσοπιθηδ, δηὰ 4 
οὐἱοιΐ δὰ ὀχοροῦολὶ Οὐμαπμ ΠΥ. ΕῸγ [Π|6 186 οὗἩ ᾿'ΓΒοοϊοσίοι! διυάοπὶβ ἀπὰ 
Μιπίβίοσβ ΒΥ ΠΏΣ Αὐροβρ, Μ.Α., Ὑισαν οὐἩ Ν᾿ γυλοῦνοϊα, Ἷ,οἰοεϑιθσβηῖτα, δι 
Ἰαΐα Εο]Ιον οὗἩ ΤΥ ΟὐἸ]ερα, Οδαιτιάρο. [ἢ ὕπνο νοϊιπι65. Υόο]. 1. σοπίαἰπίησ 
1Π6 ἴουγ ἀθϑρο6ῖ8. [μοπάοῃ, 1849. 8νο. 
ΤΠ ατσθοκ Ταβίδιιθπὶ.. ... ΒΥ ΗθητΥ Αὐροδν, Β.Ὁ., νίοαν οἵ ὙΥ̓γηλοβνν οὶ, 

1,6 οϑϑίουβηϊγο, δπὰ ἰαῖα ΕῸΠ]ονν οὗ “Γι γ ΟΟ]]οσο, πη τιάσο. [Ἃπ ἴπτθα νο]α πιο. 
ο]. 11. οοηϊαϊηίησ 86 Αοϑ οὗ ἴμε Αροβί!θβ, (ῃ6 Ερ50168 ἴἢο [6 Βοπιδης δηὰ 
ΟονΥϊπι μία. [οπάοῃ, 1862. ϑνο. ΥὙόϊ!ὶ. 11]. 1866. 

ΓΒα Οατροκ Τοβίδιπιθπθ. ... ΒΥῚ ΗδητΥ Ααρροδν, Β.., Μιπίϑίον οὐὁἨ υοῦοςα 
Ομαροὶ, [οηάοῃ, διὰ ἰαίβ Εδίον οὗἨ 'Γγίπίγ ΟΟΠ]ερο, δι τιάσθ. [πὸ (Βτὸθ 
νοϊυμηθ8. γ]. 1. οοπίδἰηίηρ ΛΓ86 ΕὌυΣ αοδροῖθ. ϑεοοπά Ἑαϊέίοη. Ἰ,οπάοη, 1864. 
ϑνο. 

1886. 

Μτσ, ΑἸέογὰ 8 οαϊεΐομβ διὸ βροοϊποἃ αὔονο, 80 (ὯΓ 88 τηδίϑτίαὶ οἴ δηρο ΟΥ̓́ΤΕ ϑίοη ἢ88 δου 
ἱηϊτοάπςο : [Π6 ρῥίδῃ Β88 ΕΤᾺ 8 }}Ὺ Ἔχραπάθα ἔγοπι ἔιοο γοΪ υπηοϑ ἴ0 )θμγ, {Ππ6 18βὲ οἵ νυ ὶς ἢ ἰδ 
γεῖ ἴο ὑ6 ρυ ]θμοά, Μυ. ΑἸτογὰ Β οὐ Ὁ68] ργίῃςρ]68, αηα [8Π6 ἰοττηδίιοη οὐὨἨ ἢ᾽β ἰαχῖ, μβανϑ Ὀθεῃ 
οοηδίἀογοὰ δῦονθ (ρν. 142---ἰ(44.). ΤῊ ποῖθ5 οὗὨ [1118 αἰ ΟΥ Οἢ ηιιο5ι1018 οὗὨ ρ]οίοσν δηὰ ἱπίοτ- 
Ῥτοίδιίοη βμον {μδὺ ἢ 6 848 (μου ρῆς (0Γ Ὠἰπλ86]; (που σα υἱὲ πουΐ οὐ͵οοιίηρ ἴο δάορὶ ἴῃ68 ορίἱοὨ 8 
οὔ οἴμοσβ. [ἰ δβῃουϊὰ Ὀ6 οὐβοτνὰ [πὲ βοπλ οὗὨ [ῖ8 {Π|Θογ 68 ἀγὸ ρΘΟΌ 1 Γ, τη ΒΌΟΙ 858 ΠΑηηοὶ ΘΑ 
Ὅο τοοοηοϊοὰ τ ῖτἰ (86 ΔΌΒοΟΙ αἴ δοσύγχδον οὗ [16 ἕδειβ ἀοίδ οι υν {Π6 ᾿ηϑρίγοα γὔίίογα. Ηἰἱ ἐχ- 
ἴτοῖιο ἀΐβ1} 6 οὗὨἨ {πο86 ἢ ο ἢ6 Βρ6Δ ΚΒ οὗ 48 Λαγπιομῖδεγδ 'νλ88 Ἰοὰ Ὦ πὶ [1118 [0 πιδρηΣἷν τοδαν οὗ 
4116 ϑοοπιίηρ; αἰ ου }168 ἴῃ (ἢ 6 ὨΔΓΓαΙΟΩ8 οὗ (86 ἔνδῃ 6}1818; οὐϑῇ τ θθτο [Π6 ὨγρΓοῦῖ ὀχ υ]δηδίίοι 
που ὃὈ6 ἰδοπηθὰ ΔΙΏΡΙΥ βυηοϊοης {86 ἀἰ βου Υ παὰ Ὀθθη ἰουηὰ ἴῃ [8.6 ργοάποίοηδ οὗ ογάϊπαγῪ 
“τίϊογβ ΤΠῸ “ ὨΠΔΓΡΙΠΑΙ ΓΘ ΓΘΠΟΘ68 ἴο νοτῦα] δπὰ ἰἀϊοπιδίίο τἰϑα θ᾽ ἀσβογνο ἴο ὉΘ Βρϑοΐδ ν ποιὶςρὰ : 
(ΟΥ̓ ΤΒΘΥ Ἀρρθαγ ἴο ᾿νᾶνα Ὀθθῃ οοἸμρί]εὰ ὙΥἢ ἱπηπιθπβο ἸΒΌΟῸΓ πὰ ἩΡΗ ὑκεγμὼ οϑγο, ἱποῦρ ἢ ΓΠΟΥ͂ 
ΔΙῸ ΤΊΟΓΟ ᾿ἰ ΚΟ ν (0 ὕυο μαϑϑϑὰ ΟΥ̓ νυἱ1 Ὀὰὲ 1016 οὐβαγνδίίοη (ἢ8η ΔΏΥ ΟἾΠΘΓ ροτγίίοη οὔ [Π0 ποτ. 

ἴῃ οι» γοϊυπιθβ. Υοὶ. 11. οοπίαϊηἴηρ (ΑἸ ἰϊδη8 ἴο ῬΒΊΙθλοη. Ἰροπάοα, 

1 ΟΥ̓́ΊΒεδ6 ἴπ6 Οοᾶοχ Οοἰϊοηίΐδηυδ, (86 ἰοχὶ οἵ νοὶ μὰ 8 ὈΘαΠ δίηοο ρα Ὁ] θὰ ὈΥ ΤἰδοΒεΏς- 
ἀοτῖ, νγαϑ βροοϊβϑὰ ὑγ Μτ. ϑοῦνβποῦ 88 μδνίηρ Ὀδθῃ δἰ πιοϑί θηζίγοὶΥ πορ]θοίοα. 
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Τῆοβ6 πὸ δία ἴπϑηι τοοαοῖ ν1}} τηοϑί ΔΙ ν᾽ Δρρτεμβοπὰ ἐποῖγ ὉΕΠΠΠΥ : ἰμο86 τῆ τ δ ἴο Ἰϑάγῃ 
Ραπεϊνεῖν “1}} ἀσεῖνο πὸ Ὀθηεϊ ἔγοπη {116 πὶ, βίποθ 1 ἱπνόϊνεθ ἐμοῦ ρηϊ δηὰ ἱπάμείσψ ἴο 96 {Π 61. 

Ιπ εοπηῃροζίου τυ σΠΑΓροδ οὗ ρίαρίαγίϑια. Ὀγοῦμπὶ δραὶπϑὶ Μ τ. ΑἸ γα 5 ἄγει οἀϊιίοη οὗἉ νοὶ]. ἃ, 
ἐν 8 στρ! ᾽0 σϑίεν ἴο ἢι18 ΨΟΥΥ 8811 8]80ἿΟὙΥῪ πὰ οοιπρίοῖθ τοί ἰδ οη σοηίαἰποὰ ἴῃ “Α ΒΘΡΙΥ ἴο 8 
Τοςοηΐ Απίοϊα ἱπ πὸ ὁ (Ἡσϊβείη Ἐπ π  ὈΓαΠ ΟΣ. [Γομοηῃ : Εἰνϊησίομϑ, 1851." ΤῊΐ5 ἰ8 ποί {ἢ 6 
ἴδοο ἴο γοπλαγκ Ἀσί πο (ἢ δπ 88 Ὀ66 ἢ ἀοπθ δθονο, ὈΡροη δὴν μδου αὐ 165 οὗ δἰαἰοπχθηὶ ἑουηὰ ἰῃ 
τι ΑἸ ον 8 ραροβ. ΔΠποὶι ΠΊΑΥ ἴῃ βυσσοράϊηρ οὐ Ἰ0η8 Ὀ6 τοις ἴο 8 σοηδϑίβἝθηϊ ἴοπα οἵ 1πουρῆς 
δηὰ ΘΧΡργθβϑίοῃ ἃ ἰ0 [6 ΡΙΘΏΔΓΥ ΔΌΓΠΟΓΙΥ οὗἉ 8}} ϑεγίρίατο διδιθτηθηί8. 

[87. ΒΑΟΒΤΕΒ᾽ 8 [ρος Ῥγίης ατοοῖκ Ταβίαπιθηῖ. Ἢ Καινη Διαθηκη. ΤΒα Νὸν 
Ταβιδιηθηῦ, [86 “ δοοίνοα όχι," τι} δοϊοοῖθ νᾶγίοιβ τοδάϊηρα ἴζοπη Οτὶθδ- 
Ῥυολ, ϑὅ0μ01Ζ, ὑδομπηαπη, δὰ Τἰβομβθηδογί, δηὶ σοϑίδγθηςθβ 0 Ῥᾶγ}}1 681} Ῥδββᾶρθβ. 
Ιοηάοη, [185].1 8νο. 

ΤΙ5. οαϊτίοη, ἔγοπι (ἢ 6 8126 οὗ [π6 ἔγ}Ὀ6, 18 Το ΔΓ ΚΑΌΪΥ οοη νθηΐθηςξ [Ὁ ΟΓΪΠΑΓΥ͂ τοδϊηρ. [Ιπ 
[86 6116,“ τοχὶ οἵ λ{1}}" νου Ἱὰ ὈΘ πιογθ οχδοῖ ἴῃ δη “ γϑοοίνβα ἰοχί. 

[88. Τῆς ΕΡΊΉ]6 ἴο (π6 Ηφῦτονβ, ἰη αστϑοὶς δπὰ Ἐπα᾿βἢ, τ ἢ δὴ ΑΠαἰ γβὶϑ δοιὰ 
Ἑχορσοθιῖοαὶ Οομμπθηίθγ. ΒΥ ὅϑδδιαυοὶ Η. ΓΌΒΝΕΒ, 1).})., Ῥγοίδββος οὐἤἁἨ Βι ]οαὶ 
1,ϑαγηΐϊηρ ἀπ [ηἰογργοίδιοη οὗ ΠΡΕΝ ἴῃ ἴ86 δπογὰ! ΤΠθοϊορίοβὶ ΘΠ ΠΘΓΥ͂, 
δΔηὰ οὗἩἨ [6 ΗἩΘΌΓΟΝ Ιδηρυδρα δηὰ 1μἱογαύυσθ ἰπ ΟΟἸ]υπἷα ΟΟ]]εσο, ΝΥ. Νὸν 
οὐκ, 1852. 8ὅνο. 

Τμο Ερίδβεϊ]θ ἴο 186 Βοπιδμηβ, ἰῃ ασθοκ δπὰ ΕΏρ] 88. (ΒΥ (86 διπ6.) Νεν ὙΥ̓ΟσΚ, 
1868. ὅνο. 
ΤΟ Ερίβι]6 ἰο (πὲ ΕρΒοβϑίδηϑ, 'π ατσθοκ δηὰ. ἘΏρ 88. (ΒΥ [86 βαπι6.) ΝΟΥ 

ὙΟοΥκΚ, 1866. 8νο. 

ΤΠθ ρίδη οὗ ἴμεβδο ἴπσοθ γ ο]πι68 18 δἰ τ ἶῦ: {π6 ατϑοῖς Τοχὶ δηὰ {86 Επρ ἰδ νογβίοη ἃσθ 
ΡΙδιρὰ ἴῃ ράγα  ]οὶ οΟἸ απ Π8; δηὰ 6 ποίθ8 (ἷπ νῃϊοἢ αὐδβιϊοῃδ οὗ ἰοχίμ4] στ ἰοΐβηχ 8.0 οζοδ- 
Β'ΟΠΔ}Υ ἀϊβουβ38οα) οςςυρΥ͂ ἴΠ6 στοαίθγ ρογίίοῃ, δὰ δὲ {{π|68 {116 τ 8016 οὗἉ [πὸ ρᾶ6.} 

[89. Το Νὰ Τοϑίδιαθηῦ ἴῃ ατοοκ, πῆ ΕΠ] 8} Νοῖοθθ. ΒΥ [86 Βν. . Ε'. 
Μασμισηλε Μιὰ. []1οπάοῃ, 18δὅ8. 

[90. Τμε ἄτοοκ Ταβιδπιθηῦ, ἢ} Νοῖσβ, ὐγαπηπγχαίϊοα] δπὰ Εχοροίοαὶ. Βγ ΎΥ. 
νεββδτει, ΔΙ.Α., οὐὁἁἩ Κιηρ᾿β ΟΟ]]οσο, Ιοπάοπ, ἰαΐθ ΕΘ] ον οὗἩἨ Θυδοη ΟοΙορα, 
δι σχο; δηὰ Ἶ. Εἰ. ΝΥΊΝΚΙΝΒοΝ, Μ.Α..., γ᾽ σαν οὗ 81. Υ͵αγθυγρη, ΠογΌγ, ᾿μΐΘ 
ΤΠϑοϊοσίοαὶ Τοῦ ἴῃ ΟΒΟΙσρΒδια Οὐ]]ορθ. Υοὶ. 1.. ἀοϑρ6 18 δπὰ Αοίβ. ]ωοπάοῃ, 
18δ4. ὅὃνο. 

“ΤὨΐ8 (πη πη ΠΑΓΥ ἰδ σογίδἰ ὨῪ ϑιρογίοσ ἴο [086 σΌΠΟΓΑΙΪν ρἱδοοὰ ἰπῃ {86 παπᾶ 8 οὗἩ (Π6010- 
εἶςαὶ βιυάοπϑ ἰὴ Επρίδπά, Ὀοΐοτγο {π6 ἀρρϑᾶγδηςο οὗ δῖν. ΑἸίογά 8 οὐϊίοη. ὙΠ (18 11 88 πο 
οἰαἶπι ἩΒαΐονον ἴο ὉὈ6 ταηϊεοὰ, δηὰ οδη οἷν μΒοϊὰ (3 στουπαὰ ἴῃ 80 ΤᾺΣ 85 ἱΐ δ άγθβϑοβ ἰϊβοὶ ἢ ἴὸ ἃ 
αἰϊογοιῖ οἰ.κ8 οὔ βίυ ἀοη 8, γγν0 πὰ ποὺ θῈ ὑσορασγθά ἰ0 ἀδδὶ νυ ῖτἢ 1Π6 πιοπιρηΐοι8 αυ 65110Π8 ἀΐδ- 
ουβκοά ἴῃ λίν ΑἸ οσ δ ποίο8.... , ΤΊια ποίθϑα ἀὺὰ Ὀγί οὗ δηὰ οἰθαγ!ν ὀχ ρτοβϑεθά, δηὰ υν1}] ἀοιι Ὀ(1ἐαϑ 
Ὅς ἐουπὰ υϑοία] ἀπάογ (6 Πἰπϊ δ 010η8 ἰπτππαίθα ἄρον ς.᾿" (αν. ἦ Β, φιοοῖ, ἰῃ “ Φοιγηδὶ οὗ 
ΟἸΙδϑϑῖςαὶ απ ϑδδογο ΕΠ οἰ οΥ," ες, 1δῦὅ, Ρ. 800,) 
ΤΠ ἴοχὶ 18 σηῤσδίαπειαι ἐν εἶἰναϊ οἵὗἩ ϑίερῃοιδ, 180, Τἢδ Ῥγίηοῖρδὶ ράγροβο οὗ (86 οαἰτἰοη ΔΡΡΘΑΓΒ 

ἴο ὕὉ6 {πὲ ἀχοροῖίοι! ἠοῖ68; ἴῃ {Ππ|8 ρογίίοιι οὐὗἁἨ {Πεὶγ οσκ (Π6 φαλζογβ ὑγοῦθϑϑ θβρϑς δ! }Υ ἴο τηδίῃ- 
ἰδίῃ, ἰπ 81} ἰκι5 ἤ] 685, οτιοάοχ δηὰὶ δνδηχοοδὶ ὑγα ἢ.] 

91. Α Οὐἴθιοαὶ δηὰ Οτηπιπιαίϊοαὶ ΟΟΙ ΘΠ οἡ δ᾽. ῥα} 8 ΕἸ β|16 ἴο {π6 
Οα]διΐκη8, ἢ ἃ τὸν βοιὶ ἐγαηϑ᾽αιίοη, Ὁγ Ο. δ. Εππισοττ, Μ.Α., λαοῖοΓ οὗἁὨ ΡΙ]οη. 
λυ ]απὰ, ἀπὰ ἰαἴα δ Ιου οὗὨ δι. 0} π᾿8 ὄοιονςο, Οδατιασο. ]Ἰωοπάοη, 1864. ὅνο. 

[915 -- ὁπ πἠηἠἨ᾿ τ 0ὴ δὲ. Ρκυ} 8 ΕρΙ 5016 ἴο τὸ ΕἸΡΒοβίδῃβ. 18δὅ. 
«Οπ 6 ψὮοΐο, Μγ. ΕἸ] σου τ᾽ 8. οὐϊείοηβ οὗ {πὸ (Δ᾽ ἰβη8ϑ δηὰ Ερμοαίδηβ βίδη δὶ (6 μοδὰ οὔ 

η6 Νὸν Τεβίδιπθηὶ ᾿ογδίυγο οὗ Επμδηᾶ ἕοτ ραϊϊθηϊς δηὰ δοσυσζδία βο μοί δγβῃ!ρ, δπὰ ν1}} ποῖ 
Βυ ΠΥ ὕγοπὶ ἃ οοπραχίϑοη Ὑγἢ {πὸ Ὀοϑὶ ἡγοῦ οὗ (ἀἀογιηϑην." (Βον. “. Β. {ἰᾳιοοί, ἰῃ “9 Φουγηαδὶ 
οἵ ΟἸαβϑοι) δπὰ δαογοὰ ῬΕ]οΙ ον," Μάγοι, 1856, Ὁ. 88.) 

ΑΒ ἴο 116 ἰοχὶ δαορίοα ὑγ Μν. ΕἸΠ]οοί, 860 ῦονθ, Ρ. 144. 

[92. Το Ερίβε]69 οὐ δὲ, Ῥαὶ] ἴο 16 ΤΠοββαὶοηΐδηβ, (ἀαϊεδηβ, ΒΕ ΟΤΔΠ8 : ὙΠ Ὲ 
Οὐτῖοι! Νυῦῖος αν 1} 1βδογιδ 8. ΒΥ Βοπ)διμίη Φόονεττ, Μ.Α.., ΕΈΙον αθὰ Ταϊοῦ 
οὐ ΒΑ} }Πο] ΟοΙ]υμα, Οχίοσα [ον Βοσίυβ Βγοίθϑθος. οὗ ασϑϑὶς). Ιοπάοῃ, 1866. 
2 νο 3. ὅνο. 

Τῆς ἰόχὶ δἀορίοα ὈΥ Ῥγοΐδεβοσ Δδονγοῖξ 18 (μαΐ οὗ [ζΔοῃτηδπη ; τ Ὡς ἢ Πρἢ 0148 ἢ ἃ ἄσρτοθ 
οὗ Δυνοϊ ἴῃ α688 τ εἱς που ἤσνοσ ἤᾶνο ὑὕθθη ἀοηθ ὈΥ 1,80 πιᾶπη ἢ η96}[, [π (ἢς ἀδραγίπιοηξ 
οὗἩ ογίεἰςῖϑηι Π 686 νοΪ πη 68 ἅτ 8Π οαγποϑὲ ΘηἀθανοῦΓ ἰο ἰπίτγοάιιοβ ἀποογίδι Ὑ ἱπῖο αἱἷἱ ΝΟ 
Τοϑίαπιδπῦ ρΡὨΠΟΙΟΡΎ, δηὰ ἴο γαργοϑοηὶ δῖ. δὰ! 85 υδίηρ ἱπ ἢ18 Ερίβ8:168 ἃ ἰοῆρι! ὙΠῚ8 {Π6 ἔυγοΘ 
δηἀ τΠ6 ῥτορτγίθιθϑ οὐὗἁἩ συ] ον ἴθ τγᾶ8 Ὁὰ ΡΑΓΟΔΙΪΥ δοαμαϊῃίοά. (866 τΠ|8 αἰβευβδοὰ ΕΥ̓ ΜΙ, 
λιμπιίοος, ἴῃ “ Φουγηαὶ οἵ ΟἸαβϑῖςαὶ δηὰ ϑδοτοα ῬῃΠ]οοσν," Μάγοι, 1800, ΡΡ. 108---109.} 

11 ἰβ νν6}} Κπονγῃ {πὶ Ῥγοίοϑϑθου δονγείί 48. πιιάθ [1686 γΟ] τ η68 {πὸ ν ἢ ς]6 ΤῸ ἰπγοάἀαοίης 
τηδον {Που]ομίοα] Ὠυνο  εἶ65, 80 ἃ8 νἰγῦυα! Ὺ (ἀη4 ργουθ]ν ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ) ἴο 86ὺ Ἀ581.10 186 γϑαὶ δἴοπϑ- 
το ηΐ δηα βαςτγἶσο οὗἩἨ ΟΠ γίδὶ δηὰ οἵδμοῖ ἔγιι 018. οα ν }ἰς ἢ γϑαὶ Ῥγοϊθδίϑη 8 ἃγο δπὶ βανθ θ6ρὴ (ΠΥ 
Δσίοθα ἃ8 αι ζϊ τηοϑὲ ΟΧρΓΟΘΘΙΥ ΌΥ ἴμ0 ἱμϑρίγοι! νυ σβ οὗ 6 Νονν Τοδίαμ ϑηξ. ] 
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[98. Το Ἐρ 8ι168 οὐὁἩ ὅ85.. Ῥαὺὰὶ ἰο {86 Οονϊπιμίδηβ; τὴ Οὐ οαὶ Ν᾽ οΐδ8. δπὰ 
Τιβϑογίδιίοηϑ. ΒΥ Ατγίδαν Ῥθησίγη ΤΑΝ ΕΥ, Μ.Α., Οδηοη οὗὁἨ Οδηΐοσθωγν, ἰδέἊε 
ἘΠον δπὰ Τυΐον οὗ [] πινουϑιῦγ ΟΟἸ]ορο, Οχίογα, ἄς. Ιοπάοῃ, 1856. 2 νοΐἱβ. ὅτο. 

Με. ϑίδη]ον αἷ5ὸ βδἀορὶϑ ἐπι ρ ον {Π6 ἰοχῖὶ οἵ [,αο πάη, δα τΠδΐ, ἴοο, ἰὴ (Π6 ρμδγῖϑ 150 σε τ "ἃ 
ΤΟ πδ πη ᾿Ϊπ]56} σάν [Π6 ὙὙΔΓΠΙῊΡ 485 ἴῦ [1|ὸ σδαίίοι {ππ| μου ἃ ὕ6 οὐβογνοά. (4.5 ἴο τὰ 
ὙΓΟΓΚ ἰπ κοπογαὶ, βο6 Μγ, Πρ οοῖ, 459 τοίογγοα ἰο ἰη σομηρειϊίοη ἢ Μτ. δον οι νοϊαππλέβ.} 

Ιη {86 ἀορατγίηοηΐ οὗἨ ΡΠΠοΙορν Μγ. δίδουν ἈΡΡΘΑΓΒ ἴἰὸ ἰᾶνθ εησαροά ἴῃ ἐμαὶ ἴογ σε δ 
τῦδ8 ποῖ ἢϊιοὰ ; δὰ τηδὶ ἰξ Πα8 ὕδθη ποοάπιϊ ἰο νἱπάϊοαϊο ϑι. Ῥϑι} 96 οἵ πογάβ δπὰ δ15 ἰδὩ- 
σάλα ἴη ἘΡΠΕΤΑῚ ἕγοπι ἴῃ6 ὑποοτγίαἰητν Ἡ ΠΙ ἢ νγα 8 τη ΒΓΔ ΚΘΠΙΥ δ] οροά [0 ρογνδάο 1ξ. 

Τῆθ οηἷν ὑθαγίπρ ἢ] Μτ, Φοννοί δ δηὰ Μγ. ϑιίδη ον νοϊυπιθθ ἤδνθ οὐ ἰπ6 ἰοχέ οἵ τ89 
Νον Τεβίαπιος 18 ἑουηα ἱπ Ποῖγ δοαυϊθϑοθῆσο ἰἢ ᾿νδδὶ [ΠῸῪ δωρροδεά ἴο Ὀ6 (ἴ6 ἀεβηῖς ςου- 
οἸυβῖοῃβ οὗ [ζδοθιπδηπ. Ηδησο ἰξ Π48 ὕθθη ποοάι] ἴο το - οχδηηΐηθ δηὰ ἴο γοβίδία πῆ δὲ ἘΠ δὴ στῖτς 
ῬΓΟΡροΘΟά, πὰ σι ϊαῦ ἢ σοπδίἀογοὰ (δαὶ 6 δὰ οἰϊεοϊοα; ἢ6 βουρῃύ ἴο τεσονοῦ ἴδ ἔτι ἦκχσεθ 
ἔογ 16 σοπαΐὶπα ἰοχί, 8οὸ ἐμαὶ (μαῖ οπὰ τιϊριιὺ αἰεγισαγας Ὀ6 (86 τηοῦο δυγοὶΥ δπὰ ἀεδηϊτεῖν 
γοδο οι... ᾿ 

[94. Τς τρεῖς Τοχὶ οὗὨ (86 οβροῖ8, τ Ῥγοϊοσοπηθπδ, ποίεϑ, πὰ γοίδγθποθς, 
ἴον τ 186 οὗἩἨ δϑοΒοο}8 πᾶ ΟΟ]]οσο9. γ} 186 δν. Η. Ὁ. ἄνραμϑ, Μ.Α.., ἰἸαῖίες Ἐς ον 
οὔὗἩ Μαράμίοη ΟΠ ομο, Οχίογ, ]οπάοῃ, 1856. ὅὅ14]}} 8νο. 

[90. Τα ἀτθοῖκς Ναν ᾿Γοβίαμηοηῦ, θα θὰ ἔγουι δποϊθηῦ δυδβου 65: τι 186 
νγαγίοιι8 γϑδ πσ8. ΟΥ̓ 4}1} [πὰ δποίθηῦ Μϑ8., (86 Δηοιθηῦ νουβίοη8, δη4 δδγ!οῦ δοςΪό- 
διΑβι1.} υϊοτ5. ((0 ΕἸ αΒοϊ5. ἱποϊ αβῖνθ); ἱοροῦμοῦ πιὰ (Π6 1μδἴη Ὑογβίοη οἵ 
ϑογοόμιο, ἴσοι {μ6 Οοοχ Δηγϊαζίυβ ΟΥ̓ [86 διχὺβ οδηΐυσγ. Βγ 5. Ρ. Τκεοξιειεςξ, 
1,.1,.}.ΟΞΑ9ῖ νοὶ]. 4.0. (Νὸν ἴῃ {89 Ῥ,Θθββ.) 

1 “Που]α ποῖ ατὸ ρσίνϑηῃ {πὸ {{{16 οὗὨ Τὰ  οὐα υὑπθηϊθηοα ποῦς ἴπ [86 ἰδὲ οὗὨ οὐϊτίομα, ῃ δα το 
το εν. Τ. Η. οστιο τπυ5 ἱπίγομιςρά 1 (1π {Π6 ἀρρεπαϊς ἴο ᾿ἷ8 ΒΙ ΒΟ ταρΐςοδὶ 1,181} ν ἢθ δ νεϑς 
ἐγαῖ ἀοα πἰ εἰν δηπουηςοά. Ὅῃ6 ργονίουϑ ςο] αἰ ἰοη8, Δηἃ (Ὧ6 ΠΠΔΠΉΘΓ ἴῃ νν Ὠ] ἢ 1 υ56 (ἢ πιδῖε- 

. τίαἰθ 8ὸ ςο ]αῖϊθα, ἃγὸ πιθῃητὶοηθιὶ δῦονο, ΡΡ. 140, 141, δηὰ ἴῃ “ Δοζουηῖ οὗ {1π6 Ῥυγίηΐοα Τοχι.» 
ΡρΡ. 192---1τ4. ΤΊνο δυϊῃου 168 ἀγο 80 ἀγγϑημοᾷ ἃ8 (0 Ὀγίηρ ἰοροῖμογ (1088 ψν πἰσἢ Ὀοοη ν᾽ ἐο τὴς 
ΒΆΤΩΘ οἶδδὺ: {ππῈ8 ἔ16 ηἸοδὲ δηοϊδηῖ ὑοάγν οὗ Μ53., δγὰ δίανβ ρμἰδορα ἔγδϊ ; τ1ποη τ ἰδίου ὑπ 1416 
νυ] οἢ ἀκτοο ΜΠῈ (ἢ 6πὶ 88 ἰ0 ἰοχί; ἰδθπ ἃ 6 ν συγεῖνο ΜΙ 583., πο ἰαχὶ οἵ νι ϊο 18. οὗὨ βιροςείδὶ) 
πη ρογίδπορ ; πὰ δδογναγάθ (ἢ 6 Πη888 οὗ (6 ἰδίου. ὑποῖδ]8. ΤΏ ἀποίοης νογβίοπα πατὰ ὕδεη 
Τποτγοῦ ΠΝ Ὁ το χ δ θα 88 [ΔΓ 88 ροβϑί ὉΪ6 ; δπὰ [ἢ 6 ΘΑΓΙῪ οὐ Δ [1008 αν Ὀθθη βρϑοαὶ]ν σαι πετοΐ 
τορκοῦθι αἰ τα- νογ Ποὰ : (0 41} οὗ [πΠ686 86 τοίεγθηςα (0 [16 ἘΘΊΉ οὗ [πὲ ψυ»’Ίζογ 15 ἔα Πν ρὶτεπ. 
Τα ἀν! θηςο, 1 4}} ὁ4568 οὗὨ Γο8] σομῆϊοϊ, 18 ΓᾺ]ΪῪ δἴαιοα ὁη. ὕ01}} 5468. Αἱ ὄνϑὶν ὀρεηῖς ἰΐ ἰς 
αἴ οὐοα βόνῃ τσλαΐ ΜΌΝ. διὰ νουβίο 8 δύο οεἰϊοὰ 88 Ὀεΐπρ Θχίδηϊς ἴῃ ἴΠ6 ἴνῸ ρϑροβ Ὀείογε 86 
οΥγὸ ; ἂπά ν ΓΘ δὴν οὗ [Π6868 δ΄ ἀεἴδεϊίνο, 1 18 δῇ ὁποθ ποίίοθὶ ἴῃ [86 τηαγρίη. “ΓΒδ ογάεν ἴα 
ν ἢ ϊσ ἢ (686 δι ΠΟΥ [165 Ἀγ μἰδορὰ πῃ {Π6 οοπεροοίυϑ αἰ οτα ἰπῃ {185 Ῥαγ ΔΓ ἔγοπι Μτ. ΑἸίο γα 
οαϊίοη, τὶ (6 πιοτὸ δηςίοηϊ ἃγὸ ρἰδορα ἢτοϊ ἀεγε 88 Μ Ὲ}} 258. 'π ἐΐ6 ποΐοβ; 80 {πδὲ 1 ἰ5 δὲ οὔθ 
ονίάθηῦ γβοῖμΠ6Γ ΔΠῪ οἵ ἔπ 690 ἰδ δι ΠΟΥ (1608 ΔΥῸ ΟΥ ἅγὸ ἠοΐ οχίδηϊ 1π {μ8 ρᾶβδασε υπάοξ 
σΟὨ ΒΟΥ ΟΠ. 
Το μογίοηϑ οὗἁὨἩἁ {1π|ὸ ἀτοοὶς ἰοχῖ, δηἃ ναγίοιιβ τοδάϊησα, σίνοη δὔοτο, ᾿. 8.26. ξέ4., ΒΟ ἐδ6 

διγδηειηθηΐ οὗ διι(Πιοτ 168, ὅτο. ἴῃ 118 ΘαΣΌΟΏ ΠΟῪ ἰῃ ῬγομΓοδ3.} 

Οηἡ ἰλὲ Οτἰοαὶ Ἐαίδοη Ὁ ἰλο ατοοὶ Τοείαπιδηί, γορογίοα ἰο δὲ εὐϊεα αἱ οπιε, 
᾿ ὃν (αγαϊπαὶ Μαὶ. 

Μαυοῖι ἱπίογοϑυ νγὰδ δχοϊ θα ἴῃ σοηϑθα Θη06 οὗ Δ δηπουησοπηοηῖ, ἰη (Π6 γοῦν 1886, 
᾿γ Ὦτσ. ὙΥἸβολδπη (ϑίπος {ΠΡ Ὀβιορ οὐ ΜεΙροίδι 8, 8βιι Ὀβο ΘΠ 6 Οδγάϊπαὶ, 
δηὰ αἷ8ο0 βίγἰοὰ Αὐρ. οἵ ὙΥ̓ εϑυμιϊηβϑὕου), {πᾶῦ 186 ἰαΐα Οδγάϊπαὶ ἈΓαὶ τγᾶ8 Ἔπιρ!ογεὰ 
οἢ ἃ Π6 7 ΟΥ̓ οα] οἀππίοη οὗ 6 ἀτοεὶς ᾿Γοδίδιηθηῖ. 'ΓΒ6 [Ὁ]; 18 (6 δίβιθιηθος 
οὗν. ΥΥ̓Ιβοιμδῃ : --α 

« Ὠθη Μοῃβίχηον Μαὶ, ΠΕΣ Ἰἱθτατίδη οὐ ἢ Ὑ᾽ διίίςβϑη, δϑυρρμοδίοὰ ἴο ἴ,εὸ ΧΤ]. ἐμ6 
Ῥτγορσγίοιν οὗ ρα] 8 ίηρ πο Νονν Τοβιδπμθηΐϊ οἵ ἴπ6 (οἶοχ Υ αἰἰόδηιι8, ἢ]8 Ηοἰ η 688 
τορ]ἰοὰ, τπδὲ 6 ψουὰ τυ ῖϑῃ (16 ψ Βοῖθ, ἱπιϊαὐϊηρ 16 ΟἹ, ἰο Ὀ6 δοουγαῖο Υ ρῥτγιητοή, 
ὕμοπ ιῖ8, {116 Ἰοαγηοὰ ργεΐϊδῖθ απ ἀθγίοοϊς {116 ἰδβκ, απ ὰὶ μἀνδησοα 8 (ἌΓ ἃ5 δὲ, ΜΙ αΥΚ᾿ 
ἀοβροὶ. Νοῖ δβαιἰϑθβαά νψἡτ [Π6 Θχθουϊίοῃ οὗὨ [6 ννοσκ, 1.6 [8 βδίησθ γθοοπιπιθποϑαὶ 
ἰϊ οἢ 8 ἀἰδδγοπὶ μίαῃ. ἼΒ Νὸν Τοβίαπιθηῦ 18 θη 8116], ἀπὶ {Π6 ΟἹ ἀ σοπδί ἀ γᾺ Ὁ]Υ͂ 
δἀναποθά, ΤΠ μυθ]οδίίο νν}}} 6 (6 τιοβὲ δα 5ἰαοίοτν ὑγοῦῦ. οὗ μὸν 11{|6 
ΔΡΡγοβοπϑίοη 18 ἔδυ ἴῃ Εοπιθ οὗ δὴγ “ἱπλιγν ἴο ἴῃς (Ἰιτίϑεαπ τοὶ ρίοη ᾿ ἔγοαι 189 
ογ ἶσα] βίυαν οὗ (86 Ηοῖὶν ϑεγρίαγοβ." (Τδοΐυγε8. οα 186 Οὐμπηθοιίοη ὑδύνγοοα 
Θοίοηςς δὰ Βογνοϊαιίοη, γο], 1, Ἰοςξ, χ. ΡΡ. 190, 191.) 

ΤῊΝ ἱπίογοϑς ργοάυσοα Ὀγ {18 Δππουποθιμοηῦ γἃ8 γϑῖ ΓΓΙΠΟΓ ἀν πν ὅν ς ἴῃ {88 
γοαῦ 1842 ὈΥ {116 ζἸ] ον ηρ ἱπιθ! Πσοποθ ἴτοπι 1Π6 “ ΑΠπα]ὸ8. ἀ6 ἰα ῬΒΠοβορ 
μγόιϊϊαπηο," ΤῸ. Αρτὶὶ, 1842 (ρ Ὀ}Π 56 ἀ αἱ αν 15). νν Βίοἢ νν88 οἰγευ]αῖοα επγοιρδουῖ 

Εχτορα ἴῃ νϑγῖουβ Ἰλνύζαιν )ουΓΠΆ]8. --- 
“ 76 ᾿Ππδἰτίουβ Οαγάϊηα! Δημοῖο Μαὶ πᾶ58 ᾿υδὲ Πηϊκη θὰ 4 ὑσουῖ, οὐ ψ Οἢ Π6 Ὧδ8 

θοθθὴ οπζακοά ΤῸΣ πιοσὸ ἴμβαμ ἰθἢ γθεγθ, ν12. ἃΠ οαϊίΐο οὗὨ [0 Νον Τοδίαπηοπῷ 
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πἰῖἢ ἴδ νατίδίίοηβ οὗ 4}1} {86 Μ53. Τουπὰ ἰπ (ἢθ ρῥγίποὶραϊὶ ᾿Σγατίοβ οὐ ἤοπιο δηὰ 
οὔ {π6 τοδί οἵ ᾿ᾺΑἸ]Ὺ, ἀπὰ τσὶ πυιπιδτοιιβ ποῖεβ [Ὁ}] οὗὁἨ μἈ]ο]ομζίοα] τοβθαγομοθ. ΤῊΘ 
ἰοχὶ ἰακοη ὈΥ 16 σδτάΐηδ] ἰοῦ {Π6 8818 οὗἩἨ 8 οἀϊτίοῃ 18 (μδῖ οὗὨ (Π6 οοἰουταίοα 
ΜΆ. πυϊηθογοὰ 1209, ἴῃ (86 ᾿ἰΌτΑΓΥ οὗὁὨ τε Ν᾽ ἰίσδη, νυ Ὡς 15 ἀαῖθα 85 ἴὰγ Ὀδοῖς ἃ8 
{Π6 δἰ χι} οοπίυγν. Αὐ [86 βυροϑιίίοη οὗ 13 Εὐπιΐποποα, [η6 Βοιηλη (ἀονογηπιοηξ 
[48 γοϑοϊνὰ ἴο μι} 0} 18}, δ 118 οὐ ὄχρβῃβο, ἃ ἔβο- 831Π}116 οὔ {παἱὶ πιδηαβοτιρί, νι ἰ ἢ 
ἷθ ἰπ χοϊάδῃ πποῖ8] ἰθίοτϑ ᾿ (7) “ διὰ ἰμὰ (μ6 σοπίϊηπουβ δβίγ]6 οὗ πιτϊ την (δογιρέϊο 
οοπέϊπμα), [Πδὺ 18 0 88 γ, [Π6 Ογὰ8 ἃΓΘ οὶ βεραγαιθὰ ὈὉΣ βρᾶςθβ. 188 οοϊουγαιοα 
Θηργάν οῦ, Ευδρὶ, 45 Ὀδοη ογάογοα ἴο Θησγαν ΟἹ ΠΟρΡΡΟΥ {}]18 ἴλο-β᾽ π|}16, σορίθ8 οὗ 
ἩΙΟῺ ἃτὸ ἴο Ὀ6 ἰΓΔηΒῃ 64 (0 41} {86 ϑονογοῖρηϑ οὗ ΟὨτβϑίοπάοῃ." (ΑΠΠ4]68 ἀθ 
16 ῬΒΙοΒορμΐο ΟὨμγόϊλίοηπο, Αντίὶ, 1842, ρΡρ. 820, 821.) 

ΝΗοι  Βδίδπαϊηρ [686 ΡοΡρουβ Βῃπουποριηθηῖδ, ποίλέπρ αἱ αἷΐ ἢὰ5 ὍδΘ ἄοπο 
᾿ονγαγ 8 ρεδίϊδλίπρ' (μ6 ατοοῖκ Ἰεϑίβμμοηῦϊ αἴ Βοπιθ. ΑἸυπουρ (45 ἴπ6 τοδάθρ νψ}}} 
Ῥογοοῖνα οα σοίοστίπρ [0 {86 ΔΌονα οἰϊβα δχίγδος ἔγοιῃη ἢ γ. ΥΝ ἰβδιηδιηβ 1,θοὔ 68) ἴὗ 
Ὑγἢ8 δϑβογίοα ἴῃ 1886, (Παξ 18, ΟὨΪΥ͂ ἐδη ΥΘΑΓΒ [νοῖῦ {ισοπίψ} ἃσο, {μα “16 ΝΟ 
“ οϑἰδιηθηί "ἢ 89 “ Πηϊ3π6ά, δηα {16 ΟἹ σοπϑι ἀθγ ΌΪῪ διϊναησαρά τ᾿ γαῖ ποὺ ἃ βίηρὶθ 
Ῥᾶρε οὗδ6 Ἠοὶγ ϑοτγίρίυΓοθ [88 θθθῃ ρα] ἰθι6α αὐ Εομιθ. 

Ἑύοσῦι ργῖναῖθ ἱπίοτημαϊοη οὐίδιπθα Ὀγ ὑπ δυῦμοσ ἔγοπι {04}} ἴῃ 1848 δηᾶ 1844, 
Βα 18. βηδυ οὶ ἴο βίδῖθ, (ῃὰῦ Νὸ ΟΒΕΕΚ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΊ, οαὐϊοώ ὑψν Οαγώϊαὶ Μαϊ, ἩΑ8 
ΒΕῈΝ ῬΌΒΙΙΒΗΕΡ, 8Π6 ὈΓΟΌΔΟΪ [ὉΓ [Π6 8810 6 σϑάβοη {πᾶῦ ργονοηϊοὰ (6 Α)ᾶαδίβ 
ϑρο δε 8 ργο)οοϊοα ρα]! οδίϊοη οὗἁὨ ἴπ6 σα] γαΐθα Οοάαχ ν᾽ ἤοδηυ8, τ δ ἢ τγᾶ5 βαὃ- 
τοῖο ἰο ἀπ ργίνδίθ! Υ ἀρργονθα Ὀγ ορε Ρῖιι8 Υ1., νἱζ. ΤΊ “ τη6 Οὐάεχ Ὑ᾽ αἱϊ- 
ὁδηι8 ΑΙ δγοὰ ἔτοτὰ ὑπὸ 1ψαίϊη Ὑ υἱρσαῖο, ἀη ταϊμῃῦ, {πογοΐογο, ἢ τῆλ Καόνγῃ ἴο {116 
Ρυθ]16, Ὀ6 ῥρτγο)υάϊςοῖαὶ το Ὁπ6 ᾿πύεγεβίϑ οὗ ὅΠ|6 ΟΠ γἰβθδη ΒΕ] σίοι ἡ: Ὁμαῦ 18, “ἴο 186 
ἸΠῦογοβίϑ " δη ἀοΒΙρη8 Οὗ ΡΟροσυ. Νοῖ οἠβ δαϊ πο οἵ ἴδ Νὸυν Τδδίδηπηθηῦ ἴῃ (86 
οΥρῖμ8] Οσθοὶς μ88 δυϑσ ᾿ἰββυθαὰ ἔγοπῃ {π6 οιθδη Ργοβ8. Οδγάϊη] Β 6] ]αγιλΐῃθ, 
᾿πάορά, 18 Βαϊ ἴο βανθ Ὀθθὴ οηρερθὰ Ὀγ Ῥορα Ῥδὺυὶ Υ'΄. ἰο βαρογίπίθη ἃ {πὸ ῥγϊπιίην 
οὗ δὴ δυϊζῃδηϊὶο δηὰ ἔδυ] οαϊοη οὗ ἐμ6 Νον Τοβίδιημοην ἰὼ ατοοῖς ; θυ ψ ἤσοη 
ὁ 86 ψοΥΚ τγδ8 Βηϊβῃθά, δπὰ οοστοοιθα τ {Π|6 δ γούθϑὺ ολγῈ 80 88 ἰὸ Ὀ6 γτϑδὰγ [ὉΓ 
{86 ργθ88, ἐλ ορε ισλο λαά ογάογοα τ ολαπροα ἐϊδ πιξι, απ πὸ ἰοπρὲν ιυἱδλοιί 11. 5 
ΑΒ πὸ βάἀϊπίοη οὗ {πὸ Νονν Τοβίδιηθηῦ ἴῃ αὐθοκ ἢδ8 δν σὺ Δρροᾶγοα αὖ ἤομιο, πη 4]]} 
ῬΓΟΌΔΌΙΠΠΥ ποῦ ὁπ ΜΙ] δου Ὀ6 Ῥυ] 5μοα ὕΠ6Γ6 ; 80 Ἰοῃρ, δἱ ἰθαβί, ἃ8 [86 τη άθσγι 
ΘΒΌγοΣ οὗ Βοιμθ σομίϊπ68. ἀῃγοίογιθ ἴγοιῃ [Π6 βου ρύιγαὶ ἀπὸ δ 1-ϑογι μῦιγα} 
ἀοούγίηθ8 δηὰ ρῥγβοίίοθβδ, τυ ἢ]. ἢ}, ̓  1Π6 80- 1} 164 Οτοοὰ οὐ Ρίυ8 ΤΥ̓́.5. 8806 ἢδΔ8 Βιιρογ- 
δἀάρθά το 186 ἀποϊοπὶ γαϊὶ οποὸ ζ0γ αἱ (ἅπαξ) αεἰϊυογοα ἰο ἐλ δαῖτ. (ὅδ υάα 8.) 

[Τὸ 186 δρονα πιθηῖῖοη πιδᾶθ οὐἁὨ 118 δαϊμοη οὗὨ δγάϊπαὶ Μαὶ, Ὁγ Μσ. Πότηα ἴῃ 
1846, {π6 οἀϊίον ᾿α8 ΟὨΪῪ ἴο δα ἃ 8 γϑίἝσφθῃησα ἴο ρρ. 162, 168. ἀθονο, νυν θγα ἢ6 Βᾶ5 σίνθη 
8. ὑγιϑῦ βίαϊοιιθηΐ οὗὨ τόσο γϑοθιῦ γοϑυ 8 οὗ ἰηαψυίγγ, ἱποϊ μα! ησ πβαῦ Β6 οουὰ ἰφαγῃ 
ἔτοπι Οδγά πα] Μδἱ βουβοὶ ]γ.] 

ΒΕΟΊ. Υ. 

ῬΟΙΤΟΙΟΤΊ ΒΙΒΙ.ΕΒ, ΟΒ ἘΘΙΤΙΟΝΒ ΟΥ ΤῊΒ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΥΒ ΜΊΤΗ 

ὙΒΈΒΙΟΝΒ ΙΝ ΒΕΝΕΒΑΙ, ΤΑΝΟΌΠΑΟΘΕΒ. 

ΤῊ Βοποῦν οὗἨ Βανίπρ ῥγο)εοίβα {86 βγβὺ ρίδη οὗἉ ἃ Ῥοϊγροιί ΒΙΌ]6 18 ἀμ ἰο {116 
ΕΠ αδέσουβ ργὶπίοσ, Αιροῦθ Μανυτιῦθ ἴδε οἰ; Ὀαΐ οἵ [818 ρτοϊθούβα γουκ ΟΠ]Ὺ ὁπ6 
Ῥαβο νγ)88 ργϊηϊθα ; 1ἴ σοπίδ!ῃβ ἴδε ἢγβὺ ἤῇθοπ νϑῦβεβ οὗ {86 ἢγβὺ ὁμαρίογ οὔ [86 Βοὺῖκ 
οἵ Θοφηρβὶβ ἰῃ οοἰαΐογαὶ οοϊαπιηβ οἵ ΗφΌταν, ατοοῖκ, δπὰ 1,αἰΐη, τοι τπϑὲ αν 
Ὀοθη ῥτίπιοὰ Ὀούπθοῃ 1498 δὰ 1501. ΤΠ ὑγρορστγαρ σαὶ Ἔχθουνίοη 18 Δα Γ80]8 : 

1 Μ|ςμ86118᾽8 Τπἰγοἀποιίοη ἰο {μ6 Νίουν Τεδίδιηθηΐζ, ἰταπϑὶ αἰ ὈὉῪ Βίϑῃορ Μδυβῃ, νοἱ. 11. ρασί 1]. 
. 644. 

Ξ 5. «ῬοΙοἢ6 ἰοτηιἱηδέδη 1 Ὀροτῖα, 6 τοι ἰοαία βεοοπάο ορπὶ μὰ ἰβημ ϑα Ῥγαονα, ᾿᾿ Βοος ἐπι 
ἰῃ 6586ΓῈ αἰ ϑἰαπιραγοὶ, ἐ οἦε ἴασεα εὐπιππάαία, εαπιδιαίο μενιδίετο, μὰ πον ἰα υοἱϊε." Ὑἰια αἱ 
οαγιὶ, Βα αγηλίηο 44] Ῥ, Βαγίοὶ!, 10. 111. ρΡ. 108, 109. Τογῖπο, 1880. 

δ᾽ ΑΙ! [π6 ἀορηιὰβ ρϑου αν ἴο {Π|6 πιοάθγῃ σατο! οὗ ἤοπηθ γογὸ ποῖ οοἰ]θοϊοα ἰοροί μον ἰηΐο 

0Π6 (την αγν οὔ ἔπ} ἀπ} Ῥίυϑ 1Υ. τοἀμερα ἀἰοαλ ἱπίο 1π6 ἴοσπι οὔ ἃ Ἵγοϑὰ, ὈΥ̓͂ ἀπποχϊηρ ἴο 

(ἰ0 ἀποεέεμὶ Νίοθῃο οὐ Οοπῃβίδηεποροϊ μη ογοθὰ ἔνγεῖνο πον γί 68. οὗ θ6 οῦ ({Π|π πιοάεση (8168 

οὗ τιοϑὲ οὗ ψ ῃϊςὶὶ το ΚΠΟΜΏ), ἃπὰ μα βίη τΠ8 ὙΓΠ0]6 ἴῃ 8 Ὀ01] 88 ἃ Ογεὰ ( υΒῖο ἢ 18 ΠΟῪ 

ΠΟΙ ΠΟ ΠῚΡ φα]) δὰ ὉΥ 1εἰ8 πᾶπι6}, ἰπ {Π|6 γοὰγ 1δ04. ΤΆθβ8 πον δγίίο]8β οἵ Ὀ6]16ΐ, (Ππογοΐοτο, Τ0πιθ 

ἰμΐο τς τὸν ἃ ίζεθη πυπαάγοὰ δηὰ βίχίν - ἔουΓ γοᾶγθ ἴοο [αἴ6, ἦο Ὁ6 ἴδ6 ἀοουσίποϑ οὗ ψο6δι:5» Ομ γϑῖ 

διιὶ 119 αἰ νέον ἱπδρίτγοα ΔρΟΒ.168. ὶ 



114 οϊγοίοίέ Βιδῖ65. 

Μ. Βοπουδγὰ Ὧ18 σίνϑῃ ἃ [86-81π1}}0 οὗ [Ὁ ἴῃ 818 Ἔχ  ]οηῦ τοτῖ οὐ (86 ρὈτοδιοσξίουθ 
οὗ 186 ΑἸάϊπα Ῥγοββ.: Α ΘΟΡΥῪ οὗ {18 βροοϊπηθῃ Ρδβθ {ΡΠ ΉΡᾺ 18:6 ΟἾΪΥ οὔθ ἴδει 5 
οχίϑδη) 18 Ῥγθϑουυθα δπηοηρ' {Π|6 τηϑηιυβογρίϑ ἴῃ ἴα λογαὶ ΓΙΌΓΑΣΥ δὲ Ῥασχις, Νὰ 
ΜΜΜΟΙΧΙΥΝ. 

ἴπ 1616 {ποτα να Ὀγϊπίθα αὖ ἀθῃοδ, Ὁ Ῥοίογ Ῥδὺ] Ῥοστυβ (π ΖΦ άθυκ ΝΊσοΪ 
«Γ αδιηΐδηϊ 4011) (86 δεπίαρίοιίἑ ῬΒΑΙτοΣ οὐὗἨ Ασοδβίϊηο ΟἹ αβυιπίαηὶ, ΒΊΒΒοΡ οὗ ΝΌΡΙο. 
ἔτ νναϑ ἴθ Ηδῦγον, Αὐαρίο, Ομαϊ θα, δὰ ατϑοῖς, σι ἢ ἴμ6 [,.διη Ὑογδίοῃ, ΟΠ πεν 
Βη4 Βοιο α. [ἢ 1618 δοίη Ῥοίκοη ρυ ὈἢΠ8μ6α {86 ῬΒα θυ ᾿ῃ Ηοῦτον, ατοοκ, 1 πτῖα, 
δπὰ ΕΠ ορῖο, αὖ Οοἴοσιιθ, Βυΐῦ ἴῃς γϑὶ Ῥοϊγρίοιι δἀϊίοη οὗ (86. οπίσα ΒΙΌ]6 πὰς 
{παῦ Ὀγϊπίθα δἱ ΑἸοα]ὰ ἴῃ ϑραϊπ, νὶζ. 

1, ΒΙ0118 ϑδοσα Ῥοϊυρ]οιία, σου ρ] οί Θη ἐἶ8 Ὑ οὐὰθ Τ οβίδιαθηΐαῃ, ἨοΌτδϊοο, ατεροα, 
οἱ Τιδίϊηο ἀϊοιμαίο : Νονυπὶ Τοβίδιπθηίαηι, αἀτουπὶ οἱ [,δἰϊππαπὶ : οἱ οοα σεται 
Ἡδουταϊουπι οὐ ΟΠμαϊαϊσυμ Υ᾽ οἰογὶ9 Τ᾽ οϑιἀπγθηί, οαπὶ αταπιηδίοῖ ΗΘὈχαῖοϑ, ποο ἤση 
Του οπαγῖο ἄτθοο; διιάϊο, Ορογα, οὐ Ππρθιβὶ8 Οδγάϊη4}}5 ΕὙΑποῖβοῖ ΧΎΜΕΝΕΞ ἐς 
Οἴβῆθγοβ. [παιδία Αγηδ]αϊ (ὐ]οῖτ! ἂς Βγοοδγίο δΥ(Ϊ8 ἱτωργοβϑθοσῖθ σρϑρΊϑί σι. 
Οοιηρὶαῖ, 1614, 161δ, 1617. 6 νοἶΐβ. [Ὁ]]ο. 
ΤΏ ῥυἱπεπρ οὗ {Ππ|8 βρ᾿ πὰ ἀπὰ σα ταϊθα πγοσῖς, πιϑπι 8 1} οΔ]] ἃ (ἢ 6 μϊεησίαπ Ροΐγοίέοίξ, 

28 σοῃηπιοπορα ἴῃ 1502: ὑἱπουρἢ οοιμηρϊοίοα ἴπ 1517, ἰδ τγαϑ ποῖ μυ] δηθὰ πηι] 1622, ἀπὰ ἷ 
οοϑῖ 106 πηππίβοορηΐ Οδγάϊΐηδὶ ΧΊπηοη68 60,000 ἀυςαῖθ8. ὙΠΟ οἀϊΐοτβ ψογὰ 2510 Απίοπῖι9 Νο- 
Ὀτίββοηβϑ5, Ὠοπιοίγίυς Ὀυςαβ, Εδγάϊπαπυβ ΡΙποίαδπυϑ, ἴορ62Ζ ἀ6 δέιπίοα, ΑἸοπδυβ ἀς Ζαηχοτα, 
Ῥαδυὶὰβ Οοτοηθὶ 8, ἀπὰ Φο,δηποβ ἐθ ογζογα, ἃ ρμνϑοίδη οὗ ΑἸςα]ὰ οὐ οπιρ αἴαπι. Τμο [δε 
1ῆτοθ ογο οοηγογίοα 6 π.)8. ΤὨΐΒ Ροϊνρίοιί ἰ8 υϑαδι!γ ἀἰνί ἀοὰ ἱπίο βἰχ τοϊυτηθα. Τῆο ἢγξὲ ἔουσ 
δοπιρτίβο {Πα ΟἸἹὰ Τοβίδιποπε, τὶ ἢ [η0 Ηοῦτγον, [,μΔεΐη, πὰ ατροῖς, ἱῃ ἴτοο ἀἰβέϊηοξ οοαπιηκ, 189 
Ομδίάδο μασδρῆγαδο οὗ {Π0 Ῥοπίδίθι ἢ ολΪγν Ὀοΐηρ δὲ (Π6 Ὀοϊΐοπι οὗ (86 [86 ἢ ὁ [,5ιἰπ ἴπ- 
Φογργοϊαιίοη: δηὰ 166 τηᾶγρίη ἰ8 ΕΠ]οὰ 1 ΠΟΌΓγΟΥ ἂἀπὰ ΟΠ α]θο γα ςαὶβ. Τθθ ΔῈ νοϊαπιθ 
οομίδίῃδ ἴμ0 ἀτοοῖς Τοδίδιηθηῖ, ν] ἢ ἴπΠ6 Ψυσαῖο 1,Αἰἰη νογϑίοῃ ἴθ 8 Ῥϑγ] οἷ σοἸυτηπ: ἴῃ ἐδ 
ΤΑΙ ἔθοτο 18 ἃ ἰπᾶ οὗ οοὐποογάδηοοσ, τοΐδγτι πρὶ ἴο βὲπι Αν ραββαροθ ἰῃ ἴμ6 ΟἹ] δῃὰ Ναὸν Το9- 
(απιϑηΐϊ8. Απὰά δἱ ἴ}16 δπὰ οἵ [18 νοϊι πιο, {πο το ἄγ, 1. Α βἴηρ]θ θῇ οοηίδι πἷπρ δοῦα ατθοκ δπὰ 
1,αϊῖῃ ΨΟΓΒΟΒ; 2. Ζιεγργείαίίοηεε Ἠεύγαονγμπι, Οκαίάσογιι, σταοσογπίσια Δ᾽οταίπης Αἰουὲ Τεεία- 
“πεπίϊ, ΟἹ ἴθῃ ἰθανο 8: πᾶ, 8. Πιίγοαμείϊο σαπε ὄγευϊς αὐ αγαοας 7, {ἰενας, ϑὅο., οα {μἰτὲν -Ὠϊ09 
Ἰοανοϑ. Τδο βἰχὶἢ σοϊυπιθ σοπίαϊπβ, 1. Α βοραγαΐθ {Π|6; 2. Ῥοοαδείαγίμσε Ηεδγαΐσωπε ἰοέξαξ 
Ῥείεγὶς Τεείαπιεηίὲ, σἰεπὶ οπιπίδιις αἰἱοσίοπῖδει ἰαὶς, ἱπ εοάζδπι Ῥείετὶ Τεείαπιεηζο οοἈίεπέϊξε, οὐ 
οὔθ Βυπάγρά δηά βονοηίν-ἰνγο ἰθανοβ; 8. Αὴ ΑἸΡΒΔθοΙοΔ] ᾿πάδχ, οα οἷρμξ ἰοᾶγοβ, οὗ ῆ6 [απ 
δ (719: οσουτγῖηρ, ἰπ αἰδδτοπὶ ραγίβ οὗὨ {ἰὸ ποῦ ; 4. Ζπέεγργείαίοπες Ἠεδεγαϊοογμιη, Οπμαίααίξοχειπε, 
Οταρογωπιφμε Δοπιΐπαπι, Ῥειογὶς ας Δ᾽ οτὶ Τεβίαπιεπῖϊ, ξεομάμπι Οτγαϊΐηδηι Α ἰρδαδεῖϊ ; δ. Τπο ἴοατες, 
οητ]οἃ Δοιπίκα δοχιμηίων, δεπὲ {ἰΐα, γις ἐπ εἰἰγοημς Τεκίαπιεπίο υἱεὶο δεγίρίογμηι ξιπί αἰπέοῖ 
ϑογίρία φμαπι ἐπ Πεύγαο εἰ ὕταοο, εἰ ἱπ αἰιχεῖδιια Βιδίιὶς ποείγὶβ ἀπε, δ ο.; δ. ΕἸΘ6 πη ̓ἰθανεβ, 
ΘηἘ|-Δ 7Ζπέγοαμοίίοπεβ Αγιῖε Οταιιπιαίίϊζος Ἠεϑγαΐοα εἰ »γῦπο ὧἐ τιοάο ἱερεπαϊ εἰ μτοπιυπειαπάϊ. 
71 Ή656 ΒΟΥ ΓΔ] ρίθοθβ 8.6 ΒΟΠΊΘ(ΙΠ168 ρ]Δορά ἴῃ ἃ ἀἰἔογοηὶ ογάου ἔγοιι {πὶ αῦονο ἱπαϊοαῖο, ὙΥΠΒ 
16 ἀχοσρίίοη οὗὨ ἱπ6 πιδηιϑοσὶρὶ εἰϊοα 848 ἴ!:ὸ Οὐάοχ ΒΠοάΙΘηδί8. (πονν υἱζουῦ!ν ἰοβί), πᾶ {86 
Οοάοχ ᾿δδδβαγίοηθ ργοϑοηϊοα ἰο (δγάϊηα] Χίτηθποβ Ὁν {π6 τορυ]ἐς οὗὨ γεηῖοσα, {πΠ6 ΔΙΞΘ, οδη- 
δι] τοὦ ὃν ἶ8. δἰ ΟΥΒ 6γΘ ραγίϊν Ρρητο μα864 δὲ δη ἀπρουπάεά ἜΧΡΘηβ6, ἀπά μδγγ Ἰοηΐ ἴὸ ὨΪπὶ 
Ὀν Ρορα ἴωμο Χ. ουἱ οὗὨ {πὸ γαϊϊοδῃ 1 ὈγατΥ, Ἡ ἈΓΓΒΘΓ (νγ ἅγὰ ἱπίοτιηθα ὃν ΑἸναγο ἀοπιοζ. {δι 
ΘΑΓΟΙΠ4[᾿8. ὈΪΟρσΎΔΡ 6 γ) (ΠΟῪ ΘΓῈ χοϊαγηθά 88 ΒΟΟὴ 88 ἴπ6 ΡοΪν Ιος ντᾶ8 σοπιρΙοἰαὰ, Τῆς ΜΑΒ, 
Ῥοϊοπρίης αν ϑευδι Ὑ6Γ6 δ ὈΒΟΠΙΘΠΕΪΥ ἀδροβίιοὰ ἴῃ [86 ΠΌτΑΥΥ ΟΥ̓ {π6 Εὐηϊνο γι Υ οὐ ΑἸςδὶὰ, 
Τ1ϑαυηθὰ το δά Ἰοπρ' βυβροοῖοα {πὲ {ΠΟΥ͂ τνογο οὗἉ πηοάδγ ἀδῖθ. Α.8 ἰὲ ν828 ἱπιροτίδηϊ ἴο ς0|]δῖε 
ὉΠΟῪ {6 ΤΠ ΠΟΥ ρίβ δῇ ΑἸἰοδ]ὰ, Ῥτοΐθβδου ΔΙο ἀδη αν πὰ ΤΎο β6η, γῆο νοῦ ἰῃ ϑραΐπ ἴῃ 
1784, πιϑηΐ {ΠῚ 1Π6 ᾿ ἔογ (ἢ18 ρῬΆΓΡΟΒΘ: δαΐ ΠΟῪ γογ ἰπήοττηορα ὑμδὺ αὔόονο {μἰγίγ- να γΘΑΥΒ ὈρίΌΓα, 
ἦη 1749, [μὸν δὰ ὑδθῃ βο]ὰ Ὀγ δῃ 1] δγαῖθ ΣὈσαγίδη ἰὸ ἃ ἄθαὶεν ἴῃ ἤγανουκϑ 858 ΤῊ δίοσἕ8]5 ἰὸς 
τηδκίηρ τοοκοῖβ. (Μαγβ δ ΜΊΟἢΔ6118, νοὶ]. 1]. ρατγί ᾿. Ρῃ. 440, 441.) Νοιν ϑίαπάϊηρ [815 δίδίο- 
τηθηῖ, ἴμοτα 18“ βρφοὰ γθΆϑῸὴ ἰὸ δοϊίονο τπᾶὶ Π086 ἰραγηθα (ἀοιτήδὴβ 6 γα (ἢ 8ι]6ςῖ8 οἵ δὴ 
ἱπηροδίϊοιυ ργδοιβοά ἀροὰ ἴΠ6πὶ ΓΤ δυῖπθ ρϑορὶβ ἰῃ ([16 ὥὅρδῃ 88 [7 ογβὶν, τ ἢῸ ΘΓ ποί ἀΪ8- 

ἴο ροτταὶΐ {πο ῖὶτ πη δ ϑογ ρὲ ΓΥΘΆΘΙΓΟΒ 0 ὃὉ6 Βοπι ᾿πἰβοὰ ὈγΎ Ῥτοιοϑίδηϊβ.) β8δὲγ Φόῇπ Βον- 
τίηρ, ἀπτιηρ 16 δμοτγί {ἰπ|6 {πὶ ραΐπ οπὐονοὰ 86 Ὁ] βϑίηρδ οἵ ἃ σοπϑιϊἰ}0η8] σονογπιηθηῖ, 
“Ἠβὰ [Π6 ορρογίαπίιτν οΥὨ οαγρίι ἢν οχϑπι πὸ [86 τα ηυβογ ΡΒ δἱ ΑἸςδ]ὰ : ἢ6. δΔ8 ΡαυὺυΠδιοά 
ΓΟΆΒΟΩΒ ΒΠΙΟΠΏ(Ι 0 8ἃ ἀδσπιοηῃδίγαιοη, [Ὠδὶ ΠῸ 8416 οὐ ἀδδίσιοιίοη οὗἨ πιδηυϑδοσὶρίδ ὄνὰς ἴοοΐκ 

Ιαςσθ. Βν εἶθ ῬδΥβο ΔΙ οχδιηϊπδίίοη Π6 ἔουπά ΤῊΝ ΒΜ Ὲ ϑεγίρίυγα πιδηυϑογρὶβ π ἃ οἢ Βδιὲὶ 
ἐρὸὰ ἀεβογι υοὰ Ὀγ Αἰναγο ἀοπιοζ, ψ8ὸ ἀϊδὰ ἰη 1680 ;᾽᾽ δῃμὰ ἢδ δα άβ,  ἐπδὲ {μ6 τηδηυβογὶρίδ πὶ 
γι ἢ ΑΓΒ πιοογη, Δη(ὶ σαϊμείεδε, ᾿ἰὮ ΤΟ σα ὍΘ πο ἸΟΏ ΚΟΥ ΔΠΥ αἰοδίοη." (ΜΟΥ ἘΘΡοΒΙ ΟΥΥ 
ὉΓ 1821, νοὶ. χὶϊ. Ρ. 208., ἀπά νοὶἱ, ἱ. Ν. 8. ον 1827, ὑ. 5872., οἰϊοὰ ἴῃ Ὠγ. 7. Ῥ. δια δ 5“ ΑἸδπεῦ 
ἴο 1ἴπ6 Μδηϊΐξοδοῖο οὗ ἴΠ ΟΠ τἰβείδη Εγίάθποθ ϑβοςίοῖν,᾽ ὅς. Ρῃ. 48, 49. τ υλν Ξαὐϊίῆοκ.) [ΑἹΙ 
118 Π88 ςπ ΔΙΛΡΙΥ σοηῇγηθοα Ὀγ (Π6 ᾿πγεδιϊ σαι οἵ εἰς Ἰαὺο τ. ὅδηνοβ ΤΒοπιϑοη. ὅδ 
δῦονο, μ. 121. 

ΤΊιο δον δῇ οὔἔἩἨ ἴἢπ6 Οοιιρ!αἰοηϑίδη Ῥοϊναίοῖ! νγὰβ ᾿ἰπιϊξοὰ ἰο 600 σορίθ8.; [ἢ γ06 ἼΤΟσα βίγυςκ 
οὔ οη νοὶ απ. Οπὸ οὗ [8686 ψγ)δϑ ἀδροδί(οἃ 'ῃ {πο Εογαὶ 1 ΌγΑΓΥ δἱ Μδάγιά, δῃὰ δῃοίδοσ ἰπ {19 

1 Βοηουεγά, Αηπαῖοβ ἀθ 1" πη ργὶ πιογὶθ ἦθ8 ΑἸ] άθ8, ἰοηι. 111. ΡΡ. 44, 45., δοοοηὰ οὐϊίίοη. (Ῥατγίβ, 
1896}; ογ Ῥ. 389. (μἱγὰ οἀϊείοα (Ρατίδ, 1884). 

8 6 πιοιποὶγ οὐὗἩ (ὐίωνιδειδ, ἰηἰτοὰμοθὰ 88 ἃ οί οἡ Ἐδβ8]η) Χῖχ., 8 8. οὐτίουϑ ἰδαίιγο ἰα 
Οἰυϑιϊπίδη 5 Ροπίαρίοι Ῥβα!ῦθτγ. 



ΤΡοϊγγίοἱὲ ΜΒ ιδἴε8. 71δ 

Ἡογαὶ Γἰῦγατν δὲ Τατίῃ. ΤῆΘ {πἰγά (μος ἢ 8 βυρροθοὰ ἰο ἤανο Θ6Π γοϑοσυϑὰ (Ὁσ (ἀγα ϊπαὶ 
ΧΊπιθπ68), ΑΘΓ ραβαηρ (Βτουρὶι ναοῦ 8 ΠΑΠπ8, ννᾺ8. θυ γοΠαβοᾷ δὲ (ἢ ΡΊπ6}}1 86]6, ἰῃ 1789, ἴον 
Οουπὶ Μ'ΟΔΥΩν οὗ Τηουίουδα, ἴογ ἔοιιγ μυπάγοὰ δηὰ οἰμῃῖν -ἰγοθ ρουπμά8. Οπ {πὸ δαὶ οὐ {ἰδ 
Εοοτ οι "8 ΠΌΓΑγν δὶ Ῥαγίβ, ἰη 1817, 10 ννᾶϑ Ὀοιρς Ὁγ Οδθογζθ Ἡιρυετέ, ἔϑη., ἴον 16,100 ἔγαποα, 
ΟΥ Ξἱζ ὀυπαγοα απὰ Ξευεπίψ- δὶς ρομπαῖς ἰάγεε δηλ ἔπε ἀπαὶ ΚΌμν ρέποε; ἀπᾶ, αἱ ἴΠ6 88]6 οὔ Μτ. ΗἰὉ- 
Ὀδτι 5 ΠΙΌΤΑΓΥ ἴῃ 1829, ᾿ξ γγδ8 δοϊ ἃ τὸ Μόββγβ, Ῥηνὴθ δηὰ Εοβϑ, ὈΘΟΚΒΟΙ]ογα, οὐ Ρ4}} ΜΔ1]}, ἴον οα 
διπανεα σμίπεαα. ΟΟρίο8 οὗἉ 1π6 ΟΟτηρ] ἱοηδίαη Ῥοϊγρίοιϊε, οὨ Ῥδρου, ἅγθ ἴῃ πο ΠἰὈγαγίοβ οὐδ ῃ 8 
Βυβη Μυβοῦπὶ δπὰ ϑίοη (ο] Προ, δηι 4180 ἴῃ βονογαὶ οἵ [86 ὧιϊ 646 [ΔΌΓΑΓΙΘΒ. ἴῃ ἴ8μο ὑννο [Ππἰ- 
νογϑὶ 65 οἵ Οχίοτά δηᾷ (δπιῦγια κα. 

2. ΒΙ Πα βὅδοτα ἩθΌγαϊοθ, Ομαϊἀαίοθ, αγθοὰ, οὐ 1,διἷΐπ, ῬἈΠΙΡΡῚ Π. Εορὶδβ 
Οβίδο). Ῥιοίδίβ, οὐ διυάϊο δὰ ϑ'δογοβαποίςο Εοοϊθϑῖϑ ὕὕδαπι, ΟΠ νἸϑορβογυβ Ρ]δηςίμ8 
Θχουάαῦαῖι. Απηΐνοσγρίςο, 1δὅθ9----1672. 8. νο]8. [Ὁ]ϊ1ο. 

Εἶνο μυαηάγοα οορίθ8 ΟΪΥ τΟγο Ὀσὶπιοά οἵ {18 τηδρτΐ οοηὶ πσοῦκ, ἩΥΒὶ ἢ 18 βουηοίίτηοα οδ᾽ οὰ 
ἴπ6 Τοψαϊ ΤΡοϊγσίοίξ, Ὀδοαυϑ6 ἴξ νγὰ8 οχϑουΐοὰ δἰ ἴπ6 ἜἌχρθηβὲ οὗ ῬΒΠὶρ 11., Κίηρ οὗ ϑραίη, δπὰ 
111ὸ ““πέισενῃ Ῥρινοίοι ἔγοπι ἔδο ριδε Ὑγἴογο 1ζ Ὑγ88 ὕΠΠΕΘΗ: ΤΠ6 ργοδίογ ρασγί οὐὗἩ δοπιθ οὔ [8 
γΟΙΠ|68 οὗὁἩ ἴΠ8 ἱπιρτοβϑίοη Ὀοίπρ' ἰοϑὶ ἰῃ ἃ νούδρθ (ὁ ραίπ, (Π18 Ροϊνρίοιῖ Βα8 Ὀδθοοπιθ οὗ δχίγοιηθ 
ταῦγ. ἴἰ ν88 ρηηιθὰ ἰπ Ηοῦτον, το, [,αἰΐπ, απὰ Ο)α)]άοθ ; δπὰ οοπίδίπβ, Ὀθϑί 68 [Π 8 νυ βοὶο 
οὗ ἴΠ6 Οοπιρ! υἱεπδίδη Ῥοϊγαίοις, ἃ Οαϊἄθο ραγιρῆγαϑο οὐ μαγὶ οὔ ἴπ6 ΟἹὰ Τοβίαπιοπῖ, τ οὶ 
Οδγαΐϊηαὶ Χίπιθμεβ μδὰ ἀδροβιίεἀ ἴῃ ἢμ6 Ὁ]. [λῦτατυ, αἱ Αἰοδὶὰ, μανίπρ ραγίϊσυ δῦ γθϑβοῃ8 (Ὸτ 
ποὺ Ρα}} 8 1. ΤῊΪ8. οἀϊξίοη 4180 ἢ88 ἃ ϑ'υτίδς νογβίοῃ οὗ ἔπ Ν ον Τοβίβπιοηῖ. Τῆς ΡοΪγ- 
Ἰοΐὲ ἐϊδο] 8118 ἔν νοϊυπιεϑ. ὙΤῊΘ βίχ τς νο]πιθ οοῃ αἰμ8 ἴπ6 ΠΠοῦτον ἴοχὶ ἢ [86 ᾿πίογ πο ατΥ 
εἶπ ἐγαῃβ᾽ αἰΐοη οἵ Χδηίεβ Ῥαρπίπυϑ, 88 γοίοττηθα Ὁγ Αὐίδϑ Μοπίδπυδ, [86 ρυΐῃορ4) δάνζογ οὔ 

[Π 8 ΠΟΌΪ6 ἀῃογ Κρ; δηὰ 4130 ἔπ ατοοκ ἰοχὲ οὗὨἩ {πῸ Νὲν Τοϑίδιηοπίὶ Ὑἱτἢ 4 ἰόν] ἰηΐογο 
᾿ἰποδν 1,διΐπ γογδίοη Ὁ Μοπίδηιβ. ὍΤμ βανεπῖἢ δηή εἰσθι ἢ νοϊαιποθ ἄγ Β]16ὰ τιν Ἰοχὶςοη 9 
δηὰ ρΥΔΙΠΊΔΤΒ οὐὗὨ [06 νατγίουϑ ἰδηριιαροθ ἴῃ τς 06 δοτίρίιγοθ ἃτὸ ρῥγὶπίθα, ἰοῦ. γ᾿ Ὰ 
᾿πάοχοϑ, δηὰ ἃ ἰγοδίϊ86 οἡ εδογοὰ δητ 68. ᾿μ6 Ηρῦγον ἰεχὶ ἰ8 δαϊὰ (ὁ ὃ6 οοιηρίὶ]οὰ ἔγοιῃ 1ἢ9 
Οομμρ] υἱδηδίδη δηὰ Βοιηδοῦρ οαϊιοη8. 

8. ΒΙ0114Δ. 1. Ἡθῦγαϊςα. 2. βδαπιατιίδηδ. 8, ΟΠ] ἀαῖοα. 4. ατεοα, ὅ. ϑ'γτίδοα. 
6. ,αἰΐπα. 7. Ασὐαῦϊοα.Ό [υἱοῖς ῬδΥ βΟσ), οχοιάορας Απίοηϊυβ γιγό. 1646. 
10 νοΐβ. ἰαγρθ 0110. 

Τα ΐδ οὐ! ἴοη, Εἰς ἢ ἰδ ΘΧΈΓΟΠΊΟΙΥ͂ πιϑηἰ ἤσοηΐ, ΘΟ ΑΘ 4}1 ὑπαὶ ἰ8 ἱπβοτίθα ἱπ {πὸ Οοπιρ]ι- 
ἰοπϑίαη δπἀ πίνε Ροϊυρίοίίθ, τ (0 δάαϊζίοπ οὗ α ϑυγίας δηὰ Ασγαδ νϑτγβίοπ οὗ [Π}6 
ἐτοδίοϑι ραγί οὗἩ πὸ ΟἹ, δπὰ οὗ ἴπὸ δηίέγο Νονν ᾿Γοϑίδιηθηῦβ. Τ]|ι6 ϑαπιαγίδη Ῥοηίαίοαο, τί] 
8ἃ δι Δ Ὑδγϑίοη, 88 Ὀγϊπίοα [ῸΓ ἴΠ6 ἢγϑί {ἰπ|0 ἴῃ {1||8 Ῥοϊν μοι, 1ΠῸ ΟΧΡΘΉ5605 οΥ̓Ὦ νυ] οἢ 
τυαϊπραὰ [Π6 οἀϊίον, Μ. ΓΕ ὅΑυ. Η15 Ἰἰοαγηοᾷ βδβϑοοίδιϑϑ 'σόγὸ ἘΠ ΡΡαΒ ἀκ μηδ᾽ Φαςοῦυ5 Μο- 
τίηαϑ, ΑΌΥΆπηπὶ ΕΟ ἢ 616 818, αὐτοὶ Θἰοηΐ8, ἄς. ΤΠ Ηρθῦτον, ἰοχὺ 18 (δὶ οὗ ἴΠ|6 Απίνγεγρ 
Ῥοϊναίοιι. ὙΤΠογα ἅτ οχίδηϊξ οορίε8 οὗ [,6 αν᾽  οἀὐϊίίοη οὔ [86 Ῥοϊγμ]οιῖ ΒΙ υ͵]Ὲ ἀπάογ {10 (υ]- 
Ἰοπίης 1116, νἱζΖ. Βίδία Αἰεκαπαάνγίπα Ἡδερίαφίοίέα αμδρί εἱς δι 1). Αἰεχαπαγὶ 1]. ἀππὸ δεξεϊονὶς 
εἾμ8 χῆ. γεϊϊοϊίεν ἱπελοαϊ. 1, τείας αγίδιογιμπ ργοβίαπεἐ ἀρμά ὕοαπηεηι ϑ]«πϑδοπὲὶμπὶ α Ἡαεοδετραε, 
δαηπεῖη «αοσοδεπι Ολίρρεν, ΕἸϊαιπι Ἡ εἰγείταεῖ, 1666. 

4. ΒΙΌ]14 ὅ΄δοσα Ῥοϊγρὶοεῖδ, σοπιρ]θοϊοηϊα Τοχίυβ Οὐρία ]οβ, Ηδργαϊουπι οὐτα 
Ῥρηϊαΐθυοβο ϑδατηδγιδληο, Ομ αίουτῃ, τοῦτ, Ὗὶ ὀγϑίοπυα πη] δηϊ αυδτυπὶ ϑ'δηηδ- 
γτἰίδης. σατο ΠΧ ΧΤΙ Ιηϊογργοίατα, Ομ] αΐοα, ϑὥγτγίδοθθ, Ασὐδθϊοβο, ΖΕ. Πρ οδθ, 
γυϊρσαίς 1, αἴπεο, αυ]οηϊ ἃ ΘΟΠΙΡΑΓΆΓΙ ρΡοΐοταξς.. . .. Εαϊάϊῦ Βτγίδιιυ8 ΥΆΜΤΟΝ, 
5.ΤΙΏ. ]μοπάϊπὶ, πππργϊπιοθαῦ ΓΓΠοπια8 Εογοτοῖς, 1667. 6 νοΐβ. ἰαῦρα [Ὁ]10. 
ΤἼΟΘΌΡ 1688 πηαρτιβοοηΐς ἐμδη ἴΠ6 Ῥαγίϑ Ῥοϊυροιὶ, {π8 οὔ Βίβδορ Ῥγδ]ίοπ 18, ἱπ 41} οἵπον 

Τοροςῖβ, ρΓοΐ Δ Ὁ]6, Ὀδίηρ τοσο προ πὰ τόσα οοπιπιοάΐοιβΒ. Νίπο ἰαπρυαροϑ ὅτ π86(] ἴῃ 1}, 
᾿που ἢ ΠῸ Οη6 ὈΟΟΚ οὗ ἴΠ6 Β1)]6 8 ὑγίηϊοὰ ἱπ 80 τῦϑηγ. [ἷπ (πὸ Νὸν Τεϑίαπιοηΐϊ, {Π 6 ΤΌΟΓ 
Οο5Ρ618 ΔΓ ἱῃ εἰζ Ἰαπρυᾶροβ; ἴπΠ6 ΟἴΠΟΓ ὈΟΟΚΒ, ΟὨΪΥ ἱπ ἥνε; ἴῃ ο86 οὗἨἉ ἁυἀ} ἀπά ἴπ6 ΜασοδῦΌθ68, 
ΟἾΪΥ ἷπ ἴἢγοθ. Τῇ ϑορίυαρίπιὶ γουβίοη ἰδ βοἰο, ἔτοπι 6 οὐϊξίοι ρυπιθὰ αἱ οπιθ ἴῃ 1587, 
ὙΓΠΙΟ᾿ ΘΙ Ὀἱ 8 {π6 ἰοχὶ οἵ (Π6 αίίςδη τηδπυϑογῖρί. Το [,διΐη ἰ9 {πὸ ψ αἱρσαῖο οἵ ΟἹεπιοπί 111. 
ΤῊΘ ΟΠ ΔΙ466 ῬϑΥΔρΆΓΑΘΘ 8 πιοτὸ οοπιρίοἰθ (ΠὰΠ 1Ππ ΔΠΥ͂ ἔοττηογ ρα] ςαἰίοη. ΤῊΘ ᾿οπάοη ΡοΪγ- 
Εἰοιὶ 4190 [88 δὴ ἱπίου μθασΥ [μαἴἰπ νογβίοη οὗ ἴπὸ Ηθῦτγον ταχὶ; δηὰ βοπὴθ ραγίϑ οὗἩ (6 Β[0]9 
πὰ ̓νά ὡς ἴῃ ΖΕΛΒΙορίο δηὰ Ῥογβίδῃ, ποθ οὗ ποῖ ἃτὸ ἰουπὰ ἰῃ ΔΩΥ ρῥτγεοράϊωρς Ῥοϊγ μοί 

1016. 
ΤῈ ΕἸΕΒΤ ν Ϊατη 6, Ὀσδὶ 68 ΤΌΓΥ Ἰοαγηοᾶ δηὰ υδοίαϊ Ῥτγοϊοβροπιοπα, σοπέλί 8 ἴἢ6 Ῥοηίλίοθοἢ. 

ἘΜ ΟΤΥῪ βῆδοὶ ὀχ ῖ8, δὲ οπὸ νίονν, 1δῖ, ΤΠ6 Ηδῦτον Τοχῖ, νἱ ἢ Μοπίαπαβ᾽ 8. ἐπιου πραγ 1,διῖη 
γογβίοῃ, ΨΟΥΥ͂ Ποττ Υ ρῥγὶηίθα; 2. ΤΊ δᾶπλα ὑΘΓΆΘΒ ἰπ {πα να] ραίθ [,αἰΐη ; 8. Ὑπὸ ἀτοοῖς νουβϑίοπ 
οἵ 186 δοριυαρίπι, δοσογάΐπς ἰο 1μ6 ναι απ Μϑ., τ ἃ Πότ] 1,6ι᾿π Ταπϑ᾽διίοη Ὁ ΕἸδπνηΐο 
ΝΟΡΙ, πὰ τῃ0 νατίουβ τοδάϊηρα οὗ ἔπ Αἰοχαπάγίδη Μ8. δα θὰ δὲ (ἢ Ὀοϊζίοπι οὗ ἴΠ9 ςοἰαπηη ; 
4, ΤΠ ϑυγίδο σογβίοη, ἢ 8 Το] ίογαὶ [ατη ἰγαηϑ]ατίοη ; ὅ. ΤΠ6 Τάγραπι, οὐ Ομ] ες Ρδγα- 
Ῥῆγδβο, οἵ Ομ ἶκοῖοσ, νὴ ἢ ἃ 1[,δἰἱπ ἐγαπϑ δέου ; 6. [6 Ηευταο-ϑαπιδτιίαη ἰοχῖ, πο 18. ΠΟΑΓΙΥ͂ 
Π6 δβαπὶὸ ὙΪΓὮ πὸ ἀπροϊπιοὶ Ηδοῦγονν, ΟἿΪΥ ἰδ ΟΠ δγαοῖοῦ 18 ἀϊδγοηῖ; δηὰ [Π6 ϑ'δηιδγῖδπ 
νογδίοη, νυν} αἰ ΓΒ νδϑί]ν ἔγοη ἴΠ6 ΟἴΠΟΓ 88 ἴο ἴπ6 ἰαπρτιασο, ἱπουρὴ (88 86η86 8 ὈΓΘΙΥ 
ΘΑΥΓΙΥ 186 Βϑ|16; πὰ πο γθοτο οὔ [μαἰΐη ἰγαπδ᾽δίϊοη {τ [ἢ ἃ ἔδνν ποίθβ δά ἀϑὰ δὖ ἴπ6 ὈοΓ ἔυπι οΥ̓͂ 
[116 σΟἸ τ Πγ7Π.}) βογν 8 ἴῸγ ὈοΙἢ ; 7. ΤῊ Ατδϑὶς νογδίοη, τὴ ἃ οοἰδίοταὶ [αι ἰγαῃβ] αἴΐοη, ΥΒ ἢ 
ἴῃ ΘΘΠΘΓΑΙ ἀργθοβ ἢ πὸ ϑαρίιορίπι. ΤὨΐθ ἢτγδὲ υο]απια 4130 οσοπίαϊμβ, οὐ βῃουά ςοπίλίπ, ἃ 
Ρογίγαϊς οὗ Βίδῃμορ ΥΝ διίοῃ, δηργαν οὶ ὈΥ 1,οπιθασῖ ; δηὰ ἃ ἐγοπεβρίθοσ, τοχζοιμὸν 1} [Ὠγθο μ]αῖοϑ 



716 ῬΡοϊγοίοίέ Β͵2]ε:. 

τοϊδιϊης ἰο ϑοϊοπηοπ δ ἐδιρῖο, 41] οπστανοὰ ὃν Η τ. ΤΉΟΓΟ τὸ αἷἶδο ἔπτο μ᾽ϑίθ δου δι πίησ 
βοοϊοηδ οὗ Φογιϑδίοιη, ὅς... δπὰ ἃ οματγί οὗ ἴῃ Ηοὶγ 1δπά, ΤΏοδθ δια ἱπθβοτί δα ἔπ (δρεῖυεν 
Ττοδίϊθα οἡ ἴῃ Τοπρ]6. Τῆδὶ ρμεστίὶ οὔ {Π6 Ῥτοϊαροπιοηδ, ἴῃ [815 νοϊαπιο, ΣΟ νσδ8 νετιτῖδῃ τ 
Βίβῇορ ᾿γδιίοπ, ναβ οἰ ορδπεὶν ἼΠΠ 4 αὐ ἴηε Οδιη τ ασα {1 Ἰγ οΥ  Ὑ ῬΤοββ, ἰῃ 1828, ΤΠ} τ δὶυλὶς 
ποῖοβ ὈΥ ἴ86 δον. Ετγδηςὶβ ῬΥγδηρδηι, ἱπ ἔνγγο νοϊυπιε8 οεἴἰδτο. [ἰ 18 8 ἔγθδϑῖχγο οὗ βδςτο 
ογ Εἰς 181. 

Τῆς ΞΕΟΟΝῸ ψΟΪπ πιο ΠΟΙ ρΤί56 5 1Π6 ἢ ἰΒίογς 8] ὈΟΟΐ 8 ἰη 186 δΑπ|6 ἰδηριάᾶροθ 85 σχὸ δὔοστο δῃπ- 
τηογαῖθα, στ ἴΠ οχοορίίοη οἵ {πὸ δαπηαγιίδη (τ ΒΙ ἢ 15 σοΠδποά ἴο ἴη6 Ροηϊίδίθας ἢ) δῇ οἵ τῇ: 
Ταάτγραπὶ οὔ ΗδΌΙ ΖΟο5ορἢ (δυγπαπιοὰ 86 Ὁ]1π4) οἡ πὸ Βοοῖα οἵ ΟΒ τοῖς θα, τ ἢ τ͵δϑ εκ 
ἀϊδοονογοὰ {1}} αὔλεγ {π6 Ῥοϊνρίοῖς νγῶ8 ἴῃ 186 Ῥγεβϑ8. [11 [28 δίποας Ὀθεὴ ρυ δ μοά 1 ἃ βερδγείο 
ἔοτπι, 88 ἴα ποίϊσοὰ ἴῃ Ρ. 720. Νο. 12. 
Το ΤΗΙΒΡ νοΐ Π16 ΓΟΙΏΡΓΘ ΘΠ 18 411] (86 ροοξῖὶς δηὰ ρσορῃοίὶς Ὀοοῖκ8 ἔγοταη 50 Ὁ ἐο ἈΓ4]1δεῆι, π 

[868 δϑπιῈ ἰδηρτιαροθ 88 Ὀείογο, ΟὨΪΥ ἰΒδὶ (Πότ ἰ8 δη Ζιαδορις νογδίοη οὗ ἴδε Ὀοοϊς οἵ ἔΡΒδι πιὸ, 
ΨΓΠΙΘῺ ἰβ 80 ΠΕΡῚ δίῃ ἴο {πῸ δορίυδρΊηΐ, [δὲ (Π6 Βδτηο [,8Δ11ὴ ἰγδη δ᾽ δίίοη ϑοῦνοβ ἔοσ ὈΟΓΝ, ναὶ 2 
ἴον ὀχοθρίϊοηβ, ὙΠ]0}} ΑΓ ποῖρα ἴῃ [86 ἸηΔΓρΡΊΏ. 

ΤῊΣ ΒΟΌΈΤΗ νοΐϊαπια σοηίδὶ 8 41} [πΠ6 ΑΡοςσυρῆδὶ Βοοῖκα, ἰη ατοοῖ, [,δίΐη, θυσίας, δηᾶ Ασαΐνς, 
ἢ} ἃ ἔνο-]ὰ ΗἩοῦτον ἰοχὶ οὗ [6 ὈοΟΚ οὗ Τοῦ; ἔἰπ γϑιὶ ἔγοπι δαὶ Εαρσίακ, ἔμ 6 δοςοηὰ ἔγοσι 
Βουδδίδη Μυποίοσ, Αἴογ ἢ 6 ᾿ολθϑν πα ἴΠ6ΓΘ 18 8 ἴγοο- ἕο] Ταγρυπὶ οὗ ἰδ Ῥεπέδίδαςἢ : {δε 
ἤτοι ἰ8 πη Ὁπαϊάθο, δη ἃ 18 δϑογὶ θὰ ἰο Φοπδίῃδῃ θη [12ΖΙο] : [06 ϑοοοπὰ 18 ἰη ΟΒδι δε 4ξο; πὶ 
14 Κ68 ἴῃ οη]ν βοϊοςὶ ραγίβ οἵ ἴπ 1, ἀνν, δηὰ 18 σοι πιο η]ν “Δ} 16 τΠ 6 δ οτπιβΆ] πὶ Ταγσζαπι: τ8ὲ τῆ 
ὧδ ἱπ Ῥογεῖς, [86 ψνόσξ οὗ οὴς ὅδοοῦ Ταν 8, ΟΥ Τόοοδθθ6, δπαὰ 6618 ἴο Ὀ6 ἃ Ργοῖτυ 6 Γ8] τόγείοξ οἵ 
(Π6 Ηοῦτον Τοχῖ. Εδοῖῇ οὗ [π686 Π48 δ ςοἰ ]δίοταὶ! [,μ0π ἐγαπβίδίοη, Τὰ ὕπο ἄγπί, τπουσὰ 
1ΠΟΥ͂ σοπίδίῃ ΤῊΒΠΥ͂ (Δ ΌΪ68, ἄτα υβοία], Ὀδοϑυθθ [πον ΘΧΡΪΔΙΠ πλὴν πΟΓὰ5Β δπὰ εὐπξοτια, τὰς 
τιϑϑηΐηρ οὗἉ ὙνΒ] ἢ 19 ἴο 6 ἰοαπἃ πῸ ΏΘΓΟ 656; δηὰ πο ἰδ (6 Γ Ὑ11}} Ὀ6 ἑοπιηἃ υϑοῖα] ἴο ἃ κΞἴα ἐσεὶϊ 
ἴη ἴῃς Ῥεγβίδη Ἰδηριαρο, του ρ ἢ 10 σομ 818 τηδηῪ Οὐϑο]οῖα ΡΠ ΓΑ868, δηὰ 1Π6 ἰδησιδρο ἱβ ὈΥ τσ 
ΤΠ Θ8Π8 ἴπ ἴΠ6 ρυγα ΘηϊγηΖίδη αἰφίοςί. 

ΤΌς ΕἸΕΤΗ νοΪ πὶ ἱποὶά 68 4}} {Π6 ὈοΟΐκΒ οὗ ἴπ Νον Τεβίατηεπί. Τῆς τατίοαβ ᾿δηστιαρος ὅτε 
Ἦτο οχ ἱ Ὀϊοἀ δἱ οη6 ν]ονν, 88 ἱπ ἴδ οἴποτθ. Ὑπὸ Οτοοῖς ἰοχὶ βίδπάβ δἱ ἰἢ6 Ποπὰ, πὶ τὰ 536 η- 
Δ} 18᾽8 ἰΠ ΘΓ ΠΟΑΓΥ [,Αἰἰπ σα 818 1100 : [16 ϑυσίας ποχίῖ; (ἢ Ῥοτγβὶς (Ππἰγὰ ; ἐῃ86 Υυμαῖθ ἐραστῃ : 
16 Αταυΐς ΔῊ ; ἅπὰ 1πΠ6 ΖΕ ορίς δίχτῆ, Εδοὶι οἵ τλ6 Οτίεπίαὶ σογδίοπα [88 ἃ οο  ]δίοσγαὶ 1, ατίη 
ἰγαπδϊδιίου. ΤὨ6 Ῥογαὶς νϑυβϑίοη ΟὨΪΥ (ΔΚ65 πη {π6 ἔουγ ΟοΒρ618; διὰ ἴογ [ἰ8, Ὡς Ῥδσβ Αἴσοτσα, 
ΟΓ Ῥεγβίδη Ὠοτίοπασγυ, ἰπ (δϑίο 18 1, χίςοη, 18 ρϑου τὶν οΔ]ςα]αιοά. 

ΤὮδ ΒΙΧΤΗ νοϊαπιθ 18 σοπιροβοὰ οὗ ναγίουβ σοδάϊηρβ δῃὰ οὐ ς 4] ΓΟΤΊΔΥΚ5 ΟἹ 8]} (Β ῥτοςοιπ 
ΨΟΓΒΙΟΠΒ, δηι οοπεϊ 08 ψ]ΓΠ δὴ ΘΧΡΙ μι 9. οὗὨἨ 4}} [Π6 ῬτΟΡΟΣ πδπιοα, υοῖϊ Ἡοῦγχονν δπὰ ατεεξ, 
ἷπ ἴῃ6 ΟΙὰ δηὰ Ν ον Τοβίδπιθηΐϊβ. 16 σΠαγδοῖουβ ὑδοιὶ ΤῸ {Π6 ϑενογαὶ ογ θη] νογβίοηβ ἀτὸ ολεας 
διὰ χοοὰ; τἰἰ6 Ηοῦτον 8 γαῖμογ ἴπ6 σογϑῖ. ΤΠ β᾽ 1016 τοδαϊηρ οὗ 8 ἰοχῖ ἴῃ [86 βονϑγαὶ τοσει 
οἴδη ἵδγονγβ πιογὰ Πρὶῦ οα [86 πιοδηῖηρ οὗ [ἢ 6 βαοσοα νχίίον [ἤδη {Π6 Ὀδ6δΒί σοπηπιοηίϑίοῦα π ἢ ἢ 
εδη "6 πιοΐ ψἱἢ. ὙΠῚ5 ποτ 86}}8. δὖ ἴτοπὶ ἔγθηῖν -ῆνο ρουπάβ (0 βουθηῖν στΐποαβ, δοςογήτηρ τὸ 
ἴδς ἀϊδγοηςα οὗ σοηαϊοη. ΜΔΗΩΥ͂ σορίθ8 τὸ τυ ϊοὰ χὰ γοὰ [ἰπ68, υ οἢ 18. ἃ στοδὲ ΒΡ ἰπ 
τοδάϊηρ, Ὀδοδυ46 ἰΐ ἀϊδιϊηρυΐθῆθ8 ἴμ6 ἀἸἜΓοπὶ ἰδ χὶβ οι, αηὰ δυο σΟρίθ8 ογαϊπαγί ν᾽ 861} τ 
ἴπγθθ οὐ ἴσα ρσαΐπθδβ τότ (ἢ8ῃ ἴΠ6 Οἵ Π6Γβ. [1 πιαν Ὀ6 Ὅ76}} ἴο τοπιδτὶ (αὶ οἵ Ἰδία γ᾽ δδγβ τωδον 
0168 οἵ 118 ῬοΪγρίοι αν βοϊἀ ἔογ πιμοὴ 1688 {Π3π {86 5ι1π|8 ἤότα πγοητὶ οηοά. 7 

ἢ οχροιτίπρ [ἢἶἰ8 στοαὶ δηὰ βϑρίοπαϊὰ ποτῖ, Βίϑμορ Δ διίοῃ νῶβ δϑεϊβδίοα ὃς. Ὦτ. Εἀτοπηᾷ 
Οἰδβίο]], τ. ΤΠο. νά, ὕγτ. Ροοοοῖκ, Ὀτ. ἰρδιίοοῖ, Μτ. ΑἸοχαπάονγ Ημυΐβη, Μτ. δαπιθοὶ ( αγκο, 
ἴδε. Εοπιαῖπβ οἵ [,ου]8 46 Ὀΐοα ([μ6η ἀδεθ8864), ἀπὰ οἰ ΠΟΥ Θπλ θην Ἰοδγηθὰ πιο. [ΐ νγτα5 Ὀεσαα 
ἴη Οοἴοῦοτ, 1θὅ8, δηὰ ςοπιρ!ο θὰ ἱπ 1657 ; {π6 ἤγβὶ νυϊαπιθ νγ88 βηιθποα ἴῃ ϑορίθπη θεν, 10δ4 ; 109 
δοοοηά ἰῃ να 1685; [86 (μἱγτά ἰπ Δαν, 1656; δπὰ {86 Τουτίῃ, ΗΒ, δῃηὰ βιχίὴ, ἰῃ 1657, ἔηγθα 
γελγα Ὀθίογθ [06 Εοϑίογαιοη, (Τ6 Ῥασίβίδπ Ροϊν βίοι ῦ νγὰ8 δευεπέεεν γθΆγΒ ἴπ ἴῃ 6 ὈΓ6585) 

ΤῊΐθ ὙΌΣ Ὑγ88 ρυ Ὁ] ἰϑηῃοά ὉΥ δυ βογί ρίίοη, ἀηάογ ἴπ6 ρδίγοπασο οἵ ΟἸΐνος Οτοιινσοι!, πδὸ 
ΕΣ [Π6 ῬΔΡΟΥ ἴο ὃ6 ἐκὲ δῶν ἀσῖν ἔγθα : δαΐ 1πὸ Ῥτοίοοῖου ἀγίηρ ὈδίοΓΟ ἰΐ νγδϑ Πηϊεποῦ, 
ἴδον ΝΥ αἰζοῃ οδηςοὶ δα ἔττο ἰϑανοδ οἵ ἴ86 ῥγείδος, ἰπ το Β6 δὰ τηδήθ ὨΠοπουγαῦϊε ταθηζοα 

οὗ μἷθ ραίγοῃ, δῃὰ οἴμδγβ ΓΘ ρῥγίῃιθὰ ςοπίδί αἱ πρ σΟΠΙρΡ] πη πῖ8 ἰο ΟΠ Αγ]θ5 1]. δηὰ βϑοπιὸ ργεῖῖν 
ΒΕΥ͂ΘΓΘ ἱπνοοίἑν 68 δραἰπβὲ ΓΘρ Ὁ Πς8η8. Ηδηςα 88 ἀγίβοη (Π6 ἀϊδιϊησιίοη οἵ γερμδίξοανπ διὰ ἐρψαὶ 
οορίοθ. Το ΦΌΓΠΙΘΓ δγὸ ἴῃ τηοϑί νδ] πϑὲ : [616 18 ἃ σοργ ἰπ {μ6 {Όγατν οὗ ἴπ6 ΒΕΙ85} Μξευπι. 
Ὅτ. Α. Οἴαγκο δηὰ Μγ. Βυι ον μάνα Ὀοτἢ ροϊπίοὰ ουὐ (Θϑροοῖα!  Υ 1Π6 ἔογπιθγ) 1π6 ναῇϊδιίοας 
Ὀοΐποοη ἴΠ686 ὑννὸ οἀϊϊίοηβ. ΕὌΥ ἃ ἰοπςς {{π|6, 1 τᾶ8 αἀἰδρυϊοά διποπρ ὉΠ Ομ γαρἤ σα, τ οί ες 
ΔῺΥ ἀραϊοαιίοη Μ͵8 ΟΥ̓ΟΥ ὑτοῖῆβχοά ἴο ἴπ6 Ἰ,οπήοη ον ρ᾽οῖι. ὙΠΟΓΟ ἴα, βουνοῦ, ἃ ἀθάϊ!εδείση ἴῃ 
0Π6 ΟΥ̓ 188 οορίε68 ἱῃ ἴπ6 ονα! [ἰῦγαγν δἵ Ῥαγίβ, πὰ ποι ΠῸΥ νι 88 ἀἸβοονογο ἃ ἔδυ υϑαγβ εἴ ῆσο, 
ΜὨϊοΝ 88 σοργίηϊθαὰ ἴῃ ἰαγρα οϊο ἴὸ Ὀἱηὰ ἀρ ἢ ΟΥΠΟΓ σορίοβ οὗ {πΠ6 Ῥοϊνρίοιὃ ; τ ἐφ α᾽9ὸ 
τοργηϊοὰ ἴῃ 0116 ΟἸ 4591. 4] Φοιγηδὶ, νοὶ]. ἰν. ρρ. 8δ8ὅ---ϑό]. [Πνγ͵8 δὴ ααὐηϊίϊοη αἱ [6 τοβϊοσγδιέοα 
οὔ Κίηρ Ομδγ]ο8 11. [πα (Π6 ἔγϑθι νοϊαπια οὐ Ροΐί(8 δπὰ Ευρογι 5. ϑν!ομο Οοπιπιοηιδίοπαπι 
ΤΠροϊορίοδγαηι (ΡΡ. 100---187.} (Β6γα 18. ἃ σοἸ ]αἰοη οὗὨἨ ἴπὸ ατοοκ πὰ οὔ ῦ υογείοῃϑ, ἃ5 ργίηϊτοά 
ἦπ (μῃ6 [οπάοη Ῥοϊνρ)οί!, χὶ τὰ ἴμ6 Ηδοῦγον ἰοχὶ οἵ {86 Ῥτορποῖ ΜΠ οΔἢ, δοςοιη δηθὰ τ ἢ βοπιθ 

1 Οουςεγηΐπρ᾽ (686, 88 γ76}} 88 {86 ᾿ἰΓΕγΆΓΥ Εἰβίογν οὔ ἐπε ᾿οπάοη Ῥοϊνρ)οῖξ, 1π6 τοδάϑσ πὶ 
δηὰ πιυς δη νοῦν ἱπίογοβπρ᾽ ἰηΐου πηδιΐοπ 1π ἴδ ἴον. Ἡ. . Του Μοπιοῖτγα οὗ {πὲ 1.186 δηὰ 
γντ πη οἵ τη Εἴἰσμι ον, Βγίδη ΝΥ αἰίοη, ἢ). 0).,ὄ [ογὰ Βίβπορ οὔ (ιοαΐοσγ, άϊον οὗ τὸ [νοπάοα 
Ῥοϊγρίοῦι ΒΙυ]6; ἢ ποίίοοδ οὗὨ μ18 οοδα)αῦογβ ἱπ ὑπ αῦ 1Ππ|δίτίουβ πνογκ ; οὗ [πὸ «αἰ εἰνατίου αἵ 
ΟΥΕπῖδὶ Ἰοαγηΐηρ, ἴῃ [Π18 σουῃίγν, ργοοθάϊῃς δηὰ ἀυσηρ {Πποῖγ {ἰπ|6; δπὰ οὔ ἔπ6 δυϊμογ ςοὰ 
Ἐπ 8} γοσβίοη οὔ ἐμ6 Β10]6, ἰο ἃ ρτγο᾽θοϊοα σαν βίοη οἵ δίς Ὦγ. γ᾽ αἰϊοῃ δηὰ βόπιὸ οἵ δὶθ 
Δδιδιδηΐϊβ ἰῃ (6 ΡοΪγρ]οιϊ Ὑγοῦο δρροϊη:θὰ. Τὸ νοὶ 8 δἀἀορά θζγ, Ἦ ΑἸἰέοπ δ οπῃ νἱπαϊοδείοω 
οὗ ὸ Γοπάου Ῥοϊγμίοιι, Ιωρπάοῃ, 1821, ἱπ 2 νοἱδ. ϑνο. 



Ῥοϊνφίοίε Βίδϊοο. Υ17 

ΘΧ ΠΑ πδ οπ8 ὉΥ̓ ῬΓοΐβαϑου Ῥαυΐπθ.: Τὸ οοπιρὶοία [86 Γοπᾶοῃ ῬΟΪΥΡΊοΣΙ, 186 40]]ονγίπρ’ ῬαὉ]}» 
οαἴίοηβ Βποι14 Ὀ6 Δα 64, ΥἱΖ. -- 

1. Σατωρλγαεὶα Ομαϊααΐοα ἵπι ἰδτιμα ῥτίοτεπι εἰ ροπίετίογετα ΟἸτοπίοοσμαα. Αἰ μείοτε Ἐαδδὶ «0 
γεοίογε «οαάειπια ἵπ ϑυτία: σαπὶ Ὀεγείοπε 7 αἰπα α Παυϊάες ἩΡΙΛίπδ. Οδηιδυτ κί [Απιδβίοὶϑ- 
ἀδιι!1, 1118, 4ϊο. ᾿ 

2. Ὧν. (αϑβίθ}} 8 Σεσίοον Ἡερίαρίοέίοπ. 
ΤῊΘ ρυτομαβογ οὗ {Π6 Ἰοπάοη Ῥοϊνρ)οϊξ βῃοπ]ὰ αἷδο Ῥγοόσυσο Ὀσ. δοθῆ Οὐεπ᾿Β Οὐηβιαεγαίϊοης 

οη ἔλα Ροϊυσίοιί, ϑνο., 1668 ; Βίϑιορ γα! Ομ 8 ΒΘΡΙγ, θπι 164, 7λὲ Οὐπαϊάεναίοτ οοπείἀετεά, δ ο, 
δνο. 1659; δἀπὰ (ἃ ψοτκ οὗ ἃ Κὶπὰ ψβοὴν ἀϊβεγοι) να] ομ 8 Ζηέγοαμοϊίο αὐ 7, εοἰίοπεπι 1.1π- 

φμαγμπι Ογδπιαϊΐμπι, Ἠεδναίος, Ο)ιαίααίεα, δαπιατίίαπα, δυτίασα, Αἰταδίοα, Ῥεγεῖοσα, “Ἔλλὶορίεα, 

“Ατγπιεπΐοα, ἐἰοα, ὅο. ἴδιο. [1 μοπαϊηὶ, 16δ4. 
Βίϑῃορ Ὑαἰτοπ᾿ 5 Ῥοϊγ ίοῖς παυΐπρ; ἰοης Ὀθθῃ βεᾶγοο δῃὰ ἄθδσ, ᾿ξ ἢ 88 Ὀθθῃ 18:6 Μ 788 οἵὗἁ Ὁ]. αὶ 

δἰυἀθηΐδ, ΓῸΓ Π]ΔΠΥ νρδτϑ, {παὶ ἰζ δῃου!ὰ ὃὈ6 ταργί πιο, [π 1797, τ1π6 Εδν. Φοβίϑδιι Ῥγαΐδ ἰββιαθα 

ἔτουι 6 ῥγββ8, οἷ Ῥγοερεοῖμε, ισϊ ἐλ δρεοίπιενια, ο7) α πειυ Ῥοίψρίοίέ Βιίδίε ἴα, Τματίο, ὕοτ ἐδια ἴ7εε οΥ 

Σηιρ δὴ ϑιμάενέε, ἀπ ἴῃ 1799, Δ οῦμον δ γοθρεοῖμε, ισϊλ δρεοιπιεπε, ΟΥΓ απ Οείαυο Τοϊγοίοιε Βιδίε ; 
νυΐζ, ἴον γαπὲ οἵ δησοιυγαροπιοηΐ, ἴπ6 ἀοδῖστ 88 ποῖ οαττίθα ἰηΐο δχθου οη. Α 8 πιῖ δ ἰαῖθ 
Αἰϊοπἀοὰ ΤΆε ίαπ απὰ δρεοίπιεη ὁ ΒΙΒΙ14 ΡΟΣΥΟΙΟΤΎΤΑ ΒΙΚΕΙΤΑΝΔΝΙΟΘΑ, ον απ 

επίαγσεά αμὰ ἱπιρτουεά εαἀϊίίοι 0 ἐπε Ποπάση ἀκ ως Βίδίε, εοκδ Οαδίεἰ ᾽ς Ἡερίασίοις 1,επίοσον, 
ν ἰοῖι ποτα ρα] ἰδῃοὰ δηὰ εἰγου!διοα ὈΥ͂ ἴπ6 ον. Αάδπι ΟἸαγΕο, 71,.Ὁ., Ε. 5..Α., ἴῃ 1810, ἱπ (ο]1ο. 

ΤΊ τοδοσ τπᾶν 8566 ἴῃ πὶ τοργίηἰοὰ ἴῃ {Π6 ΟἸ 881. 8] Φουγπαὶ (ὙΠ ογο, ΠΟΎΤΘΥΟΥ, πὸ ποζίςε ἰθ [8 Κοὴ 
οὗ ἴΠπ6 δαῖμον οἵ [Π6 Ρ]4}), νοὶ. ἶν. ΡΡ. 498---497. Απ Αὐδίχδοϊ οὗ 1818 ρίδῃ 18 ρίνϑῃ ἴῃ ἴπ6 Β|0]. 
ϑαβεοχ. νοἱ]. ἡ. ραᾶχῦ 11. ΡΌ. θ6θ---68. 

δ. ΒΙΌΠὮ 8 ϑδογα Ουδατ!ηροῖα Ὑ οἰοτὶβ Τοϑιδιηθηῦ ΗθΌτΓαϊοἱ, σαπὶ ᾽ Ἐγβί οἰ θυ 8. 6 
τοσΐοπο ροβίτῖβ, υἱροῖα νογβίομα ατθοα ΠΧ Ιπιογργείαπι οχ οοάϊσα πιδη βου ρίο 
Αἰδχδηγῖπο, ἃ Φ. Ετη. ασδθῖο ῥγίμιυτα. νυ ραῖδ--- [ἴδ πὶ νογβίοηθ 1 δἰ ϑθραβῖ. 
ΟΝ πονὶζοσ σχονΐίβα δὲ ἰθχίαὶ Ηθῦτεο βοσυγαίαβ δοσοπιτλοάλία, οἵ ογπηδηϊοα 
Ὀυμτὶ Πμυμοσὶ, οχ υἱϊπηα Ὀδδιὶ υἱγὶ σουϊβίομα οὖ δα ίοπα 1644-45 ΟΧΡΓΕ888. 
Αα]δουῖα τοχίυϊ Ηρῦγθο Νοιὶβ Μαβογοίμίοῖβ οὐ το  δγβίοηὶ 1ψθου!οηῖ 8 
Οοηϊεία Ν διϊδαπὶ ; ποῦῖϑ ῥμ]]ο]ορὶεἶβ οἵ Ἔχοροιῖςῖβ 4} 118, αὖ οὖ ΒΤ ΠΙΔΣ118Β σαρ᾽ τα 86 
Ἰοςἶθ ραγΆ}]16 118 Ἰοοι ρ] οὐἰβδίπιϊβ οσπαΐαβ. Αδουγδηῖα Μ. Ογίβῦ. ΒΕινεοοιο 1ωἱρβίδο, 
1760. 8. νοΐϑ. (010. 
ΤῊ οοπιραγαίἷοε ΣΒΘΑΡΠ688 οἵὨ [Π18. ΠΟΔΕΙ͂Υ ἀπὰ δοουγαίοϊυ ργϊπίθά πσοῦκ τοηάεγθά ἴξ, Ὀθεΐοτο [0 
ΕΟ οἵ Μτ. Βαρϑίογ᾽β Ροϊ γαίοιί, ἃ υδυμ0]6 βυυβιϊ αἴθ ἴον [μ6 ργϑοθάϊηρ ἰαύροῦ Ρο]γ οί. 

τ. ΔΑ. Οἴαγο, νγῆο βίδιθϑ (πδὲ |)8 88 γοδά ονοσ [86 ἡμοὶθ οὔ 16 Ηδῦγον δηὰ Ομαίάθο ἰοχί, τ 

186 δχοοριίίου οἵ ρατί οὗ 86 Ρεμίδίθας, ργοπούμποοϑ ἰΐ ἴο 6 0186 οὗἉ [86 πηοϑὺ οογγθοὶ δα ϑπῖ. 

6. ΒΙΌΠα ϑαοσα Ῥοϊγρίοιίία, Τοχίυϑ Ασοβοίγροβ, Ὑδγβίοπθβαιθ ῥγθοῖρυδ8, ΔὉ 
ἘοΙ οϑ ἃ αποαυϊ 8 τοοδρίαϑ οομρ εοἰοπεῖα. Αφοράυπῦ Ῥτοϊθρουλθπᾶ 'π Θογιιπάθπι 
οὐίβια ἢ γαίθι, δυοίοτα ϑαπιαοὶ [,Επ, 5.Γ.Β....... Τΐησυθ ΗθΌτορεβ δρυὰ δι θυ χὶ- 
σίοη868 Ργοίδβεβοσα Βερίο. Ἰοπήϊπὶ, 1881. 4ϊ0, οὖ {0]10. 
ΤΙ ρτοαΐ γαυΥ πὰ Ἄοοπβοαποπὶ Βίρἢ Ὀτῖσο οὗ ἕοττποσ Ῥοὶυ ροἱίβ, νγμῖς ἢ Τοπάετ 1Π 6 πὶ [ὉΓ 

[Π6 τπποϑὲ ραγί ἱπδοςοβϑίὉ]6 ἴο ὈΪ Ὁ] ςΑ] βία ἀοπῖ8, ἰηἀυςοα {Π}0 Ῥα Ὁ 586 Γ, Μχ. Βαρϑίογ, ἴο ἁὑπάοσία Κο 

1ποβ6 Ὀοδυιίβα! Ροϊν ρίοις οἀϊτοηθ. οὔ 1π6 ΗΟ ϑογρίαυτεθ. ΤῊΘ φμαγίο εὐϊέῖον (01 (8[ῃ8 (16 

οτρίπαὶ Ηεῦτον Τεχὶ οὗ {π6 ΟἹὰ Ταδβίαπιεηϊ, ιμ6 ϑαπιαγίζδη Ρεηιδίθυςῃ, {88 δορίυδρίπὶ Οτεθκ 

νογβίοη οὔ ἴθ ΟΙα Τεβίδπιθηί, ἴ86 υϊμαῖο [μαιϊπ, ἀπὰ [86 δυϊμοτγίβεά ᾿πρ 88 νεγβίοπ οὗ 189 

δηΐῖγο ΒΙΌ]6; (π6 οτἰκῖπαὶ Οτθεὶς ἰοχὶ οὐ ἴ86 Νουν Τοβίαπιθηί ; δηὰ [86 ὙΘΏΘΓΘΌΪΟ ῬοϑΠ0 ΟΥ̓ 

ΟἹ ϑ'υτίας νογϑίοπ οὔ ᾽ξ. Τα ζοἱο εαϊέϊον, Ὀεβ᾽ 465 {Π 656 ἰδηρσαδρο8, σοηΐδὶη8 ΘΠ ΓΟ {γα Π δ] Δ 0 8 

οΥ̓ 1μ6 ΒΙδ]6, ἰῃ 16 ΠΟ] ονίηρς; πιοάογῃ ἰδηρυδροβ, νἱΖ.ν ἴπ6 αθγηιδη, ὈΥ͂ τ. Μίασι πη [ᾺΪΠΘΓ ;» (0 

1Τια]ίαη, ὉΥ Οἰοναπαηὶ Πἱοάδεϊ! ; 1ῃ8 ΕτθθςΡ, ὉΥ Φ. Ε΄. Οϑίοσναι ; δηὰ 1:6 ϑραπίβῃ (ἴτοπι (μ9 
Ἐοπιδῃ 1,81π αἰραίθ), ὉῪ Ραάτε βεῖο. ὙΤμεβθ δγα 80 ἀἰβροβεὰ 88 10 Ἔχ Ἀ1Ὀ 1 οἷσι Ἰαηρταρθδ 

αἴ ὁπ66, ὁπ ορϑηίηρ [86 νοΐαπιθ, (88 ρτϑβδοῦγοτις οὗ ψ αἷς 18. δίηρθ]α ΣΎ Ὀθαα τα]. ΤῈ Ροϊηϊεά 

Ἡεῦτον ἰεχὺ 18 ργίηϊοᾶ ἔγοτα ἴΠ6 οοἰουταϊοὰ οἀϊοη οὗὁἨ αηάον Ηοορμὶ, ποιίοϑὰ ἴῃ Νο. 8. Ρ 678. 

ξεργτὰ- ὙΤΠΘ ψαγίδιϊοηβ οὗ [π6 ϑϑπιαγίίδῃ Ῥεηιαίθθο ἢ! τὸ [ἈΚϑη ἔγοπι Ὦτ. Κϑηηίοοί (8 θα οη οἵ 

της Ηεῦγον ΒΙΌ]6, απὰ δὲ δά θὰ ὈὉγῪ νᾶὺ οἵ Αρρομάϊχ. Τῇ ϑορίυδρίην ἰ8 ῬΥΪπιοα ἔσο ΒΟΒ᾿Β 

οἀϊιίοη οὗὨ ἐμθ Ν᾽ δἰίοδη ἰοχῖ; δηὰ αἱ 18 δῃηὰ οὐ 186 ΟΙὰ Τοβίαπιοπὶ ἔμ τθ ἅσὰ γίνῃ 1:6 νδγίουϑ 

τολάϊηρϑ οὗ ἴμ6 Ηεοῦτον δηὰ ϑβαπιαγ ἴδῃ Ῥοπίδίθιςϑ, ἱοροῖ μον τ ἰ (86 τηδϑογοίὶς ποῖθβ ἰοστηοὰ 

ΚοΙὶ διὰ Κοιδ, ἴῃ 6 νδτίουϑ Ἰϑοϊίογ β οἵ {π6 ΑἸοχδηάγίδη Μ8. 88 εἀὐϊιοὰ ὃν Ὦτ. τδῦο, απὰ {6 

ΔΡΟΟΤΥρὮΑΙ ομαρίοτθ οὐ 1η9 Ὀοοκ οὗἩ Εϑίμεσ. Τῇ Ὅτε τοχί ἰ8 ῥυἱπιθα ἴγοπὶ Μ|1}8 εαἰείοη οὗ 

6 Τοχίυβ Ἠδοθρῖαβ, πὶτὰ 116 τμο]6 οὗὨἨ ἴπ6 ἱπιροτίαπξ τοδαϊπρθ ρίνομ ὈΥ Ογίθβοθο ἴῃ ᾿ιΐ8 

εὐϊείοπ οἵ 1805 (Νο. 838. ρ. 694. σεργὰ); 186 Ῥοδιίῖο ογΥ ΟἹ δυσίδο νϑγϑβδίοπ, ἴγοπι ΥΥ̓ Ἰάπιδπ- 

δίδ 8 οἀϊξίοη Ρ] σμϑὰ δὲ Ψίθηπα ἐπ 1δὅδ, οοἰἸαῖοὰ Σὰ τμαὶ ἐχϑουίοὰ ἰπ 1816 ὉΠ6ΘΓ 116 

Δυιϑρίςοα οἵ {π6 Βειἰ8} ἀπὰ Ἑοτγοίμη ΒΙΌ]9 βοοίοῖγ, απὰ οἀϊοά Ὁν Ῥτοίεββογ θ6, Τ ἢ ΑΡοσΆΙγ 050 

δηἀ ϑυοὴ οὗἨ [Π6 ΕΡί8.165 88 αῦὸ ποῖ οχίδηϊ ἴῃ εἰς ΟΙὰ ϑγτίας Ὑογβίοι, ἄγὸ χίνρη ἔγοπι 186 ἸΟΣΧῖΒ 

οἵ ῃ6 Ὀίοα δηὰ Ῥοζοοκθ. 188 ἰεχὶ οὗ 116 [υαἱίῃ Υ αἱραῖθ νεγϑίοι 18 ὕβικθα ἔγοτα (0 οὐϊιίου οὗ 

--- 

Σ Ἐοτ δ σθοσα ραγίοαϊασ δοοουηΐ οὗ [86 ᾿οπάοη Ῥοϊν οἱ, νγὸ σϑίου 116 γοδάογ ἴο Ὦγ. ΟἸΑτκο Β 

ΒΟ γδρ σαὶ πῤερώρεῖι το]. ἦ. ΡὈ. 248---2710. ; νοἱ. 11. ΡΡ. 1---12.; Μτ. Βυι ον Ηογθ ΒΙὈΙ οι, 

νοὶ. ἱ. ρρ. 188---149.; δηὰ Ὦγ. Ὠ᾿ θα 1 π᾿8 Ιηἰγοἀυοίοη ἴο ἴπ6 Κηυοπ]οάρθ οὗ 1Ἀ)6 ΕαΙο!δ οὗ (116 

" τοοὶς ἀπά [δέῃ ΟἸαβαίςς, διὰ οὰϊξ. νοὶ. 1, ὑῃ. 18---27.» ἔγοῃ ψοὰ Ρυ Ὁ] οδίίοι8 ἴδ 6 δῦονο δοοουῃξ 

Αὐτίαροά, 



7118 Ῥοϊγοϊοίέ 13 δε. 

Ῥορϑ ΟἸδιηθηῖ ΥἹ1Π1. ΤΈΘ δυϊπογίδοὰ ἘΠ ρ] 18} σογβίοη 18 δοσοπιραπῖϑᾶ τ] ἢ [π 6 ΤΥ ΤΙ] τευῥαν- 
ἴηρβ, δηὰ 86 πον βοϊθοίίοη οὗ νγυ9}} -βοβϑθῃ Ῥδγδαι οἱ ἱοχίβ. Τῇδ οἶμον πιοάογῃ τ γβῖοαϑ ἄἀγὸ Ῥγη- 
ξεβϑοά νυν ρίνϑη ἔτοπιὶ δοσυγδαίθ άἀϊτίοπθ. ΤὴΘ ΡΕΟΞΕΘΟΜΕΝΑ οὗ ἴΠ6 ον. τ. δῃὰ Ἐ γοΐεεδος 1." 
ῬτΓοβοηΐ8 8 σοπιροπάϊουβ Θρίζοιμα οὗ 186 1ἱΟΓΑΓΥ Ηἰβ(ΟΥΥ οὗἩἨ [86 Τεχί διά γογοίοπα οὗ δὲ ΟΝ 
δυὰ Νοὺνν Τοβίδπιθηῖβ, ᾿ν ΠΙ ἢ σοηίαί 8 8οπὶθ ΠΟῪ δηὰ ἱπιρογίληϊ οὐ [04] ποτ δίίοα. (Ορὶε “κί 
[18 δον δῦ] ἰοχίϑ δηὰ νογϑίοηϑ οὗ {ἰ8 ροϊ γρίοιὶ ἀξ οπ ἀγὸ ἰπτοόνν ο΄ ἴῃ ἀείδει θα δ5:58}} οεΐδτο 
ψΟΪαπι68: δηὰ οορίο8 οὗ [6 αὐδείο Ροϊγρίοις Νονν Τοϑίδπιθης ἸΠΑΥ̓ 4180 Ὁ6 ρσγοσυγοα, τ ὁ 
ἀϊδιϊποι {{{16- μαγο.1 

Ἴ. Ὑπὸ Εηρ 8} Ηδχαρία, Ἔχ μἰ ὈΙ Πρ [86 ΣΧ πιοβὶ ἱπιροτίδης ΕΠ Ρ 5} Τ ΓΑτιϑ] τίσις 
οὗΓἩἍ ἴ6 Νὸν Ταοβίαπιοπὶ ϑογιρίυγοβ: ἸΟΙ, Μσσιχχχ.; ἸὙγμάδ!ο, ΜΡ χχσχιτν: 
Οτδππιογ, ΜΡΧΧΧΙΧ.; ομονᾶπ, ΜΟΌΟΨΥΙ.: ΑΠρ]ο- ΠΟΙ 5, μΜρυχχτχει. ; Αὐ- 
1πογΖοὰ, μροχι. 6 οτἱὶσίηαὶ Τοχί δὔλογ β΄. μο]Ζ, σι ἢ (π6 νᾶτίουδ γοβϑαϊησα αἵ 
16 Ἰοχίυ8 Πρδοορίυβ, δπὰ ἴπΠ6 Ὀτγίποῖραὶ Οοηβίδῃυορο ἴδῃ δηἃ ΑἸθχαπάσγιης 
ΜΙΔπυβογὶρίβ, δηὰ ἃ οοιμρίοία σοἸ]δύιου οὗ ὅομο  Ζ᾿8 Τοχῖ, τὰ (σι οβῦδςο 5 οδἰὐλιίου οἵ 
ΜΡσσσιν. Ῥγοοοάρἃ Ὁν δὴ ἢ ἰβύουϊοδὶ δοοουπὺ οὐὁἩ ἴμ6 Επο] 158} ΤΥΘ δ] διοπβ. 
Ι,οπάοῃ, 1841. ϑοοοπὰ οη, 1846. 4ϊο. 

Τῆΐβ Ὀοδυ Εἰ γ ὁχϑουίοά νοϊατηθ οοπίδίηϑ, 1. Τῆς ατοὲκ Τοχί οἵ ἴΠ6 Ν νν Τεοδίδιηθης, ργἱ πιο 
ἴῃ Ἰοηρ ᾿'πθ8 οἢ ἴπ6 ὉΡΡ6Γ ραγί οὗἩ (πὸ ρβᾶζζε ἱῃ 8 Ὀο]ὰ ἰγρο, δίϊθι δ.οῖνοὶΖ᾿ 8 εαὐϊίοπ, οὐ νεβὶς δα 
δοσουηΐ [48 Ὀδοη ρίνθη ἴῃ ρῥ. 700. Νο. δ6. ξωργὰ. Τα δενογαὶ Πρ 8ἢ νογδίοπβ αῦοτο ἐπατοο- 
Ταϊοὰ δτὰ ρίνοη ὈΘΟ 1Π6 ἀτοοῖς ἱπ βὶχ οἰ η8, δηὰ ἰῃ [6 ογάεγ οὗ {μεῖγ ῥγίογιν οὗ ἄλιε. 
ΟΝ 8. ἰγδηβιδιίοη ἰδ ρυπίθα ἔγοτα ἃ νυ }]6 τηδηυδογίρί, δὲ {πα τἰπι6 ἰη [86 ροαϑεϑυΐου οἵ δε 
Ἰδῖς ἔοναὶ Ηἰχἤποβα ἐμ ὈυκΚο οἵ ϑιιββαχ, Ὑ] ἢ 18 βίμϊοα 0 86 πιο πλοῦ οοττεεὶ δηὰ ςοιϊ- 
Ῥἰοῖο τῃδη (μ6 ρῥγπίοα δ οπ5 οὐὨ δίοιϑγβ. ϑν 8 δηὰ Βεῦογ. (1ϊ βιου]ὰ Ὀ6 οὐϑογν δὰ ἐμδι τδις 
ἴοχιὶ ψ͵ὸ8 ργίηϊοὰ δείογε {π6 ρυθ)]οδίέοη οὗὨ [88 τνιοίο!ϊ ἃ οαγὶγ Ἐπ] 88} νεγαίοη.) Τὸ ποίδιείος οἵ 
ψοΓβοΒ ἢα8 Ὀ66η ᾿ηϑογίοά ᾿η 41} [π6 {ΓΘ Π5] ΒΕ 0Π5 [0Υ {Π16 σοη θη ῃ06 οΥὗὨ τοΐογοηοθ. Απ δοοοαυπῖ οἱ 
{86 αἰθτοπὶ ΕΠ ρ ἢ 5} ὈΓα ἢ 8] 0108 18 ρτο χοᾶ; νυν οὶ ἰ8 ἰοΠ] ονγοὰ Ὁν 6 (δθυΐαγ οοἰ] είοπ οἵ τς 
Οτοοκ ἰοχὶ οἵ ϑομοὶΖ, τῖτἢ τμδὲ οὗἨ τ βὈδ ἢ ̓Σ Ἰθδπυδὶ οἀϊοη οὗὨἨ 186 τρεῖς Ταβίασαεπῖ, ρῥγϊπςοά 
δι 1,οἰρβὶς ἰὼ 1806.(Ὀ ὙΏΘΓΘ ἀγὸ συρί68 οἡ ἰδγροῦ ραρϑῖ, νυν Εἰς ἃγὰ πιδριϊβδορυΐ ἐγαγΥ Ὀοοκχπ. 

8. ΒΙΌ]14 Εοϊοβίε Απρ] ]οδπθο ῬοΟΙγροιία. ὍΘ ΡῬΓΟΡΟΙ 1, οβ8οὴ85 ἴοσ ϑιαπάδγβ, 
ἴτουι 116 ϑογρίυγοθ οὗ 1πηΠ6 ΟἹ Τοδβιίδιηδῃϊ ; τοροῖποῦ τ ἢ ἴ[86 τ μοῖα οὗ (6 Βοοκ 
οὗ Ῥ58]πι8, ἴῃ Ηθῦτγον, αὐροκ, δ, δηὰ Ερ 8. Εαϊρα ὈὉΥ ΕΥθάοσῖοκ {χιντ, 
ἢ... ]μοπάοῃ, 1848. 4ϊο. 

ΤῊΐ8 νοῦ 18 ΟΧρσοϑϑῖν ἀοϑρηοὰ 0 [Πο56 ἴ0 Ὑβοηὶ (ἢ 8 ΤΑΥΤῚ Δη ἃ Ποοοββαυ ἰὴ Ρ᾿τςο οἵ 
(86 ἰαγζογ μοὶ  β]οῦῖβ γοη δῦ τὸ πὶ ἰπδος68810}]6.Ύ Το ΕἾγοί 1,ω6880Π8 ἴογ (ἢ πιογπίπρ' δπὰ δυεηϊηῦ 
οὔ Ἔν σῪ ϑυπάδυ ἴῃ [6 ΥΘΑΓ ΓΘ εἰθαγὶν δηὰ ὈΡΝΈΟΥ ππ ἴῃ ἔουγ οοἰαμηῃ8; νυἱζ. ἱ. 18 
Ἡεοῦτονν, ἔγοιι [6 βἰδηθαγὰ ἰοχί οἵ αηᾶοῦ ΗἨοομδῖ, ἀνι ἰϑδιιοὰ ἴῃ 1708, [6 {ΥὴῬΡομτΑΡὨΪς ΔΙ Ἔττοῖς 
οὗ ν σὴ μανο Ὀθθῃ οδγοῦι ἢν εοτγτοςίοα ; 2. 1 Επρ] δὶι, δἴτοσ Ὀγ, ΒΙαν πον 8 θά ἰοη οὐ τμ6 δυῖδο- 
τἰϑεὰ νϑγδίοῃ ρὈγϊπίοα δὶ Οχίέοσά ἴῃ 1769; 8. ἴῃ ἴἶἰο βοριυρίπι ασθοκ νογβίοῃ, δοοογάϊης ἴο {86 
Μαιϊσδη ἰοχὺ 88 ὑγὶπιθὰ Ὀγ Βοβ ἰη 1709, [6 νϑγίοιιβ τοδαϊηκβ οὗ [Π6 ΑἸοχαπάγίης ἰοχέ θείης 
τί πίοα ἤγοιῃη Βγι ἰοΥ 8. δα το ἴῃ 1780 Ὀδίνγοθιι Ὀγασκεοῖβ; δῃὰ 4, [ἢ 1,βιἴη, δοοοτγάϊηρ ἴο (86 
πάοη τσορτὶπί οὗ πὸ Ῥασγίβ ἙΕαϊτίοη οὗ 86 Ὑυϊρχαῖο, ἴῃ 1662. 
Τ|ι6 Βοοῖκ οἵ Ῥβαϊηβ τᾶν ὕ6 ουἰαἰποά ΜΠ ἃ δορατγαΐθ ΕἸ {|6 ρα, ἃ8 Κ Τα Ηδχαρίατ Ῥκα] ον." 

Τῃ βὶχ σο] Ὁ ΠΊῺΒ ἱξ σοταρτίϑοβ, 1. Το ΗΠ οῦτεν Τοχὶῖ, αἴτονῦ γ᾽ διῆοσ ]οορμ 8 οὐϊτίοη ; 3. ΤΏ Επρ] δὴ 
Ψογδίοη οἵ {π6 Βοοῖς οὗ Οοπιπιοη Ῥγάγνογ; 8. 16 1,διίη Ψαυϊσαῖς Ὑογείοη ; 4. Το 1,διίη Ὗ ἐσ- 
βίο οὗ Φογοῖηθ, νυ ἱοἢ Διση θ68 νϑ δ Ὁ}6 δϑϑἰϑία ποθ (0 {6 ΤογΘ ΟΠ (ἰςἃ] υπἀογδίαπάϊπρ οἵ {πὲ 
Ῥμαϊπγδ; ὃ. ΤΒὸ Επρ] δὶ Β1:016 Τυιδηβίδίίοιυ οἵ {Π|ὸ Ρβδ] πη, ἐμ6 114}}.8 ἀπὰ ρυπεϊυδίίου οὗ πδϊκὰ 
ανθ ὑὕθθ σοζιϊαίθὰ Ὀγ (86 ἔἢγδι θἀϊοη οὗ 1611; διὰ 0. 16 ατγθοκ δορίυακίηι Υ ὀγβίοω, ἔτους 

1. ΤΏς ΡυΌ ΙΒοΓ οὗὨ [80 ῬΟΙΥΡΊΟΙΕ ΒΙΌΙ6 αὔονθ ποίϊορα, ἱπ 1819, ἰββιιοὰ ἔγοτυῃ [86 ῃυσεβε δὴ 
οοἰοσίοίέ οαἰτίοι οὗ [86 [ἱίαγρν οὗ (86 Αραμ ΟΒυτοὶ, ἰπ ὁπ6 αφυδτίο νοϊαπιο, τ Βὶςἢ τηᾶν ᾿651}7 
Ὧ6 Ῥγοηομηορὰ οὁη6 οὗ (δ δηοδὶ Βρϑοίΐθῃ8 οὗ ὑγροσταρὴν ἰΠδὲ ΟΥΟΥ ἰδβυϑὰ ἔγοι [ἢ 8 ΒείοΩ Ρ 
Τὸ αἰχϊ ἰδησυδροβ, ρσχϊηὐρα ἱπ [18 οἀϊτίοη, ἅτε 1.16 ᾿“ηρ} 18}, ΕΘ ΠοΣ, 1{6]14ι, ἀογπιδη, δ μδηϊδδ, 
Ἀποίοηι τοοῖ, Μοάογῃ ἀτοεῖς, δὰ 1,μδιϊη. Τμο οἰ ἰοχὶ ἴθ ρίνϑῃ ἔγοιῃ ἃ σορὺ οἵ ἴι6 Οχίέοτὰ 
Ἑαϊτοι οἵ {886 σομμθοη Ῥγάγοῦ Βουῖ. ΤΒῸ Σγεποὴ νεογδίοῃ ἰ8. τηοάδγηῃ, δημὰ 8 νγὲ}} ἱκηονσῃ ἴὸ 
ταοϑὺ Τά 6 Γ οὗ ἱπαὶ ἰδησύδρο, Βαυΐῃρ ἐγοα ΘΕ Ύ ὕθοη ῥγηὐοὰ δηὰ γοοοϊυϑὰ 1 ἢ ξεθογαὶ ἀρρεο- 
Ὀαῦοη. ΤΠ ῬβδΊηλ8 ὅ1ὸ ὑγιηϊοὰ ἔγομῃ ἴδ9 6 ἙΕάϊοη οὗ Οϑίεγνα ἀ᾿8 Β1015. δα Ζίαδαπ ἰδ 
ἴδ κοι ἔγομλ ἴΠ6 οὐϊίοη οὗ Α. Μορίιιοοὶ δπὰ ἷ,. ΚΑ] οὐ, ρα" δὰ ἰῃ 1796, υαϊ τον βοὴ Ἰι- 
ουΐ, δηὰ ἐΐ8 οΥ̓ΕΠΟΡΤΑΡὮΌΥ οογγοοίθα. ΤὨ6 ῬΒ8]πὴ8 σὰ Ἄσορμὶο ἔγυοῃ) {πὸ ΒΙΌ]0 οἵ [)οάδε!. 
Οεντπαλ ἰταμδὶ δἰίοη, ὈῪ πο ον. ὕγ. Κῦρος (ΟΒδρ δίῃ οἵ ἢ ἤογαὶ ἀογπιδ ἢ δροὶ, 8ι. 8 :π|68᾽8), 
18 ἐΠΉ ΡΣ ΒΕΝῚ δχοθρῖ [6 Ῥβαίτηβ, το ἀΓΘ ἰδίκοη ἔγοπι 0Π6γ᾽᾿ 8 ἀθγηδι Ὑ ἐγβίοη οἵ [86 ϑεγὶρ- 
ἔμ Γ68. 6 ϑραπίδὴ, ὉῪ 186 ον. Βίαποο ὙΥ} 6, 18 ἴῸΓ [Π6 πιοϑβὶ μαγί πον. 76 ῬΒδΙπιδ δὸ 
τἰηςοᾶ ἔτοπὶ ὕδάγο ϑοίο᾽Β γγοδῖ ϑραηΐβῃ ΒιΌΪ6, ρυῦ δηθὰ δὶ Μδαγιά ἱπ 1801, ἴῃ βἰ χίθοη τοϊ υτηοβ. 
ἢ6 ἰγδηϑ δίίου ἰηο 86 ““ ποίειέ ατγεελ Ἰδησύυαρο 18 (πδὶ δχοουϊοά Ὀγν τ. Παρμοτὶ (Α. ἡ. 1663), 

ψ0 νγδϑ Ηορίυ5 Ῥτοίδββου οὗ τρεῖς ἴῃ {86 {]πἰ νεγϑῖν οὗὁἨ (δπιυγίάρο. ὙΠῸ ΒΔ 8 Δγὸ ἔγοπι 189 
δορίυδρίηι. ΤΠ Ζοάεγη Οτεεὰ ἰδ δι Θη γον πον Τγαῃβίλιΐοη Ὁγ Δί. Α. δ] ῦο, ἃ Ἰθασπιοὰ πδεῖνε 
Οτοοκ, οὗ {1 ἰδαπὰ οὗ Ζαῃίθ. Απὰ {μα Ζ,αἰΐπ γογβίοῃ 18. ΠΟΑΙΙΥ δ ταρχίηϊξ οὗ ἴδ οὐϊίίοη ὙὨϊοδ 
85. ἢἶγϑὶ ὑαυναὶ ὈΣ Υ. Βονγοῖ, ἰῃ 1720, ψ Β βοπι δἰ ἑογαιϊίοηβ δθὰ διά ἰτἰοπ8 ὈΥ 18:6 ργϑϑεηῖ 
οἀϊίον (Τοἷπ ὕδγου, 1,1.. }.), βοπιθι πιο ἰάκεῃ ἔγοπι {86 ἰγδηϑιαιίοη οἱ Μυ. Τηοτμδδ ῬδΊϑοὶ, ι}}8 
(οατί οἀϊτίοη οὗὨ ν᾿ Εἰς γα8 ρα ὉΠ ἰδμοὰ Ἰὼ 1727. Τα ῬΒΔΪπιδ Αγ ἤγουν (μ6 Ψ αι) ζαί6. ΤΆϊ8 οεῖο- 
εἰυϊὶ Ῥγάγοῦ ΒοΟΚ ἰ8 4180 ρυ  8Πῃ 64 ἐμ ὁμ6 νοϊι6 81}4}} ὅνο. 
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οι οὐ οι αδόονο τιϑηξίοπθᾶ. ὍὯτ. ΠΙ Π45 Ῥεποπαεα {86 Ἰδδοτίουθ ἀπὲν οἵ οὐϊίον τ ἢ κτοδὲ 
ΔΌΪ ΠΥ δηὰ δοσΌΓΔΟΥ. Α ἴδ ΘΟρἑ68 Ὑγ6γΘ ὨδΠΒΟΠΔΘΙΥ͂ Ἀγ πίθὰ οἢ ἰδῦζο ραρογ. 

9. Νονὶ Τεβίαδμμθην! ΒΙ]14 Ὑυϊρ]οὐία: βῖνα ἀτσεθοὶ Τοχίυβ Ασοβοίγρὶ, Ὑ δ γβίοηΐϑ 
ϑγτίδοβο, εὖ Ν᾽ βίο 8 [αὐ γ᾽ υϊραίθθ ΘΥΠΟΡΒΙ8: ουἱ δοοοάυης ϑυδιάϊα Οὐ οι 
γαγὶα. Εσνδηροία. [οπαϊηϊ, 1828. ἀ4ϊο. 

ΤΠοδθ ΜῈΟ ΤΏΔΥ ποῖ Ὁδ6 Δ016 ἰ0 ῬγοσῦτΘ δὴΥ οὗἁὨ [6 ΤΊΟΥΘ ΠΟΛ Ϊν ροΪ γρίοίίδ νν}}} πᾶ ἃ ςὔδαρ 
ΒΌΘΕἰἑαἰθ ἴον {8 6Π|, 88 ΤᾺΣ 88 ἴΠ6 ὐοθρεῖθ δὰ σομοογηθά, ἴῃ (ἢ ]8 Πδηἀϑοιηθὶν Ὀγίπίθα νοϊαπιθ. 
ΤΒο ατϑοὰκ ἴοχὶ ἰ8 ργϊπιθὰ δον {π6 οδαἀϊ(ίοηβ, ναὶ [ἢ ἱπηργονϑὰ ραποϊυδίίοη, οὗἹἩ ΏδΔρρΘ δπὰ γαΐοσ; 
{18 ἰ8 δΔοοοιηρϑηϊοα ὈΥ 1110 ϑιυ͵7τίδο γογβίοη, δὕζοσ ἴΠ6 ἰαχί οὐ Ῥτοίδβββου [,660 8 δοσυγαίο οἰ ϊτίοη, 
τἰπίθαά ἰῃ 1816; δὰ δὲ [Π6 ἴοοῖ οὗ ἴπΠ6 ρᾶρὸ ἴ8 (πὸ 1,αὐἱη ψυϊραῖο νογβίοη, δοοοσάΐηςς ἴο (Π6 
δἰ χομο τοοοπβίοῃ, ργϊηϊθα ἔγοηι {π6 Απηΐννογρ δαἀϊίοη οὗ 1608, τ ἰο ἢ τγᾶ8 δυροτγπἰδηάοα ὑγ Φομη 
Μογεῖ. Τὸ ἴδ τποσκ ἰ8 ργοθῦχϑὰ Ῥγοῖ, Υδίδσ᾽β Ιπάοχ οὔ ΟΥἱεςαὶ ϑυθδίαΐα; ἀπά ἰπ δῇ Αρροπαϊχ 
ΤΠΕΤΕ Β εἰνθῃ μἷ8 ϑεϊθοϊίομ οὗ γ᾽ αγίουβ ϑδάϊηρϑ, ἢ [πὸ δυϊμουλοίθβ ὈῪ τ ἰο ἢ ἸΠΘΥ ΓΘ 800" 
Ῥογίοά, 

[10. Ῥοϊγρ]οϊίθη- ΒΙΌ6] Ζιαπι ῥγαϊκυβοβοη Ηδπάρσοῦγαιθοθ. 16 μοι ρα βοδν 
ΑἸίθη υπὰ Νϑαδη Ταβίβπιθηβ ἴῃ ἀ τβ ΠΟ ν ΝΟ ποἰ πδη ἀουβίθ πρὶ ἀθ5. {7τ- 
Τοχίοβ, ον δερίυδριπία, Υ αἱσαία πηὰ Ππ{Π6γ- ΤΟ οθογβοίζυηρ, 80 σῖα ἀθν πὶ δ ἰρβίθη 
Ψατιαηΐθη ἀεν νοσποιτηϑίθη ἀδυΐομθη [6 θογβοίζιηρθη, Ὀθαγθοϊ οὶ νου ΒΕ. ϑὅ1ΊΙΕκ, 
7)γ. ΤΏΘΟΙ]. ᾿π δ οτρ υπὰ Κι 6. Ἧ. Τπεισε, 1γ. ᾿ὰ Οτγὰ. Ῥγοῦ, ἄοσ ὙΠΟ]. ἴῃ 
1,εἰρβῖυ. Βιε!οἰοϊά, 1846-ὅδ, ὅ νοΐ5. ϑνο. 

Ιῃ {Π]8 οοηνθηΐθηΐ Ῥοϊγρίοιε {πὸ ΟἹ Τεϑιδπιθηξ 8 ρίνθη ἰη ΗἩοῦτον πὶ (πὰ ΠΧΧ, νογβίοη 
(ἔτοιῃ 186 Υαἰίοδη Τοχῖ, ὑι τ 1} δοπὶ6 νϑτίουβ γοδάϊ ρα, ργιης ρ Δ} }ν ἔγοπι ἐδ Οοἄοχ ΑἸοχαπ- 
ἀσίπα5), {π6 ΟἸοιηθηί πο ψ αΐραΐο (ἢ [Π6 ναγίδιίοηβ οὐ ἴπ6 δἰχίπο οάϊτίοι), ἀπ 1 Ποτ 8 
ἀεττηδη γαγβίοπ ἢ δηὰ δὲ ἴπο ἰοοὶ οἵ διδοῖ ρᾶρθ ϑἰαπά τοπάδγϊῃ ρ8 ἴγοπι ΠΊΔΠΥ οἴδογ ἀογπιδῃ 
ἰγδηβίδίοσθ. [π 6 Νον Γοβίδιηθηϊ {Π6 τοι Τοχίυβ Βοοορίαβ (1 σογίδί πὶ νατίουϑ τοδ προ 
δι Ὁ] οἱ πο) βίαπάβ Ὀδίννθθη {116 (]οιπθητη6 γα] σα (Ὀοποδί Ἡ ἰοὮ ἀγα ἴπ6 τοδάϊηρμδ οὗ ἔΐο 
Ο(οάοχ Απιαϊπιϑ 85 ρίνοη ὃν ΕἾδ.Κ) δπϑπὰ [ὉΠ 6γ᾿8 (ἀδγιηδη γογϑίοη, Τὴθ ἔοαγι ΘΟ ΠῚ ἰ8 
οοσυριοα ἢ σορίουϑ ναγί δ οπ5 οὗ γοπ ογίπρ ἐδ ίςο ἔγοπι οἵἴπογ ἀογιη ἢ ψΘΓΒΙΟΠΒ. 
Α Τοϊγαριοι Νὰνν Τοϑίδπηοπι, ἄτεοκ, 1 ναλίη, ἀϑγηναη, ἀπὰ ΕΠ 5}, Πανῖηρς ὕδθη οἀϊίοά Ὁν 

Τιβομβοπάοτῇ, {π6 Ν, Τοϑῖ. νοὶ. οὗἉ {1||8 ΡοΪγ ρ]οἱῦ τνὰβ αἴ γιναγάβ γοιηοάς]]οᾶά, ὈῪ δα πε ἰατηρ {Πα 
ἘΠ 8} γ βίο [ὉΓ ἴπ6 (ἀὀττηδη νδγίδίϊοηβ, δοιὰ {Ππ686 πονν]ν ἀτταηροά ραρ65 βίδπα ὀρροϑὶ(θ {{π|ῶ 
ατρεκ δηά [,δ(ἴη ἔγοπη {6 ΤΌΥΤΤΠΘΙ βίθγθοῖυ ρο ρὶδῖθϑβϑ. Τι}}8 νγϑβ ρ] 18ἰιθἃὰ ἰη 18δδ υνάδγ τδυ 
ἀϊγοςοη οὗὁὨἍ τ. δίίεσ, (δ δυτγνίνηρ δαϊίον, Ὦτγ. 1 6108 ἀθδῖ Βανῖηρ ἰδ ρίαςο, Οςΐ. 8. 1884. 
ΤΙι6 δι Υ τοι οηθὰ ννᾶ8 {πὸ οαἀϊῖοῦ ὑπάθν 086 βιιροτηἰθηάθησο ψγοσ {86 Ηθῦγον, ασϑοῖ, 
δηὰ [,αἰἱπ ροτίΐοῃβ οὗ {π|8 ννογῖκ. 

Ιῃ υϑίηρ (818 τοτ- δύγάη χοᾶ δαἀϊΐοη οὗ {μ6 Νδιν Τδϑίδτηθπὶ ρογίΐοη ἰδ οὐρὰς ἴο δ6 Κπονγη δαὶ 
{86 [,αἰἰη ἀπα σοῖς σΟ] αΠΠΠ8 6 βίογοοί ν ρϑα (6 ἢ γ68γ8 ἃρὸ : {1:8 8 ποὶ αἰδοῖ δῃονση ἴῃ 
πὸ ρῥτείδοο, δὰ 18 (Π6 οΥ 04] ἀ6(41}8 {π40 ἀγὸ σίνϑη πιὶρ δ ΘΑΒΙ]Ὺ πιϊβ᾽οδα ; [ὉΣ ἰῃδίδῃοο, 
{πὸ τοαάϊηρβ οὗἨὨ [16 Οοάοχ Αἰηϊδίΐπιι8 ἀτὸ ἔακοη ἔροπι ΕἸοοῖ, ἐμβουρὰ δ 88 ὕὈθοη ΚπονΏ [ῸΓ 
ΒΟΙῺΘ ΥΟΑ4ΓΒ [δ ἴον 8Γ6 ΥΟΓΥ ἱπηρογίοοϊ απ οχοοθαΠρῚῪ ᾿πδοουγαῖθ. (ΟΟπϑίογθα Αἰ ΡΪΥ 88 ἃ 
Τεϊγαρίοιῦ φαϊίοη, ἱγτεβρθοῖίνο οἵ 411 οὐ εἰσ] ῥσγούθμβίου,, {818 Νονν Τοβίδιηθηῦ 8 ἃ οοῃνυθηϊθηξ 
δηὰ πυεγν σὄεαρ γοϊαΠη6. 

ϑδνογαὶ οἰδοῦ δ 0] 08 Οὗ 1116 ΒΙΌ]6 ἄτα οχίδηϊ, ἴῃ ἴἤγοα Ἰαπσαδροβ, οδ]6α Τγίρίοίέε, 
88 Ὑ6 }} 88 ῬοΪ γρίοιῦ δά! θη οὗἁὨ ραγιίϊου αῦ ραγίβ Οὐ 1μ6 δογρίαγεβ. ΕΌῸΓ δη δοοουὴξ 
ΟΥ̓ {π686, γα ἃΓ6 σοιῃρο θα ἰο γοίδγ (Π6 σϑϑ ον (0 {86 ΒΙΟ]οίΒοοα ὅρφογα οὐ [ωμ6 ] οι’ 
δηἀ Μαβοῖ, διιὰ 8:6 ΒΙιΒΠΟρταμῃ σαὶ ΠΟ. ΟΠ ΠΔΥῪ οὐὗἩ Ὁ ζγ. ΟἸαγκα, ΕΠΡΝ Υ οἰ. αὶ 
οομρ οἷα δοοουηΐ οὗ 41} (μ686 Ῥοϊγαίοιι ΘΟ ἢ 18 ἃ ἀοδι ἀοσαΐαπι ἰῃ ΕἸ ρ δὰ ΠΠογαΐαγθ. 

ΒΕΟΤ. ΥἹ. 

ΑΝΟΙΕΝΈ ΥὙΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΟΓἿὉ ΑΝ ΝΕῊῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΒ. 

81. ΤάΑβαῦμϑ, οΚ ΟΗΑΠΌΕΒ ῬΑΒΑΡΗΒΑΒῈΘ ΟΥ ΤῊΒ ΟἹ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

ΑἸπιοϑὲ 4}} 86 Τάγραπι8 ἃγα οοηίαϊποά ἴῃ {π6 Ἰαγρσα ΒΔΌὈΙ πο] ΒΙΌ169. 

Ἰ. Τάγραμπι, βοὰ ῬΑΥΓΔΡὨγαβίθ ΟΒδΙ ἀδῖσα ΟΝΚΈΓΟΒΙ ἰῃ Ῥοιηίδίουσδυπι [,αἰΐη6, 6χ 
ΨΟΥΒΙΟΙΘ ΕΗ ἄς Ζαιηοσα. Ὑ ϑηρί 8, 1747. ἀδιϊο. 

ΑΙ80 ἱπ 1π6 ΟΟπρ]υἰδηϑίδη, Αηΐνοτρ, Ῥασῖδ, απὰ 1 οηθάοη Ῥοϊγρίοίί8β. ΤῊ 8 νογβίοη οἵ {Πα 
Ταγραπ οὗ ΟὨΪΚ6Ϊ0Β γγ88 Πἡκοννΐδα υϊηὐθα δὲ Απίνογρ, 1616, δηά αἱ γοηΐςο, 1609, ἰη [0]]10. 

2. Τβαγράαπι, ἢ06 δβὺ, ῬΑΓΆΡΏΓα818 ΟὨΪκο ΟδὨα]  δῖσα ἴῃ βὅΐδογα ΒΙΌ]1 ; οχ ΟΠ] ἀδῖοο 
πη 1ιμαἰπαπι 46 168 πὶ νόσβα, δ 118 1 δίηρυ]α ΌΧα σαρὶ δ Βιιοοἰποὐ 8 δηηοίδιϊοη θυ, 
Αὐΐδοτο Ῥϑυϊὶο Ελαιο. ῬῬρηϊδίδυσμαδβ, βῖίσθ αὐΐπαυς ΠΟΥῚ Μογϑῖϑ. Ὥοαι, 1, 
Αυραηίογϑῖι, 1δ46. Ἐ]1ο. 

Οπα νοϊαπιο ΟὨ]Υ οὗ ἐμὶ9 ποχῖκ ψγϑ ρυῦδμοὰ, Εαρίινιδ᾽ 8 Ἰθαγηθὰ δῃῃού δ 0 Σ}8 8γα ἰηδογίοα ἰῃ 
16 ΟἸοὶ βδοσὶ, 



790 “ποείοπέ γερὰ Ἰζογξίοηϑ. 

3. Ταγσιπι ῬΕΕυΡΟ- ΦΟΝΑΤΗΑΝΙΒ ἴῃ Ῥαηίδίδυσμυπι, [8 [1π6, ὁχ νουϑῖοῦα Αηίοο 
Οονδὶοῦῖῖ. Ιοπάλι, 1667. ΕὉΪο. ([η Βρ. Υ͵ ΑἸ ομ 8 Ῥοϊνρίοίε.) 

4. ΤΑποῖμ ΗΙΕΚΟΒΟΙΥΜΙΤΑΝΌΜ ἴῃ Ῥοπίδίουςδυιη, [ω811π6, ὁχ νψοσϑίοπθ ἡπξουΞ 
Οοναϊογιὶ. Ἰμοπάϊηϊ, 1667. Εο]ο. ([π Βρ. ΝΥ αἸίοπ᾿ Β Ῥοϊγρ]οιί.) 

ΒΙΒΒοΡ αἱ! οη βίδίθϑ ἐμαὶ (}6 1,δἰΐῃ γαγϑίοπ οὗ Ομ να] ἰβ πλογο ζΑῚ 186] ἐπδη ἐδδὶ ρμεὺ- 
᾿ὲβιῃοά ΌὉΥ Εγδηοβ Τανίου, δὺ ᾿μοπάοι, ἰῃ 1649, 410. 

ὅ. Τάγραπι ΦΟΝΑΤΗΑΝΙΒ ἴῃ ΦοὈβυ6, διά ϊῖοοθ, Γϊῦτοβ όσα, 1541:. Η!Ἰογομῖς, 
ἘΖΘΟΙΙ6115 οὐ ΧἼῚῚ ΜΠπαοσγιαη Ῥγοριθίλγαυπι, [,Αἰἴπ6, ΘΧ νουβίοπο ΑἸοϑὶ ἐο Ζαδχρογα, 
ἃ Βοπράϊοῖο Αγ Μυηΐδῃο 88 Εἰ υ οἰωιδι οὐ Οδαϊἀδίοδια νογιδίθαι οσοχτοςίᾶ, ἴ0]}0 
([ὰ 86 Απύνογρ, Ραγῖ8, δηᾶ ᾿νοπάου Ῥοϊυροίίβ.) 

γαγίουϑ οὔποῦ δά 05 οὗὨ {πῸ Ταγραπι οὗἨὨ Φοπδίμαπ Βεη [5216] δύο ποιοῦ ἴῃ Ἀξδοομ᾽ς εδὲ 
ΒουγηοΥ᾽ 5 οἀὐϊίοη οὗ 1,6 ΓΘ ρ 8 ΒΙ]]ου οί ἃ ὅδογα, Ραγὶ 1]. νοὶ]. ἐἰϊ. Ρρ. θ0564--656. 

6. Τάγρυπι ΕΒ. ΦΌ5ΕΡηι (ὐεὶ οὐ δ] οσαμι ἴῃ ΟΠποίανίτα, απο, ἐσ νογβίουδθ ΑἹ] ρα 
ἀ6 Ζαπιογα, οἱ γϑθοορσῃί τόπο Ατθο Μοηίΐδηὶ. ΕὉΪΙο. 

7. Τάγσαπλ ἴῃ Ῥβαϊιημοϑ, ΕΟ οβιδϑίθη, οὐ 1ἰγαπὶ ἘΒΙΒΟΓ, 6χ νϑύβῖοπο Ατῖς 
Μοηΐδηϊ. ΕὉ]1ο. 

Βοίδι ἐπ ργοοράϊηρ ΤαΥγροπη5 ὅσα ἑοαπὰ ἴῃ [πΠ6 Απίπογρ, Ραγίβ, πὰ [πάσῃ ΡοΪΥ κοίξδ; ἰπ Ὁ 
1458ῖ, (6 ΓΙΔη δ᾽ διϊο. Ὧ88 ὕδοη αγίμοῦ σον δοὰ Ὀν τ, Ἑάἀπιιηᾷ Οα816]}. 

8. Πῦον ΦοΌϊ, ΟΠα]άαῖοα οὐ 1,δίϊπ6, σατὰ ἠοῦ8. Οροτγα οὔ διαάϊο Φοβαηηβ ΤΟ ΓΟΙΩΙ. 
Ἐτδπροκούβ, 1668, ἀῖο. 
ΤΠ 1,αἰἢ ἰγαπϑϊδίϊοη 18 {πὶ οὗ ΑἸίοπβο ἀθ Ζδιηοσα, γον 86 Ὁ Μοπίδημβ, δὰ ἔασι δοσ οὐγ- 

τουῖθι} ὈΥ ἴδ οαἀἰίογ. Μδϑοῦ ργοποιηςοβ {118 ἴο Ὁ0 8 γᾶγὸ δῃηά δγυάϊο μι] ςδίξοι. 

9. Οκπίίοα Οδηιοογὰπι οὐ ἘοΟ  οϑδϑία8. Θ᾽ ΠἾ8 ῬΑγαρῃγαβιῖοο Βοσιροῦθ οοῶ- 
βου ρε, οἱ οχ Ομδ] ἰϑθα ᾿πσυδ ἰῃ 10 πᾶπὶ νοσϑὶ ροῦ Εἰγαϑίηαπι Οβπνδίάυτι ϑοβσεοκοο- 
Γι δία. Βαβιίοα, 1ὅὅ3. ὅνο. 

10. ΟἸιαϊαῖοα Ῥδγαρῇγαβϑ [2.106}}} Βα ἢ, ἃ τπθη 8 χαρυγραῖδ, οἵ ρυποιβ Ἰυχίδ 
ΔΠΔΙορίδαι σταιηπιδίϊςδτα ποίδίδ, οαπὶ 1 ,διηἃ Τηἰογρτγοίδίίοηθ οἱ Απποιδιϊοηϊθυ, μὲς 
ΨΦοαπηθπι Μοτγοοσυη. ῬΓ5118, 1564. ἀϊο. 

11. ῬδγΆρΡΒΓαβῖὶΒ ΟΒδι ἀδίοα Γγογασι ΟὨτοπίοοσυααι, 1ζδὲῖπθ, ουγτᾶ δίς 
Ἐν ογὶςοὶ Βοοκιι. Αὐυρυδίοο νι) ο6] οοσγυμ, 1680--83-84. 2. νοΐϑ. 4ϊο. 
ΤῊ 8 ΘΟΡΥ ἰ8 ΌΥ̓͂ ΠΟ Τη68}8 σομηρ]οία; {π0 οὐΐίοῦ δἀἀϑὰ οοηβί ἀθσαῦ]ο δηποίδιοῃβ. 

12. Ῥαγδργαβϑὶ8 ΟΒδ) δίοα ἴθ 1 ἰγαπι ρυϊοόσγοὰ οἵ ροβίοσίογσθαι ΟἙγοπιοογαι. 
Αὐυσίοτα Βα! ΦΌΒΕΡΗΟ, Βοοίοτα Αοδάρηϑ ἰῇ ϑυγδ. Ναπο ἀδηχὰπι ἃ ταλπῦ- 
βου ρίο Οδηϊδοσ ρ θη: ἀσϑουρίδ, 86 ουπλ Υ᾽ ογβίομα 1,δὐϊηᾶ ἴῃ ᾿υσθῖι πγ1888 ἃ Παγὰς 
ὙΥἾΚιη8. Οδηςβοτρίθ [Αταϑυο οάδῃ}], 1716, ἀϊο. Απιβιο ρα δηὶ, 1725, 4ϊο. 
Το τηδηπβοτὶμῖ, ὕγοιη οἢ {818 Θα Ἰοη τᾶ ὑσὶ θά, γα τυ το η Α. Ὁ. 1477. [τ πδδ ὑγε- 

δοηΐϊθα ἴο {π6 ρυ]}}ς 1 ὕχαγυ οὔ {86 [Πηϊ νογβι ἐγ οἵ Οδπιθτι χα Ὁγ ἴ6 δυΚε οὗ Βαοκίηρδαση, Βα 
ΟἸδηςΘ ]ογ, ἔτοπὶ ἴῃ 6 8416 οὗ ΕΥροη 5᾽8 ΠΙΌΓΑΓΥ. ὅϑ'4πη6ὶ1 ΟἸάγκα, Δ οι ποηΐ ογ θη) δοβοῖδν, 
οσορίοά ἃ ἔογ (ὴ6 ριθ88. Βοϑί 68 [6 Ομδίἀθ6 ραγαριιγαϑο οἡ ὑμ6 ὈΟΟΚΒ οἵ ΟὨτοηίςοῖοα, ἰξ οοα- 
ἰδιμοὰ (Π6 ὈοΟκ5 οἵ Ῥβδίπιβ, Ῥγονογῦβ, ὁ, Πδϑὶοὶ, ἔζγα, ἀῃὰ Νομοπ δῆ, ὙΠῚ ἃ ἰάγρτπι οε 
ΡῬΑΓΆΡ ΓΑΒ οἢ τηοϑί οὗ ἤθη. ΤΏ ὑοοῖ [8 οἰοραπεὶν ῥτίηιθά, (86 Ομαὶάθο ἰαχὶ πὶ ἢ τοπεὶ 
οἶπί8 Ὀδίηρ, οἡ {πὸ τὶν -Βαηὰ ρᾶρο, δηὰ {πὸ 1,αἰίη ὑγαπβίδοη οὐ (6 ἰοῦ : ὈοϊὮ ἃ΄ὸ ἀϊταιεά 

1ηἴο γοΥ865. Τὴ6 σορίθ85, ἀαῖοα Ατηϑιοὶ ἀδπηιὶ, 1725, ἀτὸ {Π6 884Π|6 48 ὑΠπο86 ἀδῖοά (δπιθγι σο, δαὶ 
ΜΠ ἃ πον {ἰΠ] 6 -ραρθ. ὙΠ6 ποτκ γ8 ρῥγηϊοὰ δὲ Αἰπβίογάδηι, δηὰ Οαπδιιάφε βθεῖλβ ἴο ὅδνο 
Ὀθοῃ ἱπἰτοἀπορά ᾿μΐο ἴπ6 Ἐ{16 οὗὁἨἁ [8086 οΟρ᾿68 ΟὨΪΥ νι ἰολ γογο ἰαἰαπ θα ἔυς [18 ΘΟ ΠΥ. 

8.2. «ΑΑποϊεπέ Ογοοὰ Ῥογείοηβ. 

[.1 ΤῈ ϑερτυλαιντ. 

Τα (ΟἸ]οσίηρ ἰ80]6 Ἔχ 118. 086 ἴΌαγ τ Ποἶρ4] ϑίανάαταά Τί Ἑαΐίοπε οὗ τδὲ 
δε οἰ φαιλαν ατθεὶς νεγβίοη, ὑο θίμοῦ γι ὑλ6 Ῥσιμοῖραὶ θαϊυϊοηβ τ ἢ ἀγα Ἰοαπιεά 
ὍΡΟΙ {61} : --- 

1. ΟΟΜΡΙΌΤΕΝΘΙΑΝ ΤΈχτ, 16]4. 
-ο,οκ͵ΔΨΠἘΠ͵Πττ τ το------΄ρ“΄'ῦὺΠὺΤττὡΞτπ:.:..-ϑ0ᾧἷ ἡ ἧἡἧ.  ἷἝἷἰἷἷἷἵἝἷὙἝ“ἝοὖὖΟῸὃπρΠτἐτἐττὌο-«“ρ΄ρ.΄΄ῆ΄“ρ6ὖ65ΎαἝἍΘαα ““΄Ὁ΄-΄.΄.ς.ἰ“Ξ-ὦὃἢἃ.ἷἧἰὕᾧᾧβὕ-θ0Ο0ττΎ ο ῬηςςἢῬἭοἬς.-:.ςον.|0ὡςὦ;Θὔῦὔὕὕ ΞὉὕὃςς 

ΑΑπίισεν» Ῥοἰγοίοξί, 0], αν. [,κ1. ἄο. 1569--72. --- Ορπιπεοί πὶ, Εο]. ατ. 1686, 1.599, 1616. ---- Π οιωετσί, 
Εοϊ. τ. 1896. --- Αἰ μεἐεγὶ. Ἐοὶϊ. 1699. ατ. [,8ὲ, ὅζο. --- Ῥαγὶς Ῥοϊψσίοέξ, Εοὶ. ατ. 1,41. ἄς. 1645. 

Δ Τηΐδ ποξὶςθ οὗ {πΠ6 ργίμοίραὶ οὐ οπ8. οἵ ἴμ6 ϑεορίυδρίηι γεγαίοη ἴδ οἰ εβθγ δίκη ἔγομι Ἀ[25.Ὲ 
δὰ Βοογπογβ δαϊΐοη οὗ [6 [οὨκ᾿8 Βἰθ)] οἴ θοδ δ λετν φαγί ἰΐ. νοἱ. ἰΐ, ὑρ. 268---828. ΜΔῺΥ 
ΟἴΒΟΓ ὙΠ 018 Ὁ 1 νογβίοῃ, δηὰ οὗ ἀοίδοϊιθιὶ ὈΟΟΧΒ οὗ ἱἰΐ, ἃᾶτὸ (μθχο ἀοϑοεὶ πο τὸ ΒΔΥΟ 
(οἵ ΓΟΟΠλ ἰο0 ἀο.Δ]. 



“ποϊεηὲ Ογοεὶ Ῥορβοη 9. 79] 

2. ΑΙἸΌΙΝῈ ΤΈΧΥ, 1618. 
-------------- τ ----------- ---ς -------- - ---

-----.-οπὩτὉτττῸὖῸὖὁὃὁὃὁὃἔὅ ἝἝ 

(ερβδαϊαὶ. Οεῖ, αν. 1526, --- Ηεγυασὶἑ, ἘΝ]. ατ. 1645. ---- Βγυϊησεγί, Οοἱ, τ. 1660. --- ; 
Ηατνοῶ, Ἐο]. Οτ, 1897. γγ ιηιρετί. ΓΤ. 1δδ0 Ἡνεολεϊξε 

8. ΌΜΑΝ οΚ5 ΨΑΤΙΟΘΑΝ ΤΈχυ, 1687. 
ἐρόπι  τσασττοσ. τα πεσπαποσοθυσυντν σου νον τ οπθττ ιττρς τ πὸ το τὰς τῳ τὐπφἔΠἐΤἭΗηπτ 

Ἡ αϊιοπὲ οϊγοίοέία. Εο]. ατ. 1,δἱ. ἄο. 1667. --- Ἰοτὶπῖ, Ἐοὶ]. ατ. 1,Αἰ. 1628. --- Σ)αηΐοί. Οίο. οἱ 
Οοῖ. τ. 1668, 1665, 1088. --- ΟἸμσετέ, Οςς, ατ. 1697. --- Βοεὶί, τ. Οἱο. 1709.-- ἈΠΙΙ , Οεῖ. Ον. 
1728. --- Πεϊπεοοῖϊ, Οοῦ, ατ. 1780, 1767. --- Κἰσολπετί. Οςξ, ατ. 1789. ---- Ηοἰνιοεῖί, Ἐο]. αὐ. 1798 διο. ΤΆε οαὐϊείοτια ρτὶπιεὰ αὐ Οτγονά, Οὐεϊ. τ, 1806, 1817, ἃς.--Οοἱ. ας. Ῥαϊρῇ, 1819... 
Οςοῖ. τ, 2. Καη :8, 1824. --- Οοἱ, ατ. Τιβολεπάονῇ, 1850. --- Οὐ. τ. (Βαρείεν), 1851. 

4. ΤῊΒ ΑΥἸΕΧΑΝΌΒΙΝΕ ΤΈΧΈ, 1707--9--19--90. 
΄πτΠΤ ---Ῥ-Ὸ-----Ξτ᾽ :-ῸῈὔπ-ὕ------3ΞΞΞ.  Ύῦὄο-ς-ς-ς-ςςς-ς., ὕ-ς-ς-- ΄΄΄“ἐἷἝἕἝὝΛἝἕ“΄΄. 

«Βνεϊηρετί. Οἵἷο. τ. 1780-88. εϊπεοοῖϊ Βιδία Ομαάγι ησμία. Ἐο]. ατ. 1,αἱ. ἕο. 1750. Βαδετὶ. 
Εο]. 1816-27. Μοδοον, 4ϊζο. Αἴδθη8, ϑνο. 4 νοἱβ. 1848, ϑεφ. 

ΟΥ̓ [86 ναγίουϑ οαἀϊΐοηϑ οὗ 186 ἜΡΓ ΕΙΗΙ το νϑγβίοι τος μαναὰ ᾿ἰϑδιιθα Τγοπὶ 
ἴΠ6 Ῥγοβ8, [86 {0]] ον ρ ΤΏΟΓΟ ῬΑΓΓΙΟΪΑΓΪΥ οἰδίτα 186 ποίϊοα οὐὨἩ 186. ὈΪΌ]Ϊςαὶ βιαάφηι. 
Μοϑῖ οὗὨ ὕδεπὶ οοηίδίη [88 Νανν Τεβίδιιθηῖ, ἴῃ δααϊοη ἴο 86 ΟἹὰ : Ὀυὲ 88 {86 
ΠΠΉΘΡΣΙ Θαἀοηβ οὗὨ ὑ86 ἔΌΓΠΊΟΣ Βᾶγα ΔΙΓοδαυ Ὀδοη ἀθβουὶ 6, πο ποίϊοθ τὶ}} δ6 ἰδκϑιι 
Οἱ 61). 

1. ΒΙΡ114 το ; οὐτὰ νουβίοηθ [,δἰϊπα δὰ νου. [Ἃἡ Β:0]118 ῬοΙγυρ οὐ εἶα Οοπι- 
Ρίυυ δα 15, 1614, 1615, 1617. 

Το ἰοχῖ οὗ {πὶ8 ΘἸ ΓΠΙΟΠ. νγα8 σοπιροδθα δ ἾΘΥ ΒΟΥΘΓΑΪ τη δητιβοσὶ ρ 8 τὶ οἢ ἢ 6 οαϊίονα πορ᾽οοϊοα 
ἴο ἀδϑοτῖθθ; πον πᾶν ἔγθα θη! Ὀθθὴ οπαγροὰ τὶ Ὠανίηρ δἰίθγοὰ 6 ασθοκ ἰθχὲ, ἴο τη κθ 
ἰδ Βαγηιοηΐθο ψὶ ἢ (86 Ηοῦτγονν, ΟΥ ταῖμοῦ τὶ πο υϊχαΐθ γογδίοῃ, δηὰ πὶ δανίηρ 8116 ὼρ 
11|ὸ σἢαδηη8 ἰη (6 ΑἸ]οχδηάσγίβη οἵ αὐ θύρσον γοσβίοῃ ἔγοπι οἵου αγθοὶς ἱπίθγργοίοβ. --- ΕῸΣ 8 
ζαγίθοΓ δοοουηΐ οὗ [86 ΟοἸῃρ! υὐοηδβίδῃ Ῥοϊγ οι, 860 Ρ. 714. σερτὰ. 

2. Παντα τα κατ᾽ ἐξοχὴν καλουμενα Βιόλια ϑειας δηλαδὴ γραφῆς παλαιὰς τε και νεας. 
--- ϑαογῶ δοσιρύμγεο Υ οἰογῖὶϑ Νονϑαῦθ οπιηΐδ. Ὑδηδ 8, 1618. 8.41] [Ό]1ο. 

ΤΙ ΐβ οαὐϊίίου δρροατγοὰ ἴῃ 1618, ἔττο 7 δἴνου [Π6 ἀρδίἢ οὗ ΑἸὰυ5 Μαιῃυζίαβ; 1ξ νγὰβ δχϑουϊοά 
Ὡπάοῦ ἴπ6 ἕᾶχο οὗ μἷθ {ἈΠ Γ-ἰ Π.]δνν, Απάγοαβ Αβυΐίδηιβ. ΤΏ ἰθχὶ νγὰϑ σοπιρὶ θὰ ἔγοπι βονογαὶ 
Μ55. ΑὐΌΒΌΐδπορ ἰὕβμεῦ 18. οὗἨ ορίπίοῃ, ἐμαὶ ἱπ ἸὭΔΠΥ ἱπβίαποθθ ἰΐ (0]10ν}8 [Π6 τοβάϊηρβ οἴ 
Α40}}8᾽8 νεγβίοῃ, ἱπδίοδα οὗἩ ἴπο86 οὗ {πο βοριπαρσὶηί, 6 ΑἸάΐηθ ἰθχί, μουγονογ, ἰ8 ργοπουπορὰ 
ὈΥ Βίβμορ Ῥ διίοη ἰο ὃ6 τηοῖ ΡΌΓΟΓ ἔμδη [μαΐ ἰῃ [Π6 Οομμρ! αἰοπδίδη Ρο]γρίοιξ, ἴο τὶ ἢ ἰξ ἰδ 
δου ΠΥ ῬΣΙΟΓ ἰπ φοίηϊ οὗ ἐἰπι6; ἴογ ἐπουρσὴ ἴπ6 Ῥοϊναίοις Ὡσμὸ ἀδίο 16δ14---1817, ἰὲ τγδϑ ποῖ 
ἈΚ ὉΠ(] (π6 γᾶν 1622. Εδίμοσ δίιθοῃ δηὰ Μ. ἀθ Οὐ]οπηῖθβ σομοῦσ ἱπ δρθακίης ΥΨΟΓΥ͂ 
ΚΖ} οὔ [86 ὀχθευίοη οὗ [6 ΑἸάΪπο οἀϊ(ίοι, 

8. Τῆς θείας Γραφῆς παλαιας δηλαδὴ και νεας ἁπαντα. ῖν] δ ΒοΟΥΡίατο Ὑοἰοτὶα 
Νονξαια οπιηΐα. Ατροηϊογαῖὶ, ἀραὰ ῬΠΟΙρΡΒίαπι Οδρμαίθυμι,, 1626. 4 νοΐβ. ϑνο. 

ΤΌΪ8 οἀὐϊιίοη ͵8 οὗἁὨ δοπὶθ γαῦν - (Π6 Τουγ ἢ νοϊαπιο οσοπίαί 8 δ Νρ Τοβδίδιηθηῖ. [1 90] ονγα 
ἴ8ο ἱεχὶ οὗ ΑἸ 8, ἀπὰ 1ζ πᾶ8 ὕθθῃ βϑίδίϑά (0 Ὁθ ποί ΟΠ]Υ ν76}} Δηὰ σογγθοῦ]Υ ρτὶπιοά, Βαΐ αἰδο ἰὸ 
Ροβϑ688 ἴΠ6 Δἀάτ.]οη 4] τηοτὶς οὗ Ἰυἀἰοίουθ Ραποίαδίίοη, ΤΏ ἐὰν ὑτοδν ΓΘ Αἰδἰϊπρι βησϑὰ, Ὀπὲ οΥ΄ 
ΦΟΊΓΒΘ {Π6 ἰοχὶ 8 ἠοῖ αἰνἀοὰ ἰπο ψδ.Β68; πὰ ἃ βρδοθ :β ἰοἵξ δὲ (6 Ὀθρίηπίηρ οὗἁ δδοὴ ομδρίογ 
ἕοτ [Π6 ἱπδοτίίοπ οἵ ἴΠ6 1114] ἰοζίογ. 6 ΑΡροογυρθαὶ Ὀοοΐκα, δηά ἃ 8π14]}} δοἸ θείοις οὗ νδγίουβ 
τοδαϊηρβ, ἃ δά ἀδὰ ἰη {1,18 οἀϊτΐοη ΕΥ̓͂ ἐμ οαϊΐον οι ΟΝΙΟΒΕυΘΒ, 8 αἰδοὶρ!ο δηὰ ἕο] οτος οὗ 86 
]1υϑύτίουβ γοίογμλοσ, θγ. Ματγίὶη Γαἴπογ. Οορίοϑβ οὗ [18 οὐ ἴοι δγὸ βοιηθίἑ π168 ἴο Ὀ6 τπηϑὲ τ 1}, 
Βανίηρ [16 ἀδιο οὗ 1529. ΤΏΘΥ ἅγο, Βούγονογ, 411 οὗὐἨ [μ0 βδη16 ἱπιργϑββίοῃ, (ἢ 6 Ὀορίππίης οὗ [88 
Ῥγοίδοθ ὑδίηρ αἰ ἰθγϑὶ, (16 παπιὸ οὗ [μοῃίσογιβ οπεέέεα, ἀπὰ {μὲ οὗἉ ὕεγοπια δυϊδιϊ αὔρα ἔογ {,πἴἢθτ, 
ὙΠ ἃ πον Ὁ {|6- ράσο. ΤῸ Νὸν Τοδβίδηιθης ἔοσηλδ [86 ἐουγί γοϊαπιθ οὗἨἁ ἱἐμ18. οάϊιίος ; δ ἢ 88 
ὈΘοη ποίϊοορά ἴῃ ᾿. 68ὅ. φεργὰ, Νο. 8. 

4. Της θειας Γραφῆς παλαιας δηλαδὴ και νεας απαντα. Ὠϊνίηξ δοτιρίυγθθ Ὑ δἰ θυ ὶβ 
80 Νονὶ Ὑϑβίδμηθητ! οπχηΐδ, ἱπηυπλογὶβ ἰοοΐθ παμο ἀδπχαπι, οὐ ορυϊπηοσγαμι ΠΙὈΓΟΣ πὶ 
οΟἸ]αἰΐοπα οἰ ἀοοίογαπι νἱγογαπι ορογᾶ, πη] ἀαᾶπιὶ ἀπάυδπὶ διηθηἀδίϊογα, ἴῃ ἰασθπι 
14. Οὐπι α8. Μα]αβῦ. ρυδίϊὰ οὖ ργίνιθριο δὰ αυϊπαυιδηπίασα, Βαβί]θθ, ῥδσ 
Φοαπηοιῃ Ηογναρίυπι, 1546. ΕὉ]1ο. 
1 818 γὰγθ δηά 11:{016 κηονγη οἰ ΐοη, (88 ἰοχὲ οὗὨἨ Γμοπίσογιϑ 15 ΘΒ ΘΗ͂Υ [Ο]οντοα ; ἱξ ἰ8 βαϊᾷ ἰο 

ΒΌΓΡΘΒΒ ἴῃ σογΓοοίῃθϑ8 ὈΟ(ἢ [π6 ϑίγαθθυτρ δπὰ ποίη Θἀ  ΠἸΟΠΒ, ἃπαὰ 4130 ἢ 88 βοπιθ νυ δ᾽ 8 Ὁ]9 
ΨΑΤΙΟΣΒ γοδάϊησβ. ΤὮΘ ῥγοΐβοθ γγὰϑ Ὑχγιτοη Ὁ Μοαποίδοῃ. 

ὅ. ΒΙΌ]14 ὕτοα, αἀτωοὸ οἱ ᾿μαἰηὃ, . . .. Β48116ε5, ρΡ6ὺ ΝΊοΒοϊδατα ΒΥ ΠΡ ΟΓΌΠ,, 
1δὅ0. ὅ νοΐβ. ϑνο. 

Ἰέδοῆ οὗ ἔμ ὅνο γοϊαπλο5, οὔ το (ἢ οἰ εἰο ςΟμβἰβί8, 89 ἃ ἀϊβιΐμος ε1{16- 856, τ ἃΙΟἢ 5 
Ῥυηιοὰ Ὁν δβοῃ. Το ατοοῖς δηὰ 1,αἰΐη ἃγ ῥ᾽ δοθα ἱῃ ορροβίία οοἰπηη8; [86 ὈΤΠΊΘΓ ἔγοιῃ ἢ 8 
ΑἸ πα ἰδχέ, (9 Ἰαξίοσ ἔγοπι ἐπ γυϊραίο, 85 Ὀγίπίθὰ ἴῃ ἐἰια Οοιμρ! αἰθηδίαδη Ῥοϊγρίαε, ΤῊΘϑ 
(γΡθ, πουσῖι γί. ἴοο 8:14}} ἴο Ὀ0 τορὰ νυ ἱ 6880, ἰδ ῥὑτοπουπορά ΟΥ̓ Μίδλοι 0 ὮὉθ αἰδιϊποὶ δηά 
πορθῶν 

ΜΟΙ. ΙΓ. 34. 



722 ΑἸκοϊοηξ (ὑγοοΐ Ἰζογ ςἸοΊϑ. 

6. Ἡ Παλαια Διαθηκη, κατα τους ἙΕδομηκοντα δι ἀυθεντιας Ξυστου Ἐ. Ακρου 
Αρχιερεως εκδοθεισα. --- Ἵ αἴυ8 Τοδίαπιοηίαπι ατδοιῃ, ἰυχίὰ ΟΧῚΧ Τηϊοτρτοίες, 
διυάϊο Αηΐουϊ! Οδγάΐη4}18 ΟΑΒΑΣΖΕ, ορα νἱγογαπι ἀοοίογαπι Δα}, σατὰ ᾿τοΐατοῶθ 
οὐ 86 80}}}5 Ῥοῖσὶ Μογίηϊὶ. Βοπιθ εχ ΤΥρορταρῖα ΕὙΔποῖβοὶ Ζαηποίιῖ, 1586. Ἐσοὶο 
Α Ὀοδυῖ αι} οαὐἰοι, οἵ στοαὶ σαυϊγ δηἃ ναΐὰθ. ὍΤ6 ςορίθ8 οὗἉ ἰξ ἃτὸ οὗ πὸ ἀδέββ : --- ϑοῖθθ 

ὙΠῚ} ἈΣΌΧΧΧΥῚΙ, ἃ8 ΠΟΥ ΟΥ̓͂ΣΙ ΏΔΙῪ δρροαγθά, πα οἴμοῦβ ψἱτἢ {Π6 ἀδίθ οὗἩ Μ.}  Ὡρχχ ται, (δὲς 
ἤρυτθ 1. βανίηρ Ὀ6Θη δ Ὀθοα ΘΠ δήἠ ἀρὰ τῖ}Δ ἃ ρεη. Τ6 Ἰδίίογ οορίεϑ δὲ πηοβὲ ςοσωσμβ δ! 
τοὶ πΠἢ, δηὰ Ὠδηθθ ἐμὶ8 αὐ οη 18 δ! ἀδίοα 1687. ὙἸΠΟΥ οοηίδίη 188 οὗ ἑεξίέ. μχε- 
«οὐρά ὈΥ ἔοιιγ]οανοβ οὗ ργοὶ ἐπι ΠΑΤῪ τηδίζογ, νοὶ ἀχὸ (0]]ονσοα Ὁγ Δηοῖ 6Γ (δα Ὀερα αοπὲ]ν δά δ}, 
ἐπε οά ἐρΑρ ἀὐρύμι ἵπι ποίαίϊοπίδιις Ῥεαίίεγῖ!. ΤῊ]8 145 -τηθηοηθὰ ἰθαῦ 18 ποέ συ ἐπ ἐς οσοχάςβ 
Ῥοδγίηρ (6 ἀδίο οὗ 1586, τυ] ἢ 4180 τνγαπὲ (88 ρῥχίν!]ορο οὗ Ρορο δἰχίυβ Υ. ἀλίεὰ δῖαν 91}, 1.7, 
αἱ ὙΏ086 τοαποϑὶ δῃὰ ὑΠ 6 Γ᾽ ΠΟΒ6 ΔΌΒΡΙΟ6Β ᾿ζ τ’ 88 ὑπαογίβ κε ὈΥ Οδγάϊηδὶ Απίοηῖο (ἀσαΐδ, δεϊεὰ 
ὈγΥ Απίοπῃϊο Αρο δ, Ροΐος Μοσγίηυβ, Επϊνίο [Πτϑῖπο, Ἑοῦογὶ ΒΟ! ]ατπλῖη, Οδγάϊηδὶ δίγι εἴ, ἀπ οἴ πεῖ. 
εὐ 7: εῖο τοῖα Οοάοχ γαϊίοδουβ 1209 γγδὲ ὑμ6 Ὀδβδ8 οὗ 6 Βοπιδῃ οὐ ϑδίχιῖπο οὐ], 435 1 Ὁ 
ὨΒΌΔΙ τοττηϑὰ ; δι ἴΠ6 φαϊίογβ ἀϊὰ ποῖ Ἔχοϊαϑίνοὶν δύμβογο ἴο {πᾶὶ δῖ5,, μανίπρ σρὐβδηρσε ὕοιὰ 
{86 οΥ̓ΓΒΟΡΤΑΡὮΥ δηἃ τοϑδάϊηρβ τβθηονοῦ {π686 δρροαγοὰ ἴο μθ) ἴο Ὀ6 δα] γ. ας ἰξ 186 
ορἱ πίοι οὗ ὕγσβ. Ηοὰν διὰ ταῦθ, ΕἸςμμοση, Μοτιβ, ἀπά οἴ ὺ οπιίπθης οΥ.8; που ἢ 186 
Ἰαῖο Ὧγ. ΗΙπμη65 ἢ848 οοπίεπάθὰ ἐμαὶ [86 ᾿οχί οὗ [Π6 Ηοπιδὴ δάἀϊζίοη 'νγᾶβ ῥτπἰ θὰ ἔσοτη οὔδ 
βίη! ΜΆ., το ἢ τᾶ Ὁ] ον οὰ ἱμβγουσπουΐ υἱτποὰὶ ᾿μϊδηςοη 8] ἀθραγίατο. 16 ᾶτγϑι ογιτ -ἰχ 
σπαρίογβ οὗ (ἀὐοπμοδβὶϑ, ἰοροῖμοῦ τὶ δόλο οὗ {16 Ῥβαϊπη8, αηὰ μ Ὀοοῖκ οὗ δίδοσαῦθοθ, Βείη 
ἀείοοϊϊνα ἴῃ τἴὴ6 Ὑδείοδη τηδηυδϑοσὶρὶ ΓΠΤΟΌσὮ οσίγοπια ἀρ, {Π 6 ΘαΙΓΟΓΒ ΔΓῈ βαϊὰ ἴο βᾶνὸ βρρ τε 
118 ἀοβείοηον ΌΥ σΟμ ΡΣ ἢ [λο086 Ῥασίϑ οὐ (Π6 ϑδορίυαρσιπι ἤγοτῃ ἃ στηδηυβογὶρῦ οαἱ οὗ 158} 
Βοββϑασίοη ̓  Εἰ ΌΓΑΓΥ, δηα ἔγοτῃ δηοί 6 Ὁ Ὑ ΊΟἢ 88 Ὀτουρς [0 ἴΠ6πὶ ἔγοπι (δ᾽ τα. ὅο. στεδὶ νπαἪὶ 
1:6 ἀρτϑοιηρηΐς δοΐννθοη 86 ἰδί(ο Γ᾽ δηὰ {πὸ Οοάοχ ψαίϊοδηιβ, {πᾶὶ ΠΟΥ͂ ΘΓ βαρροθϑᾷ ἴο Βανθ 
ὕυθϑϑῃ ἰγβηϑογ Ὀθα οἰ ο Ὁ (Π0 οὴ6 ἔγοπι ἰδ) ΟἸ ΕΓ, ΟΥ ὈΟϊῺ ἔγοπι [ἢ 8 ΒΆπ|6 σΟΡΥ. Υ διίοιιβ γεδἱπρῖε 
τ ρίνοῃ ἰο δ. σπδρίοσ, Τῆΐδ8 οἀϊ το σοη 8158 ἴμ6 ατοεῖ ἰοχὶ οὐἱν. [ἴῃ 1588, ΕἸδπιίηνο 
ΝΟ ῥτὶπίϑὰ δὲ Βοπλο, ἱπ τ]ὸ, Ῥεέμα 7ΤεΞκίαπιεπέμπι δεομπάμα ὩΧΧ ᾿αεῖνε τεδαΐξα. Τὶ 
1,Αἰἷη σογβίοη τγᾶ8ϑ ργοββο γ᾽ ποῖ οοπῃροϑοα ὉΥ Ηἷπι, Ὀὰχϊ σοπιρὶ]οα οαἱ οὗ {ΠῸ ἔγαρπηδηΐβ οὗ 186 
Δποΐθηξ [,Α{1Π ΓΑ 514 [1008 ὑπ [πΠ6 Τγαρηηοηῖβ δᾶν Ὀδθὴ τηοῖ Ὑ 1} ΟΥ̓ ΠΟ ΟὁΠ6 6196, 1118 ἃ βρ]οπα 
νοΐππι6, Δηἃ οὗἁ σοΟη δ᾽ ἀΘΓΔῸΪΘ Γασὶ γ. Τῇ Ἐοπηδη οαἀϊξίοη τγϑα γορτγηϊθὰ δὲ Ῥαγὶβ ἰὴ 1628, ἴῃ (τες 
ἔοϊο νοϊατη68; ἔμο Νον Τοβίδιηθηΐ ἱπ τοῖς δπὰ [,διη ἤογηβ [86 ἰπἱγὰ τοϊαηθ. 715 γοργίωης 
18 ἴῃ στοδὶ γοαυϑϑῦ, ποΐ ΟὨΪῪ (ῸΣ [6 ποαΐηθϑθ δηὰ οογγθοίηθ88β οὗ 118 δχοσαίίοη, αὶ 4180 ἔογ τῃς 
ἰοαση δὶ ποίο8 ὙΠΟ ΔΟΟΟΠΊΡΔΩΥ ἱζ. ὅϑοπιθ σορ 08 ΔΓΘ ὈΠΤΑΣΙΟΠ ΝΥ τηοῖ ὙΠ, ἀδίοὰ ῥαγίέξεε, ΤΡ ἐρεί, 
1641, νῆϊοἢ ταΐρϊ ἸοΔἃ τ5 ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ {μα {ΠΥ σππογο ἀἰβιϊηοϊ οαϊ(οηδ. )6 Βυτο Βογονεσ 5δτα, 
1παι {ΠΟΥ ἀτὸ Ὀπὲ ὁη6 ἀπά {86 δᾶτηθ οὐ τίοη, ὙΠ Ὲ ἃ Ὡονγ ({|16- Ρά 6, ῬγΟ ΔΌΪΥ ῥγηϊθὰ ὈΥῪ ἐδ 
ὈοΟΪΚ66}16Γ ὙΠῸ δὰ ρυγομαϑοὰ 186 τπη80]ἃ οΟρ[68. 

Ἴ. Τῆς Θείας Γραφης, παλαιας δηλαδὴ καὶ νέας, ἅπαντα. ϊνίηθ ϑοτὶρίυγεα, 
ΠΘΙΏΡ6 Ὑ οἰοτὶβϑ δο Νονὶ Τ ϑϑίδιλθηῦι, ομμηΐᾶ . . .. ΕὙδηοοξαγιὶ, δραὰ Απάγοω ΥΝ ὁ Βοι 
Ἡφτοάοβ, 1597. ἘῸ]ϊο. 

ΤῊ18 οαϊτίοη 19 ἑουτηθὰ δοῦ (δαὶ οὗ Ἡογναρία5, [6 ΟΥΤΟΥΙΒ οὗ [πὸ Ἰδΐίοῦ θοὶπρ ὑγανουΒ Υ οος- 
Τοοῖθα, [1{ ἢ 8 8 ςοἸϊοοίίοη οὗἨὨ νᾶγίουϑ γοδαϊηρϑ ἰάθη ἴγοπι {πο ΟΟτρ! υἰθηδβίδη, Αηΐνγεγμ, δέγως- 
Ὀυγρ, δῃηὰ Βοπιδη οὐϊΐομ8, Μογπαβ ΟΒΆΓρΡ68 ἴΠπ6 οαἰΐζοῦ (ὙΠῸ 18 δαρροβοά ἴο αν Ὀθοη ΕὙΔΙ οἷ 
δυνῖ8 οὐ Ετοάοσίς Βυ]θιγρὶι8) ψὴ ἢ δοδπάοηίϊηρ [86 ΑἸάϊΐπαο ἰοχί τη ἔουσ ομδρίοτθ οἵ [8 Ὀοοῖ 
οἵ Ἐχοάᾶιυ, ἀπά ἴῃ 6 ὑπθηςγ-ΟΌΓ ἢ ἙΠΔρίοΓ οὗ [86 Ὀσοοκ οὗ Ῥτγονοσῦβ, δηὰ βυδδιϊυϊηρ τὴς 
Οοπιρίυἱοηϑίδη ἰοχὶ ἰη 18 βίθαα, [{ 8 ὙΘΓΥ ΠΟΘΙ ὑσϊηϊθὰ ΟἹ ΟἸΘΑΡ ΥΡ65, δηὰ ἰ8 ἀϊνι δὰ 
ἰηΐο γ γ808. 

8. Ἢ Παλαια Διαθηκη κατα τους ᾿Εδδομηκοντα, οῖυβ Τοαβίδιηοηΐαπλ ατεοῦπ, ΟΣ 
γουβϑίοης ϑαρίυδριηίδ ἰηϊογργοίαμι. Ιωομάϊηϊ, ἀχουἀοραὶ Βορογυβ Ὠδηῖοὶ, 1658. 4ϊο. 

Τμΐδ αἰ ἴοι ͵8 ἡγοχυθηςν τηϑπιϊοηθᾶ ἰῃ οδίδορια8 858 Ὀδΐηρ ὈΟΪῊ ἴῃ αὐδτγίο δηά ἴπῃ οεοἴδτο. 
Μαβοὴ βἰδίοϑ ὑπαὶ Ποτο 18 Ὀσζ 06 5126, νἱΖ. ἰῃ σπαγίο, Γπουρὰ ἴΠπΠ 0 ῬΆΡΟΥ Ὅο ἀἰδογεπῖ. [ΙΕ ῥχγο- 
ἔδϑβοβ ἴο Το] ον (6 δἰ χίλη6 δα οη: Ὀαΐ (18 18 ποί {86 ἕδεοΐ; ἴπὸ φἀϊζοτβ ἢανίηρ δ] ογοὰ πὰ πὶ- 
τογροϊαίθὰ {π6 ἰοχὲ ἰῃ βΈσ ΤᾺ] Ρἴδοοβ, ἱπ ΟΥΔΘΓ ἴο Ὀτίπρ ἰὰ ΠΘΑΓΟΡ (0 ἴπ0 ΗουγΟν ἰοχὲ δηὰ (}9 
Ττηοάοτπι νουβίοη8. ΤῊΘ ΘΥΤΟΙ͂Β οὗἉ {Π158 δα ἰοη Πᾶνα Ὀθθη τοϊδι πϑὰ ; 1. ἴῃ {πὲ ρυίπίοα δ Οδπι τι 9 
ἦῃ 1058, ὅνο., τὶ ἃ Ἰοαττιθὰ ῃγοίδοθ τσὶ θη ὈῪ ΒΊδορ Ῥδδγδο (8086 ἰΠ1{14]8 ἃΓα δύ [Π6 δά): 
δηὰ 2. ἴπ [ἢ ΥΘΥΥ ποδί τριετίαν εὐϊιίοη ργπίοα Ὀγ ΕἸοϊὰ ἰῃ 1606ὅ, ἴῃ ἰἄγοο σοϊαπχθα ὅγο. (1π- 
οἰυάίης 1π6 Τὐζαγρν ἱπ ατοοκ ἀπὰ ὑπὸ Νον Τοβίδτηθηδ). ΕἾ61 48 οἀὐϊτοη τγ88 σουπίοτγίεϊ οά, 
ἴογ ραρο, ΌὉΥ Δοΐιπ Παγο8, 8 ὑσίπίογ δἱ (δπιῦτιρο, γ8ὸ Ἵσχδουϊοα δὴ οἀϊοη ἰῃ 1684, ἐο τὶς ἢ Ὧθ 
Ῥαυὺ ΕἸ614᾽ 8 παπιθ, δηὰ {86 ἀαἰο οἵ 1666. 76 ται, Ποννονοῦ, πηδᾶν θαβὶὶν 6 ἀοιεοιοα, ΌὈΥ̓͂ οοτα- 
Ῥατίηρ, {1:6 ἴνγο ϑαϊἴοπδ; (86 {ΥρΡΟΡΥΔΡΕΥ οὗ {Π6 ροπυΐμθ οη6 ὉΥ ΕἾο]ά Ὀοΐπρ γοῦν βυρογίοσ ἴὸ 
ἴῃαὶ οἵ Ηαγεβ. Τὴθ Αβαρίις Οδπ γάρ δα τ οὴ ν͵88 τορτὶπίθα δὲ Απηβίθγάδπι, ἰὴ 1688, ἸΏ [2τηο. 
πους τ[86 ατοοὶς Γεβίδπιθηῖ, ΤῈο οἀϊιίηρ οἵ ἱξ ἰδ ἘΠ ΒΟΝ Υ, Ὀαΐ δττοηθοιϑ ν᾽, αϑοτι θὰ ἴοὸ 
Τουβάρῃ. Τῆδ οπιἱϑϑίοη οὗ ΒΊβῃορ Ῥϑαγβοῦ β ἱπὶ(4}9 δὲ (6 οηὰ οὗ [86 ῥτοΐδοθ ᾿88 οδιιβοά 188 
Ἰδίίον ἴο Ὀ6 αἰγὶ αϊοά ἰο ᾿Θυϑάθη. ΤῊ6 ὈοΟΪ ἴθ ν σὺν ἡδδίϊγ, Ὀὰΐ ὙΟΥΥ͂ ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΥ, ῥυἱα οα ἴῃ ἔπτο 
οοἴππηπα, ἀϊν  ἀοὰ ᾿μ[ο0 βορᾶγδῖθ νϑγβο8, ΤῊΘ ΔΡροσγυρμϑ)ὶ ὈΟΟΚΘ, τ δῖοι ἃτο ζυυηὰ ἰῃ δ 6 (ἀταυτί ἀκο 
οἀϊίοη, γα δι ἱοροῖμοῦ οὔ ἰοά, 

9. Ἧ Παλαια Διαθηκη, κατα τους ἹἙέδομηκοντα. ψοῖυ5 Τοβιαπιοηΐατι ἀτεθοῦπι, οχ 
γψογϑίοπθ ϑερύυδρίπία ἱπίεγργοίαπι, οὰπὶ 1 Ὀτῖ8 ΑΡοοσυρΐ8, Ἰαχία ἐχθανρίαν Κ διῖ- 
σαπαῦλ Βοιιϑ οἀϊΐιηι, οἱ ΑΠρ] οδηυπὶ οηηὶ Θχουϑαπι. 1,10 51:6, 1697. 8νο. 

Τίιο οἀϊτον» οὐ (18 ἐπι ρτοββιοὴ γοιὸ Δ΄. δ. Οτύν κε δηὰ Τῆο. Καισμρε. ὙΒοῦρ ἱπίδυϊογ ἰο πώ 
Τωπάοῃ δηὰ Αἰρδίογάδεμ θὰ] 0}83 ἱῃ ὈοδυΥ οὗ οχοουϊίοι, ἐξ 18 ὙΘΓΥ (ἌΓ Βα ΡοΥΪΟΣ ἰοὸ (ει ἴῃ μοΐμς 
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οἵ σογτοοΐηθϑθ, ΤΈΘ ἀλρὴ λμὴ τα οὗ Φομη Ετϊοκὶ 8 ῥτοῆχοα ἰοὸ ἱξ, σου δίῃ ἃ οτί ἶσα] ποίϊςα οὔ 
ῥγθοοῦίηρ δ ἰοη8 οὗἨ [86 δορίυκρίη Υ᾽ οὐβίοη, τ ΒΊΟΝ 18 βαϊά (0 δ6 ὙΟΤῪ δοσυτγαίθ. 

10. Ὑείυϑ Ταβίαπηοπίαπι ἀτοιπι, 6χ νογβίοπο ΣΧ Χ Τηϊογργοίαπι, 6χ πε ΐβο 
βηο Μ8. Οοάϊοο ΑἸοχαπάτγίπο δοσυγαιὸ ἀοβογρίυχηῃ, οὔ Ορ6 δ᾽ ἰογιαπη δχθπιρίασίαπι 80 
Ῥγίβοογαπι βου ρύοΓπι, ᾿ΓΕΘΒΟΥ [πὶ γΘΓῸ ἩΟΧΑρἑ ΑΓ] ΕἸ ἸΟπ͵8 ΟΥ̓  Ἔπδη85, οθπ ἀβίτιμι 
αἴιια Βαρρ]οίιπι, 8.14}}18 ΤΕ ἀϑίθυ βου οἵ ΟὈΘΙΟΓ ΠῚ 5] Π18, δ πητηᾶ ουγᾷ οαϊαϊι 
οῆπο8 ᾿ὑγποδίυδβ ΟΒΑΒΕ, 5.1... Ογχοηὶ,, 1707, 1709, 1719, 1720. 4 νο]3. 0]1ο, 
δη(ὶ ὃ νο]8. ϑνο. 
ΤῊ 15 δρἰοηἀϊὰ οἀϊώοη Ἔχ Ηἰ ἐδ {89 ἰοχὶ οὗἨ [Π6 οοἸοὈγαίθὰ Οοάοχ Αἰοχδπάγίηνβ, πον ἀοροδί(οα 

ἐπ {86 Βτιξϑια Μυδοῦπι, ΤΒουρὰ τ. ταῦθ ργοραγοὰ 1Π6 ψ 016 1ὉΓ [ἢ 6 ὈΓοβδ, γϑὲ Π6 οἡἱ]γ ᾿ἰνϑά 
ἴο ρα Ὁ] 8} {86 Οεἰδιίθυς, ἑοτταίηνς {86 ἢτϑὶ νοϊαπιο οὗἨὨ ἴπ6 00]10 οἀϊίοη, ἱπ 170. δηά {Π6 Του ἢ, 
σοηταϊηϊπα [86 πιρίγίςαὶ ὈοΟΚ8, ἢ 1709. ΤΏ βοοοπὰ σνοϊαπιο, σοπηρτί βίης [Π|6 Ὠἰδίοτσί 4] ὈοΟΚα, 
τ 88 με ἐλ; ΌΥ Ετδηςΐβ ἴ,βο, Μ.})., ἃ νὸγν οτηϊηθηὶ αγοοκ βοθοΐαγ, ἰη 1719; δηὰ ἴ[Π6 (μἱτὰ νο]πλο, 
ἱποϊαάϊηρ 1Π6 ῥτορμοιῖοαὶ θοο Κα, ὈῪ ὙΥ͂. ὙΥκαυ, 8.ὦ΄Τ.., ἴῃ 1720, ΤὨΪΒ ϑαϊτίου χῖνοβ ἃ ἔδἱτ γορτθ- 

, ϑρῃ αύίοη οὗ ἔπ6 ΑἸοχαπάγίδη Μδηυϑοσρὶ ὙΠΟ 10 γὰ8 ρμοτίδος ; θὰϊ ἩΠ6ΓΘ 1 νγαβ ἀοίοθο(ἑνο δπὰ 
ἡησογτοςῖ, {86 68. Βιρρ] δὰ δηὰ (μ6 οοττγοοϊθα στοδάϊηρϑ το ρσίνθη, ρδυ Υ ἔσο 16 Οοάοχ 
γαιίσδηιιβ, ἀπ ραΓΟΪΥ ἔγοπι {Π|6 ΟΟτΩΡ] υἱθηβίδη οαἰΐοη, ᾿Π 8 81} 4}16γ ομδγασίοσ (ἤδη {Π δὲ Θιρ]ογοὰ 
πη ἴμ6 τοχί, [Π6 οὐτοηθουδ ΘΟ ο8 Ὀδῖπρ ῥγιπἰθὰ ἴῃ ἴΠπ6 τηδγρίη. Οσταθθ δ ἀθδῖἢ οδυβοά ἴῃ 
ΒΟΙΓΟΘ5 οὗἩἨἁ Ἠΐδ δ] Πἀδ.Ι0η8 δηἃ ΒΡ ᾽ πη Θη 8 ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΠ8 ΟἸΘΑΤΙΥ ἱπάϊοαῖο ἃ. ΜδῺΥ ΓΠίπρα 
πᾶν δ ζαϊμογοά ἔγοπι (ἢ ῥγοϊοροιηθπα ἴο {πὸ ἀἰ αγοηῦ νο] απιθβ, ἐΒοῦρἢ {π6 ΘΧΊΓΘπΙΘ ῥγοϊ ἐχ ἐν 
δυ [π6 νυδηῖ οὔ ογ εἰς δὶ ΔΡΡγθῃθϑηβδίοῃ βῆονῃ, ἀδίγαοῦ τα ἢ ἔγοτη {μοῦ ναῖθ. Ὀγὶ Οσαθθ ἀοαίσηοά 
ἴο αν δα ἀϑὰ οορίουβ οῖθβ ἴ0 18 ψοσκ, Ὀυὺ τᾶ ῥγενοηϊθὰ ὈΥ̓͂ ἀθ68}} ἔγοῦτὴ Ἄοοτηροδίηρ; ἰΒοτη. 
Αἴδοῦ 186 [0110 Βῃθϑῖϑ σεσὸ βίγυοὶς οἵ, ἴΠ6 ραροβ ογο ἀϊντ θά, δηὰ οὐοῦ- σὰ ἰηΐο δὴ οοἴδΎο ἔοστη, 
ἴο ρῥγανθηΐ (86 ὈΟΟΚ ἔγοιῃ Ὀεΐηρς Ρἰγα 0 8}}γ ῥγη θα ἰῃ (ογιηδην. 

11. Ἡ Παλαια Διαθηκη κατα τους Εέδομηκοντα. Ὑοῖυβ Τοδίλῃμηοπίυτη οχ Ὑ οΥϑίοηΘ 
Βοριυδρίηἰα [πἰογργούαμπι δοσαπάσπῃι ΕἸἰΧοιρίασ Υ αἰἰοδηυπι Βομπεθ οἀϊίαπι, δοσΌΓΑ- 
{ἰδϑἰ πὸ ἀθῆυο ΤΡΕΘΚΟΙΗΠΕῚ ὯΏ8. Οὐπὶ ΒΟ 0]118 ο᾽υβάθῃ ΘΟ ΠἸΟὨἶ8, ναῦ ]Β Μαπυβοιῖρ- 
ἴογαπι Οοὐΐϊουπι ν᾽ εἰοταπιαὰς Εἰχοιηρίαγίαπι [ΘΟ οηΣ θυ.8, ΠΟ ΠΟ ἔγαρτηθης8 76 Γ- 
βΒοηυτῃ Ααιυ1155, ΘΥπιηδοῦὶ, ες ΤΒοοαοιοηΐ8. ϑυιηπ)ᾶ ουγᾷ οὐϊάϊ 1, Δ θογίΒ ΒΒ. 
ἘΕΤΑΠοαῦοτο, 1709. ἀ4ϊο. 

Αἢ οἰερζδηΐ δηὰ δοουσγαΐθ οἀϊίοη, τς ἢ} ἰβ ἀοβοσνυθάϊΐυ οϑίθοπηοὰ. ΤΠ6 ῥτγοΐδοο οὗἩ {86 οἀϊίογ, 
Ῥγοίδββοῦ Βοβ, ςοπίδῃϑ 8 Ἵγί [104] ἀἰθαυϊδὶιἰοη ου {μ6 ϑαρταδρίηϊ Υ ἐγϑίοῃ δηὰ 118 ὑἘ] 1 ἴῃ βδογοά 
οὐ εἰοΐδπι, ΛΟ ΠῈΣ Ὑἱ 8η δοοουηΐ οὗ {16 ρῥγϑοθαϊῃρ᾽ ὈΓΙΠΟΙΡΑ] θα 05. ΒοΒ᾽5 ἴδχί νγδβ γοργηἰοᾶ 
αἱ Απιδίογάδπι ἰῃ 1725, ἰὴ ἔτγο 8ζο. ψοΪ8. Ὁπᾶοῦ (6 οαἀϊίοτγαὶ σατο οὗ αν Μ|}}1. 1 οοητδίηδ 
νδγίουβ σοδαϊηρβ ἔγομ δοπιθ Μ583. δὲ 1ογάθη, τ ἰς ἢ, ΒΟΎΘΥΘΓ, Δ,Θ οὗὨ Ὠ0 χγοδῦ οὐ 108] νδ τι. 

12. Ἡ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους Εέδυμηκοντα. Μοῖίιυβ Τοβιῃηηθηΐαπλ 6Χχ Ὑ ΘΥΒΙΟΏ6 
δορίαυδριπία Ππἰογργοΐαηι, οἷαι δὰ βάοιῃ ΟοάϊοὶΒ ΜΆ. ΑἸοχαπάγηὶ βυσωσηο βία ϊο 
οἵ ἱπούθάιθ!}} αἰ οη 8 ΘΧΡΥδβϑαπ), οπμθηἀδίαμι οἵ βαρρίοίιπι ἃ 9οϑηηθ ΕἸποβαὶ 
αταρίο, 5:1... Νυπο γογῸ ΘΧθι ΑΓΒ Υ δἰϊσδηὶ δοσθαια ΜΆ. Οοἀά. 1, δος οηϊ- 
Ὀυ8 ΑΓ. Π6Ὸ ΠΟῸῚ ΟΥ̓ οἿ8. αἸ5θου δ] ΟΠ Ὀ8 1] δύγας πὶ ἰηδρη τα 6 Ἰοου ρ]εἰδίιπι, 
ΒΌΠΙΠηλ οὐγᾷ φαἸἀϊ οΔηη68 ΦΔ0οῦυ8 ΒΒΕΙΤΊΝΟΕΕυδ. Τίρσυτσὶ Ηοἰνοίίογαμι, 1730- 
1-2. 4 νοΐβ. 4ϊο. 
ΤΙ Ϊθ οὐϊίίοη ἰδ 8 οοἴτοεῖ σορτγίηϊ οὗ Ὦτ. σατο δ οἀὐϊίίοη, ἰο τὶς ὁτὸ δά ἀοά, αἱ {μ6 ἴοοΐ οὗἩ 186 

Ραζε, [πα νγίουϑ τοδάϊηρβ οἵ (Π6 Βοϊηδη ΟΣ Ὑ᾽ δίίοδη οἀϊζίοῃ, δηὰ οἵ ἰΠ ΓΘ τη δηυβοτὶ ρί5 ὈΘ]οηρίης 
ἴο ἴ86 ΠΙΌΤΑΓΥ οὗ ἴ0 Αςδάθιν δὲ Βαϑίθο. Τὴ Ὀοδυ οὗἁ [8 ΓΥΡΟΖΤΑΡΌΥ δπὰ ρδροσ, δῃὰ ἰἐ8 
ΟΠ Εἰς 8] ναὶπθ, σοπ αν ἴο τομᾶογ {Π18 οὐϊείοη ἈἰΣΉΪΥ οβίθοπιϑὰ ; ἰΐ 18 σΟομβθα ΠΥ Ὀοΐδ Βοδτοο δηὰ 
ἄεασ. ΜιίοδδοΙ δ ρσομοιῃοοδ ἰὺ ἰο Ὀ6 ἴδ6 Ὀθδὶ οἀϊίοῃ οἵ ἴΠ6 ϑορίμυλρίπι ονοῦ ῥγϊηΐοά, ἐμαὶ 15, υρ 
Ὧο Βὲδ Εἶπιθ. 

18. Ἧ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους 'Ἑδδομηκοντα. Μοῖυδβ Τοδίδτηοηϊιπὶ Ογοῦτη οχ 
Μεχβίομθ δαριυλρίηίδ πα νὴ οθευν ὑηἃ οὐπλ Γ1ΌΥ 5 ΑΡΟΟΓΥΡἨ 8, δοουπάυπη Ἐχ- 
οἰηρίαν Ν᾽ αἰοδηυπι Βοπλθ δαϊίαπι οἱ δ᾽ἰαιοῦθθ γϑοορηίαπι, αυοαὰ παπς ἄθπυο δὰ 
Ἧς ξύν κὰ α4πάθα06 οἀϊἰομ 68 τϑοθηϑῖ, οὐ Ῥούϊογεϑ αὐδϑάδιη ΟΟαϊοῖΒ ΑἸαχδηάσίπὶ οἱ 
Δ᾽ Ἰοτ τα Ἰδοῦ ΟΠ 65 νϑγδηίοβ δα͵]θοὶῦ Μ. ΟὨγιδιίδηυβ ξινβοοιῦθ. [ωρβίθ, 1780, ϑνο. 
1757, ϑνο. οἀϊῖ. βαουπάδ. 
Α προοῖ βδῃὰ οοπηπηοάϊοιι8 οἀϊοπ, ἐβουρἢ (ἢ 6 ΕΥΡ6 ἷἰ8 ταί ἴοο 81π}8}}1.. ΤΏΘ ΔΡΟΟΣΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚδ 

8Γ6 δὲ ἴ8μ6 οῃὰ οὗ ἐμ νοΪΠ16. 

14. 3 Παλαια Διαθηκη. εῖυβ Τεβίαπηοπίαπι οχ Ὑ᾽ δγβίομθ ϑοριυδρίπίβ 1πίθγ- 
Ῥτοΐπηι, δὰ ΕΧΘΙΙΡ]ΑΡ Ὗ αἰϊσδηαπι βοιμα οαἀΐύαπι 6χ ορ(ϊπι}8. οάϊοι 8 ἱπιρ ΓΈ βΒΌΏ,, 
Αςροββοσαηῦ 1ἶδγι ΑΡροογυρα,. ΗΠ], βυπιριϊθυβ ΟΥΡΒδποίσορμεϊ, 1769. 12η10. 
Απ οὐϊξίοη οὗὨἨ τιοσγὸ ργομλΐδο (μη δχοους!οη. Μδϑοδ ἀθπΟΌΠΟΩΒ ᾿ξ 8 ὙΘΓΥ ἱποοστθοῖ, απὰ βαΥ8 

(παῖ, ἰῃϑέοεδά οὗ Ὀοΐηρ ἴδκϑη ἔγομπι 86 Ὀοϑὲ σοάΐϊο68 (88 (λ|6 ΘαἸζογ Ργοΐθ8868), ΟΣ ϑάἀϊείσῃβ, ᾿Ὁ ἀρτθοϑ 
ψ18 (Π6 Γομάοῃ, Οδπιυτίκζο, δηὰ 1,εἰραίς οὐ 08. 

16. Ἑχοάϊ Ραγίΐου]α δἴσυβ 1μον ἴου8 ατοο. ἙαΙάϊ 6 οοᾶ. ΜΘ, ΒΕ οί Βρο 
ΟΟΙ]ΙΘρῚ ῬΔΌΜπὶ 1 ρβίθηβὶ8 ὅ οι. ΕἸ ὰ ΕἸβοπεβυβ. [1ωἱρδῖδ, 1767. 8νο. 

8.2 
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Ναυπιοτὶ οἱ Ῥαγείουϊα Πουϊοσοποιωῖ ατεαα..... 1ρβῖ5, 1768. ϑὅνο. 
ΤΊι696 ρογίΐομδ οὗ 0 ΓΧΧ, ἄσϑογνθ βρϑοΐδὶ πιθηξίοη δ Ὀοίηρ ἰδκϑὴ ἀΐγοςῖν ἤγοπι Ἃ 8{8.1 

16. Δανιηλ κατα τους ᾿Βέδομηκοντα εκ των Τετραπλων Ὠριγενους. Ἰδηϊοῖ δοουπάεα 
ϑερίυδρίηϊα εχ ΤοίΓΑρ] 18 Οτῖροηΐδ ππο Ὀσϊπιαπι δα ὰ8 [8 ϑἰπιοηα ἀ6 δα θιβυ βιδ) 
6 βιησυίαγι Ομ ἰβαηο Οὐαῖο6 Δηποσαπι ΒΡ ᾿θθσο. οι, 1772. ἘΕὉ]ϊο. 

Ἐὸγ ἃ 1} δοοουηὶ οὗἉ (μὲϑ ϑρ᾽Θηἀϊὰ νγοσκ, δοὸ Β10]. ϑυδλϑοχ. ὑρ. 281---288., δηὰ Μδοομβ 5 Βερδ2ο- 
1Πθο4 ὅδογα, ρδγί ἰϊ, νο]. ἰΐ. ρῃ. 820---822. 
ΤΏ ἰοχὶ οὗὨ (8 οἀϊξίοη οὗὨ ἔμο Βοοῖκ οὗ Ὁ δῃΐ6] νγβ τοργίηἰθὰ δὶ Οο(ϊηροπ ἰη 1778; ατμᾶ 

ἀραῖῃ δ Οἱ γοοιῦ ἰῃ 1776, ὉῪ Ο. βοσδασ; Ὀαΐ [6 Ὀοϑὺ οἀὐϊτίοι ἰ8 {πὶ Ὑἰ ἡοἴεα, οὗ τσ. Η. Α. 
ἈΠ, [οἰ ρσίρ, ἰῃ 1844, ἔοσ πο [6 ΜΆ. νδλ διζαὶῃ σοηδα θὰ, Μοεί οὗ [μεδ6 γζοργίπιίδ ὅσ σὰ 

φοῖίδνο. 

17. γεῖυβ Τοβίδιπθηίαπη ατουμη, οὑπὶ Ὑγ] 8 [οοὐϊοηΐθυ8, οἀϊάϊε ἘΕοθογίτ 
ουμεβ, Ὠ.})., θοοδηυ8 ἢ Ἰη Ομ Θμβ8. Τοπι. 1. Οχοηῖ, 6 Τγρορσταρᾶθο (Ϊ84- 
Τοπαοηΐδηο. 1798. ΕἾὟΪ]ο. 

νοίυβ Τοβίδιχθηΐαπι, ἀτεβοῦῃ), οὑπὶ ψνΑΡΠ8 [,οοϊοηυ8. Ἐἀλοποὰ ἃ Ἐλοδοτίο 
Ἠοΐμιοβ, 5..ΤΡ. ἱμπομοαίδπι οοπίϊηυαν!ς “260 υ8 ΡΑΒΒοκ8, 5: 1.Β. Το. 1].---. 
Οχοηῖ!, 6 Τρορσγαρμθο ΟἸαγοηἀοπίδπο. 1818-27. Ἐοϊΐο. 

Το {Π6 ΕΠπἱνογθί ιν οὗ Οχίογά Ὀοϊοηρα {πὸ ΒΟΠΟῸΓ οὗ ρίνίπρ ἰο (86 Ρθ])1]ς [18 Ὑδ ΘΔ Ό]6 διὰ 
ΒρΙομἰὰ εἀἰοη οὗἨ [86 ϑερίπδριηὶ γογβίοη. ἴα τὴ6 τοῶγ 1788, (86 ἤδν. τ. Ηοἴπιοβ, ἴλθδη οὗ 

ποι οβίοῦ, οἰγου αὐθα ργοροβα β [07 “ο] τη ρ, 8}} [86 ΔἾ58. οὗἩ [ηδὲ γογϑίοη Κηονγῃ ἴο ὃ6 εχῖδηΐϊ. 
ΤΊιο86 Ὀοΐηρ' ΠθΘΓΑΙ Υ δυρρογίοα Ὀγ Ραῦ]ὶς δπὰ ρτί ναὶ ραΐγομϑ, τ. Η. ρυνὶ δῃ δὰ πη )Α] δεσοῦπί 
οἵ Ϊ8 ςο]] Αἰ ου δ, νν δἰ ςἢ διηοπηϊοά ἴο εἰχύθοῃ ἰὴ πυμ ΌοΓ, ἃΡ ἴο 186 εἰπια οἵ ὶβθ ἄθεθϑθδθ. [1 1199 
ἢ ρυὈ] 8 θι, ἰπ (Ο]1ο, ἔνγο [μα ΐη Θρ 81168 ἴο 16 Βίϑιορ οἵ υσγβαπι, οοπίδἰπίηρ Βρθεϊπηεηϑ οὐ 85 
Ῥγοροβϑιὶ πνουὶς ; δπὰ ἴῃ 1798 ρροδγοά [πὸ ὅτϑί ραγὶ οἵ νοὶ. ἰ. οσοηϊδίηίης {πὸ ὈοοΟΚ οὗ σφ οβιος 
Ραγὶ ἰΐ, οοτηρυίδιηςς Εχοάσβ δηὰ ον ἰσυδ, 88 ρυ δηθὰ ἰῃ 1801; δπὰ ἴΠ6 ὈοοΪκ οὗ Ναπιδεῖ 
Διὶ δι ογομοΥ, νοι οοτηρ] οί (886 τοὶ νοϊαπηο, ἰπ 1804, ΤΏ ἀδίο οὗ 1798, ᾿μοτγείοσγε, ἱπ 
186 {16 -ρᾶχθ οὗὨ {16 ὅτϑί γοϊαιηθ, 18 ποΐ βέγίςεγ οοττγεοῖ. Α ζΘΠΟΓΑΙ ρτγοίδοο ἴο 118 νοϊαπιο, ἰΩ 
ἴοῸΓ σμαρίεγβ, ἀἰδοιβ868 (ἢ ἰϑίοτγν οὗ {86 Κοινή, ΟΥ οΘοπηπιοι ἰοχὶ οὗ [6 δερίυδκίηϊ Υ ἐγείοε, δά 
ἰΐα. νδυίυι 8 ΠΟΓΤΘΟΙΟἢ 8; ἀρδοσῖθ68 ἴπ0 ΜΆ8. σοπϑβιι θά τόν 118 οδαἀϊτἰο (οἰονοη οὗ τὶς ὑσετὸ 
τε τἴθη ἴῃ πποΐα] ἰοϊίογθ, πὰ πὑρινγαγάβ οὐ οπθ Ὠυπάγοα ἱπ 5π|8}} [οἰ ἴ6Γ8); δηὰ γίνε δῇ δοοουπὶ 
οΥ̓͂ {Π|6 ῥγηϊοὰ οι οπβ οἵ (80 ΧΧ, ΟΥ̓ 106 Εδίμοιβ, δὰ οὐμοῦ ατγθοκ τεϊϊογ αποῖϊθὰ ἴῃ 189 
γαγίουβ γοϑΐημβ, δπὰ οἵ {16 βονθγαὶ δποίθηΐ ψογβίοηβ, ΥἱΖ. [π6 ΟἹ 10λ}[ς οὐ Απῖο- ΗἸεγοηντηΐδη 
[μαἰΐη, 186 ΜεοιρὨ  ἰς, Ἡμου δὶς, ϑγτίας (πηδάθ ἔγοτῃ {π6 τρὶς ἰοχἢ), Αταθὶς, ϑοϊανοηὶς, Αὐτηθεΐδε, 
δικὶ (μ6 ἀἀεογχίδπ γογβίομδ, ἤθη οΘ νυ οῦ8 γοδάϊηρ ἰῃ ἴ86 Ῥεπίδίθαςβ δυο ὕδθη οχιγδεϊο. 
ἘδΔΟΝ οὗὨ [0 ἤνο ὈΟΟΚΒ οὗ Μοθ68 ἰδ πγηϊβῃμοὰ τὴ ἢ ἃ ϑῃοσὶ ργοῖδοθ δηᾶ δ δρροπέϊχ ; δηὰ δὲ ἴδε 
οι οὗ {π6 νοϊ απ δγα αδἴθνθῃ ρᾶροϑ οὗ αὐάεπάα εἰ επιεπάαπάα. ὍὯτ. Ἠοΐπλο8 αἶδὸ μι} ϑῃθὰ {8 
θοΟΚ οὗ δπηΐεὶ, ἰῃὰ 1806, δοοογάλις ἴο ἴπ6 ἰοχὶ οὗἨ ΤὨθοάοιίοη δηὰ ἰδ 6 ϑερίυδρίπι, ἴῃ ἴΠ6 δ8:ὴ6 
ΤΙΔΠΏΘΥ 88 ἴῃ6 Ῥεοηϊδίθις, ἃ ΤΟ το πί ἢ Ὀσίογο πἰβ ἀοαί. ΤΠ ἰαχέ ἰ5 ὑγίἰθά οἡ 8 εἴτοην δπὰ 
ὈδΑα 1] ἴγ μα, αἴϊοῦ {86 δίχίϊηθ οὐ Βοπιδη οἀϊίίοη οἵ 1687; δῃὰ [16 ἀονίδιίοηβ ἕγοια ᾿ξ, Ὑ κἢ 
ἂγὸ Οὔβογνβο πῃ 4116 Οοταηρ! αὐοηδίδη ἀπὰ Αἰάΐηο οἀϊξίομβ, δῃὰ ἴῃ {πδὶ οὗ Ὠγ. ταῦθ, ἀγὸ οου- 
Βἴδῃ ΠΥ ποῖοά. ΕῸΓ {μ|8 οἰ το ἡγοσο οο δἰ θά (πγοο υυμάγοὰ δηὰ οἰονθη πιαπυβογὶ ρῖβ, [Π6 νου 
Ἰοςίίουβ οἵ ν Ὡς ἢ ἀγα ὀχ Ὠἰ υἱυθα δὲ {Π6 ἴοοί οὗὨἩ [6 ρᾶζθ. οπ ὕγ. Ηοϊπιοϑ᾿Β ἀθαίῃ, ἰῃ 1806, οἴες 
8. συῃδίάεγα ο Ὀπαΐ μηδνοϊ δ]6 ἀοῖαγ, {86 ρυὈ]!] Δ οη οὗ [πὶ8 ἱπηρογίδηϊ τοῦ νγ88 γεδιιπχϑὶ ὉΥ͂ 
86 [ἐον. . Ῥαγβοηβ, Α.λῖῆ. (αδογνγαγάβ Β.).); ὑπ ὸσ τ ἢο86 δἰ τογδὶ στο ἴπ 6 δθοοῃὰ νοϊαπν τὰς 
οομηρίεῖοι! ἰπ 1818, 10 ΠΟΙ ρΥΐ868 81} {π6 Ὠἰβίοτγϊ 81 ὉοΟΚα ἔγοπι Φοβθιυδ ἴο (8 δεοοπὰ Ὀοοκχ αἵ 
ΟἸιγοι ο 68 ἐπο! αδίνοιυ ; [Π6 βονθγαὶ ζαϑείς! οὗ τν ὩΪο ἢ Το γα ρα Ὀ]δῃοά ἴῃ {πὸ [ΟἸ]οννῖης οΓάοΣσ, νΥἱζ. 
Φοβῆυε ἰῃ 1810; Φυάροι διὰ Ευτ ἴῃ 1812; 1 Κίηρϑ 'π 1818; δῃηὰ {16 να γοπηδί πη ὈοΟΚΔ 8 
1}6 ἔουΓ βι:ο ΘΟ Πρ; γθαγα, {πΠ6 ψ 8 ο]6 Ὀοΐηςς ρυηἰθα ΟΥ̓͂Σ ἰῃ (δ6 οαΥν ρατὶ οὗ 1818. Το {ἐμϊτὰ ἀπά 
ἵουγιῖ νο  ατη68, ευπίαἰπἰπρ {π6 ὈοοΚ οἵ Φοῦ ἰο ἔῃ ρῥγορμοὶ Ψογειηίδι ἱποϊ αϑῖνο, τ σὰ ρυδὶδδοὰ 
Ὀθίνθθη {110 ὙΘΆΓΒ 1819--- 1825 ; δια {π6 τοπιδϊπίηρ (ογ ἢ} νοϊαπηο, ἢ ἢ σοηὐδίηβ 186 Ἢ τ 
ΟΥΥΡ4] ὈΟΟΪκ8, ὑθίννοθη ἴΠ6 γοδῖβ 182ὅ βηὰ 1827. ΤὨΘ ρ]δη ἰδαϊὰ ἀοόνγτὶ ὃν Ὦτ. ΗοἾ πιὸ8 τὸ 88 ἰοἱ- 
Ἰονοὰ Ὀγ δἷβ Ἰθϑασηθαὰ βασοθββοσ, νυ ῆοβο σορ ϊπυδίίοη ἰδ ἀχοςαϊοα ἰῃ [ἢ 6 ΒΆΠη6 δρ᾽ ὁπ Ἰά δπὰ δοζῦ- 
ΤΑῖδ ἸΠΆΠΉΘΓ 88 ἴΠ6 Ῥοηϊδίους ἢ, Τμα τοδάογ ὙΠ πὰ ἃ ςορίουβ δηὰ νϑΎῪ ἱπιδγοβίϊπρ' οὐ αας οα 
[86 γεί νοϊαπη οὗ (Π}8 πιδρηϊἔσοπέ πηάδογιαικίπο ἴῃ [πΠ6 Εοϊοοιὶς Ἐονίον, νοὶ. 1... Ῥδτὶ ᾿. Ρῃ. 85-90. 
214-221. 267--274. 837.-848,; δῃὰ οὗὨ (116 ἐπραύςν νοϊυμηθ ἱπ ἴδὸ ΟἸδβαίοδὶ Φουγηα!, τοὶ, ἱχ. ὑρ, 
475-479. Δῃα νοΐ. χῖχ, 807.-372. 

ἼΠΘΙΘ ΔΓ ΠΊΔΗΥ͂ ΡΓδοίίς δὶ Εἰ γάποθα 88 ἰοὸ ἴΠ6 δΔἀνβηίδροουβ 086 ΟΥὗἨἨἽ [5 οαϊκίοη. ΤΠ δαυϊδοεῖ- 
(168 ΔΓΘ ποὶ οἰθαυὶν Θχργοδϑϑά, δῃὰ ὀνθὴ ἴμ6 ΑἸαχδπάγίδη ΜΆ. 18 σοι πο αυοίθι ΟὨΪΥ διμοηροὶ 
ἴδο ρηγέκέεα οαὐϊξίοπε. 

18, Ῥβαϊογίαπι ἀτοαα ὃ Οοάϊοα ΜΆ. ΑἸοχαπάσίηο, αι ψομάϊπὶ ἰῃ ΒΙ ] οι Βοολ 
Δήυβει Βυιαπηϊοὶ δββοσναίυν, Τγρὶ8 δά Θ᾽ μι Πἰταἀΐπαπι ᾿ρϑὲιι5 ΟΟα ς 8 ἐμὲ τὰς 
βάο] τοῦ ἀοβοτρίαῃ, Οὐυτᾶἃ οὐ ἰαθογ Ηδαγιοὶ Ηρογνοῖὶ ΒΆΒΕΒ, Α. Μ. υδεὶ 
Βειδμηϊοὶ ΒΙΘΙ Ομ ϑολγὶ. Ιυπάϊηϊ, 1812. Δ οΪ ᾿ο. 

19. γεῖυβ “Γεαβιαιηθηΐαπι ατουπὶ ἃ (οὐϊοα ΜΆ. ΑἸοχαπάγπο, χυϊ Ἰμοπήϊηϊ ἴῃ 
ΒΙΠούΠοοα Μυδβοὶ Βυιαπηϊςὶ δβϑογνδίαγ, ΤΥρὶβ δὰ δ: πη αἀϊη θα) ᾿ρϑίυβ Οὐαϊεἰ8 
δον ρίαγε δά 6] 6 ἀσβοτὶρίαα, Ουγᾶ οὐ [αῦογα Ηρησιοὶ Ηογνυοῖ Βαβεα, Α.ΔΙ. 
Ι,οπάϊηϊ, 1816--28. 4 νο]8. ζ0]10. 

Εογ δὴ δοοουηὶ οὗ [Π680 ἔτγο μι] δι οη}5, 860 ἐν δὰ 079-80. Νοκ. 2. δηὰ 8. σεργὰ, ἰῃ [ἢ 6 δοοοι δὶ 
οἵ ἔλο- 8. π}}16 Θ 1008 οὐὗἁἨ πιδηυδοσὶ ρί οὗ (η9 Νονν Τ᾿ εϑιδιηθοϊ δηὰ οἵ (0 ϑοριμλρίης Υ ἀχαίοῦ, 
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40. γεῖυβ Ἰροδίδηηοηΐαη) ατθοῦπιὶ εχ Ὑασγθίουθ ΠΧΧ βεουπάυπι ΕἸΧΟΠΙΡΪΔΓ 
αικοδηυαι Εοσμς οαϊαπι. Αοοοαάυηϊ νασῖβ 1, θοϊοπα8 6 Οοάΐοα ΑἸοχαπάγίηο 66 -ὸ 
που [πιγοἀυοῖο . Β. σδγρζονῖ. Οχοηϊ, 6 ΤὙΎΡΟστΑρμοο ΟἸασοπάοηϊδηο. 1817. 
6 νοΐβ. ϑνο. 

ΑὮ δοουγαίθ δηῃὰ δοδη Ὦ}γ τ πιο οἀϊίίοιι : (ΠΟΓΘ δΓθ οορίϑδ οἢ ᾿δῦχζθ Ῥᾶρεσ. ΤῈ ἱπίτοάπο- 
ζίομ 15 οχ γδοϊοά ἔγοπι (Π6 βοοοπα δηὰ ἰμἰγὰ σμαρίογβ οὔ Οδγρζονβ Οτιἰοα ὅδογα, Ραγὶ 11]. 

21. γείυδ Τεβίαπιθηΐαπι 6χ Ὑ ὀγβίομθ ϑϑρίιδρίηϊδ [πίογργοίαμι }υχῖδ ΕΧΕΠΙΡΙΑΣ 
Ψαιϊοδηυη, ὁχ Βαϊζίοπα Ηοἰπιοδὶὶ οἱ δι θοσὰ Βοθ. ],οπάϊωηϊ, πῃ ΖΕ αἰ υ5 Ὗ α]- 
ῬΙΆη19. 1819. 8νο. 

ΤῊΪΒ 6] ΚΑ ΠΕΥ οχοσαίοα ψοϊαπηθ 18 ΨΟΓΥ οογγοοίίψ Ῥγηἰοᾶ, δῦ (0 οἀϊ(ίοηβ οὗ ΗοΪπιο8 δπὰ 
Βοβ, δηὰ (ἢ οἢ σδπποῖ Ὀμὲ τοοοιπητηθηᾷ ἱξ ἰο δίυἀοηδ ἴῃ ργοΐδγοηοθ ἴο ἢ ἱποοσγθοῖ Οδπι τ] 
δ Απιβϑίογάδπι γοργίηἷϑ οὗ [86 δϊέοδη [6 Χ0) 18 ᾿ΓΙοΘ 18 80 ΓΘΔΒΟΏΔΌΪΘ 88 ἴο ῥΐδοθ ἰΐ υεὶτΐῃ ἐἰ16 
ΤΌΔΟΝ οὗὨ αἰπηοδί ΘΥ̓ΟΓΥ 0Π6. 

[22. Ἢ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους 'Εἔδομηκοντα. Ἰὰ οδὲ οί Τοβίβσηθηΐιπη 86- 
οὐπάμαι ἘΈΡΓΉΒΕΒΕΣ ΒΟΠΙΟΓ πὶ ἱπιουρτοίδυ θ πὶ ̓ πχῖα Ἔχ αι ρ]δν Ν' αἰϊσαηυπι ; κα - 
ὁ πβευ τεὰ ἰὠοηα ασδθίαμθθ νασὶθ Ἰθοϊζοηθβ. [Ι͂οηπάοῃ (Βαρβϑίθυθ). [ΝῸ ἀμῖις.] 

ΟΡ. ὅνο. 
ΤΙινΐα ἂρ ἂν πῆ, τς ἢ 848 Ὀθ6η οἴἴθη ἀὐ Αἰ γινα ἴτοτ ἴδ 6 ἀπ ὦ Ῥἰαἴοι, ἰβ αῖϑο ἃ μαγί οἵ 

116 Ῥοϊγρίοις Β[01]6 (Νο. θ. 'ῃ βοεϊίοη ὅ.). [ὲ 8 ϑοραγδίϑιν τηϑῃςοπθὰ μογὸ 85 Ὀσίηρ ὃν ἴδγ {110 
Τηοϑὲ ΡογΔΌ]6 ἴοστῃ ἱπ τὶς ἢ ὑπ Ὑ διίΐοδῃ ἰοχί 18 οοξωϊ πδΌΪθ: (86 ταχίουϑ τοδαϊῃρ ρῥυγεῆ χὰ δγὰ 
Δ]Πο86 οὗ {πΠ6 ΑἸοχαηάγίδη ἰοχὶ δ8 ρυὈ] ϑμ δὰ Ὁγ ταῦθ; ὑμδὺ ἰδ, (86 γοδι ϊηρ οὔ 6 ΑἸοχδπάνίδη 
Μϑ8. εοτγτοοίοα ἴῃ ϑοπηθ ρίαςθβ ΌὈΥ͂ (δαί οαὐϊΐζον, ἑο μον πὶ [λ6 ΘῸρΡΡ]Θπιδη 8 νυ ϊοῦ Ὠ ἰτοἀυςοα 
τοι οἴμοῦ δοῦσοθβ. ὅ66 Νο. 10. δῦονο. 

28 Ἢ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους 'Βέδομηκοντα. Μοῖυβ Τοβίαπιοπίι πὶ Οχ Ὗ ΘΥβίοΠΘ 
1 ΧῸΧ Τηϊεγργοίυμ, ᾿υχία Θχο ραν Υ δσδηυ, 6χ οἀϊτίοπα Ἠο]ι 6511} οὐ 1ψαπιθογιὶ 
Βοβ. ΟἸαβριιθ, 1822. 8. ἰοπιὶϑ ἰ2πιο. ἘΣ τΐο πονα, ΟἸαβσιιεθ οὖ [μοπαϊμὶ, 189]. 
Φ ᾿τοτηἷβ 18π|0. 

ὙΤΠοδ6 ὙΟΓΥῪ ποδὲἷΪν ρυίπίοα δ Εἰ 0}}8 δγθ 8150 ἑουτηϑά δος ἴΠπο86 οὐ Ηοἰπηθβ δη 4 Βοβ: [ΠΟΥ ΓΘ 
Θχεουϊοὰ δὲ ἴΠ0 νοῦν ργο85 οὗ ΟἸἰδβζον. Τὸ (δα οὐϊτίοη οὗἩ 1881 15 ργεβᾶχοὶ (0 Ἰεδγηδ 
Ῥτοίδοθ οὗ Βρ. Ροδγζβδοι, τς ἰ8 οορὶοα ἔγομπι [186 Οδιθτί ρα οἀὐϊιίοη οὗ 1658. 

24, Ἢ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους ᾿Εξδομήκοντα : βοὺ γοῖι8 ᾿Γοβϑίδιμοηΐα Οὐτεθσα, 
λυχῖα ϑοριυαρίηία Τηὐογργοίαβ ὁχ δυοσίονγι ἴα ϑιχ Υ, ΕΔΙ ΘΙ 8, Ἰυχῖα ἘΧΘΠρΙαν 
Οντῖρίπαϊο Υ διϊοδηὰπὶ Βοιαεθ δα! τη αὐοδὰ ἰοχίυπι δοσιγαι βϑἰ πιὸ οἱ δὰ δηλυσβίιη 
Τοοιϑαπι, συγᾷ οὐ διυἀϊο 1, ἀπά] ΑΝ 1088. 1,105, 18:24. 8γνο. 

ΤὮ]5 οὐ οη 18 βίογοοί υ ροα, δῃὰ ἰ8 ΥΟΣΥ ΠΟΘΟΪΥ οχϑουϊθά, ΤΏΘΙΓΘ ΔΙῸ ἕορΐθδ οἡ [δὶς Κ ΡΑΡΟΥ, 
φί ἰςο ἢ ΔΥῸ δὴ ΟΓΩΔΙηΘΩΐ (0 ΔΩΥ͂ ἸἰΌΓΔΙΥ. 

25. Ἢ Παλαια Δαιθηκὴ κατα τους Ἑδδομηκοντα. οῖυβ Τοβίδιηοπίυπι ΟτοιΣ 
λυχία ϑερίυδρίηία ΤΙηϊεγρτγοίθδ, ἐσ διοίοσ δ 5ῖχο αϊπι! Ῥοπιιβοῖβ Μαχίπιὶ 
δἀϊίαμι, ᾿υχία ΘΧΘΙΡΪΔΓ ΟΥ̓Κ 41]6 Μ αὐϊοδηαῃ : πὸ ἄσθηυο τοοορηϊ πηι, δοουγα- 
εἰ581Π16 ΟΧΡΓΟβϑυση, 86. ΠοΟσηλαπὶ γ᾽ υἱρδίϑ νοΥδι ο}}8 ἀἰδυϊοίπ), οαπὶ μαιῖπα ΤΎ8η8- 
Ἰαϊοηθ, Αἰ δ νουβί Ομ! Ό.8, οὐ ΟΠ] 6 π|18 ΟΧ 8118 πλδη ΒΟΥ Ρ Ἶ8, ουγᾶ οὐ δι ἀΐο 
1“. Ν. δάσεμκ. Ῥαυ 3118, 1839, 2 ὑοσηΐβ. [Ππηρουὶαὶ ϑ8νο. 

Α Ὀοδυι τ γ ῥγϊη θὰ οὐ ἴοι ἔτοπι {μ6 ρῥσθδδ οὗ Μοβογβ. Εἰττηίη Ὠϊἀοί. ΤὨθ΄ οἀΐίογ, (Π6 αυῦό 
ακοῖ, Βα ῥργοἀυςσοὰ δῃ οδαἀϊ(ίου οὗ [Π86 δορίυαρίηϊ ψογηΐοπ, ἀσγαη θὰ ἀροῦ (86 ζὉ]]ονηρ υ]δη ; 
ὙΖ. 1, ΤΊ Οτοοῖκ ἰοχί οΥ̓͂ ἴΠ6 Βχι(ϊηθ ΠἜΡΗΝ: Ρυ Ἰ 8ηοαὰ δὲ Βοπια ἱἰπ 1680, ὙΠὶςὮ Ῥγοίοβαρβ [0 
ΟΧ ΪΌΪ {πὸ ἵοχὶ οὔ 116 Υ᾽ διίοδη τῃδηυβοσὶρὶ, ἰδ τί πιὰ υε ἢ βογα ρα] οῦ8 ΔΟσΌΓΔΟΥ, ὑΣ Ροστδρ ]οΑ] 
ΦΙΊΤΟΥΒ, οὗ σοῦγϑο, Ὀσίηρ ςοττοοϊθα. Τὸ (Πὶβ ἴοχέ 15 δά ἀθρὰ α Ἰἰΐοσγαὶ 1,6 (1 σογβίου : --- 3. 19 
ΟὨ ΔΒ} ἴῃ [9 δ χίπο Κα  οΠ ἀΥὸ δαρρ! θα δὶ {86 (οοί οἵ 9 ρα33 65 οῦθ {μὸν οοςυ, ἔγοπι ἢ 9 
ΑἸοχδηάγίδη πιδηπβοχίρὲ ἰη {πὸ Βγἰβἢ Μύυδβουπι, νι δ ἢ ΝΣ ἕν Φαχεῦ βἰδίθβ) π48 δε (οἰ δίοα 
νογθαιπι (Πτουρδουΐ ἴον 115 ἐνερας :-Φ- 8. Βοίἢ Π6 ατοοῖ ἰοχί διὰ 1, (πη νογβίοη ἅγὸ ἀϊν ἰδ 
ἐπῖο νϑγϑϑϑ, δοοογάϊπρ ἴο 1π6 [,δίτη νυ ϊρδία; Ὀσὶ {π6 ἱπνεγβίοηβ, ὙΠ ]σ ἢ ἀγα οὗ ἐγοαυθηῖϊ οοουγ- 
ΓοποΘ ἴῃ [86 Ὑ᾽ ιΐσδη τηδηυδογρί, δῦ ποθ ὉΥ {Π6 Ἰοΐίεγ οὐὗὁἩ [89 δ᾽ ρῃδαδοῖ. ϑο δ δροογυρ!αὶ 
ὈΟΟΚΒ, 88 Το ΓΟ Γοθοϊοα ὈΥ̓͂ 1πΠ6 Δδϑοπιὺν οὐ Εουλίβ ἀὐνη68 οοηνοποά δὲ Τυϑηῖϊ ἰη {16 δἰχίθο ἢ 
σοηίαγν, τὸ ῥγϊηϑα δ {(Π6 οηὰ οὗὨ {Π6 γο] 8 : --- 4. ΑΔ .δο οὐϊζοτ σοηϊοπιρ δίοα {Π6 ρα] δ. 0 
οἵ 1Π6 ΟἸἹὰ Τεϑίαπιοηΐ, δοοογόϊπρ ἴο 1.6 ογάοσ ἰῃ Ἡῖσδ 1 ΑΡΡΘΑΥΒ ἴῃ {86 [αὐ υϊμαῖο, ἢ6 1118 
ΒΌΡΡΙοὰ ἔσοπὶ 6 Ηδῦτγαν τοχὶ (8.16 Γ 1Π|6 ΤΑΔΠΠΟΓ δἀορίοα ἴῃ ὑτίροη ἩδχΧαρ δ) 4}} [86 ραδϑῆρο8 
ὙΠΟ γὸ ϑηϊηρ, δηὰ νου ὰ {ΠῸὸ {ΔΊ ΠΟΓΒ δη ἃ οἰοΓ δηοίθης ΘΟ δ δϑιῖο] νυ Υ ΟΥ8. δίΐοδβι ἴὸ ὑθ 
ὙΠ, ἰὼ (86 σοιηπιυη ϑεαρίυαρσίπίιὶ Υ γῖοπ. “686 ΒΡ] ΘΠ ΘὨ ΔΙῪ ρδδβαρε8 (ἸΠΙΘΒ ΔΓΘ 
᾿ὐμρᾶν αἱ (πὸ ἴοοί οὗἩ (Π6 ραρο, δπὰ ἀϊντἀθα ἰηΐο γ γβο5 τῇ ἃ [,Δ0}} ὑγϑη δα τ 00.,}) ἀγὸ οχίγαςϊοα 
τοηὶ {86 Ποπιδη β6ῃοϊΐα, ἔγοῖη [6 ΟΟἸμρ] υἱοη δίῃ δηὰ ΑἸάΐϊμο οὐϊοπδ, ἔγοπι ἴῃ 6 ἔγασιπθηῖδ οἵ 
[8ς Οτεοῖὶς νϑυβίο 8 οὔὗἩ Ααα!]α, νυ πηπηδοῦυ8, αηὰ ΤὨοοάοιίομ, δηα ἔτοπὶ παπθτοιιβ ΟἿ ΘΓ ρι0} 8] 164 
δηὰ ἈΠρῈὈ] 6 ῃ θα πηδηυϑοσ ρί8, ΠΟ δγὰ ργοβογνοὰ ἴῃ ἴΠ|6 τουδὶ ΠΌΓΑν δὲ ῬαγΒ: 1Π6 ν δὶ οἱ 
Βυςοῇ Βαρρ]θπηοη 8 νου]ὰ ἤαγο ἀοροηάθδα οα {Π6 ακίλογίίἑεα ἢ. ὙὨ1οἷ (ΠΟΥ ΔΥῸ ὑ88θα ; δῃὰ ἔδυ 
ἦι ἰ8 ἃ τοδὶ ἀοίοεϊ ον ἰπθπὶ ποῦ Ὀ6 Βροοϊβοά [Πγουρποῦί. 

20. Φεζοπιῖίαδ Ὑαΐοα, ὃ γογβίοῃθ Ζυϊδαοτιυῦλ ΑἸΟχδηάγιηοσαμι δὸ σοὶ ᾳυογυιῃ 
δι. ὃ 



Ἰ26 ἙἘποΙιλ Τταροϊαξίοης Ὁ ἐδε δερέιασίπὲ ΚεγεῖοΝ. 

Τηϊεγργοίυτι ατβοοσζαμι οιποηἀδίυδβ, ποίϊδαθα ΟΥ̓ οἷβ ΣΠ]υδίταίυβ ἃ ἃ ἴ,.. ὅθ οι 
1 ρδῖα, 1794-1828, 2. γο]β. ϑγνο. 
Α οοπίϊπαυαίίοη οὗὮἨ ἔπΠ6 ἄγεὶ νοϊσπιο οὗ ἰπόδο {Πα ϑγαϊοπ5 οὗ Φοζοσαΐϊδῇ ἰ8 σίγει ἱπ Ῥοε 5 διὰ 

Ἑυρογ 8 ϑυ] Ποῦ Οοπιπιοθηϊδ οπαπι ΤΘΟΪορίσασαη!. ΤΆαθ0 ΔΙῸ 6Θῃ]Δ δηὰ Τοιρ] ς δα ἴῃ 
18 πρρῦθα γοίϊμηθ, Ἡ ΘΟ τγὰ8 ΡυὈ]δμοά ἴῃ 1828, αἴτος [λ16 δυϊμοσβ ὉΥ δῖα δοῦ, Ε΄. Α. Ὗν. 
ῬΟΒΏ, 

[27. Ἢ ΠΑΛΑΙᾺ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ἙΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ. ἐκ τοῦ ἐν Μόσχᾳ, 
ἀδείᾳ τῆς ἱερᾶς διοικούσης Συνόδου πασῶν τῶν 'ῬΡωσσιῶν, ἐκτυπωθέντος ἀρχαίου ᾿Αλεξαν- 
δρινοῦ Κώδηκος, μετατυπωθεῖσα, ΕΥΔΟΚΙΑ ΜῈΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙ͂ΑΛ ΤΗΣ ἹΕΡΑ͂Σ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤῊΣ ἝΛΛΑΔΟΣ, ΔΑΠΑΝῊΗ ΔΕ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΓΑΙΑ, 

ἙΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡῸΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ἵνα δωρεὰν 

τοῖς ἐκ ἱεροῦ Κλήρου διανέμηται. ΑἸ ΘΗηΒ, 1848, 1846, 1849, 1860. 8νο. 4 τοἶκ. 
ὙΠ Οτοοῖκ {{π|6 οὗ [18 οἀϊεἴοη ἀοϑοσί 65 118 Ὠἰδέοτυ δηὰ οὐ)οςῖ : ἱξ 15 γγ0 }} δηὰ Ἂἰθασῖγ ῥγηεεα, 

διὰ ΨΟΓΥ σοΟὨγθηΐεπί [ῸΣ τοδϊηρ. ὙΤμ6 ἐουγ ἢ νοϊαπηθ σοπίδὶηϑ [1.6 ΔροσγνρΠαὶ ἩΒΊΞΒ 
πο Οομλτἱτίοο οὗ 1π6 βοοὶοίγ ἴοσ ρσοπιοίϊηρσ Ομ γδύύδη Κὸὺπον]οάσο ἀϊγθοϊθα ἴο Ὀ6 δϑεραγδίε, απ 
Ποῖ, 48 ἴῃ ΤΏΔΗΥ͂ οἀϊιίομδ οὗ (86 ΠΧΧ,, ἰμἰοστηῖ χοᾶ νὴ {86 σαποηΐοδὶ Ἡγτ τ πρθ. Ὅμο δα ἀϊτίοσια, 
Βονγονοῦ, ἴο ΕΙΠΕ ἀπὰ Παπΐοὶ γογα ποῦ 80 βοραταίθά, 88 (86 Ογθεὶς ϑοο δι δυο πὸ ἕοοῖκ 86 
οἰαγρο οὗἩ [π6 ὑχϊηείης οὗ ἴδιο οὐϊίοη ἀϊά ποῖ παοτγϑίαηά (μδὲ [8686 ῬοΣΊΪ0η8 ΜΈΓ ἱποϊπἀοὰ ἰα 
ἴδο τορῈ] αι ηΒ. 
Το ϑοοίοῖν ἕον Ῥτοπιοίίηρ ΟἸ γί διΐδη πουϊοᾶρσο Βαγθ ὨΟΥ ἱπ μαπᾶ, υπᾶθγ [86 Βαυροτπίεηα- 

δῆς οὗὨ Π6 ον. Ετοάογίοκ ΕἸ ὰ (οὐϊίον οὗἨ Ηοπ] 68 οὐ ΟΒγγϑοβίοσῃ) δὴ οἀὐϊξου οἵ 186 ΧΧ, 
ἐπ Ἡ ΒΙςὮ 1ξ ἰ8 ἱπίομά θα (δὲ 411 οὐ͵οοἄομδ ἴο [8ῖ5 (ου ἴ86 ρτοιπὰ οὗ ΔροοσΥρθδὶ δά ἀϊξοπα, ὅτ.) 
88}4}} Ὀ6 ΤΠ οὐνίδἰοά. 

[28. γεία8 Τοδβιαπιθπίυπι ατεθοο, ἰυχία ΤΧΧ Τηϊογρτοίοβ. Τοχίυπι Υ' αἰϊσδπαπι 
Βοϊμδηιπὶ διηθπάδίϊ 8 φαϊάϊξ, ἀγραπιοηΐδ οὐ ἰοοοβ Νονΐ Ταϑίδιηθημ ῬΆΓΆ1]6]08 
ποίαν, οὐηθηι Ἰθοιἰο 8 ναγὶοἰδίθπι σοάϊσυπι νοῦτϑ δι ποσὰ ΑἸ Χ ΘΠ ἀτηὶ, Ἐρδγεστιὶ 
Βγτὶ, ΕὙΙΔοσῖσο- Αὐρυδίληϊ δα] αηχὶϊ, οοταπιθη αι Ομ μλ Ἰβαρορίοδι ῥγίεχία (οη- 
δίδῃςη8 ΤΙΘΟΗΈΕΝΘΟΒΕ. [,|ρ5ῖ2, 1860. 2. νοΪ58. 8νο. 
ΤῊ Ϊΐδ8 αἰτίου 15 δ οἰ ΠΕ ἀοβου Ὀεὰ ἰπ 186 {{||6: 118 αἰ 5:1 συ 8ῃῖηρ δδέθσο ἰδ (86 οοΠ]οοῖοα 

οὗ νασγίοιιβ τοδἰπρβ ἔγοπι βϑύθγαὶ οὔ ἴΠ:6 τιοϑὲ ἀποίοης Μ88., δι )]οϊπϑὰ δὶ 189 οοΐ οὗ {86 μδαψξε. 
Αμοίβοῦ οἀὐϊιίοι οὗἩ Ρτοΐδβϑοσ Τβομβοπάογί, τὶ τὰ 1.15 ΟΣ [04] ἀρρ8 χαῖυβ εηϊαγρε, "δα Ὀδε δῃ- 

πουηοοὰ, ] 

[29. Ἡ Παλαια Διαθηκὴ κατα τους Ἑξδομηκοντα. Τῇ ατοοκ Βορίυδριηι Ὑ ἐγδίοη 
οὗ 186 ΟἹὰ Ταοδβίβδυηδηῦ, δοοογάϊηρ ἴο {86 αίίοδη ἘΠ ΙΙοἢ ; 186 τι (Π6 τοδὶ 
ϑοριπαρίηὐ Υ ογβίοπι οὗ Π 8η16] (Ἰποϊάϊηρ [86 ΕὐυΣΙ Βοοῖ οὗ ἴμ6 ΜδοοδΌ668), δοὰ 
δὴ Ηἰϑἰοσῖ αὶ Ιηἰτοἀυοίΐοη, 1μοηάομ (Βαρβίογ8). [186].] 
ΤῊ 8 οὐϊιίοῃ ταϑ ργοραγϑὰ (ο τηϑδοῖ (Π 6 ἀοπγαπὰ ἕοσ {πδΐ οὗ ὕαρν (Νο. 231. δῦουθ,), πῖον πιδᾷ 

Ῥαβδοὰ ἱπίο π6 δηὰβ οὗ [ἢ ΡῈ] 80 618, ὉΓ ὙΒοτὰ (18 88 δχϑουϊθα, ϑυο μι δ αὐτου πτεσθ 
τη (88 Βροοϊβοὰ ἰπ {80 {1{16) 88 που]ὰ δἀὰ ἴ(ο ἴπ|6 ΕΠ γ οὐἉ ἴ.6 τορτίῃϊ. 1 

Ἑπρίὰ Ττγαπειαίϊοηδ Οὗ 116 ϑεορίμαρῖπέ Ἰεγείοπ. 

1. Το ΟἹὰ Οονοπδηΐ, δουητλοη]γ οΔ]]οἃ (δα ΟἹ Τοβίαπιαπί, ἰΓαπδὶ αὐ ἔγοπι {86 
βορίυδριηί. ὙΤΠ6 Νονν Οονθηδηΐ, ΘΟΙΠΙΠΊΟΏΪΥ οΔ|16 ἃ 0η6 Νοενν ΤΙ οϑίαπιρηϊ, ὑγαποίαιοὰ 
ἴτοια 6 ασθοκ. ΒΥ Οβδγὶεβ ΤΉΟΜΒΟΝ, ἰαΐθ Θθογθίασυ ἴο ἴμ6 Οοηρτοββ οὗ [86 
Τ]ηϊοά διαίοβ. ῬΒΙΔΔΟΙρ ΐα, 1808. 4 νο]8. 8νο. 

2. Τῆς ϑοριυαρίηῦ Υ οσβίοη οὗ 186 ΟἹα Τοβίδπιθην δοσοτζάϊηρ ἴο ἴπ6 Υ αἰίοδη Τοχὶ, 
ἐγαηϑαἰθα ᾿ηΐο ΕΡ] 88} : πὶϊὰ 186 ῬΓΙΏΟΙραὶ Ν γίουβ Βοδάϊηρβ οὗ ἴ6 ΑἸεχβηῃάτιηθ 
ΟΟΡΥ, δῃηὰ « ΤΆ0]6 οὐ Οοπιραγαῖῖνα ΟΒΤΟΠΟΪοργ. ΒΚ δὶ. ᾿μδῃοοὶοῦ ΟΒαγὶοβ 1,66 
ΒΒΈΝΤΟΝ, Βατί. ]οπάοῃ, 1844. 2 νο]8. ϑ8νο. 
Α εἶοβθ δηὰ δοσυγαίθ ἰγαπϑιδίίοηΊ. Τθθ [40]6 οὗἩ οοιαρασδῦνθ ΟὨΣΤΟΠΟΊΟΩΥ 18 οορὶοὰ νὴ ἄπο 

δοκποπ)οαρστιμοηΐ, ἔγτομλ [6 ον. Τ. Η. Ηογηθ. 

[11.1 ἘΣΙΤΙΟΝΒ ΟΥ ΟΒΙΟΕΝ ΒΒ ἨΈΧΑΡΙΔ ΔΝ ΤΕΤΈΑΛΡΙΑ. 

1. Ἠοχαρίοτγαπι Οτὶρθηΐβ αὰ6 βυροτβαηῖ. Ἐχ Μϑηυβουριβ οἱ οχ 1,10τἰ8 οαϊεῖς 
δγαϊν οἱ Νοῖῖβ 1] αδίχαν!ῦ 1). Βογπαγάυβ ἀθ Μοντραῦσον. ἊΑοοθάυῃς Ορυϑου]ὰ 
αυφξάδῃι ΟΥρϑηΐβ δηθοάοία, οὔ δὰ σαίοθπι μοχίοοη ΗθὈγαίουπι οχ νοίθγαπι [πΐογρσο- 
τα οΒῖ 8 σοποϊηηδίυτα, ᾿δλααθ [μοχίσου ἀγθοῦπι, οἱ 8118. Ῥαγ 3118, 1718. 2 ὑοσηΐϑ, 
20]10. 

ΤῊ6 Ὀοδέ οαὐϊίοη, ὈΠΒΔΡΡΙΪΥ ὙΘΓΥ σατο, οὗ {Π6 τουηδίῃ5 οὗ ΟΥζοπ 5 ἤθχδρὶα. Τῆς δγδὲ νοϊπτθ 
σου δἰ 8 ἃ ΥΘΓΥ͂ γΑ].Δ 016 ΡΓΟΙ πλ ΠτῪ ἀἰδαιι δι ο οἢ (0 ΗΘΌΓΟΝ ἰαχί, δηιᾷ οὐ ἰδ ἀἰδῆεγοοὶ 
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δποΐοης Οτϑεῖς νογβο.8 ; [οζοίδον πὶ ἢ 8 πιϊηυΐθ δοοοὺπὲ οὔ Οτὶ απ 5 0114] ἸΘθοι γα, δῃ βοιὴθ 
ἐποι οα ἔγαρτηθη8 οὗ μι τας. ἅς, Το ἴπο86 βυοσοθοά (ἢ 8 τοπιδὶπβ οὗ {ἴπ6 ΠοχΆρΡ Ια, ἔγοπι (ἀοπ 655 
ἴο (6 ΒοοΙΚ οὗ 841π|8 ἱποϊπϑῖνο. ὯΤδθ βϑοομᾶ ν 1 ΠΊ6 ΠΟΙΆ ΡΥ865 [ἢ τοδί οἵ ἴα Ηδχαρὶδ ἴο ἴῃ 6 
δῃὰ οὔ {π6 ἔνγο! γ6 πλοῦ ργορ οί, ἰοροῖδογ ὙΠῸῊ ατϑοὶς δπα ΗἩδῦγον 1,οχίοομϑ (ο ἴΠ6 ἩδΧδρίδ. 

2. Ἠοχαρίοτιπι τ ρα 418 βιιροσβαηῖ. ἙαΙϊς, ποϊίβαια 1] υϑίσαν!ῦ σὰ. ΕὙΪ 6 Υ. 
ΒΑΗΒΡΥ. [ω|051Ὁ οὐ ᾿ψαῦθορ, 1769-70. 2. νο]8. ϑνο. 

Ῥχοΐρββϑου Βαβγάϊΐ πηάογίοοῖς 0π|8 οὐϊίίοη ἴογ {Πο80 τγᾶο σου] ποῖ αἰοτὰ ἴο ῬθτοΑ86 Μοηί- 
ἔλυςοπ᾽Β πιρηἰβοοηῖ οὐ οπ., Ηθ ἈΔ48 οπλί 6, 88 ἈΠ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ, [π6 ἰγαπϑίδιίοη οὗ ἶ6 ἔγαστηθηῖϑ, 
{ΠῸ Ἔχρϊδπδιίΐου οἵ ραγίου αγ ογϑ οσσαγτγίπρ ἴῃ [6 ποῖθ8, ἀπ βοηγ0 βο 0114. Ηδ [185 ἱτηρτονθὰ 
Π6 ἀυγδηροαθδηΐ οὗὁἨ 186 πηδίοτ 418 οο᾽ οοξοἃ Ὁγ Μοπιέδιοοη, δηᾶἃ Π48 δ θα δοῖηο ἔπ 8 Ὑ γὰρ - 
πιθη8 οὗ Οτίσοπ᾿8 ΗθχαρΪα, ἴγοπι ἃ 1,οἰ ρϑῖο τηδηυβοσίρί, Βεαμγάϊ ἢ88 αἷ8ὸ ίνϑη πιϑιν δ {10}4] 
ποῖοϑ, γ ἢ οἢ ΠΟΎΘΥΘΓ ΑΓ ποῖ ἀἰθΕ ρι 5Ππ6 ἔγοτη ἐμ ο86 οὗἩ ΜοηςΔΌςΟΙ. 6 ἩοῦγΟΥ νγογβ ΔΓ.Θ 
ἵνοη ἰη ἀτϑοὶς σμαγαςοίογϑ, ὙΤἈΐ8 οἰ το. τ 88 Θον ΓΟ Ύ οσ  υἰοϊθοὰ ὈΥ ΕἸΒΟ ΘΓ, ἱπ ἢ18 ῬΓ͵Ο] βίο 68 
6 γοτγβιομι Ὁ. ατρο 8, Ρ. 84. ποίθ. 
ΤΟ Εταρτηθηῖβ οὗ {πὸ ν υβίοηδ ὈΥ Ααυΐα, ΤὨοοδοίοη, δηὰ ντητηδοῖαϑ, οοἸ] οἰ Ὁν Μοτίη 

διὰ οἴθογα, διὸ Ὀχϊἰο ἰπ {Π6 οἀἰτοη8 οἵ {λὸ βορίυδρίηΐ Ὑογδίοη οχοουϊθα δἱ ἤοπιθ ἴῃ 1δδ1, αἱ 
Ετδηκίοσί ἰπ 1697, δἱ ᾿πμάοη ἴῃ 1668, δὲ [,οἰρεῖὶο ἰῃ 1697, δηὰ δἱ ΕὙΔΏΘΚοΣ ἰῃ 1709, 

8. Αμἰϑαγουβίομθθ, αυϊθι8 ΕἸαΑστηθηΐα Ὑ᾽ ογβίοηυσπι ατεοδτα Υ.Τ. α Βοτγη. 
Μορπίοί!οοηΐο οοἸ]]δοία, 1] δγαπίυ, οππθπἀδηΐυν. Αὐοίΐοτο 4ο. αοιτ, β50ηλκ- 
ἘΈΝΒΕΒΟ. ϑροομηῖηδ ἀθο. [,ἰρ8ῖΩ, 1776-8]. 8νο. 

[1.7 ΑΝΟΤΗΕΒ ΟΒΕΕΚ ΥΈΒΒΙΟΝ, 

1. Νἥονα οσγβῖο αγϑοα Ῥαεπίαίθυοδι, οχ υηΐοο 3. Μαγοὶ ΒιὉ]] οί ποθ Οοαϊοθ 
ψεμποῖο. ἘΔ αϊ δίαυο σϑοθηβυῖῦ Οἰν. ΕὙϊά. Αμμον. Ετίδηρο, 1790-91. 8. νυΐδ. 
ϑνο. 

ὦ. Νονα άογϑῖο ατωοα ῬχγονογὈϊογυμ, ΕΟ] οϑἰαβί8, Οδηιοὶ Οδητοογυπ,, ΒΊΗΙ, 
ΤΒτοπογιιηὶ, δ η16}18, οἵ βοϊθοϊογιιαι Ῥοηϊαίθυσοιϊ ]οσοσαα. Εχ ἀπΐϊοο 5. Ματοὶ 
ΒιὈ]ούποος Οοάϊοθ οπηοῖο πὰπο ῥγίηαμη ογαΐα, οὐ ποία} 8 1] δγαία ἃ Φοδπιιθ 
Βαριἰϑῖο ὕδβρατο Ὠ᾽Αηββα ἀθ ΊΣΚΟΙΒΟΝ. Ασροηίογαίι, 1784. 8ὅνο. 

88. ΑΝΟΙΕΝῪ ΟΒΙΕΝΤΑΙ, ΈΒΒΙΟΝΒ. 

[1. ΤῊΒ ϑυβιαο ΨΈΕΒΒΙΟΜΒ.) 

Τλὲ Τεελίίο οὐ Οἱά ϑυγίαο εγείοπ. 

1. ΒΙΌΠΙ4 ϑγτίαςα Ὑ᾽ οἰθυὶβ οὖ Νουϊ Ταβίδπιθμιῖ. Ῥαγῖβι18, 1646, [0]10.0 (1π 1,6 
δαγ8 Ροϊγρίοιῦ ΒΙΌ]6.) 

2. ΒΙΌ]16Δ βδοσα οίονια οὐ Νονὶ Τοβίδιιθηι. 1οπάϊηι, 1667, [ο]ο. (1π Βρ. 
Ὑ αἰϊοπ᾿ β Ροϊγρίοι! ΒΙὈ]186.) 

8. Ῥοηϊαίουσμυϑ ϑγγδοθ. Ελχ Ῥοϊ υρίοὐίβ ΑΠΡ]ΟΔΠ15 δυτηταα Πἀ6 οὐ ἀδογρῖνβ 
αν! νϑ Κιββοη. Ἡοΐρ οὗ 1,1ρ81:, 1787. 40. 

Ιπ δὴ ἀρροηάϊχ (86 οἀϊΐοτ μα8 ςοἰ]Ἱοοϊϑά ψασίοιιδ σοβάϊηρβ οἵ ἴπ6 ϑγγίας Ὑεγϑίου ἤγομι (86 
ςοταπιοπίδσίθϑ (ἴῃ [80 ϑγτίδς ἰδησταρο) οὗ ἘΡΒγαθιΩ, ὙΠ ἢ δοίη δ ἀϊτοηδὶ οὐβεσνδίίουδ οἵ 8 
ΟΥ̓͂ΣΙ. 

4. ειυ9 Τοβίδιηθηΐααι ϑγτίδοθ, 608 ἰδηΐατη ΠἰΌΤΟΒ βἰβύθηϑ, ααΐ ἴῃ ΟδποηΘ 
Ηοῦγαῖοο μαθθηΐυσ, ογάϊῃα γψοσο, αυοδὰ δοσὶ ροίαϊ!, αρυὰ ϑγγοβθ υδὶ[αο αἰδροβίίαϑ. 
1π ἀϑυπὶ ΕἸοο] 65185 ϑυγογατι Μαδδοαγοπβίαπι, 0.880. δυοιοίδι!8 ΒΙΌ]1ο:5 γϑοορηον, δά 
βάσπι οοἀΐοσαπι Μαηυβοσὶρίοσιπι οιποηάαυ, οὐ! βάτο [.ῈῈ, ΑΜ. [ἰπρυ 
Αγσδρῖοβ δριιὰ Οδη δου ίθηβοβ ῬΥΟίθββοσ. [οπα ηϊ, 1828, ἀϊο. 

ΤῊ]8 οἀϊέίοι τδϑ ὑσὶ πἰθὰ ἀπάογ [86 ρμαΐσομαρσα οὗ ἔ6 ΟΠ το. Μ᾿ ΒΒ ΑΓΥ ϑοςίοίγ, δηὰ δἱ [Π1|0 
ΘΧΡΘΠΒ6 οὗ {π6 ΒΓ ΙΒ δηὰ Εοτγοίχη ΒΙΌ16 ϑοοίοίγ,. ΤΏΓΘΘ τ δηϑογίρί8 πᾶν Ὀδδη ΠΟΙ] οἱ [τ 
{119 οὐ ἴοπ, νἱΖ. 1. Τῆς σα αδ0}6 πιδηιβοσρῦ Ὀτουρι Ὀγ ἴΠὸ ἔΐον, ΤΥ, Βα πη ἤγοπι Ττανδη- 
(Ογα ἴπ [86 Εαϑὲ [πᾶ]65, οο] αἰθὰ ΌΥ Ῥγοίδαβου [,,6ὲ ; 2. Ἀποίδπου τηδηυδογρὶ Ὀδ]οηρσίηρ ἴο {6 
Ἐδν. γ, Αἄδπὶ ΟἸατῖκα; δὰ, 8. Α τπηδπυβοτίρὶ οἵ {πὸ βϑγτίδο Ῥοηϊδίθιςοι ἰοαπαὰ Ὀγ Μτ. (εἴεου- 
ψαγὰ8 Ὀγ.) [,686 ἰπ {Π6 1 ὕγΑΤΥ οὗἨ Νονν (ὁ]]6.6, Οχίογά. 

δ. Νονυα ᾿Τεβίδιιθηΐαμω, ϑγγίασδ, οὐτα ΑἸΡοσιὶ ὙΊΡΜΆβταρι. (γ᾽ ΊθηποΣ 
Αυδίγιδοξο, 1ὅ6ὅ.) δΔίο. 
ΤΗο ἢγας ϑαϊτίοπ οὗ ἱμὸ ϑυτίας Νονν Τεϑίαπιοπῖ: 1 18 ΨΟΓΥ ταῦθ. Βίβῃορ Μδγβϑῃ βίϑίθϑ (παί 

ἷξ πιᾶν "6 οοπβίἀογθὰ 88 8 ρογίϑοϊ ραίζογι οἵ (6 ρεπυΐπο Ῥοβϑϊῖο. (1. 8618, νοὶ]. ἰϊ. ραγί 1ἱ 
. δ837.) Ὅτ, Μαβοῖ δδ8 ρίνϑῃ ἃ Ἰοπρ δοοουπὶ οὗ 1ξ ἴῃ ἰδ ΒΙ ] οἴποοα βΐδογα, ραγὶ ἰΐ. νοὶ. ἱ. θρ 

᾽0--79. ὙΤἸΒοΤΟ τὸ οορί68, ἀδίοὰ Ὑ᾽οημθ Αὐδέγίαςο, 1662, 410. : πὶ {ΠΟΥ͂ ἄσο ἐμ0 βασι οὐ! 
πὶ ἃ ὨΘῪ {{016- Ρᾶζο. ΠΝ 

Α 
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θ. Νονυτι Τοπιῖηὶ Νοϑίσγὶ 9688 Ομ γῖδιὶ Τοβίδπιθηΐαμ ϑ'γγίδουπι, οαπὶ Ὑ ογϑι στα 
Ἰ,αἰΐπᾶ : ουγᾶ οὐ Βρυἶο ΟΠ Δ Πη18 ΓΙΕΌΒΡΌΕΝ οἱ Οἄγοὶ! ϑσηάαν. Αἀ οὔλῆρβ οὐ λοῦοΣ 
αΠΠΙσοπίοσ σϑοθηβιίατη, οὐ γαγὶ 18 ̓δο  ΟὨθ08, πιαστιο ἰΔΌΟΓΟ ΠΟ]] οὐ, δἀογδέιατχι. 1708. 
ϑδοοαηάδ ΘΠ 10 8 τηθηα 8 Τορυτραία. Πυυσάσηι Βαίανοσαπι, 1717, 4ἴο. 
Το ἢτγϑε οἀϊἰοη ἀρροαγοὰ ἴῃ 1708; Ὀαξ οορίθβ ἃγὸ τηοϑὺ σοιηπιοην ἴο Ὀ6 τιοὲ π|Ὦ, 1" 111 

{πὸ ἀαΐθ οὗἩ 1709. ΜΊΟ ἢ Δ6118 ργοηουηοοθ {1||8 ἴο δ6 “186 ΥΘΓΥ Ὀεδβὶ οδἀϊίοη οὗ ἴη6 ϑγτίδε Νὸν 
“Γοϑίαπιοῖ. Τῃθ νΟΓῪ οχςοϊΐοοὶ [,οχίσοη, ἩΒὶσἢ ἰ8 δηποχοὰ ἴο ἱΐ, Ψ11}} ονὸσ σοϊδίη {5 νυδὶῦος: 
Βαΐῃζ, 88 ΤᾺΥ 85 Τοραγὰβ [ὴ6 Νουν Τοϑίαπιοηῖ, ΟΧ ΓΟΠΊΕΪΥ δοςῦγαϊο δηα ςοτῃρ οίθ, πὰ δαρρί ειος 
ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΠΊΘΆΒΙΤΘ [ἴ)0 ρ͵δοο οἵ ἃ οοῃησογάφποο,᾽ ([πἰτοά. ἰο Νον Τοϑῖ. νοἱ. 1]. ῬΑπ Σ. ρ.ὄὄ 11.) 

[866 αθονϑ Ρ. 261. σὴ ἢ τεραγὰ ἰο {18 δἀϊιίο, δηὰ {π6 ἤλοῖ {πδὲ ἴ86γθ 18 ΟΠῚῪ σπθ ἵστα ργεϑαῖσε, 
ὙΠοῖΠοΥ ἃ ὕυ6 ἀφοὰ 1708, 1709, οτ 1717. ὙΠῸ δβίδίαπιθηδ ὁπ (Π6 τοργίπίθα [1{16- οὔ 1111, 
“ δοοιιηα οαϊο ἃ τπηθη615 χορυγρδίδ,᾽" 8 ἃ ἔλ|86 δηὰ υαὐέογὶν το 516 δαϊηρ' δίδιομηοηῦ. 6 υηΐοϑ 
ΡΓδῖδο ἰδν]διιθὰ ὃν Μὶςἢ 8618 αἰνϑη {18 οἀϊίίοη ἃ ἢδῆγθ νοὶ ἰ8 1}} ϑαρρογῖοα ὈῪ ἐπα ἐπίεξπδὶ) 
οοηἰγβἀϊοίίοη ἀπά ἱποοῃβίβύθηον οὗἉ 118 τπηοὰο οὗ ἐχϑουξοῃ, 

7. Νονυπιὶ Ταβιϑηηθηΐιπλ ϑγτγίδοὺ, ἀθῆαο σϑοορπίζαμῃι, δίαθα δὰ βάοτα Οοάϊξουπι 
ῬΜαπυβουιρίογιπι οδηθπἀδίαμη. Ιμοπαϊηϊ, 1816. 410. 
Α Ὀοδυ Αι] οαϊἴοη, ἀχθουίοά δὲ ἢπ6 ργθβ8 οἵ Μν. ΕἸοβαγὰ ΑΥ δἱίβ, ἴογ {86 υ;δ9 οὗ ἐμὸ ϑ'ιγτὶδι 

ΟΝ τβιαη8 ἴῃ Ιπμαϊα, ὉΥῪ ψοτα 1 ἰ8 βίδιθὰ ἴο βάν Ὀθθὴ σϑοοϊνοὰ ὑσὶ (80 υἱπηοϑέ ᾿ωά6. 
ΤῊΗΐ8. οὐἰίοη τγα8 δυροτγίηιοηἀοὰ ΌὉῪῚ {μ6 ὸν. ϑδιλιοὶ [,ω66,Α. Μ΄. [ἀἰεγναγάϑ Ὁ. Ὁ Ῥτο- 
ἴδβϑογ οὗ ΗἩβθῦγον ἴῃ [86 {Πη]ν γον οὗἁὨ Οδηχυγι σα. ΤὮθ ΘΧρθηθ6 οἵ [Π6 οἰ οη νγαϑ ἀοίγανεά ὉΥ 
{86 ΒνἾ88 δηὰ Εογείρῃῃ Β᾽Ὁ]6 βοιοϊοῖγ. ὙΤλοῖθ 18 δὼ ἰηἰοτοδίίηρ οοπμπιαηϊοδίίοη Ὁ Ῥγοῖ 1,66 
σοποογηΐηρ {Π18 οἀϊξίοη, ἱῃ Ὧν, ΥΥ δἰ (8 Τυαμπϑιδίίοη οὗ Ηυρ᾿ δ [αἰτοἀποίώοη ἴο ἰδ6 Νονν Τεδὲ. τοὶ. 
ἱ, Ρῃ. 868---870.. ποίεε. 

506 Δῦονο, Ρ. 262. ὅογ βοῦηθ δοοουηΐ οὗἔὨ (πο τοϊδίΐοη οὔ [1,608 εὐϊξίΐοη ἴο {παὶ πο ἢ μδα θοοα 
οοπιιποηοοα ὃν τ, Βυςμδηαπ, ἴη [Π6 Βι6618 οὗὁἩἉ Ὦτ. Βηςπδηδη᾿  οἀϊοη (ἢ ἢ δοοῖδ ΠΘΥοΣ τὸ 
μᾶνα Ὀθθὴ ρμδέϊδλε) ἃ 1,ῖϊπ γογβίοη 18 ϑυδ)οϊῃηθὰ ἰο 6δοῖῖ ρᾶρθ.0 Ὠγ. [ωμ56᾽8 οἀϊίοι οὗ 186 ϑυ γίδες 
Ναν Τεβὲ. νγ88 γοργιπἰ θὰ ἐπ 8018]6Γ {ΥὦἁᾧὉφα ἴο ΔΟΟΟΙΠΙΡΔΩΥ Β18 οαἀϊίοη οὗ (Π6 ΟἹ Τοδῖ, ξεργὰ, Νο. 4. 

ΤὨ6 ῥγοοθαϊηρ ὅσο [86 ῥγίηςΐραὶ δά θη οὗ [86 ΟΙὰ ϑ'υγῖίδε γεγβίοη. ΕῸΓ ἃ πιο οορίους 
δοσουηΐ οὗἉ {Π6Π|, δηὰ οἵ ναγίουδ οἴμοῦ δα ϊτἰοηΒ, 800 ΒΡ. ΝΜ αγϑβ Τυδηβιδίίοη οἵ Μὶς ἢ δ0]}5᾽8 [ηἰτο- 
ἀποίίοη ἴο ἔπ Νδνε Τδβίδπηθηί, νοὶ]. ἱϊ. ραγί. ἱ, ρη. 4-18, διὰ ρᾶτί 11. ὑη. δ86-846. ; δ’|δὸ Μαδοδ 
ΒΙΌΠ Βοος ὅδογα, ραγί ἰϊ. νο]. ἱ. ὑῃ. 71-102. 

[8. Τα ϑγγίδο Νονν Τοβίδιμθηῦ. Εκιοὰ Ὦγ ὙΠ] Αὰ ΟἜΒΈΝΣΙει. 1 οηάοη, 
1828. Ἐδτρ. ϑνο. (α80 'π άϊο. δηὰ [0]10, 88 ραγ οὗ Βαρδβίοι᾽ 8β Ῥοϊγροί.) 

Τμΐϑ ὀχ οι ]οηΐ οὐϊίίοι ἐδ ἀθϑοσ θεὰ δθουθϑ, Ρ. 268. 

ϑιρρίεπιοηίβ ἰο διε ϑυγίαο Τεξί. 

Ι. Τοχίυβ ϑδοσογυμπι Ευδηρϑ]ογαπι Υ ογβίοηΐθ ϑ᾽ πὲ ρ}1οἷ8 ϑγτίδοδο, ᾿υχία ἘΞΑ ἰοποπι 
Βοπδαβδηδηι, οο] δὰ οαπὶ ἀυοῦυβ δ᾽ βάθη νοίυϑιῖ8 Οοἀ. Μ59. ἴῃ ΒΙιὈ] οἴδοοα 
Βοαϊεἰαθα γϑροϑι(ἷβ; πθὸ ποῦ ουπὶ Οοθα. ΜΆ. Οοτηπιθηίαυ! ατοροῦῖ! Βαγ- ΗοὈτεὶ 
Ἰθ!άθαι δι ἰβογνδίο, ἃ Βίοασο 50 ΝῈ8. Ὀχοηὶ, 6 ΤὙΡοσταρμοο ΟἸαγοπάοηϊδηο, 1806. 
4ϊο. 

Το ρα] οδξίοπ ἰβ ἃ ν]υ.80]0 δαρρίϑιμθηῦ 0 ΔῺΥ ϑ'υσίδο οἀϊίοη; ἰξ βα8 ἔττο ὕλο-δίτω δα οὗ 
16 ὅγτιδο Μ58. οοἰ]διοὰ Ὁγ 186 οἀϊίοτ.. 

2. ΜΙΘΗΑΕΓΙΒ (δοαπηῖδ Πδν] 18) Οὐγο ἰπ  ογβίομθμι ϑγτίδοδηι Αοίσαπι Αροδβίο- 
Ἰἰσογαπι; οατὰ ΟὈπβθοίδυ 8 Οὐ 1019 ἀ6 [η40]6, Οορηδιοπίθιβ, οὐ ὑδὰ Υ οταβίοιὶς 
ϑγγίδο Νονὶ Ειάοσῖβ. ἘΑοἰδηρεο, 176ὅ6. ἀϊο. 

ΟΤΛς Οπγοίοπίαπ ϑυγίας εγδίοπ. 

()υδίαον Εδηρο]ογαπι γτίδοδ, γθοθηβίοηΐβ δη αἰ ββίπιδβ, δία ἴθ οοοίαπ!6 
δάδας Ἰσποία αυοα βιρογοβῦ : 6 συᾶῖοα σοί βιϊβδίπιο ΝῚ τ θμβὶ Ἔσαῖϊς δίαυς νυϊρανὶς 
Οὐ] οὶπιὰ8 ὔυβετον. [οηαϊηΐ, ᾿πιρθιβὶβ δ 8. ἀϊο. 

ΤὨΐδ γογβίοη δηά {π6 Μ8, ἴῃ υυμίο ἐξ 186. οοπίαἰποά, ἀπά (Π6 ῥϑγίβ οὔ (π6 αοαδρεῖδ {μι ἀτϑ 
{πότ οχίδηϊ, ἃγὸ ἀθϑοσγί θα δῦονοϑ, ρ. 267. [1{ ἰβ ἰο ὕ6 ποροὰ ἐπαΐ Μύ. Ουτοίοῃ νυν}}} δοοῦ ανϑ 
φΟΠΙρ] οἰ θα ἰν18 ἔγϑῃϑιδιίοη δηα ογ εἶς 4] ποίθ8, 8ὸ [πὶ 186 ρα! οδιίοι τλΔΥ Ὡο ἰοῦρος ὑυ6 ἀοϊαγοά, 
Το ϑγγίας ἐοχὺ 8 ᾿γίμ θὰ ἴῃ ἃ ὨΟΌ]6 Ἐδίγαδηροῖο ςβαγδοίοσ. 

Τε Ῥλιϊοχοπίαπ ϑῳγίαο Ῥογδίοπ. 

1. ϑδοσοσυπι Εὐνδηροιίογαπη Ψαγθῖο ϑγτίαοα Ῥμοχθηΐδηα, οχ Οοδὰ, Μϑ5. 
Εἰα]οίαμῖ». ἰὼ ΒΙ Ιοἰμθοα ΟΟ]]ορὶϊ Νονὶ Οχοη. γϑροϑίθβ ; πυῃο ῥγίωυπι οαϊία, οὐ 
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Τηϊεοτρτγοίδιίοηα 1,δἰϊηᾶ οὐ Απηοίδιοηῖθυβ Φόβθαρῖὶ ΉΙΤΕ. Οχοηΐίϊ, α ΤὙρΡοΟσταρμθο 
ΟἸδγοηάοηΐϑηο, 1778. 2). ἰοηιΐβ, 4ϊο. 

2. Αοἴαυπι Αροδίοϊοσγαπι, εὐ ΕἸ ̓δίοϊαγιιπι ἔδιπι δίῃ] σΔγσα ἀυδπι Ῥαυ πάσα πὶ, 
Ψαοτγβῖο ϑ'ιγίδοα ΓΒΙΟΧΘηΔηδ . . . . . - . σαπὶ Τη οσργοίδιοηδ 1, δἰ οὐ Απηποίδ- 
υἱοπιθ 8 οϑορθῖ ΝΉΙΤΒ. ΟΧΟΏΪ,, 6 ΤΥΡορταρμθο ΟἸαγαπαομίδηο, 1799. 1808. 2 
δοιΐ8, 4ϊο. 

[8. 0495 Ηεῖρο Εὐνδηροϊ υπι 468 ΟΠ ΔΉΠ68 Θγγῖβοι ἴῃ ἩΓΕ] υβίβομον ᾿ εθογβοίζαησ 
πουδὺ Καὶ ἰβοβθη Αὐμπογκυηροη στο ας. Η. ΒΚΕΝΒΤΕΙΝ. [μοΙρΖίς, 1868. 8νο.] 

[Το οοπιρίοίο [6 ϑγτγίας οαἀϊ θη, 88 οοπίδί πίῃς της Ἰπἰογτηδίίϊοῃ τοϊδιϊνο ἰο ΜΒ8. δηά 
Τοδϊηρσθ, ἴΠ6 Ὁ] ον οῦκ ἀθβοσνθδ δροολαὶ τηθηῃϊίοη: δΔίουὶ 7Τεείαπιεπέϊ Ῥεγδίοιες δῳυγίατςα 
δἰ ρίεΣ, λιοζεπίαπα εἰ Ηϊετοεοϊψηιίίαπα. Ζέπμο ἐχατεϊπαίς εἰ αὐ πάειν εοαϊοινα πιανα εογρ- 

ὀϊδὲϊοίλεοσαγα Ῥαξίοαπα, «πρείϊος, «ἀεεειιαπίαπα, Δίεαὶ ὙΠ οἰ Έδον, ποῦν 
ϑεγοαξίοπίδωε αἰχιε ἰαδιμὲϊδ αγὸ ἱποϊεὶο ἐϊιίγαία, ἃ ὅ. α. ΟἸγ, ΑΡνεπ. αδβηΐδ, 1789. άϊο. 

Ῥυγάοπεα ααάαεά ἰο ἐλε Τεελίΐϊο. 

[1]. ΑΡροοδιγρϑὶβ ϑϑποιΐ Φομδηπὶθ εχ Μδηυβοσιρίο Ἔχοτρ αὶ ὃ ΒΙὈ] οἰ μοοὰ ΟἸ] ΑΓ 88. 
Ψινὶ 9 οθαρηϊ βολιρον ἀδρσομρῖο, ΕαΙα οΠαγϑοίοσε ὅγτὸ οἱ ΕὌγεο, ουτὰ Ὗ ογβίοπϑθ 
Ὶ,αὐϊπὰ οὐ Νοίϊ5, Οροσὰ οὐ διυάϊο μυάἀονϊοὶ ἀα Πικυ. υσάμπηὶ Βαίανογυμπι,, 1627. 
άϊο. ; 

2. Ερίβϑίοϊβε Θυδίυον, Ῥείσὶ δοου πα, ΟΠ ΔΏΪΒ δοουπᾶδ οἱ ἰογίϊα, οὐ υ 6, Γαι 8 
Φ΄δοοῦ ὑπ 8, 6Χ σΟ] ΘὈογτίτηρ ΒΙ οἴ οος Βοα]θίδης Οχοηΐθηδὶ8 ΔΙ. ὀχϑιρί τὶ πὰῃο 
Εἰ. )π} ἀΘρτοιηρίθ, οὔ ομδγδοίοσο Ηθθγοο, Υ᾽ υϑίοημα 1 αὐηᾶ, πούίδαα ααϊθυδάδιη 

Ἰηβσηϊίδο, Ορογὰ οἱ διυᾶάϊο Ἐαννδσγὰὶ ῬΟΟΟΟΚΒ, ΑὨρ]1:- ΟΧομίθηβδῖὶθ.Ό [υράυπὶ 
Βαίανογυπι, 1680. 40. 

ΤῊ ἰοχὶ οὗἩ ἐἰ686 ΘΕ 018 ἷἱα ἀοδογῖ θὰ ἀῦονο, Ρρ. 280. δπὰ 278. Ὑοδ0 ροχίϊ 05 ποῦ δά ἀθά 
ἴο οοπιρίείες 6 Ῥεδῖῖο Νονν Τοϑῖ. ἱἰπ 1.90 δ γ8 διὰ δου 5 Ῥοϊυκίοίίβ, δπὰ ἱπ βυθδοασθηΐ 
οὐ εἰοη 8: ἴδ6 το οΣ πιυδὺ ὈΘΑΣ ἴῃ ταϊηὰ (μαι ἸΏΘΥ ἴὌΤτΩ πο ραγέ το 8}}Ὺ οὗἩ [μδὲὶ νοταίοῃ. 

ΤῪε ϑυγίαο Ἡδοχαρίαγ' Ὑγείοη. 

1. ϑρβϑοίπηθῃ ἰηθαϊ εὐ ΗΘχδρίασγὶβ ΒΙ Ὁ] ογαπι Ὗ β Οἢ 8, ὝΤΟ, ΒΕΙΓΙΒΒΊ ΝΟ, αὐτὴ 
ΒΡ Ϊ1ΟΣ δία μὐὰ Ἢ ἂν ἔοποθυβ, ἄσοο οἱ Ηδῦτεο, οο]] ἰδ οὰπὶ ἀυρὶ οὶ [αὐ πᾶ 
ΥΟΓΒΙΟΏΘ οὗ ποΐ5, ΕΙαἰϊ, δὸ ἀϊαύγι Ῥ8πὶ ἀ6 Γαυ βδ᾽ πιὸ σοάϊςα Αἰ γοβίδῃο, υπάς ἐἰἸυὰ 
διδυδίαπι 651, ργεθυλιϑιῦ ΟΠ. 68 Βοότη. ἀθ ἔοββι. Ῥάαγηθ, 1778. 8νο. 
Ταὶϑ π εῈ οοπϑὶβὲδ οὗ (πὸ ὅγδί ὑβαΐῃι ρυϊη οα ἴῃ βἰχ σοϊ η8. ΤΏ ὅγχϑὶ σοη απ {πὸ τορος 

ἴοχὶ οὗ πο βορίπασίηϊ ; [ἢ6 βΒοοοῃά, {Π6 ϑ'γγο- Εδίγδηζοίο ἴοχῖ; [Π6 (μἰγά, {6 Δ (6 χῦ Γ8Π8- 
Ἰαιοά ἔγοπι (6 δερίυδχίπι; 16 Τουγι, ἰ6 Ἡθῦγον ἰοχί; {ἐμ ΕἸ, (μ6 2 εκλέίο οὐ ΟἹὰ ὅγχιδο 
ἴοχί δῦονα ποιἱςοα ; δηὰ ἐδ βἰχίῃ, π6 1,διἰίη τοχί ἰγδηϑιαιϑα ἔγοιι (μὲ8 ἰδ οΥ γοσβίοῃ. 

2. Τλθντὶ ΙΥ̓. Βορυπὶ ϑγγο- Ηθρίδρ]αγῖθ Θρεοίπιθη 6 Μαπυβογρῖο Ῥαγίβιθηβὶ 
Ἢ ὐπὸ οαϊάϊε, ἰαχίαμημ Ὑ ΘΓδίΟἢ 8 ΑἰοταΠἀτίμς Ἡδοχαρίδγοπη σαϑυλυῦ, πούίδαᾳιθ 
Πῖσαν! Φοδηηοθ οὐἀοίγοάυ8 ΗΑ888. “6ης6, 1782. 8ὅνο. 

8. Οοάοχ ϑγτίδοο- Ηθχδραγὶβ Αὐη σοβίδπο- Μοαϊο] θη 818 ρα ϊζυβ, οὐ 12801Π 6 ὙΘΥΒΏΒ, 
δ Μαίίϑο ΝΌΒΒεπο. Ἰοηάιϊηὶ (οοίδοτγυμ, 1787. 410. 

Τιοίβ πόοῖκ οοηίδίηϑ [86 ργορβοοΐοδ οὗ Φογοσιῖδῃ δὰ Ἐζοκίοὶ. 

4. ἸϑΔΏ16] βοουπάυπι οἀϊϊοπο ΤἸΧῚΧ Ἰπιίοχρτοΐαμη, οχσχ Το ίγαρ] 18 ἀοϑυμπιρίθῃι. 
Ἐχ Ἄοοὐϊοα ϑγτο- Εβϑίσβηρβεϊο ΒΙὈΙ οὐ μθοβθ Απιυσοβίδμο ϑυσῖδοθ οἀϊάϊε, 1,δἴῖηθ νογοῦ, 
Ῥγείδι πο ποίίβαυθ ᾿]Ἰ]υδίσαν δ, ὕδγοϊυβ Βυαλτυθ. Μεάιοΐδηὶι, 1788. 4ϊο. 

ὅ. Οὐγ Ηδχδρίαγοθ ἴῃ Φοῦυπι, 6 Οοάϊοα ϑυστίδοο- Πδχδρίατὶ Αἰαῦσοβο- Μϑάϊο- 
Ιαπθηβὶ, ϑοτίρϑιὶ Ἡθησίουβ ΜΙΌΡΕΙΡΟΕΡΕ. ὙΥ γαδιϊδἰανίω, 1817. 4ϊο. 

6. Ῥβδὶπαὶ, βδοουπάστμα οἀϊοηοα ΓΧΧ [ηϊογργθίατῃ, αὐοὸθ ἐχ οοάϊοα ὅγτο- 
ἘδιΓδΏρ οἷο ΒΒ] οΥμοοθθ Απηθγοδίδηε ϑγτγίδοὺ ἱπρυϊ θη ο8 συγανὶς, 1,.αἰπ6 ψοσίῦ, 
ΒούΒα 16 οΥἱ (1618 1] υϑέγανὶ, Οδγοϊυδ Βσυαατυδ. οἀϊοίδηϊ, 1820. Διο. 

7. 6ΧΣ ϑ'γγίδοο- Ηθχ δρ  αγὶ8 υἱθοσ Θυδγίυθ Βοραπι, ὃ οοάϊοο ῬΑΓΙ 868] : 188189, 
ἀυοάδοίῃ Ῥτορμοίϑ Μίπογοθ, Ῥσγουθσῦϊα, Φοῦυβ, δηζίουπη Οκποογυτα, ΤΏΓΘΗΙ, 
Ἐ δ οἰοβίβοῖοθ, 6 Οοάϊοοα Μοάϊοϊδηθηϑι. Ἐπάν οὐ σομμηιθη λσ!}8 1υδίχανὶ Ηφησιουβ 
ΜΙΡΡΕΙΌΌΟΒΡΕ. Ποσοϊηὶ, 1836. 2. ἴοπιῖ8. 4ζ0. 
Το ὅγεϊ ρατὶ οσ νοϊυπηο οὗἉ (μὶ8 πιοδὲ σα υδυἷο που οοπ δὶ π8 {πο ϑιγτίδο ἰοχὶ ; (86 δβεοοῃᾷᾶ, ἰΠ 0 

οΥἰοἰοαὶ σΟΠλΠΠΘΠΙΔΓΥ οὗ ἴδ6 ἰοατηοὰ οἀϊίογ. ΕῸΥ ἃ οὐἰοδὶ δοοουηῖ οὗ τ. ΜΙαἀοΙἀογρέ᾽ 5 νοσκ, 
806 {μ6 Φοῦτια! ἀ68 ϑανδπβ, δ} 1887, ΡΡ. 422..427. 

[Μαδίτιδβ οἀϊεοη οἵ Φοδδιια σοηϊδίἢβ τοδάϊηρβ ἔτοπὶ ἃ ϑυσο- θχδρῖασ ΜΆ. πον ]οδί : --- σ Εν 
ΖΩΏΟΙ οὗ Εκἷ8 γοζβίου ταὶ ῦ 06 γοϑίογοὰ ὈΥῪ ἴΠ6 αἰὰ οἵ (6 Νιιτίδη Μ58. ἴῃ 186 Βείδιι Μυδειι). 



780 αἠπεϊοπέ Οτγϊοπίαϊ Κ͵εγ 5,012. 

[1.1] ΤῊΒ Αβλβιὸο ΨΕΚΒΙΟΝ. 

1. ΒΙ0Π16 Ατδθῖοα Ῥοίοσιθ οὐ Νονυνὶ Τοβίδιποηϊ, Ῥαυῖβῆβ, 1645. (0110. (1α ἴὲ 
2 4γ8 Ροϊγρίοιί ΤΗδιε) 

ὦ, ΒΙΌ]Π Ια Αταδῖοα Ν οίοσ8 οὐ Νονὶ Ταβίδιοπί. Τωομαϊηϊ, 1667. ἔοἴῖο. (1π Βρ. 
ν α]ιοπ᾿β Ροϊγρ]οίυ Β10]6.) 

8. ΒΙΌΠ16 ὅ΄δογα Ασυδῦϊο, βδογθ Οοηρταραιίοηβ ἀ6 Ῥ͵Ὸὸ σης ΕἸάδα ζακποα οὐπὶ 
ἴῃ ἀαϑὰπὶ ΕΟ] οβίασαπι Οὐ θη δ απὶ: δ 8 ὃ Βορίομθ Β1Ό1118 1,διῖηῖ5 Ὑ ΌΪσαι. 
Βοπϑ, 1672. 8. Τοση18, [Ο] 10. 

Ταῖΐ8θ. οἀϊίΐοπ τγαὰβ ρυ δ᾽ δηθὰ ἀπᾶρν 1π0 ἱπαρθοίΐοῃ οὗἁἨ βογρίῃδ ἰδία, (9 Βοξοιθ Βῖσμορ αἱ 
Ῥαπιδβοῦβ. [0 18 ἰῃ Αγαδίο δηὰ 1,αἰϊὰ. “Βαϊ ἰξ ἰδ οὗ Ὡ0 υδ6, οἰἴπεῦ ἴο ἃ ογ ἷς οσ δῷ ἌἼχροαῖῖεε 
οὗ τ Νονν Τεδίδιηθηξ, Ὀοΐηρ διἱοσοὰ ἔγοσι (9 1,δἰΐπ Ὑοχβίου." (Μ μδοὶῖβ, το]. 23. μασγ ὶ 
Ῥ. 98. 

4, Τα Ηοὶγ Β:10]6, οοηίεαἰηΐηρ (δ6 ΟἹὰ δηᾶὰ Νονν Τοβίδιιθηΐβ ἴῃ 186 Ασϑδὲς 
Ἰμδησυᾶσο. Νοποδβι δου ρου ἼΥ56, 1811. 40. 

Ὑνεἶνο οορίο5 οὗἩ [819 ὈοΔυς ΠΥ ἐχοουέοὰ οὐ οι Ἰγοσὸ υσίηΐθα ἰπὰ ἰαγχο [0110 ἔοσ μεοδθεἱῖδ: 
016 οὔ [8686 18 ἀδροβὶίοὰ ἰῃ ὑπὸ ΒΒ ΜΌΒουτΩ, 

δ. Νονυμ Ὁ. Ν. 7658 ΟΕ γδεὶ Τοϑίδιιθηίαπι, Ασδῦῖοο, οσχ Βι ]οίδοςοα Ι,.οἱσδηεὶ; 
οἀδρηΐο Ὑδοὴβ ΕΈΡΕΝΙΟ. [π ΤΥρορταρῖα Εὐσροπΐδηδ 1ϊησυδταπλ Οτὶδηίδίτιει. 
[μυσάμππὶ Βαίδνογυ) Αηπο 1616. 40. 

Ἐγρϑηΐαδ ρΌ] 8Π6ὰ (8 οἀὐϊίίοι οὗὨἨ {89 Ατδυὶς Νονν Τοδίαπηθηϊ, ἤοπιὶ ἃ πιδηυθοσὶρὲ δα ἕο ὃθ 
Ὑτὶ θη Α. Ὁ. 1842, ἰῃ (Π6 πιο δ δίετΥ οἵ δ, ΦΉη, ἰπὰ (16 ἀοϑεσέ οὗ ΤΒοῦαΐδ: μΒὸ 845 οορέοὰ δὲς 
ΤΑΔΏΒΟΥΙΡ. ὙΠ δ ρΊ Δ ΘΟΓΌΓΔΟΥ, ΘΥΘἢ ὙΏΘΓΘ [Π670 Δρροδγοὰ ἴο Ὁθ ταδί 2} δεγοκα. 
ΜΊΟΜμ 6118 βαγ8 {παῖ (Π]18 18 1ῃ6 πιοβὲ οἱορδηξΐ, αι ζω], αηὰ χοημαίηθ οὐϊοι οὗ [86 Αγδϑὶς γεγβέσει, 
Ῥὲ 10 ἰ6 τπίογίπδίθ!Υ σογγ αἰβῆςυ ἰο Ὀ6 ρτχοουγοὰ. 

6. Νονυμ Ταοβίδιηοηίυμα Ασαδίσυμ. ἴωοπάϊηϊ, 1727. 4ῖο. 

Τα οὐἰίοη, τς ἢ σοῃβίδιοὰ οὔ ἴδῃ ἐμουδαηᾶ οορίοβ, νῶι ὑτγίπἰϑὰ δὲ [56 ὄἼχρεῶδο οὔ 189 
ΒοοίοςΥ ον ῥγοστηοίίηρ ΟἸἈ τ διϊδη Κπονϊοᾶρα, ἔος (6 0.86 οὗ 186 ΟΠ τδίδηδ ἴῃ Αεἰάὰ. 115 δαε::ς 
ἷθ ἴῃς ἰοχί οὗ {86 ῬΑγίβ δηὰ ᾿οπάοῃ ῬοΪγροςϑ: Ὀπὲ {μ6 οἀϊίον, ϑοϊοπιοι Νερτὶ, "88 αἰϊεγοὰ π 
ἴῃ [Πο86 ρδββϑαρθδ ὙὙΠῚΟΝ ὙΑΥῪ ΠῸΠπῚ {πμ6 τοδάϊηρ οὗὁἨ ΟἿσ ργοβϑεπί ασθοκ ἰοχὶ. [ἐ ἰ5 ἐδβεσεέογε οσἔ 
ὯΟ π.86 ΟἰἔΠ 6 Γ ἱῃ [86 ΟΥ̓ (ἰςἾ8πὶ ΟΣ ἱπίογργοίδιί οι οὗ [86 Ν ον Τοδίδιηθηῖ. 

᾿ ἤ. Ουδίυον Ενδηρο]ϊα, Ασαρίςο, Ἐοπιβ, 6 ΤΥΡορταρ δ Μοάϊοοδ. Ῥοτωε, 159]. 
ΟἸἸο. 
“ΤΕ οἀἰιίοη γγᾶϑ ῥσπίϑὰ δ Ἐοπιθ ἰπ 1690 δῃηὰ 19] ἰπ ἐῃ0 Μοάίοδδῃ ὑτγίηἰϊπρ- Βοῦδο : 1699 

βίδπάϑ οὐ ἐμ {116 - Ῥαζζο, 1691 ἴῃ 1.6 βι Ὀβου ρθη : ἰο δοπηθ οὗ [Π6 οορὶθδ 8 δηποχϑὰ «ἃ 1,διϊη 
ἀγδηβί διϊοη." (Μίςδ46119.)ὺ ΤὨΐδ νοσβίοῃ 18 ἀθβογί υθἃ δῦονϑ, ὑρ. 824, 828: Το Ἐοτηδῃ εἀϊ- 
οι οὗ [π6 ΕὈῸΣ (ἀο8Ρ618 νᾶδ τορτγί πῖθὰ, Ὑὑὴ ἢ βοπηθ οογτοοὕοηδ, ἰὼ (ἢ6 Ῥασὶβ8 Ροϊυρ]οιξ, δη 
ἘΡΕΙΣ ὙΠ ὙΘΙΥ ὨΌΠΊΘΓΟῸΔ ΟΟΥΓΘΟΓΟΏΒ, ἔΟτ ΣΔΔΏΒΟΣΙρί8. ὈΥ̓ ΒΙΒΏΟΡ Υδιίοῃ, ἰῃ ἴθ ἰκρηᾶνα 
οἰγαίοις. 

ΟΥ̓ΤΊΟΥΘ ΡΑΓΟ ΌΪΑΓ δοοοῦῃίδ οὗ [116 ργϑοθάϊηρ, δῃὰ οἵ οἴδον δὰ ομδ οἵ (6 Ατδϑῖο Ὑ  σείοῃ οἵ 
[1:6 ΟΙὰ δὰ Νον Τοδίδιηθηίϊ, οὐ οἵ ἀεϊδομβοά ρογίϊοηβ ὑπογοοῖῦ, [Π τοδάοσ 15 τοίοσσοὰ ἴο λ΄ βδσβ, 
ἘΠΕ ἱ:, σνοἹ], ἰ, ΡΡ. 110-189, ; Μ|ς 86}18᾽8 [πιγοἀποίίοι, νοΐ. 12. ρατί ἱ. ὑῃ. 8δ1-94,; ϑοδβηυττοτ 
ἱ Ποῦμθοα Ασδυίςδ, ρρ. 889-897. ; δἀηὰ ΗπρΒ [ηἰτοἀποίίοι, τοῦ. ἱ, δὲ 106---112. 

8. Οοιμπηοηΐδίο ΟΥἶςδ, χα Ῥ6η8 6 ΒΙ:Ὀ] οἴμθοα Οχοπίθηβδὶ Βοαϊοίαπα ρϑοϊπεῖπα 
οεγβίοπι ῬοηϊδύθυοὨϊ βορίθτλ ΑΥ̓ΔΌΪϊοσΑγΌ, ποηάσπι οἀϊίαγυτ, οὐτλ Οὐδογυδεϊοαὶ- 
Ὅυ8. δϑοσιρϑιὺ Ηρησίουβ Εὐδοσβαγάυβ (οί οῦ Ῥαυσῦβ. Φοηώ, 1789. 8ὅνο. 

[1.1 ΤῊΒ ῬΕβδιο ὙΈΚΒΙΟΝ. 

1. Ῥοηίϊαίθυςοὶ Ῥαγβϑῖο Ῥεγβίοα, ἱπίοσργοία ὅδοορο 8]1ο «2}οβϑορᾷ Τάνοβ, δβοὰ 
Τασβοηδὶ, δ υάο. ΟΟμβίβηιηοροί!, 1646. ἘῸΪ]ΙΟ. 

ΤῊΪΐΒ ΟΧΙΓΟΠΊΘΙΥ σατο οὐ οη, τ ΒΙΟὮ 18 ργίπίϑὰ συ ἢ Ἠοῦτενν ἔνρβθ, δηὰ δεοοιαρδηϊοα στ (ἢ Φ 
Ἡοῦτον ἰαχί, ἰ8 τορτί θὰ ἐπ (86 ἐουτίι γοϊαμλο οὗἉ ἔθ [οπάοι Ροϊγαὶοι, τὰ} Ῥεχείδη ομβδγβοίεῖο, 
Δῃὰ ἃ [δἰ (ἰοῃ. 

2. Ουκδίθον Ἐν δΠρΟ] ἸΟΥ πὶ ΤῬομιϊπὶ ποβὲτὶ “9656 ΟἾγΙβϑιὶ Ὑ οΥϑῖο Ῥοσυβὶοδ Θγτίδοϑπι 
οὐ Αγσαθίοαμῃ βυανίϑϑιπια γοάθηϑ: δὰ σογρὰ οἱ τηθηΐοπι τοὶ Ἰεχιὰβ Βαοἰϊύοτ εἰ 
νϑηυδβία σοποϊμηδία.. . .. ον Αὐσγδβαυ ΈΕσΟουΜ. [μοηάϊηϊ, 1067. ἙΕ οἾἸο. 

8. Ενδηρο)ῖα Θυδίυον Ῥογβίοδ, ἱπίοσργοῖς ϑυπιοπθ Εἰ. δόβορῃ Τδυσίπεπαὶ, Ἰυχ δ 
εοὐϊοοπι Ῥοσοοκίδπυτα, οὐπὶ Ν εγβίοπθ 1,αἰΐϊηα βασι 6}15 ΟἸεσίοὶ, Ἰμομάϊηϊ, 1667 
Εο]ο. (1κ [δ6 ΒΕ} νοϊυμις οὗἩ Βρ. γῇ αἸϊοπΒ Ροϊγρίοιυ Β10]6.) 
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[1ν.] ΤῊΒ ΖΟΥΡΤΙΑΝ ΨΈΒΒΙΟΝΕ. 

ἈΙεπιρλιϊο, οὐ Τιαίοοί οΥἹ Ζουεν Ἐρυρί. 

1. υΐϊπαυθ 1ωὉτ] Μογϑῖβ Ῥγορμοίβ ἴῃ Τυύίπρυδ ΖΕσγρίίδοα. Εχ Μ85. Υ αἰΐσαπο, 
ΤΡΑτ βίθπϑὶ, εὖ Βοαϊδίδηο ἀβθβουι ρϑιῦ, δὸ [ψϑηα νοσο αν ἃ  κικβ. [Ι,οπάϊηὶ, 
1781]. ἀἁἀϊο. 

2. «Ὀβαϊογίαπι Οορίίοο- ΑΥαὈΐου. Βοπι, 1744. ἀίο. 
8. Ῥραϊοσγίυτ ΑἸοχδηάγιμαπι Οορίϊοο- Ασαρίουμη. Ἐοπιο, 1749. ἀ4ϊο. 
ΒοΙὰ 1686 οὐἑ(οη8 οὗ [πΠ6 Οορίϊς ῬΒβαϊῖδῦ γγ τὸ ρτπίθά δἱ (8 Θχ ρϑῆδο οὗ ἔπ Οοηρτοχαϊίοη ἀθ 

Ττοραρζαπάδ Εἰάθ δὲ Βοπιθ, ἔοσ ἴῃ ὈαποὴΗ͂ϊ οἵ (86 Οορἕο ΟἸσίϑιϊδηβ ἰὼ Εσγρί. Τὰ Ασδῦϊο νὰ σ- 
δου 18 ρἰδοδὰ ὈὉΣ 186 849 οἵ 6 Οοριἰς ἐεχί, 

4. Ῥβαϊίογίαπι Οορίϊςοο, δὰ οοήϊουτι δάδθπι σϑοθηβυῖ; [μΘοἰϊοηΐ8 νασίοἰαΐθπι οὲ 
ῬΡβαΪ ποθ ΑΡΟΟΣΥΠο8. ϑδμιαϊοῖ Π)1αἸθοῖο οοηβοσίρίοβ, δὸ ργίηατα ἃ (. Ο. ΥΥ οἰάϊο 
φαϊῖοβ, δα]οοὶῖ δ Ι,.. ΤΡΕμἘπ. Βορο] ηὶ, 1887, ὅνο. 

δ. Ῥπαϊιογίαπι ἴῃ αἰα]δοΐαπι Οορίϊςθ [ΐηρτι ΜοιρΒ οι πι ἐγδηβίδίι τη, δα δά στη 
ἐτίατη οοἀϊουα ΜΆ. Βορίδο ΒΙΒ] ΟΊ Β6σΘ ΒΘΓΟΙ θη βὶβ, ἸΏΟΡ 86 οὗ οὐὰχὶ ΤΚΙΪ οἱ 
Τα 6] οΥῚ ᾿ΣὈτῖ8, προποῦ ουπὶ σβοῖὶβ ΑἸΟχδηατῖηὶ οοὐϊςοῖὶδ δὸ Ὑ διϊοδπὶ ΗροὈγαδϊοίβαυθ 
ῬΡβδ 8, οοπιραγαίοσυμμ. ἘαΙαἰξ, πού βαλ 8 ΟΣ Ο18 οὐ σγδιμπλδύϊοβ ἱπδίγαχὶς, Μ, α. 
ΘΞΘΟΗΎΑΞΒΤΖΕ. [1 μδϑ, 1844. 4ϊο. 

6. θυοάεδοϊῃ Ῥτορποίδγυμι [μἰἱῦγοβ, ἱπ Πΐησυδ ΖΕ σγριίϊδοδ, συϊσοὸ Οορίϊοα βεὰ 
ἹΜειιρδίείοα, ὁοχ Μδηυδβοσίρίο Ῥδυϊβίθηβὶ ἀθβοσιρίοϑ οὐ οὐ Μαδηυβοσίρίο 9 μη ΐ8 
1,66, δ. Ο. Ὁ. οοἰϊαῖοβ, μα πα οὐϊαϊς ΗἩρηγίουβ ΓΆΑΤΤΑΜ, ΑΜ. Ογχοηὶϊ, 1886. 8νο. 

. Νονυ Τοβίδιηθηζαπι δρσγρίίδουμι, συϊρο Οορίίϊουμι, ὁσ Μ55. Βοάϊ]οΐβη!8 
ἀἀοβοσι ρϑῖῦ, συσα Ν᾽ αἰϊσαπ!8 οὲ ῬΑΓΙϑΙ Θ᾽ Ὀ.8 σοηι , οὐ ἴῃ 1 δἰ ηπὶ ϑϑοσιροηθσῃ 00" 
νογὶ εν ἮΊΣΚΙΝθ. Οχοηὶ!, 1716. 4ϊο. 

[ΤῊ 8 ψ8ϑ {με ὅτι οὐϊέοι οὗ (6 ΜορΗἑἰς Νονν Τοδίδιηοθηΐς : (86 δα Ἰ ΟΣ νγᾶϑ οὐ  (ἰοϑοὰ τ ἢ 
ΒΟΝΟΙΓΓΥ ὉΥ͂ ἷβ σΟὨ ΟΙΡΟΓΑΙΘΑ, δηὰ 4180 ὈΥ 119 τρογθ γοοθηΐ δΌΟΙΣΟΓ ἐπ (6 βδπὶ|6 δε], 
βοδνατίζα ᾿Γ[19 οἀ!Πίοη οἴ ΥΥ || Π9 ΘΘΌΣ5 ΠοΥΟΣ ἴο αν Πδὰ τηογο ἴ8ῃ ἃ ΥΟΓΥ ᾿ἰπι θα εἰτοὰ- 
Ἰαίίοη : [86 ἐπιργοϑϑίοῃ 18 δίδίϑα ἴο ἤδνθ Ὀ66Π 8 νΘΥΓΨ 58π14}} οπο, δηᾶ ἔνγοῖνθ ψΟΔΓΒ ἈρῸ ΟΥ̓ (ΔΓ [86 
Ἰασρογ πυτηῦοΓ οὔ (6 ΠΟΡ᾿65 ὙΓΈΓΘ ΣΟ πη δἰπίπρ ἰῃ Βῃοοί8 δἱ Οχίογὰ ἰῇ [Π6 τσγομβοῦβο 6] οηρίπρ ἴο 
16 {{π᾿ἰν ΓΒ} ΠΥ ΓΟ. 

Α ἤγαριηθηῖ οὗ {116 οηἰδίϊοπδ οὗ Φοσοι δ (οἱ. ΙΥ͂. 22. αηὰ εἰ. Υ.) δῃὰ βοτλθ ὕγαρτηθηίβ οὗ 
186 ῥχορμοῦ β ορίβι]6 ἴο 1μ6 ον 8} οἀρονεβ δὲ Βαῦν]ου, ἕοστηϊηρ ὑπ6 δίχ τὴ ἐὐπλε οὗ 19 
ΔΡΟΟΤΥΡΒΑΙ ὈοΟκ οὗ Βασζυςῆ, ἀγὸ ῥχϊπίθὰ ἴῃ Οορῖϊο, τ] {ἢ} ἃ ᾿ἰΐοσαὶ 1,.δὲ1π νογδίοη, ὈὉγν Μ. Ουδῖτο- 
τηδτο, ἰῃ δἰ8 ἘΘΟΒΘΓΟΒ68 8ὰγ δ [δησιιθ οἱ 1, ἰόγαΐατο ἀο ᾿᾿ΕγΥρῦθ, ΡΡ. 228. 246. (Ὀαγίβ, 1804,), 
00 ᾽)8 1] υδίγαϊοα (πο ΜΠ} Πυπιθγοιδ Ἰοαγη θα Ὡοῦΐθ8. 

[8. ΤΠ (ἀοβροῖὶβ ἴῃ ΜοιρὨἷο πὰ Ασαῦῖο. Ῥυθ] πο ἴον 86 Βυι δα δηά 
Ἐοταεῖσῃ Β.Ό]6 ϑοοϊοῖγ. 1829. 4ϊο. 

ΤῊῆο Μοιρδὶ εἰς ἰαχί οὗὨ {18 οἰ 0 ἢ βοοῖῃϑ ἴο ὑὕθ ἔδίκοῃ ἔγοπι (δὲ οὗ ΥΥ̓ΣΚΙΠΒ; 186 Αταρίο 
Ὑ Ποῖ δοσουρδη θ8 ἰδ 6 ΜοπΙρΡ τς 88 ἰπἰθημ ρα ῸΣ [Π6 ὈΘηΘΗ͂Σ οὗὁἩ [Π6 παίῖϊνε Εσγρθδη ΟἸγὶ8- 
[14πη6 ((ορίβ8), ἴο ὙΒοπὶ (6 (ορῶς ἴῃ οἰΐποῖ οὗ 1ἐ58 ἀϊ4] οἰ --- Μορμἰς οΥ Τουδίς -- 8 Ὑ ΒΟΙΙΥ͂ 
ἃ ἀοδὰ ἰδηστιαρο. ΤῊ οὐ οἢ 18 ὙΘΓΥ ΠΟΔΟῪ ῥγίηϊθά, 

[9. Νονιπι Ταϑίδπιοπίυπι Οορίϊοθ. ἙΙάϊ Ὧν. Μ. α. βοηνάβιζε. [{|ρ81Φ, 
1846--7, 4ϊο. ; α͵8ο σι (6 {016 

Φυδῖποῦ Εὐνδηροὶα ἵπ ὨἸαίθοίο Τύηρτι Οορέϊοιθ Μοιρίο ρῥεογβουριᾶ δὰ 
Οοϊά. Μϑ. Οορίϊοογαπι ἰα Εορία ΒΙΒ] οίμοοα Βογο]ηθηδὶ δἀϑοσγυδίογυ, 66 Ποὴ ᾿ἰὈτὶ 
«ΑΥ̓ΤΉ Κίπβιο θυ β8ὶ βάθπι. αἰ", ομοπάδν!, δα ποίβιοη! Ὀὰ8 ΟΥΙἰοἿΒ. οὐ στα) η)8- 
{ἰςῖ8, ν δ Δ 0.8 ΘΟ. ΟΠ] 8 Ἔχ ροϑι 8 δίαυθ ἰδχῖι Οορύϊοο οὐπὶ ἀσϑοο οοιμρασγαῖο 
Ἰηβίγιχιῦ Μ. α. ΒΟΒΑΒΤΖΕ. 

Ιπ 1888 Ὧσ. βεμιπαγίζο πδὰ ρυ] 8Πῃ6ἃ “ 7Τεδίατιεπέμτα ουειπι Οορίϊοο- λίεπιρλι( σι ἐς 5 8. 
Πεσα Βιδιιοίλεςς Βεγοίἑπεηεὶς,᾽" ἐπιεπααίμηι ἃ Μ. α. ΒΟΗΎΑΕΤΖΕ, 4ἴο. ΤΠΪ8 νγὰ8 δυοςοθάθα ὉΥ͂ 
ἴη6 αὔονϑ δἀὐϊίίοη οὗ {Π|ὸ ἀο53ρ6}8, τυ] ἢ τγᾶ8 ποῖ σοπίϊπαρὰ οπίης ἴο ἰΠ6 ἀοδί οὗἨ (μο δάϊῖοῦ. 
ΤΏ ρίδη οὗ {18 οἀϊθοι 18 ἀςβογι θεὰ δῦονο, ρῃ. 290--2.1 

[10. Δοίᾷ Αροβίοϊοσυμι Οορίϊοθ. ἘΙὰϊ Ῥαῦ]υ8 ΒΟΕΤΤΙΘΗΕΒΒ. Ηδΐς, 1852. ϑνο. 
ΤῊΐ σοϊαπιθ τγᾶ8 ργίηπίεα δἱ Υἴθηηα. ὙΒοῦΡὮ ἱπίοπά θα 85 ἃ Κἰπᾶὰ οὗ οοπιἱπαδίίοη οὗ βοιλνγασίΖο᾽ 

πποοπιρ!εἰοά οαἱξίοη, πη 6 ρἷαπ 18 νΠῸ]]γ ἀἰβογοηί, απὰ ἰδ ἰ8 οὗ Ὡ0 τ86 ἴο ΔηΥ͂ δχοθρί ἴο βάλ! αὶ 
Ἐμγυριίδη βειοΐασβ ὅθ δῦουϑ, ὑῃ. 292, 299. 
Βοσιος Ποῦ 48 δίποο β' π}1] τὶ Υ ρα] διοὰ {868 ἘΡΙ8{168.} 

[11]. Τὸ Νὸνν Ταβίδηοπὶ ἰπ Μορμῆς δπὰ Αγαρῖο. ἸΙοπάοῃ, 1847-Ὁ2. 2 
νοΪβ. [Ὁ]1ο. 

Τηΐβ δά ἴοι τγ88 ργοραγοὰ ὑοῦ (ἢ ἀϊτοοίίοη οὗ (6 Βοοίοίν ἴογ Ῥγογηοίίπρ ΟΠ τ ϑι ἴλη πον- 
ἰοάψθ. Τὴ Μοωρμίιὶς ἰαχὶ πῶδ του ιϑοὰ (Ὁ ΜΙ. δυιμογί 68 ἐξ δρρϑᾶσβ) ὉΣΥ (6 ον. ΒΕ, Τ΄ 



82 αΑποῖϊοπξ Ἰγογ βίο, Ζ. 

{πεῦξπ οὗ Οδῖσο. ὙΤῆο Μορ εἶς ἰεχὶ 18 Ἰαγρο διά πιαρτιίβεοηξ; [Π6 Ατδδῖς, τιον ἐδ σεν 
{10 δυδοτάϊηδίο βΟοοῖΣ Θηΐ, 5 πῃ ἃ δ᾽ 8}} οοἸ τη δὲ ἐδ Ἰοῖς μδηᾷ οἵ Π6 

1847 ἰ5 1.10 ἀδίθ ου ἴδ Ε{10-Ῥάᾶκο οὗ 186 ἔγοϊ γοϊυτηο, Ὀυἱ 1848 νγδϑ 189 ρείον οἷ δεί4] ναὶ. 
Ἰἰεδώοι, 

Τλοδαΐο, οΥ Τιαϊοοί οΥ ὕρρεν Ἐργρί. 

12. Αρρεμάϊχ δὰ Ἑαϊοποπι Νονὶ Ταβίβτμθηι ατεθοὶ 6 Οοάΐοα ΑἸοχασιάσγινο ἀε- 
ΒοΥΙρυ ἃ α. Ο. Υοϊάθ. .. . . Οχοηὶὶ, 6 ΤΎΡοσταρΒοο ΟἸαγοηδοπίδηο, 1799, ἐοΐο. 

ΤῊΐδ σοῦκ οοηίδί δ {Πμ6 σοτμῃρ]οίεϑι οΟἸ]οοϊίοη οὗἨ ἐγαχιιθηίδ οὗ ἴο ΤὨουδὶς Ὑασχαίοει. ὅ85:ε δὲ 
δοοουπὶ οὗ ἰδ ῃ Νο. 1.5 ναρὲ 679. σερτὰ. | 

[18. Ζσγρὕογυμι Οοἀίΐοσυπι το] αυΐθ, Ὑ Θηο 118 ἴπ ΒΕ] οἰμβοοᾶ Ναπίδηδβε δαϑεσυδὶε 
οαϊαϊς Μιναάβειιι. Βοηῃοπίβ, 178δ, ὅζο. ἴ0]1. ὅ866 8ἃ8 [0 [86 ροσθουδ 185 οὐϊτοὰ 
(6 ἔργο Ὁ ρῥᾶγί οὗ {Π|8 νοἱ, Ρ. 296.1 

14. Εὐϊάονϊοεὶ Μύντεβι Οοιπμμοηίδιίῖο ἀθ 1ηᾶᾷοΪα Ὑογβιοπὶθ ΝΟΥΣ Τοβξέδισοσηὶ 
δι άϊοββ. Αςοοάππὶ ΕἸασταθηΐδ Εἰ βίοϊαγὰπι Ῥδ}}}} δὰ Τιπιοίμβευτα, ἐσ Μίε- 
Ὀγαπὶϑ ϑδῃ]1οἷ8 Μυϑβοὶ Βογρίαπὶ, οἰ ετί8ι Ηῇἤηϊς, 1789. ἀ4ϊο. 

16. ΕὙτασιηοηίυη Εἰνδηρο!! 5. Φοδηπὶβ στοο- ορ!ςο- Το δίσαπι, εχ Ἀἤσϑβοο 
Βογρίδηο, ᾿μαϊϊπθ νούδαλ οὐ Νοίϊ8 1Π]υβγαΐαπι 80 Αὐυρυδίπο Απίοηϊο απβοβοζο. 
Βοπμ, 1789. 4ϊο. 

ΤΉοτο ἰ8 δὴ ἱπίογοδίϊηςς δοοουπέ οὗἨ [18 Ρυθ)οδίίου ἐπ (06 Απαϊγίϊςαὶ Βονίονν, νοὶ. χτνὶ. 
ῬΡ. 418---421. 

[16. Οαἰαϊορσιαϑ Οοάϊοστα Οορίϊοοταπι τλᾶπὰ δβογρίοταμη αυΐ ἴῃ Μαβοο Βογζῖίδδο 
Με  γ8 δαἀϑαγνδηίυνῦ : δυοίοτο ἃ. Ζοεοα, ἤδηο. Βοπμα, 1810. ἘρΙ. 

1η Ρρ. 207---220. οὗὨ {μὶ8 σοτὶς δὸ οοηίαίηοὰ Ὑμοῦδὶο ἔγαρτηοπῖδ οἵ {πΠ6 ΟἹὰ Τοδέδσηεως, δϑὰ 
οὔθ οἵ ἰμ6 ΕΡΠοβίαηα, δὰ ἔττο οὗ (80 ΑΡΟΟΔΙΥΡθα. 

Βαελπιιγῖο, οὐ Ἰιαϊεοί οὗ Βαεῆλπιιγ, α Ῥγουΐποο οἵ λό 1) εἶα. 

17. Ἐτοστηθηΐδ Βαβηιυσιοο- ορίϊοα Ὑ εἰογῖβ οὐ Νουϊ Τδβδίδιηθηῖι, αὐ ἴῃ Μίυϑοο 
Βογρίδῃο Υ 6. [18 δββογυδηΐαγ, σὰπὶ το] αυ͵β Υ Θγϑιοηϊ θ8 δῦργρ 8 φοπία!ῖς, δεῖνα 
νογοδ, ἢ6ς ηθη ΟΥἾ018 οὐ ΡΒ] Ο]ορ οἶδ δα ποίδυοπιθυβ }ΠΠυβύγαν!, ΥΥ. Εἰ. ΕΝΟΕΙΒΚΕΤΕ. 
Ἡκδίηϊς, 1811. 4ϊο. 

ΤῊῖΐδ ρυ] οδιίοη οοπίδ᾽ ἢ 8 πλρτηεῦ ὃ οὔ ἴΠ6 τβέ δηὰ ἡΔἢ ἀνὰ ὑμὶν οἵ ἴδ Ῥτορδθοῖο5 οὔ [ς«Αἴδῃ, 
οἵ {π6 ἰουσί οπαρίον οὗ δὲ, Φοπ᾿ 5 ἀοϑροῖὶ, οἵ δι. Ρ60} 8 τοὶ Ἐρίϑε]6 ἰο 1ῃ6 Οοτ ἴδῃ, ἐδ 6 
ἘΡ δ:168 ἴο {86 ἘΡἢΠοδίδηβ δηὰ ἴο ΡΒ ]Παπιοη, {πΠ6 ἢγβὲ Ἐρ 8116 ἴο {Π6 ΤῊ Θββδ οπίδηβ, δηὰ οἵ τ} 
Ἐρίδιϊθ ἴο ἐμ Ηθῦτονα, ἴῃ [6 Βαβαπιιτὶς, ΤΙ οραὶς, δπὰ Δοπιρ Ἵς ἐδ] θοῖ8, νεῖ ἃ Ἡτογαὶ 
1,αἰΐη νοσϑίοη. Τδδ σοΥγοβροπαϊπς ατοοῖς ἰοχὶ 18 υἱδεοϑὰ δὲ {πὸ ἔοοὶ οὗ 1:8 ρᾶγο. Νοῖδ δὲ 
δυὐυ͵οϊηοά, ῬΟΡΠΕΡ ουἱ 186 νγαγίουϑ σοδαϊησβ, τὴ 1} οὐ εἶσ 8] γοπλαγκ 8. 

Νοβ. 14. δὰ 1ὅ. ἀῦονυβ οοῃίβίπ βοηγ8 αδῃπιυσίο ἔγαρτηθηΐδ, 8.666 δΌονο, ΡΡ. 398, 2399.., 85 ἰο 
ἴδιο ἔγὰο παπιε, διο. οὗ [πὲ8 γογβίοῃ. 

[ν.] Ζὥτειοριο ὙΕΒΒΙΟΝ. 

ΝΟ οπηιῖγα ΖΕ ίορίο ΒΙΡ]6 μδ8 Ῥθϑῃ ργϊπίθᾶ. Μίαδβοϊ (ΒΙιὉ]. ὅδοσ. ἰϊ. τοὶ. ἃ 
. 14ὅ---1δ5.) Βα8 ρίνοῃ δὴ δοοουπὶ οὗ 186 ναγίοιϊβ ρογίοημβ οὗ 86 Ο]ὰ διὰ Νὲν 

᾿πδοιατοσηὶ σθο μάν δρροαγοὰ, ΟΥ̓ ἴμ686 86 Φ] ονίηρ Δ.Θ πιοϑὺ ᾿τοσΒ οἵ 
ὨΟΐΪοΘ: -- 

1. Ῥβδίτωηϊ οἱ Οδηϊοοσυαπι ΖΕ ορῖςθ. ϑιυάῖο Φοβδῃηῖθ ΌΤΚΕΝ. Ἐοαια, 1618. 
άϊο. 

ΤΊ ὅτεί ροτέϊοπ οὐ ἐδ ΖΕ Ηἰορὶς βου ρέυσοθ οὐορ ὑγίηιθά, 10 ἰβ ΨΘΓῪ ΤΑΓΘ; 1ΐ γ1Ἱ88 τεργίηϊοὰ 
δὶ Οοϊορπο ἰὰ 1618, ἰῃ ἔο]ο, ἱπ ἃ Ῥοϊγρίοίτ Ῥβδ! ον. 

2, Ῥεαϊογίατα ΖΕ ορίςθ. Ἰωοπάϊηὶ, 1667. ἘΟΪΪο. 
Τὴ (86 (τὰ νοϊαπιδ οὗὨ ΒΡ. ἮΥ δἰἐοῃ Β Ῥοϊυρίοι Β[0]6: [86 ἑοχὶ ἰ8 (Δἴκοη ἔγοτα ῬΟΙΚοπ 8 θάϊ τοῦ, 

ψὶϊὰ ναγίουβ σοδάϊηρα, διὰ ποίοϑ Ὀγ Ὦτ. Εαἀτλππὰ ΟΔ5.6]]. 

8. Τοβίαπιοπία Νοναπι ; οαπὶ ΕἸ βϑἴοϊα Ῥαυϊὶ δὰ Ἡθῦτεθοϑ..... τυ οπιηΐἢ 
Ἐν. Ῥαείσιιβ ΖΕ ΐορβ, δυχί!ο ρῥίογαπι, βοάθπία Ῥδυϊο 111. Ῥοηῖ. Μαχ. εἰ ΟἸδυΐίο 
1118 τορτιὶ ἱπιρογαύοτθ, πη ρυῖπιὶ ουγαν}ῦ ΔΠΠῸ δα] υὔϊβ 1648. [Βοτ45] 4ϊἴο. 

Τιονῖδ οἀὐϊείοη, νυ ἢ ἰδ ΟΥὗὅὨ Ἔχίγοπιθ γασὶν, ἰ8 ἀϊνἀοὰ ἰηΐο ἔντὸ νο] απι68 πὰ ἴουῦ βαραγδίθ ραγίᾳ, 
υἱζ. 1. Τῆε Θοβροῖβ, [π6 ἰγαηβἰαἰίοη οὗἁἩἍ τυ! ἢν 18 τηοῖ δαροτίογ ἴο τμδῖ οἵ [86 Ἐρ᾿ΒΈ]6 8, ν᾿ μογὰ [88 
{τβηϑ]αῦον Δρροδγθ ἴο βᾶνθ ὕθθη ὈΠΘΑΙΑΙ ἴο ἴπ6 ἴα8Κ. (6 ἘΡρίβι19 ἴο ἴὸ ΗΌγενεβ ἰ8 μ᾽ δοεά 
δἴλογ ἴπ6 (οϑροἶβ, Ὀόοιιδα 1ἴ νγα8 [Π6 ΟὨΪΥ οἷ ΟΥ̓ δῖ. Ρδ0}᾽ 8 Ἐρ1 3165 ψ οι ἔμεν δὰ τοοείνο 
ΜΠ 6η {ΠΟΥ μὰ ἴο Ργδβ8 6 ΘοΊρο]5, Αροοδίγρβο, ἴπ6 Οδίπο]ὶς Ερ 8.165, ἀπὰ {δμ9 Αςἰδ) ;---ῶ. ΤῊ 
Αεἴβ οἵ {ἴἰο Δροδβῖ!δϑ ;--- 8, Τὴα (Ὀυτγίθοη ἘΡρΙ51168 οὗἩ δ: Κα! ;--- 4. ΤΟ βενϑὴ (δι μοὶὶς Ερίϑιο; 



]αΐζίη Ῥογβοη3. 38 

-- Τῆιο Αροοδῖ ἴθ λἀἀδοὰ 45 δὴ Αρροπάϊχ. ΤῸ Μ95. οὗἨ ἰ6 Αοἰα Ὀοΐπρ ὙΟΥΥ ἱπιροτγίοοϊ, 15 
«-η5πὶ8 ὦ αν με ἴο ὃὉὈ6 ϑυρρ ρα ἔγοια 16 Υυϊ καί. Ὑπὸ Εοπιδῃ οἀϊτίοπ ΤΕ ΡΠΚΩΙ ἴῃ [89 
Τιοπάοπ Ροϊγκίοϊε ; ἀπά ἃ 1[.δἔϊη ἐγϑηβίβείοη οἵ ἴῃ 8 ΦΠΠΠ]Ορίο νϑγβίοη νγα8 ρ ]ἰδμθὰ ὉΥ Ῥτοὔδββοσ 
οάο αἱ Βγυπονίςκ, ἴῃ 1782---1 7δδ, ἴῃ 2 νοἱβ. 4ζο. (Δέ1ςο δ 6]18, νο], 1]. ρῥρ. 98ὅ---98. 610---614, 
ΓΔ 56}, ρατίὲ ἰΐ, νοὶ]. ἱ. ὑῃ. 152, 188.) 

4. Ἐνδηροῖΐα ϑαποία Ζ ορίςα. Αα Οοάΐοιπιὶ Μαπυδβοτιρίογιπι βάθη οαϊαϊὰ 
ὝΠοιδϑ Ρ6}}] Ρυαττ, ΑΜ. μομέϊηϊ, 1820. άϊο. 

[δ6. Νονυπι “Γεδβίαπιθηΐαπη Τομλΐἷπὶ ποϑισὶ δὲ βογνδίου 8 εἶθϑα ΟΝ γῖϑυὶ ΖΕ ορΙς 6. 
᾿Αὐ σοάΐουμι Μαπυδοσίριοσυμλ ἤοπι οαἀ!αϊ ἽἼ βοταδ8 ΡῈ] ΡΊΑΤΊ, Α.Μ, [μομα!ιΐ, 
1820. 4ϊο. 

ΤΠο Οοδροῖα πιοηιἰοποὰ Νο. 4, ἔοστα ἃ ραγί οὗ (8 οὐϊοη, ΑΆ ἴο ἐϊ8 Ρ]8:, ὅζο.; 5600 δῦουβ, 
ῬΡ. 816---8.20.] 

[ν1.1 ΤῊΞ ΑΒΜΕΝΙΑΝ ὙΈΒΒΙΟΝ. 

Β1Ό]16, Ατταθηῖοθ. Ὑοηρίθ, 180ὅ. 4ϊο. 
ΤΌΘ Βτεὶ οἀϊξίοη οΥ̓ 6 Αγπιοπίδη Δ δίε τ 88 ὑδνων αἱ Απιϑίογάδηῃ ἰπ 1666, 4ἴο., δηὰ νᾶϑ 

Ὡοῖ νΘΓῪ οογάϊα!!ν τορι νὰ ὈΥ [π6 Αγπιεπίδη (τι δι 8, ἱπ σΟΠΒοαῦθηςο οὗὨ 115 οἀϊίον [βοδῃ, 
οὗ Εσίνδη, δδνίηρ αἰϊογοὰ ἰδ σοηίουτδυϊνυ ἴο {Π0 Εοτηαΐβῃ νυϊρμαῖο [δ σοσϑίοη. ὙΠῸ δοουηά 
οαἀϊτίου, νυ ἢ τγὯ8. ῥγιηϊοὰ δὲ Οοηβιδηςτπορίο ἰῃ 170δ, 4180 πῃ 400.» 18 τη ἢ ΠΟΓΘ ν᾽ δ0]6; ἰξ 
ττλ8 οοἰϊεϊοὰ 990. Ὧγ. Ηοἰ πιο8 8 οὐϊίοη οὗ ἴ16 δορίυδρίης, ϑορδγαῖθ οἀϊιϊομβ οἵ ἔπο Ασπιοηΐίδη 
Νονν Τοϑίδπιοηΐ τγοτο ῥυἱηϊοὰ δ Απηδίογάδπι, ἰπ 1068 δηὰ 1698, ἀπ Δποίθογ δἱ ϑηίΐοα ἴῃ 1789, 
ὙγὩοἢ 88 δυρουπἰοηἀοὰ ὮὉΥ Ὦτ. ΖΟΠΓαῸ, ἃ ἰθαγηθά Αττηθηΐϑη ἀἰνίπο, γμὸ Βαὰ οοἸ]αίοά 4 ἴδ 
ΓΟΆΠΌΒΟΤΙΡΙΒ (ῸΓ ἰδ, δηἃ ὙΠῸ δοσοπιρδηΐθα ἐξ τὴ 80πῚ6 διογὶ ποΐθϑ [ἢ {Πὲ8 ἐπι ργθδϑίοη, της ἢ 
γγΔ8 τορτ πο νογυαιίπι ἱπ 1816, τ 6 οαΣἴοΓ τηδυκοά 1 ϑοδη γ. 7. τ δὴ αϑίογίβε. 

1) 180, {116 βᾶπιθ Ἰεατῃθὰ δάἀϊζου ρυ !βῃθά αἱ δ οηΐοθ, δ (86 θχρθῆθθ οὗἨ ἴδ: ςο]]ερθ οἴ (86 
ΤΟ 8 οἵ δῖ. 1.6 Ζάτυδ, μἷ8 στ 1.4] οἱ οι οὗἉἨ (6 δῃεἶγο Ατὐτηθπίδη ΒἰΌ]6, ἔογ το δ6 πηδὰα π86 
οὗ εἰ χὶγ -πἰπο τῃδηυϑοσίρίβ, νἱΖ. οἱρ πὶ οἵ 86 αμεἶγο Β10]6, ΐοοπ οὗ 6 Ῥβδὶπηβ, ἐμἰγὶγ -ἴτο οἵ ἐΠ0 
Οοσλεῖ8, δηὰ ἐουγίοοη οἵὨ 6 Εἰ ρἰ8[168 δηά Αςῖβ οὔ ἔπ Αροβίῖοβ, Ηδ ἴοοῖκ ἴον 156 ὑδ518 οὗ (ἢ ΐϑ 
δαΐϊείου, ἐπδὲ πιδπυδοτὶρὲ οὔ [μ6 ψιοὶθ ΒΙὈΪ6, τυ Βίο Δρρθασοὰ ἰο Ὀ6 {Π6 πιοϑδὲ δῃηοίθπε δηὰ δεοὰ- 
ΤΑῖΘ: 800 ἢ ΘΓΓΟΓΙΒ 88 ὙΕΙ͂ ἀἰδοονογοά ἢθ σογτγοοϊοθα ὈΥ ΠΙΘΔΠΒ οὗ ΟἾΒΘΓ σορίε8; δπὰ ἴῃ (Π6 πιαγρὶῃ 
6 ᾿πβογίϑα {86 νδγίοιι τοδϊπρϑ, ἰοροῖμογ ἩΠ}ῈῺ (ἢ6 Ὡππιῦογ οὗ πιβηυθοτιρίβ ὈῪ τ ΐσ ἢ ΓΠΘΥῪ Ὑγ6 ΓΘ 
Βιρροτγίοά, δηᾶ ἃ ἔδυ οτ ἶσα] ὀχ δηϑίϊουδ ὙΠ6Π Ποοδϑϑᾶσν. [Ι͂ἢ. (μὲ8 οαἀϊίοη, τ. Ζοῖιγαὺ [89 
κ ἐρὰ τὴν 1 Ζοδη ν. 7.. 1ἢ Ὀδΐπρ ππδυρρογίθα ὈΥ ΔῺΥ οὗὁὨ [86 τηδηιϑογρῖβ νι ἱσἢ δθ δὰ ςοἸ]αίοά, 
(Μηβοῖ, ρμαγὲ ἰΐ. νοὶ. ἱ. ρρ. 178---180. Οοἰ]όγίεν, ᾿πιγοἀαοίίοη δὰ Νοῦν. Τοδί. ρ᾽. 185, 186.) [Ιῃ 
1828, τ. Ζ. ρα Βμ θὰ 4 ποδὶ οαϊίου οὗ ἴπ6 Νονν Τεδίηπηοηΐ ἰῇ αἀποίεηξ δθὰ πιοάεγη Αττηθῃΐδῃ, 
μι οηθ6 τοϊατηθ ὅγο. 16 τηοάθγῃ γογβίοη ἰ8 8811 (0 Ὁθ ὙΘΓΥ οχδοὶ δηὰ Ἰἰΐθγαὶ, [8360 88 ἴο [Π9 
(οχί οἵ Ζοϊιγαῦ᾽ 5 οἀϊίέοη δῦουοϑ, ρρ. 811, 812.] 

4, ΑΝΟΙΕΝῚ ἮΝ ΕΒΤΕΕΝ ὙΈΒΒΙΟΝΒ. 

[1.1 ΤῊΣ [μλτὶν ὙΈΒΒΙΟΝΒ. 

Απέε- Ηϊογοπνιπίαπ ῬοτγίοΉ δ, ον ἰλοϑο πιωκθ δοῦν ἐλο ἐΐπιθ ΟΥ̓ «ἱεΥΌπι6. 

1. οῖνθ Τοεβίδιηθηΐνη βοουηάνῃ ΤΧΧ [1 ,αἴίπο το ἰῦνη), οὐ οχ ανίογιδίθ 
διχῖι Υ, Ῥομῦ. Μαχ. οἀὐϊῖνῃι. Αἀάϊὺνθ οϑὺ ᾿πᾶάθχ 1))οἰοηνια οὐ Ἰῳοαιϊαἰ!οηυπὶ 
ΗἩευγαῖοαγαπι, Οτεβογσιπι, 1 δ. Παγηλ, ααλσγαπη Οὐδουνδίίο υἱϑὰ δῦ ὕὸπ ἱπι.}}}8 
Γυΐαγα. Βα, ἴῃ ΖΒ Όν8 Ῥορν] οιμδη, 1588. Εὐ]το. 

ΤῊΪ8 δα  ἶομ νγαβ ἀδδϊ ποᾶ 88 8 σοπηραηῃίοη ἴο [Π6 σοἸἰρὈγαςοά οὐ ϊτίοη οὗ {π6 Βορίυσσίηϊς ργπηιοά 
δὶ ἤοπιο ἱπ 1δὅ8θ0, απ ἀοδογ "δα ἰμ Ρ. 122. Νο. θ.ἁ. Τα οὐϊίογ, ΕἸαπιίηῖο ΝΟ], νεῖ {816 85818- 
ἴδηςθ οὗ Απίοηϊο Αγ], ςοἸ]οειοἀ τ ἢ ἱηῆηϊ6 ἸαΌΟυΤ 41} 1μ6 ταρπιοηῖβ οὗ (86 Απι-Ηἰδτο- 
ὨΥτηΐΔη Ὑογβίοηβ, ἩΠὶςἢ ἢ6 ἔοαπα οεἰϊοά ἱπ 86 ποτ οὔ {Π6 ἀποϊοηΐ [,8ιπ ΕΔΊΠΟΓΙΒ: ἐπ ἀοῆεϊοης 
ῬΆΒβαρ65 δ6 ἐγβηδίδἰοὰ ἀθ ἢονὸ ἰπίο 1,αἰΐη ; δ οἰγουτηδίδποο νυ ϊοῖ 80 της αἰ πίβ68. [6 να]ὰθ 
οἵ ᾿ιῖ8. ποῦ {μδὲ ἰξ ὁδῇ ὩϑΥδῦ Ὀ6 υϑεὰ νεῖ δῃΥ οοπβίεηςο. (Δίαβοι, ρματγὶ 11. νοὶ. 111, Ρρ. 6, 7.) 
715 γ ΟἹ] πιθ 18 ΘΧ ΧΟΣΊΘΙΥ ΓΑΓΘ: ἃ ΟΟΡΥ ΟΥ̓Ϊξ ἰ8 1ῃ 1Π6 1 ΌΓΑΓΣΥ οὗ ἴπ6 Βτι ἰδὲ ΜΙ υδοιιπὶ. 

2. ΒΒ] οσαπι ϑδοσογαπι 1 ματίη80 Ὗ ἀτβίομθβ Απιΐαυς, βαὰ γείυβ 104]108, οὐ οαὕθγϑβ 
ηυεδοιηη]ιθ ἰῃ Οοάϊοίθυυ Μ55. οὐ Απιχυογαμι 1.10 τῖβ τοροσίγὶ ροϊαθγυπῇ: αι 
εἰπὶ Ὑ υϊραΐα [,αὐΐπα δὲ οὰπὶ “Γοχία αστεθοο οοπιραγδηΐυγ. Αοοράυηῦ ῬΥεΘίλ ΠΟ 68, 
Οὐβογυδίοηθβ, ἃς Νοίε, [πάθχαιθ πον δά ψυχάς ὃ ταρίοῃο οἀϊίϑῃ, ἰά6πιαι8 
ἀπ ΔΝ. ΒΒδθίδιῦα. Οροιᾶ οἱ βἰυάϊο Ὦ. Ῥειγὶ βαβαάτιξβ. [ἴθ ῖ5, 1748--49. ὃ ἰοιμ18, 
ὉΠΪο. 
Το ὅτθί ὑπὸ τοϊατηθϑ οοπίδίη (ἢ 6 ΟἹὰ Τερίαπιθηΐ, αὶ ἐπ 6 Δροοτυρδαῖ Ὀοοκβ. Τῆθ Ψυϊραῖθ 

δεοςοπιρϑηΐθδ [86 οἷον νογβίοῃ. Τἤοτο ἃγῸ ἴἧγθο νογβίοηβ οὔ {πὸ Ῥαδ]πι8, νἱΖ. 1116 ΟἹ [κατίῃ 
γογβίοη, [μαὐ οὗὁἨὨ Φθτοπιθ ἔστοτι 6 Ηδεῦτονν, δηὰ ἰμδὲ οὗἩἨὨ [86 πιοάοτῃ Ψυϊμαῖο (οΥ (6 (Δ 1 δη 
Ῥθμ116γ). Τὴ Νὸνν Τοβίαπιθης ἔοττηβ {π6 τπϊγὰ νοϊαπθ. Τὴ ΜΒ. οοπϑιιεὰ ΌὉΓ ϑαυδίον 
Βανί; Ομ β8πι8, ἴμ6 [,αἰΐη υϊχαῖθ ἱπ ϑιιο ραγίϑ βίβπι δ δἴοπο. Ηθ [)48 βοπιείίπιοβ δα ἀδὰ ἴῃ 
1Π6 ποῖο8 φυοίδέϊοπα ἔγοπῃ {π6 [,ατίη Εδίμογθ, ΕῸΓΣ ἃ [Ὁ}} ἀεδϑογ ρέϊοη οἵ {π}8 πιαρεἰβοοπὶ ννοτῖκ, 
8.6 ΜΆΒΟΝ, ραγέ ἰΐ. νοἱ. 11. ρρ. 9, 10. [πὸ Θοθροὶδ ἰῃ (δ 8 οἀϊτίοι ἀγὸ ἰδκοη ἤγομι π6 οί οχ 
Οὐἱυογπυβ, 8666 Ρ. 287. δῦουβ. ἢ 



ἢ84 Αποϊοπέ Ἡεείογν Ῥογείοης. : 

8. Ενδηροϊϊατίαπι Οὐδάγρ]οχ 1, ὐπὸ Ὑ ἀγδίοπὶβ Απάσυς, δοὸὺ Ὑ οἴοσῖβ ἐδ] 
οὐϊξατη 6χ Οοὐϊοῖδυβ Μαπυδβογίρ 8, δυγοίβ, δυραπίθίβ, ρυσρυγοὶβ, ἃ] 15. 6 ̓  δραρ σσσὶ 
τα ]Π]Θη γε δα αι α118: ἃ Φοδαρίιο Βάκοηινο. Ἀλοπιθ, 1749. 2 ἴοπαιβ, 011. 

Α βρ᾽ϑηάίὰ οἀϊιίοη οἵ πὸ ἕουν αο8ρ6}8, (ΔΚ ῃ ἴγοτι ΤΑΔΠΠΒΟΥΙ (8 οὔ (πὸ οἰὰ [,5εἴτ νοτσεΐσει, τις. 
1.1.6 Οοαΐοοβ Ὑογοο ]οη5ὲ8, γ᾽ οποηβίβ, ΟοσγὈθοίοηβῖ8, Βτιχίδημδ, ψ ἢ νυ δι ο ἢ 5 ἔγοσῃ ϑοεῶς ΟἿΕ,εσα, 
ΤῊ Οοάοχ Εοτγο) θη 518 οὔ Φογο πο 8 ν γαίῃ δ Πα βοῖῺ6 ἔγαρηιθηΐβ 8.6 δι )οϊ πὰ. 

ΕΤογ ὈΓΌΠ στρ ἷς 4] ἀοία}}8 οὗ (18. Θα ἰἰοΠ, 88 νγ6}} 88 οὐὗἁὨ οἴ ποὺ ρογίίοπβ οὗ {πὸ Απίθ- Η δονυ- 
ὩΥΤΩΔη νΘΥΒΙΟΠΏ8, ἴΠ6 ΤοΔοΥ ἰ8 χοίογγοὰ ἴὸ Μαβοῆ, ρδγὶ ἰϊ. νοὶ, 111. Ρῃ. 16-.-19.,. [8360 διὸ δδονι. 
Ῥ. 287. “ε.} ! 

4. οὐχ Θυδίυον Εναπσε]ϊογυπὶ 1 αἰπ8 ἘΘΒαΙ σογίδηυβ, λα μεθ ὰ5 οὐ Μάγοι, 
συπὶ Τοχία ατϑοο οἱ Εϊθοηα Ὑυϊραῖα οΟ]] Δι ἃ “οι. ΕρΡἢγ. ΘΟΉΒΙΒΕΙ,. ΥὙγαδῖ- 
Ἰανίθ, 1768. 4ϊο. 
ΤῊ τηδηϊϑβοτὶρί, {Π6 ἑοχὲ οὗ ποῖ 8 Β6ΓΟ οοἸ]αἰοὰ, 8 ῥγεβοσυοὰ ἱπ {6 ΠΌΤΑΓΣΥ Ὀοϊουρίδς ᾿ 

1π6 οῃατοῖὶϊ οὗὨ ὅι. ΕΠ ΖΑΌΘΙἢ αὐ Βγοϑίδυ. 
ΤΗΐβ τοτκ οὗ ϑομοῖθοὶ Ὀοὶῃρς ΤΆΓ ἔγοπι δοσυτγαίθ, αν ὅσηστΖ πιδὰθ (18 ἈΠ, {8ὲ δυδ)]οςὶ αἱ 

ἃ αἀἰβοογίδιίοη : “ Ναίβ  ἰ4 Βογοη 88: πὶ δὸ ροϊθης 88 πὶ τορβ Ετίἀοσὶςὶ αὐ] 6] πὶ 111. ταρτ5 δε 
ἀοπιὶπὶ ἔογ βία βαρί θη ἰϑαῖ πὶ 8188] πι} οἰ ΘΠ] ἢ Ε1881π|} 6110 δὲς Ῥᾶσθ ορεἰπιὶ πιᾶπῆπι στῶ 
ἱπϑίδυγαίΐδοαυθ ρδίγίβο δυδρίοδι ἰβϑὲπηα ἀΐθ 111. Αὐρυβιὶ μοῦ. ΧΙ. Ογδἕομθ δοϊθπιΐ δὲ ριξε 
εἰν θα. ἴῃ οογίδηιηθ Εἰ ἰογαγίο νἱοϊοτίθι:5 αἰ βεσὶ θα θη αἀΐδ δὲ ἴῃ Ῥγοχίπιαπη δηησπι Ῥγοροιετνῖξ 
τὶ σο] οὐ ταηάδ δοδάθηχί Ὑἱδάτγ 85 Ὑ ΔΌΒ] αν 88 ποηλὶπα ἱηάὶςεὶξ ἢ). αν θα βὅσητιζ, Οπὰ 
ΤΉοο]. Ρτοίοδι. Η, Α. δοθῆ. δοιερωίαῖωεν δ οοαϊΐοε 7 }7}. Ευαπρείϊογτεπι Βιῤἰοίλθος ἐσεσε. 
ἐπ Ῥείως 7,αὐἷπα Ῥεγεοῖο οοπέϊπείεγ. ταδί αν, 1814, 410. 
ῥανὰ Βομ}2 αἰὰ ἃ Αγ μοῦ δογνίοθ ἴο {η6 ἴοχὶ οὗ (18 ΜΙ, ὃν ἱηϊτοάἀποὶπ ἐὲ8. τοδήτορσε ἱπὲρ 

{Π6 τονίβοὰ οἀϊιίοη οὗὨἩ ὠατίθβθβο 8 ΝΟῪ Τοβίδηιθηΐ, νοὶ]. ἱ., το 6 Ρυ δηθὰ ἐπ 18.27. ὅςε 
Νο. 84. δὔογοα, Ρ. 694. 

ὅ. Ἐτασιηθηΐα Ψογϑιοηἶβ Απίαυθ [μεθ Απίθ- ΗΙοσοηγτηϊδηςθθ Ῥγορβοίδγεσι 
Φογοιῖς, ἘΖΟΟΒ 6118, Π δ η16118, οὐ βαρ, 6 Οοάΐϊοα Βιοβογιρίο ΒΙ ΠΣ μθοββ Ἦ ἴσοὸ- 
Ῥυγρθηβῖι8. ΕαΙας τ. Ετιἀογίουϑ Μύντεβ. Ηδίηϊ, 1819. 4ἀο. (ΑΪ5ὸ ἐπ {δὲ 
ΜΊΒοΘ απο Ηδίηϊθηβία ΤὨΒροϊορίοὶ οὐ ῬἈΠ]οΙ]οσιοὶ Ασρυπιθηί, ἴοτ. 11. ἔβϑοῖς. ἃ 
ὈΡ. 81-148. 182]. 8νο.) 
Τὴ Οοάοχ Ἐεοδογὶρίαβ, ἔγοπι γος (8686 ἔγαρπιθηίδ οὗ δὴ Απίθ- ἩΪοσοηγτηΐδη σϑσγαΐοα μανὸ 

Ὀ6Θἢ ἰγαηβοσὶ θὰ, νὰ8 ἀϊδοονοσοὰ ΌὉγ Ὦσ. Εδάσσ, ἴῃ {86 ᾿ΙΌΓΑΓΥ οὗἁὨ [86 []ηἰνογδν οὗ Υαγέσχθοσε: 
Ὑ0 σορ᾿ὶοὰ ΠΘΑΓΣΪΥ͂ 811 ὑπαὶ 8 Ἰος 016, οοπιρτίϑἰηρ Ροτι 8 οὗὨ [16 ῥγορῃθεὶθϑ οἵ δεγοπιῖδη, Εσεκιοὶ, 
Π)απίοὶ, απὰ Ηοβοα, ὍὮὯγ. Εδάδγ μανίῃςς Ἰοσοὰ Ὁγν. Ἐτοδοτίοκ Μυηΐον, ΒΙδμορ οὗ ϑϑοϊδιά, ἰὸ 
ΤΆ Κ0 0.86 οὗ ἰδ Ἰαῦουγθ, ὑπαὶ Ἰοαγηϑὰ ὑγοϊδίθ (88 ΠΟΘ ὑγϊἰδὰ [ῃ90 ἐγαρτηθηίδ ἰῃ αποδέϊου. 
Αἰ ῸῚ πιδύου δι! ἔγοπι (ἢ) 6 ἔγαρπιθηῖβ οοσυστίπρ ἰῃ βϑὈδί ον 5 βρ᾽ οηάϊά ρυδ] οδίίοι δῦονθ 
Βρ. Μυύπίοτν τοίεγβ ἴμο ἀδίθ οἵ {86 οτ ζἰηδὶ τί τἰπρ ἴο [86 δἰχίμ ΟΥ βαυϑῃ ἢ οοηίγΥ. 

6. Ἐπναηροϊ πη ϑθουσπάππι Μαιροαπι Υ᾽ ογδίοηἶϑ Αηΐθ- ΗΙΘγοηγιΐδηβρ, 6 Χ - 
δηϊςαυο Οοάϊοθ γαίδςδαπο. [πη ἴπ6 (τὰ νοϊαπιθ οὗ Οδγάϊπαὶ Αηρο]ὶο δεῖν 
“ βογρίοτιαα γ᾽ οίογυμ Νονδ (Ο]]οοιο." Βοιμς, 1828. 40. 

Θαδδαῖον δὰ σίνγϑη ἃ οορίουβ οοἸϊαξίοη οὗἁὨ [16 νατγίοιιβ τοδάϊιιζβ οὗ [Π9 Απίθ- Ηϊοσοηντωΐδο 
Τ,ατπ νογβίοη ἴῃ ἢἰ8 “ ΒΙ Ὁ] ογιπὶ β'δογογαμι 1,διὴπ: Ὑ ογβίοποϑ Αηἰίασδ᾽ (Νο. 2. ὑ. 66.) ἕγοσω 18ὲ 
Οοάοχ ΟἸδγοτηοηΐβησβ. Τμδὲ τη βοσὶρί ΤᾺ8 Βα ὈΘΘΟαΠΘΏΠΥ ρυσομδβοᾶ δὲ ἃ δὶς ῥτίοο ὉΥ Ῥορϑ 
Ριυθ Υ]., νῦο χ μκοβαν ἦς ἐπ μ6 γαίσαπ [᾿ΌΓΔΓΥ : Ὁ οοη δὶ π8 116 ἔουτ (ο8ροὶ5, οὗ είς ἐμιδὲ 
οὗ 5ι. Μαιίμον δἰομθ ἰϑ Απἰθ- Ηἰογοηγτηίαῃ, δὰ τδΐ8 Οδσγάΐηδὶ Μαὶ 88 ραυϊϊδμοὰ. 11 νεδαΐ 
οἴ ΔΡ. ἱ. 1. ἴο 11]. 1δ.,) δηᾶ ἔγοπι χὶν. 88. ἴ0 χυἹ!. 12, 

[7. Ενδηροὶαπι ῬΑ] δι πατ ἱποάϊξαπι δἶνα σου ἰαχία8 Ευδηρο] στ [,δ ηὶ 
δηΐα ΗΘ γοηγτηῖπὶ ψογϑὶ, ὁχ Οοάϊοα Ῥαδίδίπο ῬΌΓρΡαυγοΟ αυδτὶ τοὶ ααϊπι Ῥ. ΟὮγ. 
Βέ6Ο}}}, πὰπῸ ῥγηυπὶ ἀγαϊξ δίαυς οαϊάϊῦ ΟὈπῃδίδηϊίπυβ ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΡ. [ ἰραῖς, 
1847. 4ϊο. 

866 88 ἴο (Π18 ΜΙ͂, ΔΌογΥΘ, Ρ. 287. 

- 

Τὴε εγείοη ο7 “εγοπιο. 

1. 5. Ἐυβ0 Ὁ]: ΠΙΘΓΟΉγ ΤΩΣ ιν  ἀο θη βὶθ γα γίουὶ Ὀῖνῖπα ΒΙὈ]] οὐ οοα δηΐοδας 
ἱποάϊα ; οομ]θούθηβ ΤΥΔΉΒΙ δίΟΠ68 1 αἰ πη88 οίογ5 οἱ Νονὶ Τοβίδμμθηϊς, ἰὰπὶ ΟΣ 
ἩδΌτεοῖϑ ἴὰπὶ ἀσαβοῖβ ἔοητὈ8 ἀογιναῖδϑ, πη απηοσα ἀπο οῆπ6 ΒΟ 18. πυρί πα] ἀπ" 
αυϊββῖπι! ἨΘΌγΡΙ οὐ) ϑήδηη ΒΟΥ Ρ(ΟΥΒ ΒΠΟΉΥΠνῖ, ἨΘΌΓΕΡ.8 γοῦθ8 ρΓΟβ518 ΘΧ ΌΤΙ ΘΏ 19. 
κονον. Βιυάϊο οἱ ᾿βαῦοσα Μοῃδοπογαμμ οτγάϊηἰβ 5. Βοποάϊοιςὶ 6 οοηρτεραίίοηα 8. 
Μδυτὶ. Ῥαγ 8118, 1698. {οἷϊο. (11ὸ ἄγϑὲ νοϊυμο οὗ ἴα Βοηραϊοίίηθ ράϊιίοη οἵ 
ογοπλθ 8 σι οσκβ.) ᾿ 

ἘρΓ δῇ δοοουηΐ οὗ δετοτηθ᾽β Ὁ]. 4] ἰαθΟῦτΕ, 866 αῦονο, Οπαρ. ΧΧΊΠ. μ. 248. ξεφ. ΤῊ 8 οἀϊιῖσα 
8 ὑχἰπιθα ἔγοπι δἷχ πηϑηυβοῦὶρί8. Ἐκ οπ8 οὐὗὁἨ οὐ6Γ Ῥογίίοῃϑ οἵ δ ϑγοπηθ᾽  ἰγδηδιδείοῃδ ἃγὸ ἀθ 
ἀοϑου δὰ Ὁγ Δδέαδο}", ραγὶ ἰἱ, νοὶ. 11}. ΡΡ. 21---28. 

ΠᾺΕ ΠΞΞ ἢ 
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12. ἩΠΕσοσ ταὶ Ὅτεται ΟΌΓΑ ΨΑΙΤΙΑΙΒΙ, νοἶβ. χ. ἀπ χ Ὑότοπα, 1784. ἘῸ]1ο.] 
5, Εταριμθηίαπι Ῥγαβθηθα Ενδηρο!! Μαγοὶ νυ]ρὸ δυΐζοσγαραϊ. Βαάϊς, 1,66- 

ὩΙΟΠ ΘΒ48.6 νησί δηΐθβ ΟΣ 166 τοσθηϑνὶῦ [Οβορῃῦυ5 οΟμΒΒονβκυ. Ργαᾶρφ, 1778. 410. 
ΤΠ Οοάεχ Βοτου] οι δἷ8, οὐἑτοά ὉΥ ΒΙΑΠΟΜ πὶ ἴῃ [μ6 Ενδηροὶ ϑγίατη Οὐδάγιριοχ, 15 (π6 οἴ 6 Ρ 

Ῥοτιίου οἵ ἐλὲν Οοάοκχ. 
5366. 8 ποίϊοθ οὗ (δ8 ῥγοϊϑινδοα [,μΔἰΐπ δυίορταρῃ οἵ δι. Μαυκ᾿β ἀο08ρ6), Ρ. 265. δηὰ τ. 4838. 

Ὡοῖο 2. 

[4. Νονυπι Ταβίαπιοπίαπι ατβοθ οὖ Ἰμαϊϊη6. ΟἝγοϊὰβΒ 1 ΑΟΗΜΑΝ ΝΒ τϑοοηδιῖ. 
1,1μ5ῖ:5, 1842-60. ϑνο. 2 νοἶβ.} 

866 Νο. δ9. Ρ. 701. ΤΠ 7 αϊπ Τεχί ΠΌΠΟΙ ἴο (Π6 ἀγροῖς Ἔχ ὩΣ 9 (86 νογβίοη οὗ 
 ογόσλθ ὈΥΠΟΙΡΑΙΥ οἢ (Π6 Δα ΒΟΥ οὗ [80 Οοάοχ Εὐ]ἀθη813.} 

δ. ΝΝονυπι Τοβίαπιαπίαπι Υυϊσαίο ΕΚΔΙΙο8, Ἰαχία Τοχίατῃ ΟἸοποπ 8 Υ' ΠΠ|. 
Τλοπλδπυπι, εχ ΤΎ ροῦν. Αροβί, γ᾽ δἴϊο. ἃ. 1692, δοοιιγαῖθ θα ργϑβϑιιπ στὰ ὙΑΓΔ ΠΕ 18 
1 πηλγρὶηθ ᾿θουοηΐθυ8 δη ΓΙΑ 551π|} οὐ Ῥγεϑίδη  βεϊ τὶ ΟΟαΙοἶ8. οἷα Μοπαοίοειὶ 
οτ15 Αἰηϊδίϑ ἴὰ Εἰγυγῖα, πὰς ΒΙΒ]οὔδοοε ΕἸογοη πε 1,δυτοηιίδης Μοάΐοσε, 
δος. Ἴ. Ρ. ΟἾγ. Τγφσηῖβϑα οϑὺ σομῃπιοηίαίο ἀα Οοάϊοα Απιαίϊπο οὖ Ὑογβίοπθ 
1 αὐτὰ Ὑυϊσαίδ: οἀρηΐο Εδγαϊπαηὰο ΕἸοσοηΐὶθ ΕἼΕοκ, Τμοοὶ. Ὠοοίογα οἱ Ῥσο- 
ἔσββογο 1,105. 1ρϑίς, 1840. 12π|ο. 
Το Οοάοχ Απιΐδίίϊηυϑ, τί ἢ ἰ8 ΠΟῪ ΟΠ οὗ ἰδ ῥγίηςὶ 4] οὐδ 8 οὗ {86 Γογοηζο- Μοάϊ θη 

ΤΑΛΌταΑΓΥ δἱ ΕἸογθῆςθ, ἰδ ἃ Ὀθδυτ αι] πιδηιβογὶρὶ οἡ νϑὶϊαπι, οἵ {π6 ἰαγροϑὲ 8120, οχϑοιῖθ ἰπ ἢ 9 
δ χτῖ ςοπίαγγ. [1 οομ δίῃ (δῇ 18 ΓΆΓΟΪΥ ἴ0 Ὀ6 τηοὶ ν11}}} ἃ ρμογίδοϊ σορΥ οὗ [9 Ψ ἢΟ]6 οἵὗἉ (π9 
ΟΙὰ διὰ Νοὸν Τεβέδπιθηΐϊ, δοοοταϊηρ ἴο 1π6 νογβίοῃ οὐ Φθγοηιθ. ἴῃ ἢἷδ [πἰγοάυςίοτυ Ὀἰδαμυ δἰ ζίοη, 
τ. ΕἸΘΟκ μ48 ρίνϑη {86 ΠΠΠΘΓΑΓΥ͂ Ὠἰϑίογυ δηὰ 6 οὐ εἰς 8] ἀθβοσὶ ρύοη οὗὨ {}}}18 πηδηυϑογρί, ἰο οί Σ 
νὰ {116 δ8{} 0 Π168 οὗ γαγίουβ ὀπὶ ποπΐ βοῇ οἶαγϑ ἴο 118 ναἰιθ. Ὦζγ. Εἰ. νῊῦλϑ αϑϑίϑιϑὰ ἱπ πιδκίπρ 
ΐβ ςοἰἸαἰἴοι ὈΥ ἔπ ἴον. 85, Ε΄. Φαγνὶδ, Ὁ, Ὁ. (μον οὗἩ ΜιΙαα]οῖονη, Οοπποοιίοι), ἴο τ οπὶ ἢ6 
845 δεκπον)οάρεα 8 οὐ χδείοθ. 18 ϑαϊ το οὗ {μ6 [διίη γυϊραῖθ Νὸνν Τεδίδμηθηι 18 ποῖ 
δοςιυγαίο Υ ῥυϊηϊθᾶ, δηὰ ἰμ6 ςοἰδίΐοη ἰθ ΨΟΥΥ ἀοίοοῶνο; Ὀμπὺ (μὲ8 οαἰξίοῃ οὗ ΕἸοοῖς ἀϊγοειοὰ 
δἰϊοπίοη ἕο {818 ἐπηρογίδηϊ Μ8. δηὰ ἰΐ5 ἰοχί. 

[6. Νονυπι Ταβίατηδηίαπι Ἰμαζίη6, [πίογργοΐα ἐροθϑς ὑνὰὰ Εχ Το] ουτίπιο σοάϊοα 
Ἀπμαίϊῃο . . . .« « ὭΠΟ ὈΓΪλαμλ Θα ἀϊ0 Οοπβίδηπι5 ΤΙΒΟΒΈΝΡΟΕΥ. [,1ρ8ϊς, 1860. 
Ἅ4ϊο. 

866 ΔΌοΥα, ὈΡ. 258, 2δ4., τεδροοίίηρ (μἷ8 ΜΗ,., δηὰ (Π6 ἸδΌουΓΒ οἵ ΤΊ δομβοπάοτί δπὰ ΤΊαρ6 1166 ἴῃ 
οοπηροίοῃ 1 1(8 ἰοχί, διὰ 189 οοττος(ἰοη οἵ οογίδίῃ μδϑβᾶροϑ ἴῃ (δ18 φαἰἸοΏ, 7 

7Ὺὲ 7αίπ Ῥιώΐώραίο Ῥοτγδίοπ. 

ὙΠῸ ῥυϊηἰοα οαἀϊοϊοηβ οὗ [86 1μαἰῖη Ψαϊχαία ΓΘ 80 ὙΘΥΥ͂ ΠΠΊΘΓΟΙΒ, ἐμπαΐ ἃ ἕδνν οἵ 
186 τηοϑὺ ᾿πιρογίδηῦ, ΟΥ πιοϑὲ δοοβββὶ Ὁ]6, οδ ΟἾΪΥ 6 Βογα ποίϊοθα, Α ραγίϊου 
ἀεβογίρίίοη οὗ 4}} [86 φαἀϊξοηΒβ 18 σίνθη ὮῚ Μαβοῖ, ραγὶ ἰ᾿. νοὶ. ᾿ϊ. ρρ. δὅ8----872. ; δπὰ 
Οὗ 1Π6 ῥγίποῖραὶ βα!Π οηθ, Ὁ Βγυποί, Μαπιοὶ ἀν 1, γαῖτθ, ἴυπι. 1. γί. ΒΙΌ] Ια. Τίιοο 
λυπάγοα απαᾶ εξευεπίοεπ 1,αἴϊῃ ΒΙΌ]65, ὙΠΒΟΡΕΙΝ οὗ 186 ψυϊμαῖα Ν᾽ σβίοῃ (πϑῃγ οὗὨ 
ὙΠΙΟΝ ἀτὸ οὗ Ὄχίσγθῃιθ σαγιγ), δγ ἀοβοῦ θα ἴῃ (86 ΒΙΌΪ. ϑυδδαχ. το]. ἱ. μαζὶ 11, 
Ῥρ. 288---ὅ10. 

Ι. ΒΙΌΠ 6 βὅδοσα Ψυϊσαίε ἘΔ Ιοη 8, ἐγ Ὀ..5 (οι 8 ἀϊδιϊηοία. ομηδΒ, 6χ ΤΎΡο- 
δτάρδῖα ΑΡροβίο!οϑβ Υ᾽ δἰϊοδῆδ, [0]10. 

Αἴἴοεν [86 ρτοοθάϊηρ 116, τα τοδὰ {πὸ Ζ0]]οντίρ, οἢ δῃ δησταγοα {{{16- ρᾶρθ : --- 

“ ΒΙΌ]16 ϑδοσα ψυϊ μαῖα ἘΔ οηἷ8 δα Οὐηο 1 ΤΥΙΔΘΩΟ ὯΙ ργεθβου ρίαπι ομμθη δία 
εἴ ἃ διχίο Υ. Ρ. Μ. τοοορῃιδ οὐ Δρρσγοθδαῖδβ. οϊηδβθ, οΣ ΤὙροσταρ μία ΑΡροβίο]οϑ 
ψαιίοδηα, Μ.0.ΧΟ." 
Νοιπι ϑέδηάίης [86 ἔ ραΐηβ Ὀοβδίονοδ ρου (δ ἷ5 οὐϊτίοι, τ ἘΙΟΝ ΟΥ̓ ἃ Ὀπ11 γγῶᾶβ δι μογὶ- 

ἐδιίΐνοι υ ἀοδοϊαγοὰ ἴο Ὀ6 ἰδ δίδηάἀεαγά οὗ 411} διίυγο ἱπι ρΓΟβϑί οη8, 1[8 ΟΧΊ(ΓΟΠΙΘ ᾿ΠΟΟΥΤοΟί 688 οΧοοα 
ἕδπογαὶ ἀϊδοοηίοηῖ. Αἱ ἢγδί, 1 ντδϑ αἰἰθιηρίθα ἴο Γοπιθαῦ [ἢ6 Θν}] ὈΥ Ῥγπίίηρ ἴ.6 γϑαμἱ δῖ 
οοττθοι0ῃ8 ΟἹ 8Π18}} 8108 οὗἁἨ ρΘρδγ, ὙΠ οἿλ Γ6γΘ ἴο ὍΘ ρᾶϑίθα ονϑῦ [1:6 ἱποογσθοῦ ραβϑαρϑϑ: δι, 
αἀτεροτν ΧΙΥ͂., πο δυασοοοάοά Βιχίῃδ Υ. ἱπ [Π6 ροπιϊῆεδῖο, ομηά ἐξ πιογο σοηναπίθηΐ 0 ΒΌρΡΡτοδ5 
{1|6 το απ ΟΟΡῚ68 οὗ {πὶ8 οἀϊιίοι, τ Ι ἢ μ88 ἐπογοίογα Ὀθοοπιθ οὗ ΘΧΊΓΟΠΊΘ σχασὶγ. (ομοιδγα, 
ΑΠπΑ 68 ἀο 1 1πργϊπηοσίθ ἀ68 Α]ά68, ἴοτῃ. ἱϊ. Ρρ. 164--166.) 

2, ΒΙ 164 βδοσ ψυϊραίς ΕΙΟΙοηἷ5 Βχο Υ. Ῥοῃαβοῖβ Μαχ. ζπ58ὰ τοοορση δ οὲ 
εὐϊϊ4Δ. Βοπηεθ, οχ ΤΥΡροσταριἶα Αροβίο! θα Ν᾽ αἰιϊσαπα. 1692. Κ᾽ ]1υ. 

Τιῖὶϑ οἀϊ ἴοι 88 Ὀυίηϊοὰ ὑπ δγ [Π6 Δυθρίςα8 οἵ ΟἸοπιοηῖ Υ11|., {πὸ ϑυοσθ 580 οὗ ατόροτῦν ΧΙΥ͂,, 
086 σοηϑίϊίατῖοι; ἀΘοἸΑγ 8 ἰδ ἴο Ὀ6 16 ΟΠΪΥ δυϊ ποι ἷς οὐ οη : 1 5 [Π6 Ὀδ8818 ΟΥ̓͂ 8]} ϑα υδοηιοηΐ 
οὐπίοη8, ὑσὶ πιθὰ ἔρσ {Π6 τηθιηῦογα οὔ {π6 Ηοπιίβιι ΟἸνασο. Ὦτ. ΤΥ δ Π ΚΟΥ, Π 6 Ἰρατποά δηίδρο- 
ἰδὲ οὗ σδτάϊπαιὶ Βο]ασπιΐηθ, οοηνίοιοὰ {6 [,Αἰπ Ὑυϊραῖα οΥἩἨὨ Ὀαΐηρ πὶ} οογγερίεά ἵπ ΠΟΑΤΙΥ͂ 
(ΟἹ ἰπδίδῃποθβ. (Οοπίγονεοτγθία 1. ἀθ ϑοτίριυγί8. Ομροϑίίο 11. ἰοπι. ἱ, ρῃ. 280---2090. 



86 Αποεϊοπὲ Ἰοδίονη ΚΟΥ ῖοΊ.8. 

αοηονο, 1610, [ο11ο.)ὺ ΕῸΓ 8η δοοουηΐ οὐὗἉἁ (8 ἔδλία] σαγίαποεε Ὀοΐοοη π686 {ὐ7ὸ Σεν ἐεῖσθα, τε 
δῦονο, Ὁ. 250. απὰ 267. Α Ἔ{μὶτὰ οἀὐϊτίοη νγγὰβ ῥγίηϊοθά ἱπ 1898, ἰπ 41οθ. ΠΟΥ ὅτ ὕοΐξδ τε 
ζάτθ. ὑουίεο οἵ ἴῃθηι, 88 γγυ6}} ἃ8 οὔ [86 5 χεῖμα οἀϊιΐοη, τὸ 'π ἴη9 Βν: 158}: ΜΈδουτω. 

8. ΒΙιδ᾽ϊοταπι ϑδοτοόγατι Υ υἱραίοθ Ν' ἀγϑοπίβ Εἰ ἴθ. {6588 ΟἸ γί βιϊδπ βϑίτηϊ Βδεὶ 
αὖ Ιηβεϊαἱοποῖὰ ϑογοηϊββίπιὶ ἈΠ Ιρμῖηῖ. Ῥαγίβιϊβ, δοχοιιάθραὺ ΕἾ. Αὔὰρ. διά, 
1785. 2 τοχηῖθ, 400. 
Α εδιοῖ-ἀαντο οὗ ἐΥΡΟΣΤΑΡΆΥ : ΟὨΪ ἔνγο Βυηάτοα δηά ΒΔῪ οορίε5 σεσο Ὀγίπἰθὰ ὑῖτδ ἂν 

“ΟΥά8 “ δὰ 1ηϑἰἸτπἰίοποῖα ϑογοιϊβδὶ ταὶ [6] ρ πα ἱπ ἴπ6 {Ππ|6-ρΡᾶχα. Τθαθ8 ὕὉθδσ δ Ὦὶ ρῦχκε 
{πη ἐπ ΟΥΒΟΣ ααδγίο οορίθ8, ἡ Βΐ ἢ γοσὸ ἀοαϊοαϊοά ἴο [816 ΟἸΕΓΡΎ οὗ Εγδποθ. Ῥαΐρτος βίδα, 
{δὲ ἔσο οορί68 οὗὨ (818 οαἰ ἔοπ νόγα ργί θὰ οα νο}]απι. ὙΤΆΘΓΘ ἀγα οορίο5 οὗ [π8 βαῦθθ οὐϊῶσο 5 
οἷρεὶ νοϊπτηθβ ὅϑνο., πεῖ ἐμ ἃ ἀοάϊσαίίοη ἴο 186 ΟΔ}}}ςᾶπ οἸογργ, ὈΥ [86 ῥγίπίοτ, Ε. Α. ]άοε. 

4. ΒΙΌΠα ϑαοτα γυϊραίς ἘΚΙΠοπΐβ ΒΙχὶ Ουΐπιὶ Ῥοπί. Μαχ. υβδὰ τϑοορμῆς 
δίαυθ βἀϊ8 Βοπι ἐχ ΤὙρορταρδῖα Αροϑβίο]οα Υ αἰίοσαπα ΜΌΧΟΠΙ. ἘαΓο πστσε, 
δαοίοτγιζαί6 Βαπαμὶ ροη ἰβοἷβ Π6οπἷβ ΧΙ]. ὅχουβα. Ἐτδποοδιγῦ 8. Μ. [δ Μαπαμ) 
1820. Βογαὶ ὅνο. 
Α δοδυιι] δπᾶ οοττοοὶ οἀϊείοη, το οομ απ 411 {πὸ ῥγοίδίοσυ δηὰ οἷος Ῥγοϊσσπατν 

τοδίζου οἵ ἴδ6 Ἐοπηδῃ οἀϊιίοη ; δηᾶ, Ὀοδι 68 ἐμ οτάϊπαγυ ἀἰν: βίοηβ οὗ οσμδρίοσβ δὰ ν Έσϑϑα, ἐξ δἰϑὸ 
869 186 ἊΝ βϑυαϊγίαίουϑ οὗ Δ. Β. Ο,, ἄς., ἱπίσοάιιοοά ὈὉῪ Οατγάϊπαὶ Ηυρο, οἵ τ ΒῖςΝ δὴ δοοοίοὶ 5 
σἴνϑῃ Ρ. 

δ. Β[0114 ὅδοσα Ὑυϊραίο αι οπῖβ, ϑῖχιῖ Ψ. Ῥοηθ. Μαχ. ζυββὰ σεοορηῖία, εἰ 
ΟἸδιιοηιί8 111. δυοίογιιδία οἀϊΐα. Ῥασίῖβ, 1828. ὅνο. 
Α ποδὲ οἀϊάοη, ἔγοπι [1.0 ρτθδδ οἵ Ε. Ὀ]άοῦ, 

" ." ΤΌ Ι,ἐΐη Υ αἰραίο ἰ8 Τουπᾶ ἰπ 411 ἐ8ο Ῥοϊσρίοιξ οἀὐϊ(ίοῃβ οὗ (16 ΒΙΌ]60; ἀπὰ νασγίουβ οἱ μεῦ 
οὐϊεἰοηΒβ τῆΔΥ ὃθ πιοὶ 8, [Π6 ῥγίοθ οὐ πῃ ΐομ ὙΑτῖο8 ἤροτα ΕὙΤΟΙγΘ Δ}}}}1ρ8 ἴο ἔπιγθθ οἱ ἔραγ 
δυΐϊηθδδ δηὰ ὑρνγαγάδ, δοοοσάϊπρ ἴο [παῖ Σασὶ γ ἀπὰ οομπάϊ οῃ. 

[1.1 αοτηῖο ὙΈΒΒΙΟΝ. 

1. Ουδίυον Ὦ. Ν. 5680 ΟΕ τῖβο Εν δηρσο] στ Ὑ ΘΥβίοοϑ ρογηιτίαυθ ἀπε, (οεδῖοα 
8011. οἵ Αηρ]ο- ϑαχοπίοα : αυδγαπι 1Π18πὶ ὁχ οοἰθροστίαο Οοαϊοα Ατσρθηῦθο Ὡππο 
Ργϊμηπι ἀδρτοπιϑιὺ ΕὙαποΐβουβ Φπηΐυ8, Ε.Ε, Ηδης δυΐοπι ὁχ οοὐἀϊοῖϊθυ5 ΜΒ. 
ΘΟ] 1018 διθη ἀδυβ σθουὰϊ ουγανῦ ὙΠοπιδ8 Μάγθβο δ] ] 8, ΑἸρ]υΒ: ου͵ὰ8 οἰξϊδπα 
οὈδογνδίϊομθϑ ἴῃ Τα α 6 νουβίοηθπ δι ηροίαίυγ. Τογάγθοδιι!, 1665. 40. 

ΤΒοτΘ δ.ὸ οορίθϑ οὗ (8 πτοτκ, ὅζο., ἢ 6 ἀδίο, Ατηδίογάδι, 1684, ἰη 189 1116; θπξ Β6δὲ 
816 (86 βΒᾶτηθ οἀϊοη, γε ἃ ΠΟῪ Ε116- ρα. 

2. Ὁ. Ν. 568 Ομ γίβιὶ 585. Ενβδηροὶα, δὸ ΤΠ]Ρ8116 ἀοίδοσυτα ἴῃ Μαδβὶα δρίβϑοορο 
οἶγοδ δῆησπι ἃ ἠδίο ΟἸγΙβίο ΟΟΟΙ͂, 6χΣ ἀγθςοο Οοιδιοὺ Υδῃ5]δ8 : πο σαπιὶ 
ῬΆΓ4116115 σουβι οι ρα8, ϑνθο- ἀοἰμίοῦ, Νογνθπᾶ βοὰ [δαπαϊοῖ, οἱ υϊρσαῖβ 1,διϊηὰ 
οαἀϊία [ἃ ἀδογρίο ΞΞΤΙΕΒΝΗΙΕΙΜ. Αοορα 10} (Ἰοββαγίαπι {Π]|0}}116 (ἀοϊπΐσαπι, πριν 
ΔΙ θ8. ῬῈΓ φ. δυπίαμι, πῦυπς οὐδ ϑνθο- ἀοἰμίοῖ δυοίαπι οὐ 1]υβίταξισα Ρὲσ 
ἀδογρίαπι ϑ.ἰοση οἰ πι. δβιοοκβοϊῖθ, 1671--70. 400. 

8. ϑεαογαγυμῃ Ενδηροϊϊοσυπι Ὑ αγϑῖο οίῖοα οχ Οοάϊοθ ἡ ον Θιθη ἀαίΑ δἴαυς 
81 ἐϑις; ουνα Ιηϊεγργθίαύίοπο 1υδιπα οὐ Απποίδιοηϊθαβ Εσῖοὶ ΒΘηΖθὶ ποη εἴ 
Ῥγιάθια Ασομ θρίβοορι {ρ88] 16 η8]8. Ἐῤιάϊῦ, ΟὈΒογναιίοηθβ βυ88 δαϊθοὶϊ, οἱ ἀτγασ- 
τηδίϊοδμη Οοίμίοδιι ργϑιηιθιὺ Βαπταγὰυβ ζΧ1ΥῈ. Οχοηὶ;, 6 ΤΥρορταρῆθο ΟἸδγεπάου- 
ἷλῃο. 1760. 4ϊ{ο. 

ΤὮο Ὀοβὲ οὐἀϊίΐοη το ἢ δὰ (Ὦ 6 οὐ μανὸν οὗἩ {86 Οοἰῆίο ψογβίοῃ οὔ {86 ἴον ἀοδροῖε: ἱξ να 
ὐθ φδεν ἴογ' [86 ῬΓ688 ὈΥ͂ {8 Ιορασποὰ τὶς Βοηζοὶ, δυο Ὀΐβμορ οἵ [7084] (το πιδὰθ ἃ ἤϑνν ΘΟΡΥ͂ 

οἵη {Π9 οΥἱ θα] τηδη ΒοΓρί) ; δηὰ γγ88 Ραθ ἰϑμοά αἴοῦ [ιῖ8 ἀφοθδϑο ὉῪ Μυ. ἴ,χγγα, δὲ Οχίοτχὰ, ἰᾷ 
1700, ἰπ 8π14}} ἔο]1ο, [0 ἰ8 οχοουίοά ἰῃ (οιμὶς Ἰοςῦθ ΓΒ; {ἢ} ΘΥΤΟΓΙΒ οὗὨ {π6 ργοοραϊῃρ οάἀϊ οι ἂσὸ 
εοττοοίρα ; δηά πηδηΥ οὗὁὨ [86 νΑγοῦϑ ἰθος Οἢ8, τ ἢ ἩΒΙοΒ ἴπ6 οι ἷς νογβίοη ζασαΐβῆοϑ {μΠ6 ατοοῖ, 
Τορίδιιοηΐ, ἀΥῸ ΓΟηλαΣ κοα ἴῃ [Π6 ποΐρ68. 

4. ΤΠρ 119  εγβίο (σούἶοα βοῃηυ]Ἕόογασι Οδριϊατα ἘΡΡΡ. Ῥδαὶ! δὰ Εοπιδποεα, 8 
Οοά. ΒΙΝ]οΥμ. περ ον Ὀγίδηεθ, ουπὶ ΟΟμποπίδυἐϊβ ΕὙΔηοἰδοὶ Δπίοηϊ! Εἰ ναττει.. 
[1762.] 4ϊο. ; 
Το ἔγακπιθηξ οὗ ὑπὸ αοἰἱΐς γογδίοη, ργἰπίοᾶ ἱπ (8 ρα Ὁ] οδίζοη, 89 δθθη τοργιπἰθᾶ, ἴῃ [ἈΦ 

Ο]]ονίπς δγίΐοϊο, δᾶ αἰδὸ ἱπ [9 Αρροπάϊσχ ἴο ἴ89 βοοομὰ σνοϊαπιθ οὗ Μίσ. ἴ,γ8᾽8 ϑαχοῦ δπὰ 
Θοιμίο [κδλη ᾽ς οπτΥ. 

ὅ. ἐἰ τ ὀρρέβρς ψαοεγβίοηῖβ {ΠΡΏΣ]Δπερ, σοπϊηθητα Ῥαγε 8. Δ χυοῖ ΕΣρί βίοι 
Ῥμυὶ ὦ Ἐοιμδηοβ, ὁχ Οοάϊοςο Εοβογρίο ΒΙΒ]) οὐ οα (ἀποὶριιου Ὀγ ἰδ: ογυΐδ, οἱ ἃ 
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Ἐχανιοῖβοο Απέοηΐο Κηϊἐεὶ οἀϊία, συπὶ α]αυοῖ δηποίαιϊοηϊ 8 ἐγρὶ8 τοδάϊία 
]οΒαπηθ [Η8Β. Αοοράυπὶ ἄυ ᾿ββογίαιίοηθβ δὰ Ῥμ))ο]οσίαπι Μαβο- Οοἰμίοδηι 
δρϑοϊδηξζοβ, ἴρ881126, 1768. 4ϊ0. 

6. οδβδηπῖὶβ 80 [ΗΒ δοσγίρίβ Υ᾽ δυβίοπϑη {ΠΡ Σ] ηδπὶ οἱ 1ἱησιδπι Δ] .550- ΟΟἸΝὶ- 
Ἄβσῃ 1Πυδίσδηζία, 80 ρ80 ἀοοί δβίπηο διιοΐογο ομθπ δία, Ὠον Βα} 6 δοοδβδιοη 8 δοία, 
)δωυ νϑῦὸ οὐ ργοδίβης, πὶ 86 σαγὶἰαΐθιη οο]ϊοοῖα, οὖ ἀπὰ οὐπὶ 4118 βου ριῖ8. βί τ} 5 
ΔΥΌ ΤΩΘΙΝ οαϊΐα, ΔῸ Απίοηϊο Ετίάοσιοο Βυβοηινα. Βοσο]ηὶ, 1778. 4ϊο. 

ΤῺϊ8 νοϊαπηο, νοὶ 18 ποΐ οὗἁἨ νΟΓῪ ἔγοαυθῃϊ ΟσσΌγγθηοΟ, οί δίηδ ΠΠγο 8 ἰοασηοά Ὠ θαυ  βἰ Πἰοη, 
ἐπι ]οὰ Ὀ]ΡΆ]148 1ΠΠαϑ γα; ναγίου8 ἔγαρπιθηβθ οὗ []Ρ}}1]5᾽8 νεγβίοῃ ; ἔνθ ἀἰββδοσίαοηβ 111π8- 
ἴγδζδνο οὗ ἔδοπὶ; δ βρθοϊπηοῃ οὗἩ ἃ (Ἰοβϑασαπι {Πρ 1] πυτα, ἩϊΓῸ ῥγοΐίασοβ ργοᾶ χοὰ ἰο ἰδ. Ιῃ δὰ 
Ανρρϑηάϊΐχ, [πὸ οὐϊζος ἢ458 βιιθ]οἱηρά ἀἰβδογίδιἰοηδ οὐ {Π] 0 1148, ὉῪ Ἡδαραὶτα9 (ἢ τοιμαγκδ οἱ 
Ἡροαροϊίαα ὃν ΟεἸσίς 8), ΕδΌοσω, δῃηὰ ϑοϑάθγαβηῃ ; δρθοὶπη6 5 οὗ οΥἰ ἶσα] οὐδοσγνδίίοηβ οἡ [9 
οΪά Οοιδίο ἐγδηδιδίοη οἵ [Π6 Ρ618, ὉΥ Φοῦπ ἀογάοῃ, ἃ ἰοδυποὰ ϑεοί 18]: δἀνοςδία; δηὰ δ 
ἀϊοδβογίδιίου ὈΥ ΥΥ̓ δοδίοσ, ου 186 ἰδηρίαρθο οἵ 16 Οὐὐοχ Αὐχοπίθυδ. 

7. ὕὉΠ8145 ἀοιίβοιθ Β106]- ἀδογβοίζαηρ, ἀϊα ἃ] 6816 (ἀοστηδηίβοδο {Υκυπά6, Ποῖ 
Τλγθ Τοχ : τοἱῦ οἰ πο ρυδηλτ δυο - πγ ΠΙΟθη [ωδίθ ἰβοβοη [ΠοΣβείζαηρ, υπὰ 
οἴβθηχ (Ἰόβα, δὰ Ὀοϊζοῦ νου Εὐϊθάτ οι Καὶὶ ΕὟΧΡΑ ; ἀδ85 (Ἰοββϑασ απιρθαῦ- 
Ὀοϊῖοῦ σοὺ ὙΥ. Εἰ. Η. ΒΕΙΝΜΑΙΌ  υπὰ ἀδη Ταχὺ ἤδοὰ [Πγϑπ᾿5 σοπδυον ΔὈβοντ 
ἀδγ δ θοσποὴ Ηδηβοισιν ἰὼ ἴ0 84), βουρίδ! ον Ὀογϊοδυσέ, βαιηῦ οἰπον ἰδίογ  βοὶι- 
Κυλδοβοη ΕἸη]οἰζπαησ, νοσβοῦθῃ ὑπὰ Βογδυδβρόσοθοη νο δοδδηη ΟΝ γβίϊδη ΖΛΗΚ. 
ὟΝ οἱβδβοηίο,β, 1805. 4ϊο. 

Α Ἰεαγηϑά ὑγοΐβοο ὉΥ ὕ. Ο. Ζδδῃ, πῃ ογπιδη, οοη δὶ πΒ 6 Πἱβίογυ οὐἩ ἐπ6 ἀοἰὶς νογβίοῃ, δηὰ οἵ 
86 ναγίουβ ῥγοσοοάϊηρ οὐ εἴοη85 οὗὨ 118 ἕγασηιθηῖβ. ΤῸ {{Π||8 ϑυοοοθὰ 86 ἔγαστηθπϑ {πο πηβοῖνοδ, ἰῃ 
ἰὴ Βοιηδῃ οδιδυδεοίοσ. ΤῈ ἰοχὶ οὗ (Πθηι ἰ8 ρίνϑῃ ἔγοπὶ ἃ ὙΘΓΥ ὈοΔα αὶ ἀπὰ οχδοῖ ΘΟΡΥ, Ὑ Εἰς 
18ο οοἰουταϊθα βοβοΐας [το δὰ ργοουτοὰ ἴο Ὀ6 πιδὰθ ὑπᾶου ἢΐ8 οὐσῃ ἱπδροοίοῃ, δηὰ τὶ ἢ πο. 
ἀοκῖση οὗ Ῥεϊηϊίης ἰξ. ὙὨΘ οὐϊῖος 88 ρ᾽δοϑὰ [δ γ0᾽8 1,81 ὈΥΓΔΉ 8] Διο ὈΥ 1π6 8146 οἵ {116 ἰοχί : 
διὰ 81κ0 δὰ ἀρὰ δὴ ἱπίοσ! η 1,Αὐἱη νογβίοη, οὐ (ἴο 4] ποίθδ υ]δοϑᾶ δὶ [86 ἴοοΐ οὗὨἨ ὁδ. ἢ 
δηὰ δὴ δἰδίοσίςϑὶ Ἰηϊσοἀυοίίΐοη. ΤΉΘΒΘ δγὸ [0] οντοὰ ὮΥ̓ ἃ ἀτδιηπλδῦ οὗ {1160 αοιίς Ἰδηρυαρο ὉΥ 
Ἑ. Κ. Εμ]ὰΔ, δη ἃ Ὁ ἃ ἀοιὶς ΟἸοβδασυ οοτηρὶ]οὰ Ὁγ ὟΥ. Ε, Η. Βεοϊπνναϊά. “ [6 ἰοχί ἴθ τᾶγὰ- 
ΕἸ αἴνοα; [86 ργαυητηδίῖο αὶ δηᾶ οὐἱεοαὶ τοπιασκβ, δἀἀοὰ ἴῃ [6 πιαγρίη Ὀδίον,, δ.ὸ βδῃοσῖ, 
ἀἰγοοῖγν δρρ θὰ ἰο ἐπ6 Ροϊπί, δῃὰ νγ6}1 οοῃοοϊνοὰ; δπὰ {δ9 νῇοϊα οὗ ἴθ ΓΟ ἀρραγδίαϑ οἵ (0 
ὈΟΟΚ ͵8 ν᾽ 0806." --- Εἰ ρ᾽8 [πἰγοά. ἴο [6 Νοὺ Τοϑῖ, ὈὉγ Ὁγ. Ἢ δἱΐζ, νοἱ. ἱ. ρρ. 487, 488.) Α ΘΟΡΥ͂ 
οὗἁ (δῖ8 ουσίουϑ δηά γδ]υδὺϊο ΤΟΥ 18 ἱπ [86 ΠἸΌΓΔΓΥ οὗἉ [10 Β͵Ιἶ8 Μαβοιη,. 

8. Τμὸ ἀοἰδίο ἀοβροὶ οὗ δ8.. Μαίίμον, ἰσοὰ [86 Οοάοχ Αγροηΐθυϑ οὗὨ (δ6 ἔουτίὶ 
ΟδυΐυτΥ: τὴ [86 σογτοϑροπάϊπσ ΕἸ] 5} ΟΣ ϑάχοῦ, ἔγοπι [86 Πυγθαμι ΒΟΟΚ οὔ 
{86 οἱρϊὰ Οδηΐυγγ, ἴῃ Βοπιδη Οὐ γκοίεντ, ἃ ᾿ἰΐοταὶ ΕἸρ] 88 1,6β8δοη οὗ οδοῖ ; δηὰ 
Νοῖδβ, ΠΙυδίγαιϊουβ, δηὰ Εἰὐγπιοϊορὶςαὶ Ὠ᾿βαυϊδειοη8 οὐ Ογραπῖς Ῥγὶποὶρὶθθ ΒΥ 
ϑαιυοὶ Ηξκβηλι, Μ.Α. [οπάοῃ, 1807. 8ὅνο. 
[Α νϑγγ ϑοοδηίσὶς δῃὰ ἀϊβουσοεῖνο ρα Ὀ]ϊοδιίοη. 

ϑ. ὈΠΡὮ16 Ῥασίϊαπι 1 ηοα!Π ἀγα, ἴῃ ΑὙὐΔΌΣΟβι ἢἷ8 ἘΔ τ ρβοδῦϊβ ΔῸ Αησοῖὶο Ματο 
[ΔΣΌΤΩ, ΘΡΘΟΙ ΤΏ, σΟΠ αποίΐ8 ουχὶ8 οὐ δά Μίαδϊ! οὖ ὅἀγο]} Οοὔδν! Οὐδ} Ἰοπεοὶ 

ρα). Μοαιϊοΐδηϊ, 1819. 40. 
Τοΐδ ποῖῖς ἰ8 ἡ] πδιγαίοά ὉΥ ὕπο ῥἱδίθδβ ; [86 ἄγος οοῃίδίηἰης [Δ0- δ π|}168 οὗ [80 Οοάϊςο8 Ἐδ6- 

βοτὶρι!, ἀϊδοονοσγοὰ ἴῃ [Π9 Απιτοδίδη {ἰῦγατΥ (οὗ πιο. δοῖηθ δοσουηΐ δ.45 ΔΙγοδν Ὀσοη ρκίνθη), 
διὰ 6 οὐδοῦ οοπίδιηΐηρ ἃ 280-51 110 δρθοίσῃθῃ οὗ ἃ ἀσϑοῖς τη δι μϑη δ} 0 4] ἰγοδίΐβθ, ἰῃ το (ἢ 6 
ὩΆΙΤΊ6Δ οὗ Ατοιἱπλοὰο8 δηὰ Αροϊ]οηΐυ ἀγὸ τηθη οηοά, δὰ ἡ ῖοῖ Οδγάΐηδὶ Μαὶ ἀἰδοογογοὰ πὰ οΣ 
βοὴθ ἱοτοθασὰ [,μδἰΐη τσὶ ῥ᾽ οὗὨ χτγοδὺ δῃ ἀααϊγ. 

10. ΌΊΡὮ1 Οοἰμῖοα Υ᾽ ἀγβϑίο Ερ᾽ϑίοϊβ Ὠΐῖνι: Ῥαὺ] δὰ Οουϊηιΐοβ βοουηᾶβ, αυδπὶ 
6Χ Απιργοβίδηλ ΒΒ] οὐ μοοὰ Ῥαὶπιρδοϑῦϊθ ἀορτοτηρίδηι, οσαπὶ [ηἰοσργοίαϊίομθ, Αἀπο- 
ἰδιώοηϊθυκ, (Ἰοδβασίο, οαἀϊὰϊς Οδγοὶυβ Θοίανιυβ (Αδτιστονυδ. Μοαϊοϊαηϊ, 1829. 
4ϊο. ἐδ το να 
ΠῚ. Οοιδίοω εγβίοηΐβ ΕἸ ρ᾽βιίοϊασατα Ὀϊνὶ Ῥαὰ δὰ Βοιρδηοβ, δὰ Οογίπιμῖοβ 

Ῥγϊα, δὰ Ερμοϑίοβ, αεθ βυρογβυηῖ, ὁσ Ατηδτοβίδη ΒΙ ΠΟΙ ερθ ῬΑ πρβοϑίῖβ ἀ6- 
Ῥγοπιρίδ. ... Εἀϊάϊ ὕδγοϊυβ Οοἰανῖυ5 ΟΑδτισονῦθ. Μαοάϊοίδηϊ, 1884. 410.} 

12. ἀοιμίςο Ὑαεσβίοηΐβ Εἰ δίοϊασυτι Ὁ ;νὶ ῬΔῸ] δὰ Οἀαἰαῖαβ, δὰ ῬἈΠρροηβθα, δὰ 
ΟοἸοθβθηβοθ, δὰ Ὑοββδ! οηΐ θη β68 ὑυΐπιδθ, 0206 Βαρογβαηῖ, ὁχ ΑἸλὈγοϑίδπδ ΒΙΌ]10- 
(λοο Ῥα] μι ρβοδὶὶβ ἀδρτγομιρίβ, ουτὰ δαποίδιοηϊ θ8, οὐϊάλὺ δχοὶ 8 Οοἴανϊ 8 ΟΑ8- 

. ΤΟΝ ῦΒ. Μοαϊοίδηξ, 1885. 4ϊο. 
[18. ἀοἰδίςες Ὑ ἐγαϊουΐβ ΕἸ διοίαγυπι Ὠἱνὶ Ῥδα δὰ Τ ΒΟβΒΑ] ΟΊ οι }5685 δοουη ες, δὰ 

Τιποίμουπι, δά ΤΊ, δὰ ῬΒΙΙοηυη, αὐ δυρογβυπί. . . . Εἰς Οδγοὶὰβ Οοἰανίυν 
Ολϑειτονῦβ. Μοαϊοϊδηὶ, 1839. 4ϊο. 

Τθοδοθ ΡαὈ] Ἰοδείοπ8 οοχαρσίδθ [86 τ Ποἷ6 οὗ 6 ροτίζομδ ἀϊϑδοονεγεά Ὁγ Μαὶ. 

14. Ἐνδησοὶ!ῖ βοοιπάιπι Μαιβδοαπι Ὗ Ἔγβιο Εὶ γπποῖοδ βεοῦ 1Χ, πθόποι Οὐ δῖορ 
γΟΙ,. 1Υ͂. 98Β 
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διδο. ΓΥ͂. αυοε διιρετεδί. Ἐς Φ. Απάγεθαβ ΚῬΘΗΜΕΣ ΕΒ. ϑέαϊλίσατέ υπνὰ Τί- 
Ὀΐηρσοι, 1827. 8γο. 

ΤΙΐδ ποῖῖς τ ρυ ] 8ηοἃ Ὁν Ῥγχοίδδϑοσ ϑοηοῖϊον, ἰο 11 υδἰγαΐθ ᾿ἷβ Ἰοοίαγοα οὐ ἔδο Οεστακι 
Τιδηριάαρο δηὰ 1ϊογαίατο, Δα] νεγοὰ ἐπ ἴΠ6 Τὶ νογεὶίν οὐ ΜυπὶοΒ. [ξἐ οοηϊδίηα ἐμ Οοερεὶ οἱ 
δι. ἔδιζνοιν ἐπ 1ῃ9 ΕΔΗ ΚΙδ ἀϊδϊοςῖ, ἔγομι ἃ ΜΆ. οὗ Τα δη᾿ 5 ἨδυιθοῦΥ, οὐὗὁ ἐμὸ Ὡΐωτ οδαΐτεν, 
Ῥτγοδογνϑὰ ἴῃ {16 1[ἱὈΓΑΣΥ οὗὨ 81. 64}}, ἱπ ϑιυιξοταπὰ. ΤῊθ οῃΐδ οὗ (80 Θοιπὲς Υ᾽ αεϑίοα ἂν 
ἵν δοοογάϊηρ ἴο (λ6 Οοάοχ Ανροηΐουβ, δηὰ (16 τοδί οὗ ἴδ αοἰδμιὶο γεσδίου, ἀθοονεσοὰ ὃν 

ἔεὶ δῃὰ Οουμπὶ Οδϑεϊ ἰἰοηὶ. Α οοπιρασζίδοη οὗ {μ686 ἔνγο ψογβί ἢ γ7}}} ββον, [δὲ ἐδ Ἐταδηκω 
διὰ ἀοιἰμπίο Ἰαησύυαροα ΔΙῸ ὉΠ ΟἸΆΙΘΟΙ οὗὁἨ [80 δᾶπ|0 δηοίεπὶ ᾿δρτιρο, Ἡπο δ ἐπ ἴ8.6 ἰδρϑε αἵ 
δζοδ δυο φυδυλ}}ν ἀϊγογροὰ ἴσχοι οδοῖὶ ΟἾΒΟΣ. 

16. Αὐδίοσυηρσ ἀ65 Εἰνβδηροὶ! Φομδηπίδ ἴῃ οἰδίδομα ϑργδοδθ, δὰβ Ἐλδενλδοδοα 
πὰ Μαγὶδηαϊδοῦθη Ηδη βου δα : ποῦδὲ 1, Διο πἰδοβοη [76 , Βεϊορειάοε 
Αππουκυηροδῃ, ρο ΒΟ Β] μέσος ΓΠπ ογβασδυηνσ, Οοὐ 80 }- 1, αὐοϊπἰϑοδοη Υ͵ οοσίοσδιοῦς 
πὰ ΘοιΥ  ρσοῦδη ..... Ηογδυδροροῦθῃ γοη Η. Εἰ. ΜΆδδμανν. Μύυπιςδ, 1894. 
4ϊο. 

ΤΕΐδθ μΡυδ] οδίίοη οοπιρτίϑοβ, 1. Ῥογίΐοῃβ οὗ {86 αοδρεὶ οὗ δ8[. ὅοδα ἴῃ [6 ἀοἴδεὲο ἰατιρτιαρὸ αδὲ 
ΟΠ ΑΓΔΟίΘΓΒ, δάΡΟΣ (80 τηδηυδοσί (5 ργοϑοσνοὰ δὲ Βομηθ δῃὰ δὲ Μη δα; 2. Τὸ ἀοἰδῖο γοχβίθει, τῖὶ 

δ, ΑΝ μος Νδ οἱ μὲς Μηὴν με δ πὶ ὩΣ ΠΣ ΚΔΕν ὁ ἈΠ Το ν ταα της ον ; 8. δοοοῦῃ ΔΗ δοσὶ Γ σοὶ ; 
φγα οὗ 16 αοιἰμίο γογαίου ; ὅδ. Αἢ ΕΣ ΕΝ οἵ ἴμ6 Ιπἰτοάυοίίοη οὗ Οἰεβείχτνεν : 
αοῖδδ; 6. Α ΟἸοδβασυ ; δηά, 7. Απ Αρροηάϊχ οἵ Ῥασρδουβ νογὰβ (Ὁ ἢν οὗ ἄγοεῖις δηὰ Σ 
ογί χὶ ἢ), δηὰ ἃ [ωδὲ οὗ ΧΟΡΟΣ ὩΔΠ168 ΟὗὨ ΡΟΙΒΟΏΒ 8 Ρ]8068. 

16. Ὁ]81468. είονῖβ οὐ Νονὶ Ταβίδηηθηι Ὑ ογβίοηΐβ αοίμῖος ΕὙἸΑστοθπίδ 402 
ΒιΡογδαμῦ, δὰ δάεπι Οοαά, οαϑιραίΐα, 1,δἰξαία ἀοηδῖδ, δαποίδίϊοηα οτἰ ἰολ ᾿πιδίστιςοῖα, 
οὐπὰ ΟἸοββαγὶο οἱ (υδιητηδιοῦ Πἰηρυεο (οἰίςρο, φΟμ] αῃοὐΐ8 οὐχ! οἀϊάογαος Η. (ἃ 
ἀθ ΑΒΕΙΕΝΖΣ οἱ τσ. . Ώ0.ΕΒΒ. Αἰνοηθυτγρὶ εὐ 1081, 1886--48. άϊο. 2 νοΐδ. 

πη {πὶ8 ϑἀ ἴθ ἀσὸ οοπηργίδοα 4}} {πΠ0 ἵγαρπιθηΐδ οὔ (μο αοἰμίο νογβίου οὐ (πὸ Β᾽Ὁ]6 υυβιίοδ δ 
ΚΗΟΝῺ ἴο Ὀ6 οχίδῃηί. ΤΠΘΥ ἄγ δοσαγαίοὶΥ ργιπ ρὰ ἤτοι ἴπο Ὀεδὶ ΜΙ583, δηὰ οὐ ἰς4] οἀξάουπ, [86 
νασζίουβ τοδάϊηρβ οἵ Ὑῖς ἢ ἃτὸ ὀχ ἰδ θὰ 1π 1{Π6 ποΐοβ. ΤΏ ὕγαρτηθηῖδ δ. ργεοδάθα ΌὈΥ Ἰοασμοά 
ΓΟΪΘ ΟΠΊΘΏΔ, ἀϊδουιδβαίηρ (Π 6 ΠίβίοΥΥ δηὰ οσ σαὶ ναὶθ οὗ 86 ἀοίμὶο Ὑογείου, δηὰ Ἐμὸ ψδσίουδ 
58. οὗ ἱξ ΒΟ Ν ἀγὸ ὑγοδοσνοὰ ἴῃ αἰβογοηὶ ᾿ἰδγατίθϑ ΥὙό]. 1. οοη δίῃ 89 ΘὩΪ2 οἵ δε 

ἀοιμῖςο Ὑεγβίοῃ οὗ ἴμ6 ΟἹ] Τεβίαπιοηΐ, 88 γγ6}1 δὲ [89 ἴοΓ φογώϑη οὗ (89 δον. οὶ. 1, 
Ῥαγὶ 1. σομίδίϑ ἃ οοπιρὶοῖο Οοίμῖς (ἀϊοβϑαᾶσγ. Ῥασί 1]. οοπίδὶπα ἃ ασδιημλδσ οὗ ἐδ Οοις 
ἰδηχυασο. Το ἐδ Ε16- ρα ζο οἵ Υοϊ. 1. .δαῈ Ὀθθη τορτὶπιοὰ, [ἐραίω, 1848, 

[17. Οοάοχ Ατρθηΐθυβ δἰνα ββοσοσαπΊ, ΕἸνδηρ οι ογατα Ὑ ογβιοηΐβ αοιδῖο Εγαξ- 
ταηί8, 406 ἐΐογα αι τϑοορηϊδ δαἀποϊδοηϊδυδαια ᾿πβίσυοίδ ΡῈΣ 11η688 αἰηστιῖδο δὰ 
βάθπι οοὐϊοῖβ, δ 118 ἸΓαστηθηῦβ Ευϑηρο οὶ οάϊουμλ ΑἸ Γοβίδποταπι, οἰ δρυΐ 
ἰαρίἀ6 Ἔχργεβββα, δἀϊάϊὲ Αηάγθαδαβ {ΠΡΡδοτβόμ. ἴ0ρ68}15, 1864. 40. 

3860 δρθουο, Ὁ. 808. 

[18. ὉἹ81.86. ὉϊῈ Ηοϊΐχοη βοδγθθη δἰΐθη υπὰ πουθη Βυπδδβ ἴῃ ροϊμίδοδος 
ϑρσδοβθ. ΜΡ͵|ὺ σοροϑιὶ θογβύββοηάοσ κυ θομἰβοβοῦ υπὰ ᾿δἰοϊ ἴϑομοσ Ὑ ογδίου, Απενοσὰ- 
ἁηρσοπ, ϑργδοδίογο υπὰ ροβο ΒΌΠΙομοΣς Εἰ] οἰταηρσ, σοὴ Η. ΒΕ. Μλθονα. ϑϑευϊ- 
ξατι, 1866. ὅνο. 

ΤΗΐδ οἀὐϊείοη ἰβ ἀοϑοσ δοὰ δῦονϑ, Ρ. 808. Δοίε 8. 
Το οἀϊιίομ οὗ ΟδαβοπεἸΕ] δηὰ οὗ (09 Αννό Μίχηο ποοὰ ΟὨἹΥ ὍΘ τος οπμθὰ ἢΟΙΘ δ θείῃ 

Ἰσλοίεξαῖε ἰαἰΐοπς οἵ ἴΠ6 ἰαθουτα οὗ ἀδϑοϊθηῖξ δηά [οοῦθ, ναὶ ἀϊαβαττοὰ τὰ κτίστου 
ταἱδρσ 8, 

[1.1] ΤῊΒ βειδνοκιο ΨΈΒΒΙΟΝ. 

ΝΠ], δἰηοὶς Κηϊρὶ, τϑίομβαρο ἱ πονγαβὸ βαυίθία ρο᾽δδίκυ δ᾽ ουγθμαῖκυ. ---- ΤΒῈ 
ΒΙΡ]ς, ἰμαΐ 18. (0 δ8γ, ἴ6 Βοοῖβ οὗ ἰδ ΟΙὰ δηὰ Νονη ἔξδίμορηι ἴῃ (δὲ ϑοίανοοϊο 
ἰδησρυασθ. Ορἴγορ, 1681. {0]ϊο. 

ΤΌΪδ 18 (πὸ οἀὐΐξίο ὑὉγίῃοθρθ οἵ [86 ἐπέέγε ϑἰδυοηΐο ΒΙΌΪΘ: δὴ ἰηιοσοδέδης δοοοῦσπὲ οὗ νασίουδ 
γἱου οὐ 05 οὗ ἀοίδεομοὰ  γϑοθαν οὗ 106 ΟἸΪὰ δηὰ Νον Τοδίδιηθηΐ, 88 Ὑ{6}} δα οἵ {86 τδὶ 

νγοὰ ἰπ ογάθσ (0 γα οῦ ἱπιρτοδδίοῃ οογτϑοῖ, Μι}}} Ὁ6 Τουπὰ ἐπ Ὦγ. Ηοπάοσβοσι Ἐ 
Ἐοϑοδιοβ 68, ΡΡ. 78---82. ΟἸοπιοηὶ (Βἰ ἱίοιΒ. Οαγίθαδβο, ἴοπα, ἐἰΐ, ΡΡ. 441---444.) δ ρσίνοδῃη ἃ ταϊδαίο 
ἀεδογὶρίίου οἵ ἐξ; ἰο τὶς Πρ. Ὀἱδάϊη δοϊκου θάκοθ Εἰτηθοὶ Ἰηἀο δὰ [Ὁ μασὶ οὗ Βὲβ δοοουῦδὲ οἵ 
Ἐδτὶ ϑρϑῃοοσβ οορυ. (ΒιὈ]] οἰ μθοα ϑρθηοεγίδηδ, νοὶ. ἱ. ῬΡ. 90--98.) Βυὶ ὃτ. Ηεπδοτρου, ἔτους 
Ὠἷθ γοιάθηςθ ἰπ υμαΐδ, δηὰ ἷβ οσὶ εἰοδὶ υδὶἰηίλποο υἰ8 ἰδ γοηΐο δὴ 85 Ὀδοῶ 
ΘΙ ΔὈΪοὰ ἴο δά ἃ τοῦς ἱπιροτίδηϊ ἰπίοττηδίίοῃ (ἩΒῖοἢ ἀο68 ποῖ δά τὶς οἵ δυιίἀτηθη) σοϊδεῖνο ἰὸ 
ἐΠἰ8 δὰ ἰο ἐρδθεσανηι οὐϊεοη5 οὗἉὨ ἴπ6 Β᾽ανοηὶς γογβίου, τὶς γα αἰοσὶγ πηκηονσι ἰ0 ἰδΒοδὸ 
ὈΪΟ ΠΟ ταρίλοσα. --- 590 ἰδ ΒΙ Ὁ] δὶ Βοϑοδσομθα, ρρ. 88---86. 93...108. 
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[᾿ν.] ΤῊΒ ΑνΝοσ ύὅαχον ΨΈΒΒΙΟΝ. 

1. Ἡορίαίουοδυβ, Τΐθοῦ Φδοῦ, οὐ Εὐνδηροϊαπι ΝΙοοάοδηῖ, Απρὶο- ϑαχοηΐοο. ΗϊΪδ8- 
τογῖϑ συ} Εταστηοπίυμα, Πδπο-ϑαχοηῖοθ. ΕὐἀΙἀϊδ πὰς ῥυιιὰπ εχ Μ598. Οοάϊ- 
εἰδυ5 Εὐἀταγάυβ ΤΗΎΑΙΤΕΒ. Οχοηΐδ,, 1699. 8γνο. 
Το Αὐρὶο- ϑάχοι γὙογϑίοα οὗ ἴπ6 Ηορίδιίουςϊ, (μαὶ ἰ8, οὗ ἴπ ὅνο Ὀοοΐα οὐ Μοβοβ δηᾶὰ (ἢ6 

Ὀοοΐκ5 οὗ ϑοβυδ δηὰ υᾶροδ, τνδ8 πιδάθ ἰουσαγὰβ [ἢ 1086 οὗ [86 θη} σϑηΐζαγΥ ὑγ ΖΕ τς, δγοἢ- 
υϑηορ οὗ ΟδηπίουθυτΥ ; δπὰ ΜγΛΜὴΔ8 ῬαὈ ἰ8η6ὰ Ὀγ Μτ. Τπαἰΐοβ ἔἴτοπι δῇ ἀπ ανῷ τιδηυδοσίρὶ ῬΓδ- 
βογνοα ἱπ {Π6 Βοάϊαίδη Γἰῦγατγν. 6 δοοῖς οἵ 00, 4180 ἰΓαπαϊαιϊθὰ Ὁγν ΖΕ ἔγίς, νγδϑ ργϊπίθὰ ἦσαι 
8. ἰγδηδογὶρί οὗ ἃ Μ8. ἴῃ [86 (οιϊοηΐδη [ἰΌΥΑΓΥ͂ (ΠΟῪ ἰπ (86 Βει8ἢ Μυδθυτ) ; δηὰἃ (Π6 ΔΡΟΟΙΥ- 
4] Θοβροὶ οὗ Νίοοάσηηιϑ, ἔγοτῃ ὁ 1 .8᾽ 8 ΟΟΡΥ͂ οὗἩ (86 οτἰχίηδὶ πιδπυδοσγὶρὶ ἱῃ {πΠ6 ΤἰΌΣΘΑΓΥ οὗ 
ὍὌγρυθ ΟἸσίϑεὶ ΟοἸ]οζο, Οδιη στ μο. Το 1) δη θη - ϑάχοπ σογβίοπ οὗ {π6 Ὀοοῖς οὗἨ Φυάίδ (8 

ἔναρταθηΐ οὗ ψ Ὡϊο ἢ ἰ6 σίνοη ἰῃ [80 ρυ] ] δ. 0Π ΠΟῪ τᾶ δνὺ ποιΐοθ) γγϑ τηδᾶὰθ ἀυγὶπρ 18π6 {{π|6 
ἩὮοη Επρδηὰ ρτοδηοὶ ὕηΔ 6 Γ αθβθλριος οὗ {π6 Ὁϑδηΐβῃ Κίη Α ἴον ποῖΐδβϑ οἡ 2) γς 8 ῥγοίδοοϑ, 
δπὰ δοπιθ γαγίουβ γοδάϊηρϑ ο0]] ἔτοιῃ δὴ Αῃρ]ο-ϑδχοῦ ἐγταρτηθηΐ οὗ ἴμ6 Ὀροῖκς οὗ Ἐκοίες, διὰ 
6 ρδϑουάο-ροβροὶ οὗ Νίοοάθηλυδ, οἷοθα {π|8 συ Γ]ΟΌΒ δηἃ ΓΑγΘ νΟ]Πι6. 

2. Ῥεαϊογίυα ΤανἹἷϊβ 1,αἰίηο- ϑαχοπίοσυμλ αίιδ, ἃ Φομαπηθ ὥρειμεαννο, Ὦ. 
Ἡοησοἱ 8]. δἀϊίυτα 6 σοί β0188᾽πιὸ δχϑιιρίατὶ ΜΆ. ἰὴ ΒΙΒ]οίμοοδ ᾿ρϑὶυ8 Ηρησίοὶ, οἵ 
οὐπὶ ὑγί υ.8 8118 πο τη ]ῦο πιϊηὺϑ νοΐ δ.18 οΟ]] δία. Ἰωοηάϊΐηϊ, 1640. 4ϊο. 

8. 1ἱθγί Ῥβαϊπιοσυπι Ὑ ογβϑῖο δηϊίαυδ [ωδίϊπα οὐπὶ ῬΑΓΔΡ δαὶ Απρ]ο- ϑαχοπίο, 
ὕπλ δοϊανᾶ ογϑδίάομο, ραγύληι τηοίγιοῦ, σοπιροβίϊα, ἤὰησ ῥγΐπιυπι 6 Οοα. ΜΒ. ΒΙὈ]. 

ορῖφ Ῥαυ ϑοηδἷθ ἀδβδυμρία. ΕΝ Ἰάϊ ΒΘη͵θπλὶη ΤΉΟΒΡΕ. Οχοηΐϊϊ, α ΤὙΡορταρμθΟ 
Ασοδάσπιοο, 188ὅ. ϑνο. 

Τῆο Απρίο-ϑαχοῦ γογϑίοι (ΟΥ γί οῦ ρΑΓΘΡὮΣΑ56) οἵὗἉ (Π6 ῬΒΔ1πι8, τ βἰοῖ Μτ. ΤΉΟΥΡΟ ἢ[Δ5 οἀϊίοά, 
ἴς ἰ8 ῥργοῦδοϊθ, ἰ5 {Π6 88πη6 ὙΒΙΪΟἢ ψγᾶ8 ὀχοουτοὰ Ὦγ Αὐἀδοὶτι οὐ ΑἸάϊοῖτῃ, Ὀἶβῆορ οἵ βμοσθοτη ἰπ 
{Π6 φασὶν ρᾶσί οὗὨ {86 οἰ οοπίυγγ. ΤῈΘ τηδηυδοῦρὶ ἤγοτα γος Μτ. ΤΒοΓρΘ 885 ὑχγὶηϊοὰ {Π6 
Απρίο-ϑαχοῦ δηά 1, δίῃ Ῥβδὶῖοσ, μ6 18 οὗ ορίπίοῃ 8 ποῦ οἱ θυ (πὴ [86 δἰθνθῃῖῃ σεηΐατΥ, ἴῃ 
ὙΒΙΟὮ ἰδ τγῶ8 ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ Ἡχτιΐοπ. [ζ ὀοτηρτίβοθ, γοῖ, [Π6 οἹὰ [,δἰΐῃ ψογδίοη οὗἩ [6 Ῥβδ᾽ πη8, 186 
ΠἤΔΘΙῚΒ ἴῃ ὙὨΐοΒ ἢΘ Π.88 Βυρρ 16 ; δηά ᾿6 Ὧδφ 4160 οοτζοοϊθα ΟὈΥΟΌΒΔΙΥ ᾿ἰἴ6ΣΑΙ] ΟΥΤΟΓ οσουγτίης 
ἴῃ 1ἴΠ6 Απρίο- ϑαχοῦ σψογβίοῃ, Ἡ μὶ ἢ 18 ῬΑΙΟΕΥ͂ ἰἢ Ῥτοβ δηά ῬΑΠΥ ἰῃ νογβθ. Τῇο ΘΧρ δηδιὶοηδ 
Ἔγοαυ ΠΥ ἱπίαγροϑοὰ Ὀγ 06 ΑἸὩρΊο-ϑάχοῦ {γδη 8] ῖου, ἀγὸ ΠΑ ΠΥ Ὀτὶηϊοὰ Ὀοίνγθοη Ὀγδοϊκοίδ. 
ΤῆΘ τπδηυδοτίρὶ ἴσοι Ἡὶοἢ (18 οαϊίοη οὗ ἴπ 6 Βοοῖκ οὗ Ῥβαϊπιβ 15 ὑγίη θά, ἑοστηοεῖν Ὀοϊοησεὰ ἴο 
ἔΠ6 τὸυς ἀθ Βοττὶ, [116 Ὀτοίδον οἵ Ομ δυο Ὗ. Κὶπρ οἵ Εγδηοθ, μοδ0 Μ898. ἔοστῃ [86 τηοδὲ νυ δὈὶθ 
φογίίοη οἵ ἴδ: γουδὶ ᾿ἰὕγαγν δὲ Ῥαγίβ. Μίγ. Το ουρϑ᾿β νοϊιπιθ 'ϑ Ὀθδα ΠΥ ρεϊηἰθὰ, δηὰ ἐβ Δισί μος 
ἡ] υδίταϊοὰ τ ιτἢ ἃ δε - 81.116 δρϑοϊαιθη οὗ [86 τηληυδοτίρί. 

4. Οφ:άϊποηϊβ ΜΟΠΔΟΙΙ ῬΑγαρηγαδῖὶβ Ῥοοίΐοα (ὑδῃθβῖίοβ 86 ῬΥΘΟΙ ΡΌΔΥΠΙ ΒΔΟΓΒΟ 
Ῥαρίπ Ηἰδβιοσγίασαπι, ΒΟ μΐπο Ἀπποὸβ ΜΙΧΧ. Απρὶο. ϑαχοπίοὺ σοπβοσρία, δέ ἤυπο 
Ῥγιθλαπι δα 8 ἃ ΕὙΔΏοΪβοο  υπηΐο Ε΄, Ἐν, Απιδίο]οάδπι, 1665. 4ϊο. 

ὅ. Ομ ἀμμοπ᾿ δ Μεισῖολὶ Ῥαγαρῆγαβο οὐ Ῥαγίδ οὔ 186 ΠΟΥ͂ ϑβογρίυγοδ, ἴῃ Απρ]ο» 
ϑδχου: ὙΠ Ὴ δὴ ΕἸρ] 8} ὙΓαπϑδιίοη, Ν᾽ ῦθδ, δηὰ ἃ εσθαι Ιπᾶθχ. ΒΥ Βοη)διηΐῃ 
ΤΒΟΒΡΕ, Ε. 5... [Ιομάοῃ, 1882. δὅνο. 

Οαάμπηοῃ νγ88 ἃ τος ἰη (6 ΑὈΌΘΥ οΥἁ ΒιΓΘΟΠΟΘΏΔΙΉ, ἴῃ {π δηοίοπὶ Εἰπράοπι οὗ ΝΟΣ Βα π δ τίδ, 
ἴη [Π6 ϑοτ ἢ οοπίαγΥ. ΕἼΟΙῚ ἃ τηδηυδογίρὶ τε ἰθ ἰὴ 186 ἴδηι ΟΘΠΓΌΣΥ, ἩΒίοΝ ΑΥΟΒΌἾδΒΟ 
ὕδμον ῥγεβοηϊθά ἴὸ δ γβποίβ δππίυβ (οσ 6 δοημ), ἴπ6 Ἰδίζεσ ρα] δμϑὰ 8 ϑἀϊίοπ ἱπ 16δὅ, 
ΤΊιο ἰοχὶ οὗ Μτ. ΤΒογρο᾿β οάὐϊιίοη 5 ἰοαπάθα ὩΡΟΏ ἃ ςαγοῦι] οοΟ] Δίου οἵ (μὲ οὗ πηΐπ8 τὶ [ἢ 9 
Μ8, ἴπ (86 Βοά]οΐδη 1λΌγΑγν, ἴὸ πΏΙΟΙ Σλ νὰ Ὀοαυοαιμοὰ ὃν πηΐυβ, τὶ οὐ οσ τηδηυβογρίδ. 
ΑἸΙΒουρὴ Μτ. ΤΠοσρο 8 ΘΠ Ἰοη ἰδ ἔγεθὰ ἔγοπι {Π6 ᾿πηδοσαγαςοὶθδ ἰῃ τὶς ἢ (86 τοὶ οὐϊπίου δοουπάα, 
γοὶ (86 ϑἰΔἴο8) {δο ἰοχέ οἵ [π᾿ τηδηυδοτίρί 1861 18 ἱπ ὨΠΤΙΘΙΟΌΒ ηΒΙΔΗΘΘΒ 80 οοἸτυρί, 88 ἴο δάπιϊξ 
ΟὨΪγΥ οὗὨ Ἄοοπ͵θοΐυζαὶ ἱπίογργοίδίίοη. ϑόπ)ο ἔδυγ ἢ ΠΟΥΟνΟΥ, Ὦδνθ ὈΔΠ1οα 41 πιἷ5 οβοτσίβ. 
πὶ ΘΥΘΕΥ͂ 0886 ὙΠΕΓΘ [6 Π 858 αἰϊεγοά {πὸ ἰδχί, (Π6 τοδάϊηρ᾽ οἵ 6 οτ κἶπδὶ πιδηυδοτὶρὶ 8 σίνοη ἴῃ 
186 ποίεβ. Ἧοσ δι28 (γίδον δά ἀθιὶ, 88 ἃ βιιρρὶ επηοηὶ, ἴ1π6 δοῃρ οἵ Αζαγί δῇ, οορίο ἥοπὶ 8η δηςίθης 
βϑδ χοῦ τηδδυθοσίρὶ ἴῃ {ἰνθ σαι μοάγαὶ ᾿ἰὈτασΎ δὲ Εχοίοσ. Α οορίουδ ᾿πάθχ οοποϊπάδ (μα Ὀοδυ- 
[ΠΥ ῥυηιϊθὰ γοϊαπηθ. 

δ". Οφάπιοπ᾽Β Βοβόρπιηρς υπὰ ΑΡΓᾺ}} ἀον Ὀὔβοῃ Επροὶ δὺϑ ἀθπὶ ΑὉ ΘΙ δΒ ἢ βίβο μοι 
Ὡθογβοίζῆ, ποῦβὲ Απιροεϊζα ρθη, νοη 4. Ρ. Ε. ἀβευβδῦβ. Ῥχοργβδιηηιθ Ζυπι Οβίοσ- 
δσϑθηῃ ἀ68 αγπιηδβίυσα. (]Ἰαθηῦυτρς, 1862. δνο. 

ΤΙ6 Απρ]ο-ϑδχου δηά Οογπηδῃ ἃτο Ἔχ ἰ υἱἰδὰ ου ορροδὶίθ βϑίζεβ. 

6. ΤΏ Οὐδ} 6}5 οὗ ἴπὸ ἴΌγοῦ ἐὐτρὸ ἀλθε ἰγαπδίδιθὰ ἴῃ ἴπ6 οἷάδ ϑαχοῦβ ὑγτὴ6 
ουῦ οὗὨ Ιμδεη πο ἴ86 νυϊσᾶτα ἰουπρ οἵ {π6 ϑαχοηβ, που οοἸ]οοιοὰ οὐ οὗ διποϊοπὶ 
Μοπυπιοηίθβ οὗ ἴμ6 βαγὰ ϑΆΧΟΙΒ, Ἀπ ΠΟῪ ρι] 8ῃοα ἴῸγ ἰοδιλπιοηΐα οὗὁὨ [86 88:26. 
1, οπάοῃ, ρεϊμπιθα ὉΥῚ Φοδη θθαγθ. 167]. ἀϊο. 
Το Απρὶο ϑαχοῦ ἰοχὲ ἰ8 ἀἰνἀοὰ ἱπίυ οπαρίογα, πὰ ἰβ δοοοιιρδηΐοὰ ὈΥ (π ἘΠΊ ἢ νοτγαίοῃ 

(Π6π ἱπ τ186, με ἃ Ῥδ6ΓΑ]1οἱ οοϊυπιη, ἀϊν δὰ ἰηΐο ομαρέριβ δηὰ σϑῦδοϑ, “" ὙΠΟ, ἰΐ ἰδ ϑἰαιϑὰ ἰῃ ἃ 
ΡΓΕΙΔΙΟΥΥ ποῖδ, “ γτἂὯϑ οὐυὔθογυοα ἔοσ [8:6 Ὀοΐίογ υηἀοτοιδηάίηρ οὗ ([Π6 τοδάογ." ΤῈ οἀϊίογ οὗ {μὲ8 
ὩὨΟῊ ΥΔΙῸ ψοϊθτηθ γγὰ8 Αὔρ. Μδίίμον ΡΑΒΚΕΕ; ἰΐ [886 ἃ ῥγοίδοθ, πετιἴϑη Ὁγ [86 οοἰοοταίοᾳβ 
ὨΑΓΓγτοΪοσ δῖ, δΦοβη ΕὌΧΕ, ὈΥ Ὑβοπὶ 10 ἰ8 ἀοάϊοαίοὰ ἰο Οὐοοη ΕἸ ΖΑ ΘΒ. δ οὐΐίοπ νὰ 
ξατοία ΠΥ ςοἰἸδιϑὰ υἱδὰ ἴσους τηδηυδβοσίρίβ, Ὁ ΕἾΔ ςβ Φυπία8, ὑπ.) ΏΟΘ6 ΟΟΡΥ͂ γγ8ὰ5 ΡαὈἰδμοὰ 
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ἔγ Ὧν. ΤΒοια8 ΜΑτβἢ 41}, ἱπ Ῥάγα]]6] οο] πὴ 8 τ ἢ {πὸ Οοἰπὶς ποξϊςοᾶ ἱπ Ὁ. 736. α.1. Ἡτν 
ὝΒοτρο, ἴΠπ6 Ἰοαγηρα οαὐϊίον οὗ ἐπ Αηρὶο- βϑάχοη ἀο085ρ618 (866 ([Π6 ποχὲ τη οῖεῦ, "0 ἐπὶ 
Ατὐο υΐδπορ Ῥδυκογ δ δηὰ Ὦτγ. Μδγϑῃδ}} 8 οαϊτὶοηβ, βὰν {μδὲ (16 Αὐτό υἱϑμορ᾽ 5 οδαἀϊέξοῦν τῶν ὑκ 
Τορσαγά θα 88 ἃ Και} ἰπηργοβϑίοη οὗἁ 8 1δίθ πιδηιϑοσίρί, ΔρρΑγΌ ΠΟΥ Νο. 441. ἔῃ ἴδ Βοδιεοῖδα 
1ῦταγν δὲ Οχίογα, βῃονίπς {πὰ ἴοηρσαθ ἴῺ [15 ἀθο πο, απ θη ταρὶ ἀϊν νογρίηρ ἔονγατὰς 186 
βία(θ οὗἁἩ θαγϑαγίδπι, αυουὶ [Π6 Ὀορίπηΐηρ οὗ {16 ἔσο ἢ οοηΐυΣΥ. ΜΑσΒἢ Δ} 8 οὐϊέέου ἐσ ἰδές 85 
ΘΓ ΠοΥν ἐμοῦ ποῖ ἃ ρυγοῦ ἰοχῖ; νυ ΠΟ ἢ (116 Βἰηρσ. ΑΥΙ͂ν υπέοτί πηδΐο ἰάθ8 οὗὨ 1189 εὐϊέος, οἵ δαρ- 
ῬΙσῖηρ {Ππ6 οπιἱββίοηβ οὔ ἴ6 Απρίο-ϑδχου νογϑίοη δοπχοίί πιο (πὰ ποῖ δἰνσανϑ σταζασαδεὶςδ τ) 
υγ ἷ8 ονγῇ ψόγάθ, δπὰ δὲ οὐμοσβ ἔγοτῃ [6 οἱά Νογί μι τίδη (]ο5868, ᾿85 ᾿θοσοοτοςε ρτεδιῖτν 
οομίγίθυιοα ἴο νἱ ταῖς." 

7. θὰ Ηεοϊσδη ἀοάβροὶ οπα ἘΠ ]180.--- 6 ΑἸρ]ο- ϑαχοη Ὑογβίοι οὗἁὨ τ[86 Ηοὶγ 
οβρεῖβ, οἀϊ δὰ ἔτοπι 16 οτἱρίηδὶ Μδηυϑβοσὶρίϑ, ὈὉῪ Βοη)δηιη ΤΉΟΒΡΕ, ἘΝ..5.4. 
Τιοπάοη, 1842, ἅνο. 

πῃ σοπβϑαπθηςθ οὗ 1Π6 ρτοδί ΤΑΣ ΟΥ̓ Αὐο ΒὈΐδῃορ Ῥασκοτ 8 δῃὰ Ὦτ. Ματβη 1} 8 οὐϊείοι 5 οὗ ἴδ 
Αῃρο-ϑαχοη ἀοϑροΐβ, Μτ. ΤΏΟΓΡΘ νγ88 ἱπαπορα (9 υπ ογίδκο (ἢ 6 ργεβοηὺ οἀϊζίΊοη. ὍΤδα δεῖν αἵ 
[6 ἰοχὶ ἰδ 8 πιδηυβοῦρὶ ἴῃ ἴπ6 Ῥυθ]ϊο ΠἸΌΤΑΤΥ οἵ (μ6 {ΠΊ᾽ ΥΟΥΘΙΠΥ͂ οὗ Οδηιυταρο, οὐ! διδὰ σττἢ 
Δηοίμοῦ ἴῃ {πὸ ἰῦταγυ οἵ Οοῦρυδ ΟὨτίβιὶ (ον Βοπποῖ) ΟΟἸ]οο ἴῃ [6 88π|6 υϊνεσβεῖν. [π 
ἀου δι! οαϑοα, {πΠ6 τπηδηυϑογὶρί, Νο. 441., ἰη (86 Βοάϊοίδη [ἰθΥΑΥΥ αἱ Οχίογά, δηὰ 1πῸ6 (ὑοάεχ 
Οοιϊτοπίδηυδ, ΟΥΒο. Ο. 1., ἰὰ 116 ΠΥ ΌΤΑΥΥ οὗ {86 Βεδηῃ Μυδουτα, μᾶνθ Ὀδεὰ οομδοϊίεα. Μήτ. 
ΤΠΟΓΡΘ᾽ 5 οὐϊίου 18 ῥχη θὰ τὴ οασ 8] θυ ἀπά δοοΌΓΔΟΥ. 

7". Τὰ Ηδίσδη αοάβροὶ οη ΕἸ Πρ] 186. --- ΤῊΘ ΑἸΡΊο-δαχοῦ νϑγβίοῃ οὗ 186 Ηοὶγ 
Θοθροῖβ, εὐϊεὰ Ὀγ Βεπ͵δΐῃ ΤΉΟΒΡΒ, Ε.Κ Α., ἴγοτι 186 οτῖρίπαὶ Μδηαϑοσίρίε. 
Ἐλοργίπίθά ὮὉγ μου! Ε', ᾿ΑβαΌκΑ Ἐπὶ ΜΑΑ.... Νὸν Υοσκ, 1846. 12 πιο. 

.- δ 8 Τ͵δηβδιδηξίς τοργίηξ οἵ 6 ῥγοοθάϊηρ 18 ἀοβογὶ υθἃ 88 πθδὲ δηὰ δοουγαία. 

ΒΕΟΤ, ὙΠ. 

ΔΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΑΝῸ ὙΓΙΤΙΝΟΒ. 

ΕἼ: 
ΑΡΟΟσΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΤῊΕΞ ΟΙΡ ΤΕΒΤΑΜΕΝΈΉ. 

ΤῊΞ Αροογυρἧαὶ Βοοΐκϑ, αἰἱδομοὰ ἰο [86 ΟἹΪὰ Ταβίδιηθμϊ, ἃσὸ ἴο θ6 ουππά ἴῃ ἐδ 
νϑγιουΒ Ῥοϊγρίουϊι οὐ οη8 οὗ {86 ΒΙΌ]6, δηα αἷβο ἰῇ πιοβὲ οὗ [86 ἱρὸν οἀὐϊεϊομ οὗ 
16 δερίακρίης γεογβθίοη. Ὧτσγ. Μδβοῦ (ΒΙιΌ]. ϑΐδογ. ρατγὶ ἱ. ὑρ. 427--- 486.) 65 ἀθ- 
βου] 6 ἃ τ1Π6 ναγίουϑ δαἀϊτίοηβ οὗ (6 Αροοσυρθαὶ Βοοῖβ, 88 ψγ 6 }} Το θοϊ νοἶγ,, δ οὗ 
Ῥαγιϊουϊασς Βοοῖ. ὙΤμ6 (ΟἸ]ονίηρ ἅτ [ἢ 6 ἜΡΠΗΩΡΕΙ Δηἃ ΠΟΤῈ ΘΑΒΥ Ῥχοσυγλθῖὶα 
προοΝ ἱποϊυάίηρ βοπλα οἷ αν ΔΡρδδγθα βυι Ὀβθη Ὁ] ὕο {π6 ἀδία οὗὨ μῖ5 μὰὉ- 
ἰοβιίοη : -- 

Ἰ. [0τὶ Ὑοιοτγῖθ Τοβίαπιθης! Αρος ἮΝ οἴηη68, ὅτοοοο, 84 ΕἸΧΟΙΎΡ]Δν Ὗ δἰἰοδησπι 
ΘΙΏΘΠ δ ἰϑδίμα δχργοβδὶ. [Ουγᾶ [ζἀο]ριὶ ΕῦΒΡΕΝΙ] ΕὙΔηοοίυΣ δὰ Μαπυαι, 
1694. ὅνο. 

2, Τλῦσὶ Αροοσυρδὶ, ατθοθ. [ηϊτοἀποϊίοηθπι γε Οεογγίυβ «οδδηηα 
Ἡξενκιῦθ, Ηδ]ς, 1711. 8νο. 

Τῆο Ιπἰτοάποίίοη γγ8δ βιυυ σϑοαυ η Εἶν ὑσὶ πίϑα ἱπ ἃ βοραγαῖο ἕοστῃ, ἰπ 40. 

8. ΤΑΡτὶ ψοίοσῖβ Τοδίδιηθηϊ Αροοτγρῆϊ. Τοχίυπι αἀσουτα σΣϑοορπουϊι, δὲ τὰν 
τλταπι [δοοπαμλ Ποϊοοίαμι βἀ)οοῖῖ, Φοδῆποθ ΟἸ γε ϑίίδθυβ ΟἹ] οϊηυ Ασασετι. 
[λρβίθ, 1804. 8νο. 

4. 1 1Ὁτὶ  εἰογὶβ Ὑ δϑίδιμεηῦ Αροογυρμὶ, ἄτθοθ. Αοσυγαία τϑοορτιῖτο8 Ὀγενίαας 
ΡΟΣ ἐμῆς ἰεοϊμοηυμα ἀο]δοῖΐα ἰπδίχυοῖοβ οαϊαϊς Ηδητίουβ Εδυδτὰυβ ΑΡΕΣ, 1 ἰροις, 
1897. ϑνο. 

ὅδ. Τῆς Βοοῖϑ οὗ [86 Αροσυγρῆα, ψ ἢ Οὐ α] δὰ Ηϊβιοτῖοαὶ ΟὈὐθογνυδιϊοηϑ ργα- 
ἤχοα ἰο ϑϑοῖ Βοοῖ : αἷἰδο, ὕνο [πιγοὰἀυοίοσυ Πἰϑοοῦγδοϑ; (86 ὅγβίὶ Ἔχρίδἰηΐην δα 
Ἰδιϑιϊποιίοπβ Ὀοΐνγθοη Οδποηΐοαὶ ἀηὰ Αροοσγρθαὶ  ΥἸἰσβ, Θϑεϊτηδίϊηρ (ἢ6 γαϊαο οὗ 
1π ἰαὐίοτ, δηα δϑοογίδἰπἰηρ {86 (ἰ6 θη (ΔΘ πτογα ἰπἰσοδυςοα 48 ΕΟ] οδἰαδιοδὶ 
ΒοΟΪκ8 ἰπΐο ἴμ6 ϑογνῖοα οὐ 186 Ομυγοῖ ; (6 βοοοπὰ 1} υϑἰγαηρσ (86 ᾿πιϊμαῖα οο- 
ποοίΐϊοῃ Ὀοίσοθη 86 ΟἹΪά δηὰ Νοὸνν Τοβίδιηθηῦ ἰῃ σοὶ ρίουβ δπ ἃ πιογαὶ υἱοῖνϑ, ἴῃ 
τηδίθοτδ Οὐὗἁ ἴἈ1 Δ Π 4 Ῥγδοίϊςθ, ἰπ βίγ]6, σοι ροβίτἴοη, απὰ δ] βίου ; τ ἢ ἃ δ κοῖς οἵ 
Ὧδε Ηἰδίογυ οὗ 88 6 »)718 ἔγοπι {Ππ σοβϑαθοη οὐὗἨ Ῥσχορῇθου ἰῇ Μδιδοιὶ, ἴο 86 πὶ 

1 ὙΒοσρϑβ Ῥγεΐδοα ἴο μἰβ οἀϊίίοῃ οἵ ἐδ προ βδσοῦ αοδροῖο, Ρ. νυ. 
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αἰβεοϊυϊίοη οὗἉἨ ἐμοῖς Βέδθδ ὑπᾶον (π6 ἘΤΏΡΟΤΟΣ Υ οϑραδίδη, Α.Ὁ). 70. Βγ Ομδγ]65 
Ἄγ τον, ἢ... Ἐαϊηυγρῇ, 180]. ϑνο. 

6. Το Εἶνε Βοοῖϑβ οὗ ΜιηἼοσαῦθοβ ἴῃ Επσ 9}. ΠΏ Νοίοα δηὰ Π]υβ σα  0Ὴ8. 
ΒΥ ἩδητΥ Οοττον, Ὁ.Ο.1.. Οχίοτγη, 1882. 8ὅνο. ! 

ΟΥ̓ (πὸ Αροστυρῇδὶ Ὀοοῖκϑ πο ὈΘΑΓ (86 παπιθ οὗ ἴπ6 Μαοοδῦθεβ, βοπιθ δοοοιηΐ ἰβ χίνε ἱπ 
[6 Ιπιγοἀπιοιίοη ἴο {πΠ6 ΟἹ] Τοβίδπιοηῖ. Ὦγ. Οοξΐοη 88 οοἰ οοῖοα ἔποπὶ ἐοροϑίποῦ ἰη [816 θθδῦ- 
ΕἸ] ργίπιθὰ νοϊαπιο, πὰ 1.85, ἴος ἴΠ6 3γεέ ἐΐπιε, σίνθη δὴ Ἐπρ 8 ἰγαποϊδιίοη οὐὁἨ τθδὶ ἃγθ 
“8116 ἐδο ἑουγν δπά ἢ ὈοΟΚΒ8: δηὰ πὸ [188 διισ θα Υ δἀδρίοα ([Π6 5.716 δηὰ ἰδῆρυδρο οὗ 
ἷ5 νϑγδίοη ἴο ἔμοβα οὗ ἔπ ργοοοάΐηρ ὈΟΟΙΒ, 88 οἰ ΟΒ6Ιν 88 ν)188 σοηϑίβίοηϊ τυ ἢ ἃ οαγοίι] δ γθῆοθ 
ἴο εἶπ οτἰχίπαὶ. Το σγμοΐο ἰ8 Ππ|ϑιταῖθά υνἢ νΘΓῪ πυϊποσγοῦ8 Ὠοΐ68, ἃ να] Δ0]6 οτἰ (ἐς 4] 1ηἴΓὸ- 
εἰιεείοη, Οσποαδϊοσίοαὶϊ 0168 οὗἩ (6 Εδε}}165 οὗἨὨ (116 Δ[δοοαυθοβθ δπὰ οὗ Ηοσοι, ἰοοῖθοῦ ἢ ὁ 
ΟἸἨτοποϊορίολ! Ταῖῦϊο, ἀπά ἃ οορίουϑ ἴπάοχ. Τ}}β ποῦς 18 ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ Βυρρ]απιοηΐ ἴ0 ΘΥΕΕΥ͂ οἰ Ϊἷ- 
ἔοι οἵ ον δαϊπογίϑοὰ Ἐπ ρ] 8} Ψεγαίοη οὗ (8 ΒΙΌ]6. 

7. ϑαρίοητία 968. 61} ϑσασῆὶ, ατθοθ. Τοχίυμῃ δὴ ἤάοπι Οοἀά. οἱ ' οὐβ οῃ τὰ 
διυρθηάανὶῦ οἱ "]υϑἰγανὶ Φοῆ. (ι}}}. νὴ 5. (ἀδάδηι, 1796. 8νο. 

8. Πιὲ1|08ν οδϑυ Θίγδοι ες, ἀγωςα : δὰ δάσδηι Οοάϊοσυπι οὐ Ὑ δγβίοηπι οπηοηἀδίυϑ, οἱ 
Ῥοσγροῖυδ δἀὐποίδιϊοης 1Ἰυϑύγαῖιδ, 4 (ἀγ. (τοι!], ΒΒΕΥΒΟΗΉΝΕΙΕΒ. ΒΒ δἰίϑθου, 1806. 
δνο. 

“Τηὶθ ποῖῖ ἴα, νι πουὶ οοηϊγαάϊοίίοη, {Π 6 Ὀ685 ἐΠαὲ δ 848 δρροδγοᾷ οἡ ἴΠ6 Βοοῖκ οἵ Εδο]δϑὶδ8- 
ἀἰσαβ; δηὰ 186 (ΟΠ ΘΠΙΑΓΥ 15 80 ΟΧχοο ]οηὶ οὐ αι." (ΟΙαδβϑὶςαὶ Φουγηδὶ, νοὶ. ν. ἢ. 4.) 1ὲ 
“4 ἄσβογνεβ ἴο ὃδ ἱπίγοάδιςθὰ ἰηῖο (Π6 ΠἸΌΓΑΓΥ ΟΥ̓́ ΘΥΟΓΥ {Π6ΟΪΟρΊ 4] ϑό οἶαγ. Το ατοοκ ἰοχί ἢδ4, 
ππάαουδίοαϊγ, θη ΝΟΥ ταυς ἢ σοττιρίθ. . . . . . ὃ. Βενοιβο οί 6 Γ 1188 ϑρϑγϑὰ ηο ἰδῦουτγ ἐπ Η18 
ν δ] Δ Όϊ6 οοἰ]οςοη οὗ τοδάϊημβ ἔγοπὶ ἰἰο Ὑ ιοδη δηὰ ΑἸοχδηάτγίδη ΜΙ Β., ἔγοσα (δ τηδηυδοτὶρὲ 
οὐ Ὑπΐο ἴπα ἰαχι οὗ (Π6 Ο(οπιρ! ξοπεῖαη Ῥοϊνμὶοῖῖ ντ88 ἑουηιϊοά, δηὰ ἴσοι γαγίοιβ οἵ ΠΣ δοῦγοοδ. 
ΜΟΙ ἰηϊογοϑιης τηδῖϊον Ὑ0}}} ὕ6 ἤουηά πη ἢ159 οἰδυογδῖο Ῥτγοϊδαροπιθηδ, δηὰ ἰὴ ἴδ: ἔνθ ἀΐβϑεγίδ- 
[008 δὲ {Π8 οἷἶ086 οὗ {86 νοΐυμο. Ηἰ5 ρογροῖυδὶ δῃηποίδιϊοπϑ οἡ {Ππ| ἰοχὶ αἴοτα εἐνίάοποο οὗ ρτοδὲ 
στ εῖς81 δὈ ΠΥ ἀπά (μοοϊορσίςδὶ ἱπίογπιδιίοη, Ὀαυϊΐ ΓΔΡΒ ΘΧὨΙΌΪΣ δ {{{||90 οὐὗἩἨ ἐπαὶ ἰουῦ8 
ῬτΟΙ ΧΙ ΒΟ ἐδ μοΣ υποοιηπιοῦ ἰῃ ἴδο (λοττηδη ϑοθοο]." (ΟΠ γί διίδη ΕΘπ δηλ ὈσΆποογ, νοὶ]. ἰχ. 
Ῥ. 208.) 

9. ΠΣ ἘΠΟοΪοβιαϑουβ. Τμὸ ΠΒοοῖς οὗἩἨ ἴα Οδυτγοῖΐ : οΥ, ΕΟ  οβ᾽ ϑ ἸΟῈ8 : ΓΒ ἢ 8- 
Ἰαϊοὰ ἴσοια 86 1,μδ(η ψ υϊσαῖθ. ΒΥ 10Κεὲ Ηοναβρ. Ἰμοηάοῃ, 1827. Εογαὶ ϑνο. 

Μν. ΗἩοναδγὰ δἷβδο ἰγϑηδίαίδάὰ δοιηθ οὗ {86 οἴμοῦ Ὀοοΐτβ οὗ ἴῃ68 Α υλϑο δ τὰ ἴγοπι [16 1,ατἰπ Ὑὰ}- 
βαῖα; {86 ἰοχΐὶ οὗ ὙμὶοΒ μὸ οοηϑίἀοτοὰ 10 ὍΘ ΡυΓεΓ ἤδη [86 (τοοκ, ἔγοπλ νυ αἷς [ἢ 6 σοπσηιοα 
ν δ βίου νγ88 τπλδάθ,. 

10α. Τπ6 Βοοϊκ οὗ 2488ογν. ὙΠ Τὸ8-. 10. ΤΠ Βοοῖ οὗ 7456 0. ὙΠ} Το8- 
Εἰπιοηΐοβ δῃὰ Νουίΐεβ Ὄχρ᾽ δηδίοσυ οὗ Εἰπη η]}68 πὰ Νοίοϑ, Ογέξοαὶ αμὰ Η ἐε- 
τις Ἰοχί. ἐογϊοαΐ, ΘΧΡΙ Ἀπδίονυ οὗ τἰ6 ΤΈχι. 

Τὸ ν δῖοι ἰ9 ρχεῖχϑά νατγίουβ Βοδάϊηρβι [0 τ οἢ ἰδ ργυβχϑα γ᾽ τίουβ Ἀϑδάϊηρ, 
απά α Ῥτοεἰἐμεπαγῳ 1) δον αζίοπ, ῥγουϊηρ 
ἐλε Αιἐλοπέϊοὶψ οὗ ἰλ6 Ῥογβ. 

Ττδμηβίαἰθὰ ἰηέο Ἐπ 88 ἔγοσι 186 Ηδθ- Τυγδηβἰαίοὶ ἰηΐο ΕΠ Ρ] 188) ἔγοπι ἴΠ6 Ηδό- 
Ἢ Ὁγν Αἴσαΐ Ε Βηιαὶ Ἢ Ὀγον, ὈΥ δίαοοσια Αἰδίπμς ΑἸἰοσυϊημδ οὗ 
τον, ὉΥ ΔΑἰουη, οἱ γιίδιῃ, ΝᾺΟ Βυϊϊαΐη, Αὐδοί 9 Οπηίεγδισν. ΜΥμο 

τοηῦ 84 ΡΕΠσγμαρο ἰηΐο {86 ΗΟΪΥ σποης ἃ ΡΙΪυμηασα ἰηο ἴπ6 ΗΟΙΪΥῪ 
Τλδᾶ, Τ,απὰ, απ Ῥεγεία, ὡὐλογὸ ἂς αἰδοουεγεοα 

ἐλὶς υοἰωπιε, ἐπ ἰλε ΟἿν 97 Οαξπα. 

Τρΐδ Ποοῖς 8 ἐπί πιθηίοποά ἰη ΗοΥ βοτῖρ-ὀἑ “19 ποί ἐλὶξ ιογί (εν ἴπ ἐἦε Βοοὶ οΥ «αελεν 3» " 
ἴυτο, Υἱξ. ἰῃ Φοβὶ. χ. (8., δηὰ ἴῃ 2 8δπι. ἱ. 15. ; οδμυα χ. 18. 
ἐπ Ὀοϊὰ Ἡμίσἢ ΡΊΔοο5 ἐξ ἰθ ἀρροδὶϑὰ ἴο αἪ' “Βελοία ἐὶ ὶς εογἐξίεπ π᾿ ἐδὲ Βοοὶ 977 ὕαελεν  " 
ἃ Ὕοτκ οἵ Οτγοάϊξ δπὰ Κεραϊαιίοπ, δηὴ 88 2 ὅ381), ἱ. 18, 
ΒΟ Ὑγὰ8 δ ἰμδὶ Τίπιο δὰ ἴῃ χγοδὶ Ε8- 
[66 1}. 

Ῥυιηϊοα ἴῃ (86 εαν ΜΌΘΟΙ. 4ϊο. Βτίβιοὶ : Ῥυϊηϊοα ἴὸσ (π6 Ἑάϊτογὶ, Ὁ 
ῬΠΠ]Π ἤοβθβο, 20. ΒΒγοασσμπιραί. 
ΜΌΟΘΟΟΧΧΙΣΧ. διο. 

ΟΥὔΠ6 ΠΙΓΟΓΑΓΥ͂ ΤΟΥ ΟΤΥ͂ οοηϊαί ποᾶ ἱπ (6 νοΪ 10 ΟΥ ταί Γ. ραπιρ]οΐ ῥγίηϊθά ἰπ [89 νϑδγ 17δ1 
(ϑ α), ἔμ: ζ0]ονί πρὶ δοσουῃξ 18 σίνοι Ὁν Μτγ. ἔονγο- Μογοϑ, ἃ αἰ] οηΐ (Υ̓ΡΟστδρμοῦ δηὰ δηείασατν 
οἵ 86 εἰ ζοθη ἢ σΘηΓΌΓΥ, ἱπ δἰ8. “ Ὠ᾿βϑογίδιίοη ὑροὸὰ Εηρὶ] δῆ ΤΥΡΟΚΓΔΡὮΪς4] Εουπάοτθ ἀπά 
Εουπάονί 65." ρυῦ ]8Π64 ἴῃ 1778 (ρᾶρο θὅ.). 1. [Π6 γοδς 1τδὶ], Μύυ. Ἡνὸ Ὁ] 1564 “8 ρῥγεϊοηβοιὶ 
“ ἐγδηβίδιίοη οὗ ἴ86 Βοοῖ οὐ δδβιογ, βαϊἀ ἴο αν ὑὈεθὴ πλαϑάθ ὈΥ οπο Αἰσυΐη οὗ Βγαπ. ΤΠ6 

1 ΤῺ ἃ ῥγοβροοῖιβ [ὉΓ ἃ δεοοηᾷ δίοη οὐ (μΐ8 γοργί πὶ, ψ ΐοῖι νγᾶ8 οἰγου]αϊθα ἴῃ Ἰοποῃ ἴῃ 
εὐ: 186 οἶος δηπουμοθὰ ἰπηβθ] 7 88 “189 δνογοι (ἡ 1κ. Βομά, ἔοσηλθεῖν οἵ ἔπι. Οοἱ. (δη- 
ι 

858 
. 



742 “ροογυρ)αϊ Βοοῖς ἀπά Ἐγιξηρϑ. 

“ οοοαπί φίνεη οἵ [86 ἐγαπϑί δεῖομ 8 Α]1 οὗ κἸατίηρ δυδατγάϊεϊε8: Ὀπὲ οὗ {πα ΡΠ ςι ἐΐσο [Ἐ} νὰ 
“ (ΔῊ 88 ν, ἔγοπιὶ ἔπ ἰῃίοττηδίίοη οὗὨ ἔπ ΟὨ]γ-Οπο πμο ἰδ οαρϑῦϊθ οὗὨ ἱπέοστηϊπς τα, Ῥδοδῦϑε ἴῈς 
4“ ὈμΒΙ Π688 ὙΓ88 8 δοοσοὶ Ὀθένγθθῃ (ἢ ἔπο: Μτ, Πῖνα ἐπ [πο πἰριι- ἔτη δὰ σουδέδηΠν ἂπ Ἠεῦσεν 
Ὁ ΒΙΌΙ6 Ὀδίοτο μὲπιὶ (φοα φι. ἀδ ἀοο), ἀπ οα808 ἱῃ ιἷ8 οἰοβϑοῖ. Ἦθ Ρτοἀυσοὰ 186 ΠΟΡΥ͂ ἔος ζδεδετν, 
“κηἰ ἰξ τ ΘΟ ἴῃ ῥγίναϊθ, δπιὰ {Π6 ἴοσπιβ ψοσκοά οἱ ἴῃ ἴπ6 ηἰρμί- τη ὅπ 8 μωνλο 
“.: ῬγΘΒΒ-ΤΟΟπὶ ΟΥ̓ ἔπ 686 ἔννο, [16 Γ [Π9 πιϑη οὔ {π6 Ῥχπείηρ Ηουδο μὰ Ἰεΐν ἐποὶγ τγοτκ. Ὁ 

Φαοοῦ Πῖνο, {86 Ῥθύϑο Πσθ πηθηϊοποά, νγᾶϑ ἃ ΤΥρθ- !Ὀσπάογ δπὰ ῥτίπίοσ, σσμοὸ δαιτίεᾷ οἱ 
Ὀυβίπ688 ἰη Ιοηάοη Ὀθένγθοῃ {Π6 γεᾶγα 1780 δπὰ 1768, ἰπ τὶς 16δὲ γϑὰγ Βο ἀϊοὰ. “" Βεῖηρ βοί 
“ ραγίθοι ν᾽ βουπὰ ἰπ μἰθ πιϊπᾶ, ἢθ ργοἀυσθὰ βοπιθ βίγβηρθ γοῦκβ. [πη 1788, Β6 ρῃ δ] δμοά δὰ 
“ Οτβίίοη, ἱπέθηἀοα ἴο Ῥγονθ {πὸ ρ] υγα] ἐν οὔ νοῦ 8, πὰ δοβογίπρ {μ8ὲ {π18 ΘΑ ΓΤ ἰ5 Ποῖ, ἐμαὶ 
“186 5011}8 οὗἁ πιθῃ. ΔΓΘ δροϑίϑίθ δηρεἶθ, δηὰ {παῖ (Π6 γο ἴο ραπίβῃ ἴμοϑα οοημοα ἴο ἐν ὲ5 τγογὶ 
“αἱ 6 ἀΔΥ οὗ ἱυἀρτηοηΐ ψ|}}} 6 ἱπιπηδίογί δὶ, ... ... Τὴ 118 βίγαησο ρογίογσιπδησο ἐμ δεῖβος 
“4 χηγ61}8 ἢἷ8 ἀοἰβίοα] Ῥτὶποὶ 168, δὰ ἰδῖτθθ ΠῸ 5π18}} 1 θαγίν 8 1Π6 δδεγοὰ ϑογρἔττγοα, δε 
“ ΘΒρΘΟΙΔ}1γ τ [16 ΘΠαγδοῖογ οὔ Μοβοβ Ἑπιδοϊἀοποᾶ Ὁγ ἰδίβ ἔγοί δάνοηξαγο, 6 ἀδϑιεσεδιοῖ 
“ ἴο Ὀδοοιηθ [89 ρα Ια ἑοδοῆο οὗ ἱπῆάο ἐγ. Εογ [815 ῬΈΌΓροΘΘ 86 εἰγοὰ [80 υ)δὸ οὗ Οδερεοηνεγε 
“ ΗΔ4]], ὙΠΘΓΟ (ὍΣ 8οπ16 {ἐπ|6 6 ἀοἰνογοὰ ἢἷ8 ογαίΐοπβ, τυ ἰοἢ σοηβἰϑεοα οἰ ΘΗγ οΥὗὨ δοσαρ9 ἔγοαι 
“ ΤίηαΑΙ δπὰ οἵμοὺ δἰ τ} γ πγξογα" (ΟΠ ΔΙ πιογϑβ Βίορσταροδὶ ῬΚΠΟΘΕΙ͂. γοΐ. χῖχ. Ὁ. 928.) 
᾿]ὴ Νονοῦθον 1761 πο Ρυ δ] ηῃοὰ “ ΤΊ 6 ΒΟΟΚ οἵ 6 5ῆογ,᾽" οὗ προ 186 10] ον δοοσαηϊ τὰς 
εἰτοῦ ἰπ [86 Μομίλν Εδνίον ἕο Ὀϑοθπθοῦ ἴῃ {Π6 δ8π|6 Υ68Γ (ΥὙΟ]. Υ. Ρ. 250.) ----“ ΤὮε ραδ- 
ὦ ΠΙΒΏ ΟΣ, ἰῃ ΟΥΟΥ ἴο γσίνα 6 βαποίίοη ἴο (8 ργοίθηἀρὰ Βοοῖὶς οὗἁἨ ὅδϑῃοσ, γοΐοσθ ἰο Ἐπ συοηῦσαι 
““τῃδὰσ [0 δι} ἃ Ὀοοΐ ἰπ 208}. χ. 18., δὰ 2 ὁ τ, ἱ, 18. [ἴὰ ὈοΐϊΪὰ Ὑρϊο ρίασοβ, αν ἢ α, τς ἐθ 
πὶ ρροδϊοά ἰο 88 ἃ ψοσὶς οὐ ογϑάϊε αἀπά γερυϊαιοπ, δὰ 88 δυο γ͵88 δὶ ἐπὶ εἶτηο [184 πὶ στοᾶς 
᾿ς ρϑοίθοαπῃθ. Βαΐ (Π6 ψΟΥΚ πο ρου 8η6 ἃ ἀο68 ποὶ ἴῃ {86 Ἰοαδὲ ἀρρολ ἰο Ὁ (μδὲ Ὀοοῖκ τεΐεστεά τὸ 
4“ ἰῃ (86 ϑογίρίωγοβ; Ὀαΐ 8 Ρ6ΙραῦὉ]6 ρίϑοϑθ οἵ Ἴοοῃίγίνδῃςθ, ἰηἰθηἀοα ἕο ἴτῆροθθ οὔ ἴπε Ἴἐγεδυΐου 
“ δηὰ {Π6 ἱφπογδῃῖ, ἴο δᾶ ἔμο ογοάϊξ οὔ ἴπ6 ὈοΟΚΒ οὔ Μοθεβ, δηὰ ἰὸ Ὀϊδοκοη {πὸ σμασγαςίος οὗ 
“ Μο5908 Πἰπιθο 1, θηορ 1ξ ἰϑ πὸ ποηάον {πδὲ 1Π6 δἰ ῦοσ ΟΥὁ Δα ΠΟΥ δ85 Πα ἴἰἴε ργθοδιυςίος ἴο 
ὁ σρῃοθδὶ δἰ8 πδῖηθ. Ηθο [88 ἰγυτηροὰ ὕρ δῃ ἰά͵6 βίοσυ οὗ [89 πηοδῆβ ὃν σι πὶο τπ6 ΔΗ͂. ἐπ 
“ ἰῃίο δἷ8 παῃηάβ, τ μῖοἢ ἢ τοἰαίθϑ ἰπ ἃ ργϑίδιοΥΎ Ὁρ 8.16 ἴο ἃ πδιηθἶθβϑ οϑτὶ. Ηδς 885 δὶϑο ὑτγε- 
“ ἢχροά 8 Βἰβίοσυ οἵ ΑἹευ ἢ 5 οἱ ρτίπιασο ἴο ἢπΠ6 Ηοὶγν [,6ηᾶ, οὗἩἨ ἴθ τηδπποῦ οἵ 158 ὑτοσυγίτς 5 
“ εἱρὰῃϊ οὗἩ [Π6 ἶ οὗ 7 4386γ, δηὰ {86 πγθϑη8 ὉΥ̓͂ ὙΒΙΟἢ ὯθΘ ΟὈϊδ᾽ πο ροτιηϊβϑίοη ἰο ἔγδιαθίς πὶ 
“4 ἰῃῖο ΕΠ 188. Βαΐ ἴΠ9 ὙΠ0]6 8 8ὸ 1}} οὗἩ ὈϊΪυπάογϑ, ἱποοηβίβίθμςἶοβ, πὰ αὐϑαγά ἰ68, Ἰδὲ πὸ 
“{Π1ηἸς ᾿ξ ὈΘΏΘΑΙΗ ΔΩΥ ΤὌΓΣΙΓΠΟΥ ποίϊςο.᾽ 
108 ἐμ 8. αποίαἰϊοπ ἔγοτα 86 ΜοΠΙΜΙΪΥ ονίεν, ἴῃ δ ἀϊίοη ο 180 σοπίοπιροταγν τί ἄεποο 

δῦονο ρίνοη, (ἢ 6 δυΐπος ποῦ ἃ Βανο ἀἰδηϊδβοὰ (Π6 υγγοϊοηἀοὰ Βοοῖς οὗ ὕδϑμογ, δὰ ἴξ ποῖ σπᾷ 
ἴο δ΄ῖ48 Κπον]οᾶρο {μ)8ὺ ΨΟΓΥῪ πηδὴν ἱπάϊν᾽ ἀυ.4}8 μαὰ Ὀθοη ἱπάποορά 0 Ρατοϊ 886 {6 τορτίεξ οὗ ἢ} 
ὝΟΥΘΟΥΥ, ΘΧϑουϊοα δἱ Βγίβίοὶ ἰῃ 18291 (9), οὗἩἨ νὩΪο ἢ δὴ δοσουηΐ 18. χίνθη ἱπ ρῬδᾶρὲβ 170-178. 
ἐπ γὰ, ἀπάον [Π6 ἰάθα οὗἉ 118 Ὀοΐπρ ([ἢ6 ροηαΐπθ Ἰοηρ Ἰοὺ Βοοῖκ οὗ Φδϑβεσ. 1π ἴη6 πορο οὗ ρῥτγε- 
νοηηρ ΠΙΓΕΓΣΘ ὉΠ ΑΥΥ ῬυΓΟ 480 Γ8 ἔγοπι Ὀθΐπμ ΑΙ Π ΔΥΙῪ τηΐβϑο, Ὦ6 ΠΟῪ 80) Οἱ ἢ8 ἃ ἔδενε βρθεϊτθωθ 
οὗὨ (9 ἔμ] ϑοοοάβ, δ ΔΟΒ ΓοΠἱ8πι8, απ οοη γα οἰ οἢ8 οὗ {πὸ Ηοὶν βοπρίαγεβ, πο ἢ οπδγδοίθείθο 
{π18 ποοΐυγηαὶ ργοάυοξίοῃ οὗὨ {89 ποη-88ηθ ἰπ846] δΔυίποτ, ὅδοοῦ Πῖνα. 
1. ΤῇηΘ δδϑβογίΐοη, ἰῃ {86 ὉΠ Π|6- ράσο, ὑπαὺ ΑἸοαὶπ οὗὨ Βυίίδίπ “ ποηΐ ἃ υἱατίπιαρσο ἱπίο ἐμὸ Ηοῖν 

“ Ἰμδηὰ δηά Ρογείδ, Βοσθ Βα ἀϊβουνοτοά {18 νοϊαμλο ἱπ {Π6 ΟἿ Υ οὗ δαῖπα," 8. ὁοπέγαγῳ δ ἂεε- 
ἐογίοαὶ αεὶ. Αἰοσυΐη ποίῖμποῦ γἱβιοὰ {πὸ Ηοἷγ [πὰ ΠΟΙ ἐγανο]οὰ ἱπίο Ῥεγεῖα: ἴο τς ἢ 
ΤΥ δαά, (μα ἔμ 6γ0 18 8 ΘΟ ΎΔΡ ΪΟΑΙ {4ϑομοοὰ ἴῃ βίδιϊηρ ἀδΖπηδ ἴο Ὀ6 ἰῃ Ῥογεῖα : ἔμοτα ἰδ ἃ 
οἷῖν οὗ ταῦ Ὡδηη)6 ἴῃ σαιδωὶ Ἰσυΐῃ νγαϑ Ὀογ ἰῃ ὙοΥΚδδῖγο, δυουδ [πὸ πιο οὗ 189 εἰσὶ 
οσοπίυτν, δπηἃ νγὋϑ οἀυςαίοα δἱ Ὑοτῖς, ἩΠΟΓΟ ργοῦδὈϊν πὸ οπιυγδοθα (ἢ 6 τηοπαϑιὶς ῥσοίεβδαοευ. 
1 ἰδ ποῖ Κπον πὴδὶ γοίδυτηθηίδ ἢ6 ποϊὰ Ὀοίοτο δα ἰοῦ Εηρ]απὰ ; ἱμουρὶ δοῖμθ δοςοπη 8 
δἰδῖο {Ππ8| ἢ νν88 ἃ ἀθβδεοὴ οὗ 86 ομβαγος δὲ ὕοσκ, δηὰ οἴμοεα, (πδὶ Β6 νὰβ δυδοι οἵ (ἰδπίογ- 
Ὀυγγ. Ηἴἶβ ΘαΥ ΠΟΥ ὙΘΑΓΒ ὙἩΓΟΓΟ σλοὶἷῳ ϑρθηὶ ἱπ Εηρ]απὰ ; δηὰ πανίηρ ὈδοΏ 956ηξ Οὁἢ δῇ οπηῦδεεν 
ἔτοτα Ο, κίηρ οἵ Μοσγοΐα, ἴο [86 δι ρογοῦ ΟΠμδεϊοπιδρηθ (ὙΠ ἔοττηοα 80 ὨΙΡὮ δὴ ορί πίοι οα 
δΐ8 δοαυϊγοιηθηΐδ δ σΠΑγδοίοσ 8286 10 ὈδοοπΘ 8 Ρᾳρ 11), 6 νᾶ8 ἱπαάπεοὰ, Ὀν ἐδὸ εἰπιροτοῦ 8 
ἱδίγοδίθα, ἴ0 80. {16 ἰη Εγδηοα. [Ι͂ἢ (Πα σουπίζγγ, ἡβέναα Ἰδ μν , (ΓΙ ὑΠ6 ὁχοορίίΐου οὗ οὔθ ποῖ 
νἱ δὶς ἴο Εηρ]δηᾶ, ΒΘ βρεῃὶ (Πα τοτηδίπᾶον (ἐς ολέοῦ [ὦ οἵ Ὠΐδ Πἴ6, Ὠδνίῃο τοπάογοὰ οβϑοπεδὶ 
Βογυ οοδ ἰὼ [6 σαυ86 οὗ το ρίοη δηὰ ᾿Ἰδαγηΐηρ, δα ἴῃογο ἰθ ἀἰοά, Α. Ὁ. 804, ἰπ μ6 δῦοῦεν αἵ 
ϑι, Μογίίη, δἱ Τόουγβ, ἰισέέλοιε εὐεγ φμϊἑης Ἐισορε. (( το, δου ρίογαπι ΕΟ] κα  διϊςοσοτι Η!5- 
τ ρε ὭΡΗΝ ῬΡ. 420, 421. Οὐοἰοηΐδ,, 1720. ΟἸΔΙΠΊοΓδ᾿ 8 Βίοσταρῖοαὶ 1 ΠΩ ΓΥ ; δστιολα 

οσυΐη. 
2. ΑΙ (86 ρμοπυῖΐηα τὺτίἰἰηρθ οὗ ΑἸουΐῃ ἃτὸ ργιπιϑὰ πὶ 1,δίΐῃ, 85 τγὸ]] δ βδοπιθ ἀουδεα δὰ 

ΒΡυΓΟΙΒ Ρίθοθϑ το παν Ὀ6Θη ΡΡΕΟΥ Η ἢ ἴο Ὠἷπι.3 ΤΡ ἢθ πδὰ οοιηροδο δῇ ἐγθαῖϊδα ἴπ 
ΔΗΥ͂ Οἶοῦ ἰδῆραδρο, ἰξ σου ]ὰ ἄοι.1688 αν Ὀοθη τὶ (ἴθ ἴῃ ἴπ 6 16 η σογηδϑου δῦ ἰδηχύαρο οἵ 
Ἑηραπά, ἐμαὶ ἰβ, (πὸ Αηρίο- ϑάχοη ; ἐγαριηθηΐθ οὐ ψ Ὡ]οἢ Ιδησυδρο μᾶγθ οοτθ ἄονστι ἰο οὔτ 
εἶπιθ ἱπ ϑΌτη6 ρογίίοηϑ οὗ 1:86 Απρ]ο- ϑαχοη νογδίοπ οἵ (80 ϑοτγίρίαγοβ, οχοουϊθὰ πὶ ἔμ6 οἰσίτἢ 
σεηίυγΥ. ὙΥ̓ΠΘΓΟΔΒ ἰδὲ ΤΗΟῚ Ε οὕ (λὲα ῥτείενάάξα Βοοὶ ΟΥ̓ 7}0«“εδὲγ ἰς ἕπ ἸΟΡΕΕΝ ΕΝΟΙ ΒΗ, δπὰ 

1 Τη 1Π6 Ῥγοβρθοίῃ8 (οΥ 8 βεοοπὰ οἀϊ(ίοη οὗ ἔμι6 τορτίηξ δῦονο δ]υδρὰ ἰο, ἱξ ἰβ δίδιοὰ ἐμδὲ “τὴ 
“ βγεῖ οἀϊοη ἢ88 Ὀθοα Ὠοποιγοὰ νεῖ {Π6 διιοχγαρηδ οὗ ΝΚΑΒΓΥ ΟΝΈ ΤΗΟύβαΑΝῸ οὗ ἢ πιοδὲ 
“ ΠΘΓΑΓῪ ΟΠ τδοίο ΓΒ 83 81: ὈΒΟΤΙ ΌΘΓΒ: ΔΙΊΟΠ Ως; Ἡ ΏΟΠὶ ΔΓῸ παν ῬΕΕΒΙΔΑΤΕΒ ἀπά οὐδεγ ὈΙΟΝΙΤΆΚΙΕΣ, 
“κα, αἬ πιοεί οΥ ἐλε ρωδίϊο Ἐλπιαδιἑεληιεπές ΟΥ̓ ἐδλε οοιιπίγν.Ἶ 

3. ΤΒο δὈεδί τηοϑὲ σΟΠΊΡ]οἴθ ΤΟ ]θοϊΐοῃ οὗἨ ΑἸοαΐῃ 5 ΟΣ τδα μι] ϑμεοὰ δὲ Ἐδίδεδοι. ἰὼ 
1777, ἰπ ὕνγο ἰδῦρα νοϊαπηθϑ, Γοἱΐο; ἰὰ να οἀϊοὰ ΌὉγΥ Ετουοηΐπα (οΥ ΕΤΟΌΘη), δοῦοὶ οἵ ϑαἰπὶ 

. Ἐ πατηθῦαῃ, ὩΘΑΡ (Πδΐ οἱἵν, νν]ο Π8 σαΓΟ ΡΥ ἀἰϑεπρυϊδηοά (π6 ἀου εἴα] ἀπὰ βρυτίοιιβ Ρίδοαϑ ἤγυπι 
ΑἸουΐπ 5 ζοπαΐηο Ὑτὶ ἰη ρα, 8}} οὐ νν ἈἸοἢ ὅσ ἰπ [ (1. 11 ἴδ, Ῥογ ρ8, ΒΟ ΓΟ Ον ὨΘΌΘΑΛΑΓΥ ἴο 5ἰαίο, 
διαί ἴΠΟΤῸ ἰδ τοῦ ἃ βίῃ ρ]ο νοχὰ οὐ δἰ] δίοῃ ἰο (116 Βοοὶς οἵ δάθιοσ ἃ8 θείης ἰγαμβίδιρὰ ὃγ δϊπι, 



7) Βοοΐ Ὁ ὕζ.αελογ. 748 

Ὡοῖ ἃ δ ἡ ΡΑΒΘΑΡῈΒ οὗ ἰΐ δὸ νουυδίΐ πη (Π|6 Βα Π|0 88 ΟἿΓ ᾿ μῤυμηὸ δυϊδμοτίϑοὰ Πρ] 8}: νογαίοη 
6 ΒΙὉ]6, ἡ ἴοῖι γ85 ταδὶ ρυ ]ἰϑῃθά ἰῃ [01], οπῖν εἰ, 
αἀεαίλ; δὰ νδὲ 15 ποῖ οορίοἀ ἔτοτῃ οὔὐγ ΕΠρ 188} ΒΙΌ]6, 18 ἃ ἰδῖθ δηὰ δῖιι 

μησγεα απα ξευεη ἐν αῇ «Αἱεοιιὲκ᾽ ἵεγ 

οἃ ἐτηϊδιίοι οὗ ἐΐ8 
δῖν]6 δηὰ αἰςοϊίοι, ὈΟΐΒ ἴο οοπορδὶ ἴπ6 ἔγαιιὰ δηὰ ἴο ἀϑοοῖνθ σοδάθγα. 

8. ἴῃ ““1δ}ο ἰγδη5β]αίοΥ Φιίβευ " (Ῥ. ἵν.) Αἰςαΐη ἰδ ποδάα ἴο ΒΔΥ͂,---“41 ἰοοῖς απίο τὴ6 ἔπο οοι- 
“« Ραπίομα, ὙΠΟ ᾿οδγηθα Ὑγὶ ἢ τηθ, ἱῃ ε {Ππἰνογοὶ τυ οἵ Οχίοσά, 411 ἐποϑο Ἰδῆχυδροα τίσι [86 
«“« ρρορὶθ οὗ ἴμ6 Εαϑὶ ϑρ6δ}ς.. Βα (86 εἰμεν οὗ Οχίογά, δεοογάϊωρ [0 (08 φαγὶ οδὲ ἀδίθ 

Ὁ νι ἰς ἢ ̓ Δ5 Ὀδοη δίδῖθα ὃγ 18 Ὠἰδί ΟΥ8Π8, 88 ποῖ υηδοὰ Ὁγ Κὶηρ ΑἸέγοὰ Ὀοίοσγο ἴπ6 γοδς 886, 
δὶ ἷ5 ἴο 88 Ύ, ΟΥ̓ εἰρλίψ-ἰσο ψεαγ8 ΑΚὙΤΕᾺ «Αἰομῖκ᾽ε ἀεοεαεε 

σαΐη, 4. “Το νογάδ οὗ 

Ι 

ὙΓΠΙΟὮ ΔΓΘ τοϑα ὑοίοτο ἴ.6 Ὀοοῖὶς οὗ αθμοτ," τὸ ἔστ οΣ οοηνίοε(οα οὗ 
ξαϊϑοοοά ΟΥ̓ (πη 6 δΔηδοΠ γοηΐϑη8 ὙΓΠΊΟῊ (ΠΟῪ οοηΐδίη. 
ΓΙ Ιῃ Ρ. γ. πιθηϊίοῃ ἰδ πιδὰς οἵ “ἐδλεῬαρεγ οϑκ ισλίολ τὲ ἐξ ωτοίε᾽" ΟἿ] ἴῆτοο Ὠπηἀγοά γϑατα 

ἔοτα ἴΠ6 δῖ οὗ πιδικὶἢ ςΟἰΟὨ-ῬΆΡΟΓ νν͵]ὰβ ἰηἰγοάπορά ἰηΐο Επατο (86 πδ6 οὗ πμίοδ αἀἱάὰ 
Ὡοΐ ὈΘΟΟΠΙΘ ΚΘΏΘΓΑΙ ππ|ϊ (6 Εἰ γίθοητι σοη Ὑγ}, δη ἃ ΘΟ; Β᾽ ἀΘΓΔΌΪΥ πλοσὸ ἴδῃ ΓὮγ66 ἢ Σ- 
ἀτγοᾶ γοᾶγβ Ὀθ(ΌΤΘ μὰ , 866 ἤγομι ᾿Π6η Γαρ8, ἘΓΩ8 ἴῃ 186. 

(} 1η Ῥ. Υἱ. ἢ6 τη  Π]0Ὴ8 δίαξίοπεγς ὑρνγαγάϑ οἵ ἔθ Γ σοηξαγὶθ5 Ὀοίογο ὈΟΟΪκ ΟΠ ΐπ ρς τυ 88 Κηόυσῃ. 
ἰδύομογβ σοῦ ποῖ μοασγὰ οὗ, ἱπ ἔππαγορθ, Ὀδίοτο {Π6 πιά 416 οἵ (6 ἐπ᾿ γί Θϑη τ οομίαγγ. (Ὀ- 

σδησο, ΟἸοββασίυπ), νοοο ϑέαέἑοπαγίς, νοὶ. Υἱ. οο]. 716.) Απὰ [86 ἘΟΥΡΕΩΣ οὗ ϑιδιίοηθγα, 
ΠΟ γόγο ἰδ6 τοὶ ὈοΟϊκδο ΟΣ ἰῃ 1 ,ομάοῃ, 88 τοί ὶ ταῖθὰ υηϊ Μααν, 1557, ἴῃ 186 

πάγοὰὶ αναὰ εϊτὰ δὴ ἐουγ ἢ ὙΘΑΥ οὗ [Π6 γείρῃ οὗὁὨ ῬὮΠΡ δηὰ Μασ; μπδὶ 18, ονίψ δεῦεβηι ἢ 
Ἑ Νὰ παν ψεαγε ἈΕΊΕΒ «Αϊοιπ᾽ ε ἀεαϊλ ] 

ἰκ Σ186 1 8 τοροἵο σῖτἢ ἐδ] δ οοάβ, δηὰ τὶτ ἢ οοπίγδαϊςς ο.85 οὗ (δ) 6 Ῥαδηϊδίθυοι δηὰ 188 
ΒΟουΚ οὔ δοβέθα. 89 τεϑιγίοι θα 11 π|ϊ8 ὨΘΟΘΒΒΑΥΙΥ δ]]ο θὰ ἴο χ18 ἀγίςὶθ τὰ.}} ΟὨΪῪ 6] ]ονν (86 
ϑροοὶϊβοδίζοη οἵ ἃ ἔθ ὀχϑιημ 68. 
ΣΝ Ὀοοΐκβ οὗ ΝΙοβκβ δηὰ οἵ ὅόοϑηῦα 

΄Οκν. χχὶϊ, 2. 11---Ξ.8. Απὰ Ηδς [ἀοὰ] καϊά, 
Τακο πον [ΠΥ δοη, [π1)6 ΟὨΪΥ δοη 1βᾶδς, τ ΠΟΠῚ 
ποιὰ Ἰονοδῖ, δηὰ μοὶ ἴ8οθ0 ἰηῖο {πὰ ἰδηὰ οἵ 
Μοτγίδη : δηά οδδνγ ;ὲπὶ ἔπ οτο ἴθ ἃ Ὀυγηϊ- οοτ- 
ἱπρ ὕροπ οὯ96 οὗ ἔἰπ9 πιουπίδίῃβ Ὑϊσ ἢ} 1 ψ|}} 
[61 ἐπθ6 οὗ. «Αὐὰ ἰδ βηροὶ οὔ {6 0 ΒΕ} 
Τα] ]ϑὰ παῖο εἶπ [Αὐγαμδη)] ουαἱ οὗ Βοδνθη.... 
Απά 6 Ββαϊὰ, [,δὺ) ποὶ ἰπὲῆ6 δδηὰ πρὸπ [ἢ8 
δὰ, ποίτμος ἀο ἴδοι δὴν (δίας ἀπίο Βίηλ.... 
Απὰ Αὐτγδηδο) οὰ ὑρ ᾿ιΐἷ8 ΟΥ̓68, δηὰ Ἰοοϊκϑά, 
δὰ, Ὀδμο]ά, Ὀδη πὰ ἀὲσδε ἃ γδῆὶ σἽδυχϊ ἰῇ 8 
τπίοκοῖ ΌὈΥ δἰ ΒογΏΒ: δηᾶ Αὔγαδδη) σοηΐ δπὰ 
τοοῖς [Π16 Γδπ), δηὰ οἴογοα Ὠΐτὰ ὉΡ (ἋΣ 8 Ὀυγηῖ- 
οὔογίης ἰῃ [6 εἰοδὰ οὗ διἰβ δοῃ. 

Εχοά, 1). 1---ὅ. τοϊδῖοβ ἴ16 οἱτ δηᾶ ΟΣ- 
“- οἴ Μοϑεβδ ἱπ δὴ δἵῖκ οὐ Ὀυ]γΏ 8} 68 ἢ (6 

Κ οὗ 1Π6 τίνογ ΝῚ]6, δηὰ 180 ἀΐβοουεσυ οὗ 
πη ΌΥ ῬΏΔΓΘΟΒ Β ἀδρ οΥ :-- 

Απὰ σι θῃ διι6 [ῬΠ γα 8 ἀδρίοΓ] 
ΒΔῊ [Π60 δὶς διποηρ (6 ἢδρβ, δῇ δοηϊ ΠΕΣ 
Ταρίὰ ἴο ἐδίες τ. Απὰ ὙΒοη πῆ μδή ορϑηθὰ 
ἐδ, 86 ΒΔῊῪ (Π6 ἙΟὨἑ ἃ: δηά, Ὀσδδοϊὰ, (Π6 ὈδΔὺ6 
ψορ. Απὰ 86 δὰ οοτϊμηρδεδίοη οἡ δἰπ), δηὰ 
δ, ΤΗΐο ἰΘ ον οὗ 9 Ἠοῦτον᾽ ΤΠ] ἄγθη, 
ὙΠΟ βεἰὰ Ηἷα σἰδίογ ἴο ῬΠΔΓΔΟ ΒΒ ἀδυρ ἴα, 
8841} 1 ρὸ δηὰ .δὶ ὁ ἴπ:60 ἃ ὩῦτβΟ οὗ [86 
Ἠαοῦτον ποπηεη, ἔπαὶ 81:6 ΤΠΔῪ πυγϑο {86 ἙοὨ]]ἀ 
ἔογ 18606ῦ Αηὰ ῬΒΔΙΔΟΝ ἀδυρίον βαϊ ἃ υηϊοὸ 
μογ, ὅο. Απὰ (πὸ πιδίὰ ντοηΐ δηὰ ᾿ς] θὰ 19 
ΟΠ] 5 πιοῖπογ. Απὰ ΡΠ δυο 8 ἀδιρΠ ΕΓ βαϊά, 
“αῖκο [818 ΟὨΠ]Πἃὰ ἀὐγαν, πὰ πυγδθ ἰΐ [0Γ π16, δηιὶ 
1 ν1}} σῖνο ἐλεε ἰὮΥ τᾶροβ. Απά ἐδ6 ποζγδῃ 
ἴοοῖϊκ 186 οὨϊ]ὰ, δηὰ ἠὐυτγϑοὰ ἱξ. 

Ἐχοα, 1. 22. Απὰ ῬΒαγαοὶ ομδυμοᾶ 41] 1νΐ8 
ῬέΟρΪΘ, βαυίηρ, ΕΥ̓ΘῪ δοη [δὲ ἰδ Ὀοσγῃ γε 5818]]} 
οδϑὲ ἰηΐο ἰδ γίνογ. 

Οὐοποοτοίηρ [86 ραγεσΌΪΑΥ δα] εοἰ8 οὗ Μο668᾽8 
οἀυςδίζοι ἴμα ὕοοῖὶς οἵ Εχοαα9 18 δἰἰθηξ. 

Νυπιῦ. χχχὶϊ. 11, 12. ϑυγοὶγ ποῦς οὗ (6 
τηθῃ ἰπαὶ σδτηθ ὉΡ οἱ οὗ ἘΡΥῬί, ἔγοιλ ΤΟ ΠΟΥ 
Σεδῖθ οἷά δπά υὑρπναγάβ, δ! 8]} δοὸ {6 ἰδπὰ 
ΨΏΪΟΙ 1 Βθγ Ὀηΐο Αὔταδδπι, Ὀηἴο [δ880, αηὰ 
ὑπο Φαοοῦ, Ὀεσαῦδο ὑπο πᾶν οὶ ὙΓΠΟ]]Ὺ 10]- 
Ἰοτσοα πιὸ; δβᾶνο (δ οὺ ἐδ βοη οὗ Φορμῃαμπηρῆ, 
(δο Κορμαεὶΐο, διὰ Φοδιυδ (δ βοὴ οὗ Ντικ, 

δτο οουϊγοάίοϊοα Ὁ ΦΑΒΉΞΕ. 

ΟΗΑΡ. ἰἰϊ, 19.--21. Απὰ νῆδϑῃ 18.830 γὯὯϑ 
ΓΝΘΩΓ(Υ δηὰ ἢνο γϑδσβ οἷά, ΑὈσδμδη; ἐιοασὰ ἃ 
νοΐοο δαυΐπρ, Ἰάκο ἐὰν βου, δηὰ βἷδὺ δὲπι, 
διὰ οεν μὰ ὉΡ ἃ Ὀυγηϊ-οἰολίηρ ἰη 1Π6 Ἰαπὰ 
ὙΠ ογοίη 86 τδαϑ ὕοσηῃ. Απά ΒρᾶΆΚο πηΐο 
Αὐὔτδμδπι, δηὰ δαὶ, Τῇ μοΟΙῪ νοὶσο Βα ηοὶ 
80 ΒΡΟΚΘΩ : [ῸΓ ΓΟ ΟΣ ποι 86 πογὰβ οἵ 
18δῖ τοίοϑ ὙΠὶςο ἢ βαϊὰ υηΐῖο 1Π66, 1 τυΡ]]}} παῖκθ 
οὗ ἴποθ ἃ ρστεαΐ πδίίΐοῃ. πὰ Αθγάμδπι τὸ- 
ἀρμεὰ μἷπὶ οὗ {π6 οὐδ ἢ6 ραγροοδϑὰ ἴο ἀο υπίο 

8. ΒΟΏ : διὶ8 ΟὨΪΥ δοὴ ͵φ88ς, 

νυ. 9--12. Αηᾶἃ Δοοςδοῦοα, (6 ποῖδοσ οὗ 
Μοϑοβ, ἢ Μίγίδπλ εἶθ δἰδίοσ, οδπγα τιηΐο 
ῬΒΑΓΔΟΒ ΒΒ ἀδυρηΐοῦ: δηὰ ΦΔοοδβοῦθὰ βαϊὰ 
ΒοΒΟ]ὰ πογὸ [6 βοὴ οὗ τ Βαηὰ τηδίὰ 1 Απὰ 
ῬΒΔΓΔΟΙ Β ἀδυρθῖοῦ βαιά, ν᾽ μδὶ πὶϊϑὲὶ γε ῦ Απὰ 
[ΠΟΥ δβαϊὰ, ΤῊΥ ἔδίδεσ παῖ οοιμπιδηάοα (δαὶ 
(18 ἰπέδης Ὧθ6 δ[᾽αίη: γοδ, δηὰ {πδὶ 41} {89 
ἩΘΌΓΘΥ 18165 8ἃ8 ΒΟΟῚ 88 ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ὈΟΤΏ ὃὉθ 
δἰδίη αἷϑο. ῚῸἀπὰ Ῥμδγδοδ  ἀδυρμίον βαὶὰ, 
αἷγο ππῖο πὲ (ἢ ο}}}] ἃ, Απὰ (μον ἀϊά δο. 
Δῃηά 886 βαϊὰ, Τὶ 8.184}} ὉΘ ΠΥ 80. 

ΝΠ. 18. Απὰ ἰὑ ὀδτρθ ἰο ρμδδβ, (δαὶ {πῸ τυ 
οὗὁἩ ῬΈΔΓΔΟΝ Μγ88 ἰὈσηΘα ΔΥΓΔΥ ἴγοτῃ δ᾽αυίηρ (μ6 
ΤΩ2165 οὗ (Π0 ΗδΌτονΒ. 

1,14. Απὰ {Π6 οὨἑ]ἃ λῖοθα5 ρτον δηᾷ 11- 
ογοδϑοα ἰῃ βίδίιγο: δηὰ γγ83 ἰοδγηθὰ ἰῃ 4}] {11 
τηδρὶς οὗ ἰδ6 ΕχΥΡ 815. 

χχχν. 8, 4, ἴτ ἰ6 αδϑϊσιηθὰ ἐπδΐ, δοσ (86 
ἀσαι οὗ Μοβαβ, Φοβδυδλ, δῃὰ (δ᾽ οῦ, [86 ρϑυρ!θ 
616 Ὑΐπουϊ ἃ ἰοδάθγ, δηὰ ὑπαὶ ΒΟ ἢ 88 δηὰ 
180 6] ά6γ5 οὔ [δγδοὶ “" ἠδηιοὰ Ψ9658}16. 186 δοη οὗ 
Οαϊοῦ, Ὁ Ασξαῦδ, δοοίῃρ δ 18 δὴ ὕυρτχὶ τδη. 
Απὰ τρόγϑοόνοσ ἰμἰϑ τὸ Κποτ, (Πδὲ Ὧ6 ἢ 
δεοῦ δ]}] (96 ποηάοσθ Ἡγουχῃὶ ἰῃ Εἰχγρί, ἱπ 
(86 πὶ] άογηθϑὸ: ουϑη δ]ὶ το ΒΓ πόσα 
μΔιδὶ Βδνα Ὀθοῦ ἄρῃ." 



τἀλ 

δοβῖ, ἰ;. γοδύδβ [86 τι ἱβδίοῃ οὐ [ἢ] Ενγο τηθῃ 
σεὮοπι δοδιτδ βοηΐ ἴ0 ὀχρίογα {δ ἰδπὰ οὗ (8- 
Ὠλδη, δηὰ ψὯο “ τοπὲ δηά οδπιθ ἰηΐο δῇ δα" 
ἐοί ὁ ἤουδα, ἡδηηοά Πδ)αῦὺ, δηὰ Ἰοάμχοί ἰπογὸ ;" 
τοροίδον υἱτἢ ὉΠοΙΣ οονοηδηΐ τ Βοτ, Τδ0 
ἯΓᾺΒ ἃ μηδ δη 658. 

Φοσῃ. εἰ. 14---26, Ἰξ οαπιθ ἴο ρ488....Α8 
{ΠΟΥ ἴμαὶ ὕδατα ὕπο τὰ γογα σοΐὴθ ὑπο δοτ- 
ἄδη, δηὰ ὕπὸ ἔδεϊ οὗ (6 ῥγίοβδίβ {πὲ ὕδτο [ἢ9 
δὺς οσο ἀἰἱρροὰ ἰῃ (6 Ὀτῖπι οὗὁἨ [6 τδίοσ, 
(ἴον Φογάδηῃ ονογῆονθῖ 411 ἷ8. Ὀδπκ8 81} 186 
εἰπι οὗὁ δβαγνοϑί,) [πὶ (6 'ναΐθγβ π οἷν σα ΠῈΘ 
ἀονῃ ἴτοιῃ δῦονο, διοοά, απαὶ σοϑὸ ὕρ ὕροῦ 
δΔη ὮΟΆΡ, ΨΟΥΣΥῪ ἔδυ ἤγοπιὶ 186 οἰΐγ Αἄδη, (μὲ 8 
Ὀοβι 68 Ζατγοίδβη ; δπὰ ἰῃοϑ6 ἴ οδπιὶὸ ἀοτῃ 
τονδγάδ [06 868 οὗ [16 ρ]Δίη, εὐεπ [Π6 8411 868, 
(Αἰοὰ, απαὶ “τοτοὸ οαϊ οἵδ; ἀπά (86 ῬΘΟρ]ο ρδβϑοὰ 
ονοῦ τίχεϊ δραϊηδὲ δουγίοϊιο. 

Φοδῆ. νἱ. 17. 20, 21. 24,28. Απὰ {πὸ οἰΥ 
88..4}} δ6 δοουγϑοοὰ, εὐεν ἰΐ, αδηἃ 4}} ἰδαὶ αγὰ 
ἐΒοτγοίη, (0 [6 9. Ὲ 0. . .. Το Ρϑορὶα πος 
πρ ἰπῖο [Π6 οἰἶγ, Ἔν ΣῪ ταδῃ βίγαϊ ει Ὀθίοτο 
ἢ1πὶ, δη ἃ (860 ἴοοῖς (86 οἰΐγ. Απαὰ (μον υἱΐοσγ 
ἀαβίτγογοα 41} ἐμαὶ τσαδ ἰῃ (86 εἰΐν, ὈοΪ ταδη 
δὶ ποιλδη, γουηρ δηὰ οἹὰ, δῃὰ οχ, ἀηα Βῆθθρ, 
δηι μδςε, νεῖ 16 Θάρο οὗ Τη ϑινογά,.... Αῃά 
ΠΟΥ Ὀυγηΐ {86 οἱἷγ ὙΐῈ ὅτθ, δηὰ 4}} ἐπὶ 'τᾶϑ 
1βογοίῃ, .... Φοδῖνδ δβανοὰ ἘδθδῸ ἢθ 
μδγ]οὶ αἰΐνα, δηὰ ἴὸσ δε 6 Υ 8 μοβϑεποὶὰ, δηὰ 
Α}} τπδὶ 80 δὰ. 

ΦόΒΒ. νἱΐ. τοϊδῖ 8 ἔῃ οἰγουπιϑίδησδ οὗ Α ΒΔ Π Β 
βοογοίίης ἃ Βαυγἰοηϊδη χαγτηθηΐ, ἵνο μΒυηάτοὰ 
8μείιοἱβ οὗ δἰϊνϑγ, δὰ αὶ νοῦρο οὗ ροϊὰ οὗ δήΥ 
ΒὨ οἰκο δ᾽ τοὶ, ἙΟΠΙΓΆΤΥ ἴο ἴπ6 αἰνέπο οοπι- 
τιδπὰ; ἴον νος Ὦ οΥὐπθ 6 δηὰ Αἱ} ὃὨ6 δὰ 
ψ6γ6 ἀροιχογοα ἰη 9 γ8]}}6 0 οἵ Αςδοτ, 

ΗΪ ν᾿ 8 ΤΌΘ τγβ ρα]! 8ηοὰ τη 1751 ον ἔσο ελίΠίησε 
(9 δ.) ρυϊπίοα αἱ Βγίβίοὶ ἰῃ 1829 [μ6 πηοάοδβί οἤαγζο οὗ ἴθ 8}}}}}} 
γγ85 Β. 50] ΠΟΤ ΠΥ ἱπογοᾶδοα ἴ0 ΟΝΕ ΡΟΝ βίου ηρ. 
εἶνο δοῦλα δοοουηῖ. 

Αροογτηρλαϊ Βοοῖς ἀπά Ἡρτιεπφα. 

χχυϊϊ. 8. δμδὺ ἰς δ γἱϑᾶ ““οὔς οἵ ἐδ με. 
εεεεες οἵ δοτίομο; διὰ ἐῶ νυ. 8. δοδο ' πᾶν 
βοηὐοα 8 βαυϊηρ, “1 δἷδὸ διὰ ἐδ αἰπυφὶδὸν αὶ 
απ Ζεγαεῖδε ὃν α τοοπιαπ οὗ Μά ἴδει." 

χχυνῖὶ. τὸς ἈΑπὰ {86 τοῦς φσοεοοῦ ἐδ δ. 
ἄγοϑη οἵ 1εγϑδοὶ ραδδϑοὰ οὐ οεάδη εἰδγοὰ 
186 ἔδοο οὗ [80 τδίοσδ εἱχς ἀδγ διιά ὃὲσ πὶ 

Δοδῆυδ, βαγίηρ, [δὲ τὴῦὸ ἰπίγοδὲ πῦδ ἐ5δὸ ἔπε 
ΤΥ Ὡδίίοη {μδὶ {ΠΕΥ͂ πιΔῪ ἰἶνα. 

“«οἈΑπὰ [Π9 ροορῖίο οὗ Φετγίοο βοὰ ἅττα ἐδ 
ΕἾΔ ΟΥΟΥΥ͂ ΟὨΦ ἴο {86 τουοτιο δῖ. 

Χχν , 20---26. Αοἶπη ἰδ τορτοδαειθά ὃν 
“παγίς δόϑῆυδ πὶ Βανί “ ἔδῖκοα ἔνοαι 
1Π|ὸ σοηστοραίίοπ 8Δ}} ἴδ φοϊᾷ, 4}} Ἐ86 διϊτεε, 
δηΐ 4}1} (86 ὉΓΔ88; οὐδῆ δ}} (πὸ εροὶἱ οἵ ιδὸ 
οἰἵγ οὗ 7εγίοιο, δῃὰ γίνε ἃ ἴο ἐδο ἔσξδε αἱ 
1ονι.᾽" ΕΕον ὙἘΪΟΒ εὐ '6 ΑΒΕ κπλΒ 
βιοποά, 

απά ον ἰδ μΡεανϊελῦαδ ἐ αι ΠΑ Ὶγ τδάς, Ἰτδιεὶ 
ΔΒ Ο 

Οὐ ἐδὲ8. νυν] οσδίῶοι ἴδς δυῖδοε ἐδ ον ἰὁ 

ΤΠουΡΆ ρα] δηθὰ ἀρραγεπέϊ ἴοΥ [6 ἔτβι {πιὸ ἰὴ 1829, {π6γα '8 ΘΥΟΥΥ͂ ΤΕΘΘΟΏ [01 ςοβεϊ ας 
(μαδὶ (118 18 δπ ἀπδοκποΥ]οα οα γορτπὲ οὗἨ 1ΠἸν 6 8 ἐὌγσοσγ, τ ἱ ἢ δοπιθ πηΐπὶ ὃ γνασδϑῦσαι 

(πῖον ν}}} Ὀ6 ροϊπίοα οαΐ ἴῃ (Π0 οουγτδο οὗὨ [Π6 ργοδϑηΐ δγίὶς 6), δηὰ 70γ (δ9 ἑοἸονσίςς τεθϑοῦ -:-- 
λ. Το Ττιε ὕλακ, στ (ἰὮ6 ἀμ τὸν οὗἩ [ΠῸὸ (ΘῈ βοηΐοῃοοδ ῥτἱηϊθὰ ἴῃ 118} }68 ἱῃ ραν 167. ᾿ὸ 
(6 54Π16 28 ἱπ {Π|ν9᾽8 ΤΌΓΖΘΓΥ͂. μοὸ ἵνπο {1165 αγὸ {ποτὰ Ὀυϊηϊοὰ πῃ οοἰππηηδ, ἰῃ ογον ἔδδὲ 1856 
ΥΟΔΟΓ ΠΊΔΥ {Π16 ΤΟΥ͂Θ ΓΟΘΙΠΠΥ σοπηρᾶγο ἔπ6πὶ: ἢ6 Ὑ11 οὔϑετνα {πδὲὶ [80 οὐϊίον οὗ ἐδο Βειπροὶ 
Ρυν !οδίίοη ἰπ 1829 χργθϑϑὶν δαγ8 [ηδὶ [6 ρμδοπαο-Ὀοοὶς οὗὨ ΦάϑΠοΥ 158 “ Ττγδηδιδιίοα ἱπῆο Ἐπ- 
ΘΙ1585 ἔγοπι (Π6 Ηοῦτοεν." [ἢ Βἷβ8 ργοροβ8]8 70Γ ἃ ΠΟῪ οαἀϊείοη δἰ γοδὰν δ υἀθὰ ἴο, ᾿πΐ8 28 δἰεασοὰ 
ἰυίο --- “ Ττγδῃβαιοα ἐηῖο ΑΝοι ΘΑ ΧΟΝ ἴγοτμῃ (π6 ΗθῦΌχον "᾽» ΦυΟΓΥ, ὈΥ ἩΒΟΙΩ γγ88 Ἐἰιΐ6 ρεο- 
ἰοπάθα Αηρο-ϑαχοη νϑγβίοῃ ἰγϑηβὶ αἴθ ἱπῖὸ πιοάοτῃ ΕπρΊ δι Ὁ 

2. Τα “ ΑΥΥΚΠΤΙΒΕΜΕΝΤ," ἱ ποῖ οο]ούτΑΪΥ δἰίογοϑά, ἰ8 ον ΔΘ ηἘἘὮΥ ἰδ κοη ἤγομι 11} ν᾽ 5 Ῥεεὶἐποὶ- 
ΠΕΓῪ Ἰοϊέοῦ ἰο ἃ ΠΆΠι61688 ΘΑΓ] ; 89 Ὑ}}}} Ὀ6 ον Ἱάθηϊ ἴυ ΔΠΥ͂ ΟΏ6 ὙΠῸ ΟΟΙΊΡΔΓΟΒ ἴδ86 (οἰ]ονείηρς εἐΣ- 
{γδοῖ8, 

θα. Το Βοοκ ΟΕ ὅάβηξκαε, 178]. 

“1ὸ 186 Εἰκῆξ ἩΗοπουταῦϊο ἐμο Εατὶ 
[Π οἵ ΦΦΦ 4 4 

“ΦγΥ ]ρογὰ, 7Ὺε μηϊοισίπο ἰγαπείαζίοκ ΟἿ (δὲ 
“οοὰ οΥ “αελεν 7εἰ ἱκίο πιν λακάε ἰλὶγέψ γεραγε 
“" αρο" ὑΐγαι ἷ8, ἴῃ εἴης ἐφ τηθΓο δος ἀϑηί. 
“1 τνν88 ἐγαυεϊ πο ἐπ ἰλε Διογτὴ οὗ Ἐποίαπά, ἴο 
κ΄ 860 ἴΠπΠ6 οουῃῖτν." [ΠΠπυ {Π 6 ᾿νλϑυρει ἴο 
αἷνο 8 ἴαϊβο βδοοοιπὶ οἵ 18 ριιγο δίῃ ἰἢθ 
Ἰπ)δπυϑογίρὶ αἴ δὴ δυςοίίοη οὗ “ ἴ[Π6 ροοάβϑ δηὰ 
4“ ῬΟΟΚΒ οὗ δὴ οἱὰ ψοπι]οηδη Δί Υ ἀθοοδϑοά, 
Ὁ Ὅ80 88 ὑρναγὰ οὗ οη6 ππάγοά Υ6 88 οὗ 
4“ ΠΆΩ 

“Ἀπιοὴρ ἴπ6 ρΑρογβ᾽ (Πὶνθ σομῃἝητι68), 
“΄ην [οτὰ, 1 (ουπὰ {π6 “ο ουνέπο ἐγαπείαίΐον 
“Κ᾽ ἰλε Βοοῖ ὁ «αφλετ, ἐρλίολ 1 ἰαεί ἐμπωπεν 
᾿ς ρρῃι)ν μηϊραίεαά (0 ΨΟΙΡ διογάελὶρ ΟΝ α ΤΏΝΟΩΡ 

9 ὃ. ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΥ ὅάβηκη. 1829. 

ΤΆΣ ζοϊοισίπο ἰγαπεῖπδιον. 7 “ Τῆς Βοοὰ ὁ’ 
ἀδδοοοα’ού α 

ἐ ερυμα δε δ ψ"»μαὐγα “ουγπεμ ἰλγουρὰ ἐλε ΔΝ. 
121. 

“Ἰς Ἰαγ ΌΥ͂ δὲπὶ 0. δυσὶ γϑδϑεο, υὑπεϊδ, 

δ ἷη 1760, ἰποῖ0 ΜἨΔΔ 4 γωπιθε;» 9.(Γ ἃ ποθ 



Τῆι Μοολὶ ὁ αοῖόν. 

Φε ἐγαπείαίίϊσε οΓὙ (δὲ Βιδίε. 1 οσὴ ἴπδὶ {1}1 
“4 {6 ῃ ἐξ ἰωαν ὧν πιε ααἰΐθ πητορατάοθα. Ὑόουγ 
“- Ζοναελίρ τσαϑ ρμίεαδεα ἰο αρ- ΡΟΝ 
“4 Ῥγοῦε Οὗ {{, πα ἰο ααυΐδε ἴΐε μειδὲϊσαἰΐοτ αὮ 
Φ- ΑὙὝΎΟΞΚ ΟΕ' ΟΝΒΑΤ ΒΙΝΟΞΕΙΤΥ, ΡΙΚΑΙΝΝΈΪΒΞΒ, 
“«ΑΝῸ ΤΆΌΤΗ. ὕους Ζογαελέρ᾽ α τοτηδτκ 1 πγυβὺ 
“4 ποῖ οπιϊῖ, "Τμδὶ ἰδ τνᾶβ γοῦΓ ορίπίον “ ἐλε 
““« Βοοὶκ Γ᾽ «1αδλὲεν ομολὲ ἰο λαῦε ὄξει ργϊπίοα 
“4 1ἡ ΤῊΒ ΒΙΒΙΙΕ ΒΕΕΟΒΕΊΒΑΤ ΟΕ Φοβηῦα. ἢ 

““ἘΒΥᾺΑ ὙΨΕΙΤΙΝΟ ΟΝ ΤῊΗΞ ΟΌὟΥΞΙΌΕ ΟΡ ΤῊΞ 
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“ ἐγαπείαίίοι οΥ ἐἰλε Β δῖε, ιολεπ δά ἰαιτὰ ἱϊ δε- 
“ἴτε α ποδίε Ἐαγὶ, Οπ γεγμβαὶ ἂε ̓ ἱσλὶν 
“ αρργουεα Γ᾽ ἰΐ, ΑΒ Α ΝΟΞΒΕΚ ΟΥ̓ ΘΕΕΑΤ Β15- 
“« ΘΕΒΙΤΥ, ΡΙΑΙΝΝΕΒΒ, ΑΝῸ ΤΕΌΤΗ. ΜΠ ]ογά- 

“οἠὐρ᾽Ω ορὶπίοη τσας ἐδλαὲ ἱξ δλοιμίαὰα δαῦε δεόη 

“ ρίαςεα ΙΚ ΤῊ ΒΙΒΙΕ ΒΕΞΟΒΕ ἐδε Βοοὰλ ον 

“ Ζοβηυς." 

΄φὸς 

Ης {τί Ποῦ δ: - 
4ΒΥᾺΑ ΨΕΙΤΙΝΟ ΟΝ ΤῊΒ ΟΥΤΒΙΡΕ ΟΡ ΤῊΝ 

“ ΜΑΝΙΌΒΟΗΙΡΥ, ΓΤ ΒΗΟΠΙῸ ΒΕΕΜ, ΤΉΑΤ ΓΗ 
“ ΤΕΛΝΒΙΆΑΤΙΟΝ ΑΒ ΠΑ10 ΒΕΒΌΚΕ ΟΥΆ ΕἸΠΕΒῸ 
“ὁ ΒΕΡΟΗΜΕΗΒ, ΒΕΟΑΟΌΒΕ Τ ΒΑΥ͂Β: “Ϊ μάνκ 
“ὁ ἩΞΑ. ΤῊΗΚ ΒΟΟΚ ΟΕ ΦΆΒΗΒΕ ΤἸΊΓΕ ΟΥΚΕ; 
“Ὁ ΑΝ 1 ΜΊΙΟΗ ΑΡ̓ΡΕΟΥΕ ΟΣ 11, Α8.ΧΑ ΓΊΕΟΣ 
“6 Ὁ»  ΒΕΛΊ ΑΝΤΙΟΟΙΤΥῪ ΑΝ ΟΥΕΙΟΒΙΤΥ, Β0Ὲ 
44] ΟΑΝΝΟῚ ΑΒΘΕΡΊ, ΤΉΛΤ ΓΤ ΒΗΟΌΠΡ ΒΕ 
“ ὁ ΜΛΌΒΑΡΑΒΥ ΟΕ ΤῊΗΞ ΟΑΝῸΝ ΟΥ̓ Ὑ0Ε!ΡὈΡ- 
“4 ΤΌΒΕ. 

46 ἹΠΜΑΜΌῸΌΘΟΕΒΙΡΤ 11 ΒΗΟΌΪὮ ΒΕΕΜ ΤΗΛΊ ΤΗΙΒ 
4 ΤΗΛΑΝΒΙΑΤΙΟΝ ΑΒ ΤΑΙ ΒΕΒΌΚΕ ΟΥΚ ΕἸΕΒΤ' 

4 ἩΚΞΕΘΝΜΕΉΒ, ΒΕΟΑΙΒΕ Τ᾽ ΒΑΥΒ: ἼΗΑΥΡΕ 
4“ι ἐ ΠΒΑῸ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΦΑΒΗΕΕ ΤΥΤΟΕΒ ΟΥ̓ΒΕ, 
4 ΑΝῸ 1 μΜύσῃ ΑΡΡΒΟΥΕ ΟΕ 11, ΑΒΑ ΡΊΕΟΕ ΟΕ' 
4ι ὁ ΟΠΒΑΤ ΑΝΤΙΟΌΓΤΥ ΑΝΌ ΟὙΕΙΟΒΙΤΥ, Β0Τ 1 
4 ὁ ΠΑΜΝΟΥΤ ΑΒΘΕΝΤ ΤΗΛΤ 11 ΒΗΟΌΤ ΒΕ ΜΑΌΞ 
44 ΡῬΑΕΊ ΟΥ ΤΗΞ ΟΑΝΟΝ ΟΥἹἩ ΒΟΕΙΡΊΌΕΒΕ. 

“« δἰρηορά “ὙΙΟΚΙΖΕΕΕ.ἢ 
41 δὴ ὙΟΌΣ οὐδ᾿ 5 τηοδὲ Πυτη]6 δηά 

“ οὐοάϊεης βογνδηῖ, ἱμ6 Εαϊοσ. “ἐ βιρηοὰ “ὙΙΟΚΙΙΚΕΕ.᾽ ἢ 

ἼΒο οὐϊίον οἵ 1829 ῥγοοδοάβ ἰο δίδίο, ἰδὲ “ ϑηοθ 1751" [106 τεδάθσ Μ1]1 Ὅθασγ ἰῃ τυϊηὰ ἐμαὶ 
1816 5 [π6 ἰἀοηεΐοαὶ ἀδίο οἵ 111 ν᾽ 8 ΤΌΓΡΈΓΥ 1] “ [16 πηδηπδογρί ̓  88 Ὀθοη ργεβογνυοὰ νεῖ ἢ ρτεδὶ 
“4 ΔΓ ὈΥ̓͂ ἃ ροῃ!]οηδη, τεῦ ᾿ἰνοὰ ἴο ἃ ὙἜΎῪ δἀνδηῃοθὰ ἀγδ, δῃὰ ἀϊθὰ βοῆ)ὸ [26 δίποο. Οὐ (88 
“ ονρηΐ οὗ Ϊ5 ἀσδίὮ, ὁ ἔγίοπὰ ἴο οπι δ6 Πδιὰ ργοβοπίθα 1 γαᾶνο ἰξ (0 ἴΠ6 ῥγϑβοηί δα ογ, ἢ, 
“ ςοηρσοϊνίηρ, ἴ[πδὲ 80 ν᾽ Δ Ὁ ἃ ρΐθοθ οὗἨ δηϊαυν 5Βῃου]ὰ ποῖ Ὀο ἰοδὶ ἴο τηθῃ οὗὨ 1 ϑγλίαγο πὰ 
“ὉΪ0]}ς 4] βιυάοηΐβ, μ658 οοπιτηϊ δὰ 1ὲ (0 (86 ῥγοδββ, οὶ ἀοιθείηρ θαΐ τπδὲ (ἢ δἰἰοπιίου οὗἩ 86 
4 ᾿ρηγηρὰ Μ|'01} Ὀ6 δἰἰγδοίοα ἰο δὸ δίπρυϊδῦ 8 υοϊαπιο.᾽" 86 οὐϊῖος οὗ 1829 ζαγίδοῦ δα 8, ἱἰπδὶ 
“86 σδϑῃποί δδδοῦί δὴν (πίη ἤτοι δἷ8. ον Κηοπίοαμχο Ὀογοηὰ ΑἸουη 8 δοοουηΐ; ὃὑυΐ ἐλαέ 
“ οΔΥΤί68 Ὑγ ἐδ θα οἷ δῃ δἱἷγ οὐ ργοῦ δ} ΠΥ δηὰ ἔσαῖ, (παὶ ΒΘ ἀο68 ποῖ ἀουδὺ [τ Δι μοη οἰ γ.᾿» 
-.“. Νοιδίης ᾽ (89 αθέστηβ ἴῃ 15 “" ΧΟ ΠΣ ΠΑΎῪ ΠὨδϑοσίδίϊοη οἡ [86 Απιϊχαϊ υ δηὰ Ἀπ πες ΕΥ̓ 
“ οἵ 109 Βοοῖκ οὗἉ 6586 γ᾽) “ σδῇ ὕὉ6 ργοάπςσα ἴο ᾿ηνα]ἑἀαΐο [19 δι: Π6πιϊς βιδίθμηθηΐ, ἀπά οοπ- 
“ ΒΟ ΘΏΠΥ ἱΐ τ ΥἹ δ ΟἿ οσεάδηςα.᾽ (ρ. ν.) Αρδίῃ, “" Α8 δἃ Ὀθοῖ οἵ τοοοσὰ, 1 Δρροδῖϑ ἴ0 πδνθ 
“{γ ἢ} πὶ οι τιϊχίαγο οὗ ΟΓΓΟΓ [ῸΓ 118 ῬΘΟΌΪ ΔΓ οὐ͵οοῖ ἀπα ἀοδίμη.᾽" (Ρ. νἱ.) Απὰ ἰπ [μ6 οοη- 
οἷυδίης ΒΑΤΘΕΤΑΡΝ οὗ δ “ Τεείπιοπῖες απα ποίεε οομποεγπῖπρ (δε ἴοο ΟΥ̓ ὕμεδεν᾽" (ρ. 9. οο]. 2.) 
Β6 ΘΧΡΓΟ8868 Ὠἰτη56 1} ἴῃ {Π6 0] ον Πρ (ΒΘ ΓΙῚΔ :--“ ΤΠ 8, {Π 6, ὃ ἀρΡρΟΑΓΒ, (Πδὶ 88 ΤᾺΓ 88 δι: ἢ ἃ 
““ΟΥΚ οδη Ὁθ δυϊποηεϊοαιοα, {18 ρΟβ868865 ΘΥΘΥΥ ῥγοοῦ οὗ δείηρ ἃ ἰγδηδοῦρί οὗ [π6 οτί πα] 
“ὁ γηβηυ δορί ; πα σοηϑοα ΠΥ, {πδὶ ἰΐ 8 του ἴ0 ὉΘ ῥΓοβογνθα 88 ἃ οο δίθγαὶ οὐἱάθπο οὔ 
“86 ἔλεϊδ ἀοἰαὶϊοα πιοτὸ ἔα Π ν 1η [16 Ἡτίἰηχ8 οἵ Μοδβοδ, (6 Βοοκ οἵ Φοβδυδ, ἀπά [86 1)οοὶς 
“ οὶ δυᾶρο8.᾽ ΑἥΦτοίοσθησθ [0 [86 ἰἶσε Ἠἰδίοτίοα! ονίάοποα οἵ Ἀγ. Εονο- Μοτοα δον 
βίνοῃ, δπὰ 4190 ἴο ἐμ6 ἐπέεγπαὶ ουάθποθ {πγηϊδϑιοὰ ὈΥ̓ ἴΠ0 ΔηδΟΏ το 8Π18, 16]δο οοάδ, δηὰ 
ςοηϊροαϊοιίοπϑ ἰπ ΠἐνοΒ ΦΌΓΖΟΥΥ (806 ῬΡρ. 1602---164.}, αἱ τολίολ ατε ἰο δὲ ομνα σεγδαίπι, 
ἐδεναϊἶηε, εἰ ρεεπείπαϊζίηι, ἐπ ἐλε εὐϊίίοπ οΥ 1829, ταδὶ οοπνίηςοθ ἴῃ τοδάοσ ὑπαὶ υὐ]οδιίοη ἰδ 
ΠΟΙ ΠΟΓ “ δυϊποηίὶς,᾽ πος ἄοοβ 1ξ “ πηοτὶξ ὅ ΔΩΥ “ ογοάθηοθ᾽ ψῃϑίουεγ; δὰ {παῖ, τ 19 
δχορρίίϊοι οὗ βυςἢ 88 ΆΤΟ οορίοα ἴτοπιὶ Οὔὗὐγ δυϊπογϑοὰ ἰσχγαπϑίδιίίοῃ οὗὨ ἐπ Β.Ρ]6, ἰΐ ἰδ ἃ 
ΤΠ] 688 ἰἰδδυο οὐὗὅἁἨ “ ΟΙΤΟΥ ᾽ δηὰ 74]5δοῃοοα, ννἱτπουΐ [86 8] Βιοϑὲ “ τηϊχίαγο "ἢ οὗ “ ἴγυῖῃ." [πη 
1586 Ὠυθη ΟΕ τδιίδῃ ΕΧαπλίποῦ, ΟΣ ΟΠ το οὗἩ Ιτο]δπὰ Μαρασζίησ, οσ ὅππο, 1831 (νο]. χὶ. ΡΡ. 
426---429,}, {Π6 γα 18 Δπ δΌΪ6 δχρόϑυγο οἵ 1Π|8 οἀϊίοη οὗἃ 1829, οοπίδίπέηρ ἦν οὐ δὶχ ἰπϑίδῃςϑ 
οὗ ΤΔ]βοῃοοάβ δπὰ Ἵσοηίγαϊςεΐοηβ, ἀἰ δγοπί ἔγοπι [ο80 δῦονο ρίνϑῃ ἴῃ Ρρ. 169, 170., ἴο νι ὶς ἢ τὸ 
ΤΟΙΣ (88 ΓΟΒάΘΓ ὙΠῸ ΤΙΔῪ ὯΘ ἀδαίγουϑ οὗ ἔτ μοῦ ουὐἱάθῃςθ, δῃὰ 4150 ἴο ἴμ Βυιεῖθῃ Οὐδεὶς ὸσ 
δ ΔΏΜΔΓΥ, 1884, ΡΡ. 127---158, 

“'. ΒοπΊ6 δοζσοπηΐ οἱ 1}}8 ψοϊαπι6᾽ (8αγ8 ὑπο οὐϊίος οὗ 1829) ““ΠΊΔΥ ὃθ ἕουπὰ ἴῃ ΑἸουΐῃ 5 πογκϑ8, 
“ ΡΠ] Ποὰ ἰῃ οπ6 νοϊαπιθ ὅοΪ. πῃ τπ6 γοαγ 1600, ἴῃ Ῥατ8." Νον, γαῖ 8 (86 ἔβεῖ ῶῷ ΤὮΘ 
ΕΤΆΒΤ οἀϊτίοη οὗὨ ΑἸἰουΐη 5 ςοἸ]οο θα τοτῖκ8 τγ85 ρα 8ηοά δὶ Ρασίβ, Ὁ Απάτό πο μθδηθ (Απάγοδβ 
Αυοτγοοίδῃι}.8) ΟἿΪΥ δευεπέεεκ ψέαγε ΛΈΤΈΗΝ ἐΐδε ααίε αεεὶσπεαά ὃν (δε Βειείοὶ Ἐσμοτ, νἷβ. ἴῃ 1017, 
ἴῃ ἴτοα μαγίβ, ουπιΐπς ὁπ6 σγοϊαπιθ ἤ0]ο ; δαιὲ ἱπ {118 οΟἸ]οο ἴοι οὗἨ ΑἸουΐπΒ οτκ ΝῸ Βοοκ 
ΟΡ ΦΑΒΗΒΕ 18 ΤῸ ΒΒ ΕοῦνῃὉ. ΑΒ δυςδοδηο᾿β οα {10 ᾿ΓΠΟΘΡΑ 8 ποῖ οὗ νΘΓΥ σουμηοη ΟΟΟῸΓ- 
ΤοῆςΘ, ἴδ ΤΈΔΙΙΟΥ ΥΠ0Ὸ ΠΙΔΥ͂ Ὁ6 ἀοδίγοιιβ οἵ βοοίηρ ἃ 11δῖ οὗ [π6 ρίθς68 δοί 8 }1ν πυστιΐθῃ ΟΥ̓ ΑἸσαΐη, 
8. τοξεσγοά ἰο ᾿υρίη 8 ΒΙΌΠο μδασθ ἀθ8 Αὐυΐουτθ Ἐσο] βἰαδίϊαῃοδ, ἴοπι. νἹ. ρῃ. 120---128. 4ϊο. 
1692, δηὰ ἴο τ. ανοβ Ηἰδϑίογία 1, 1ϑγατγί α, ὑρ. 420, 421. ; οδοῖὶ οὗ μοῦ ἢ 88 ζίνοπ ἃ οδίδ οραθ 
οἵ ΑἸςαΐπ᾿ Β σγοσῖκϑ ἔγοπι ὈιοΒβοβηθ δἰϊτίοη, δηὰ (ΠΟΥ ἃτὸ Ὀοΐα τοίδ}}ν β᾽]ομὲ σοποογηϊηρ 189 
Ῥγοϊοπἀοα ΒοΟΚ οἵ “4886τγ, ᾿ , 

8. ΑἸ πουμῇ {π6 σοποϊπάΐηρ ραγαρταρὴ οὗ (8 “ Τγδηβιαίοσ᾽β Ρτοίδςο᾿" ἴῃ 1119 οἀὐϊτίοη οὗ 176] ἰδ 
οπιτἰοὰ ἰπ ἐπ χορτίηΐ οὐ 1829, πὸ οἀϊονῦ οὗὅὨἨ {πὸ Ἰδίογ πηῦϑὲ ανὸ ὈΘΘΏ δοαυδίηϊοα ὙΠ ἰἰ, δ 
(86 ϑι:0] οἱποά νϑσθαὶ οοἰποίἀοῃοοδ ἃγΘ ἴυο τηϊπαΐο δηὰ βροοίδο (0 Ὧ6 πιϑγοὶν δοοίἀ θη]. 

1 1π ἐδ ρτοεροοΐα οἵ 1888 δον τοΐδγοι (ο, ἴου " πιδηαϑογίρί [Π6 ποτὰ “ ἙΟΡΥ ἰδ δαῦσϑίϊ- 

τυϊοὰ,---ἃ σΈ ΠΘΓΑὶ ἔογα), τ ΒΙΟἢ ἰ8 ΘΑ ΘΠ ἘΠΡΗ δ. 5 ἴο ῥτίαὐοὰ τααίίον Δ8 ἴο πιδηπβοτὶρί. ΤΒΘ 
Ἑάϊιον οἵ ἴι6 Βτίδίοὶ τορτίμς πόνογ οχ ἰδ ἐθὰ μἷδ ργοξοπάεα τηδηυϑοχίρί ἴο ἴ86 οΥ̓ 108] 6Χ ἀπλλιιὰ" 

(ἴοι οΥὗἨ [86 ἰθαγπρά, 



746 “ροογψρλαϊ Βοοῖδ απὰ Ἐξ γίξπρ. 
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9α. ᾿νε ΕΝ ὅλβῆξα, 175]. 96. ΒΟΟΚ ΟΥΡ' δάβηξη. 1829, (Ὁ. το 

ἐι ΘΟΤΏΘ ὙΘΔΙΒ ΔΙΟΙ τΥ αττῖταὶ πνώω “Τὺ ΔρΡροδὺβ μ6᾽" [δαδβον “πόα τοιϑόε ἃ 
ἐς (Ηἷ6 Δἀνοπίυγχο ἴο δανογαὶ, δῃὰ βῃονοὰ ἐμ 6πὶ Ε ᾿ : 
4 186 τοῦκ, το βάν δο τὴθ ποῖ 10. κα πεῖτα “Ῥυθ]ῖς, θογομά [86 εἶγοϊθ οἵ δῖ5 ὑγιεινὸν 
4“( ΘΟΡΥ͂ οὗ ἰξ ἰο [Δ}} ἱπίο (δο Παμαϑ οὗ 1.6 .ς - 
Ὁ Σύροις (1), 1οϑ8ὲ ἷ πον ὦ ἵποὺσ ἴη6 ἀϊδ8- δηὰ ἩΒεῖ ΟΒΟΥΓΝ ΟἿΩ» ΒΘ 1 ΕΨῪ ΣΤ, ψΓῈΒ Ἐν 
“ρΙδἝαϑαγο οὗ ἴπ6 ρυγρ]6. Βοΐῃρ ΠΟῪ ΟΚΟΥΣΝ ἘΤΠΔηυδοσὶ Είσει »τεπει 
ε ἀθὸν δηὰ ἱπᾶταν τιν ἹΕΕΥῪ 11 διποης ὉΕΡΕ ΤΕΣ ῬΡῚΤΟΊΑ “.Ὰ " 
“ ὉΤΉΚΗ ΡΆΡΘΓΒ ΤΟ Α ΟἸΕΒΟΥ͂ΜΑΝ ΙΝ Υοπκ- “ὙΟΚΚΒΗΙΒΕ.ἢἮ 
“ΒΗΙΒΕ.ἢ 

4, Τηὸ “ γαγίουβ Βοδάϊηρβ," τς ἢ ἤΟΠ]ονν “6 πογὰβ οὗ ΑἹςιυΐπ,᾽" διὸ οεγδαΐέεκ Ἐπ 6 ϑδαῖες ἔτι δοϊ 
Ῥυδ]οδίϊομβ, ὁχοορὶ {παὺ, ἰῃ 186 Βτίδιο] οαϊξίοη οὗ 1829, “ ἀ ἤ᾿ δ βυρροδοὰ τασίουδ σεδύ- 
1ηρ ἴῃ ἙοὨδΔΡ. χὶΐ. 18.-- 6 ὑτϊπίοα ἀφδβογὶ 

ὅδ. Τα ρβουάο-Όοοϊκ οὗὨ 7453}16Υ 8617 5 ποχὲ ἴῃ οσγάοσ ; δηῃᾷ ᾿ξ ΟΟΙΝΟΙΌΕΒ πὶ 11 τ 5 ἔλθτεδεῖσε, 
Ῥχγϊηϊοά ἱπ 1751. ἢ} πιοβὲ τπάσνθ]]οιι8 ἐχδοίῃθδβ, ὈΟΪΉ 85 ἴο σογίδῖη ΘΠΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, Βιύπεκης, 
δΔηὰ Αἶβ8ο 85 ἰὁὸ 86 ΜΆτΤΕᾺ ὙΠ] ΟὮ 1Π6 το ΡΟ] ΟΘ ΕΠΟΠ 5 ΒΘΥΘΓΑΙΥ͂ οοπ δίῃ. 

Π δ γε Λθέόηε ὙτΥΝε ἐρα ὉΪ ἢανο, “ 70 ιολϊοῖ 18 ργεβτεα ΚΡ. ἢ 86 {{{|6- οἵ ὈοΓᾺ Ῥυν]οδίϊομϑ γγα ἴᾶνθ, “ 70 ισλὲ Ῥγε αγίους Σέ δεῖξαι," 
ἴοσ αγὲ ποῖ κτή, Ουδίραιν Ραᾶρε 741, ξωρτὰ. 

1η δαβῆοσ, σδδρ. υἱΐ, 7. γὸ στοδά, “" Τὴμς ῥατη φαϊὰ ον 7ζαἰλετε," ἴον. ἤανῈ καἰα;; χῖν. 11 
“ 7μάσετη ἰδέ Ῥεορίε," ἴος δου 7 : ΧΧΥΪ 1δ6. “λοιε ἰδοις ἀποισετιη τος" 
ἴον ἀποισέβτ ποῖ; δηὰ π (86 τηδγρίη, “ ἢ δοπι ἔδοι ἀΟΤΉ ποῖ τοογελῷ," ἴοςΣ άὐδπτ ποί ; δωΐ 
ἴῃ χχχνὶ. 11. “" Τῆοιι λατη. βρολεν,᾽" ἴοσ Τύοι ἤσβτ Ἄροζεν. 

[1.1 ὙΠ ΤΗ ΒΕΟΑΕΌ ΤῸ ΤΗΕ ΟΟΝΤΕΝΊΒ. 
6 Βοοῖκς οὗὨ Φαδβῆοσ, ἰπ ΠΙ ν᾿ 8 ΤΟΥΖΟΤΥ οὗὨ 1751, 4115 ΘΧΔΟΟΥ σἰτίν ραροβ; ἦπι ἔπ Βυξαιοὶ 
οἀϊίΐοη οΥ̓͂ 1829 1 πιδίκο8 σἰσίψ- τινο ρασεβ απά α ἨαΑῖ, ἴΠ6 Ἔχοθδ8 ὑδίησ ςαυδεά τ τὲς 
δα άϊξίοη Ὀδενθθη Ὀγαοκοίβ οὗ βουοπΐθοῃ γοῦ868 ἔγοπι δη. χχὶὶ, 83---20. ἱπ οἢ. Πὶ,, δηὰ οἱ 
ἱποηΐν -οἰρσς γΟγθ685 ἰῃ οἷ, χὶ. ἤγοτῃ Εἰχοά, χὶν 28---81, δπὰ χν. 1---19., οὗΓἹ οὖγ διιςμογξο 
νογαίοῃ Εὐχοαρί 88 οὐ ΑΒ, ΟΏΔΠΥ αθδοιοὰ ὈΥ ὑπε86 δα αἰ Π] 08, {Π 6 ἑαπιο φμαπέξίν 977 πιαίτεν 
ἦ8 σοπι ρΥἱβοα ἰπ εαοὶ οοἰμπιη, [Π6 δεπιπιαγὶες ΟΥ̓ οδαρίεγε, ἀπὰ ἴμ6 λεαὰ ἧπεξ ΟΥ βττη πεδεῖςο 
δὲ [Π6 ὍΟΡ οὗ ΘΔ ο ἢ Ῥαρθ, [86 ρτοϊθηδοὰ ἐΡΡΟΠΟΙΟΟΝ: πιαγσὶπαὶ τεαάϊησε, ἀπ ρεεπεξιπαζιοι, πτε 
811 ῬΕΞΟΙΒΕΙῪ ΤῊΞ ΒΑΜΕ, [Π|0 Βρο}]} πρὶ ΟΠΪΥ οὗ ἃ ΨΟΓΥ ΤῈ ὙΟΤὰΒ Ὀοΐησ τηοάογεϊεοῦ, 89 
ΟἴμοΓ ἴον οί ΠΟΥ, ΘΠΟΓΘΆ586 8Πηα δπογθαϑοα [ῸὉΓ ἱπογθα86 84 Ἰηοτοδϑοὰ ; δπὰ 1 ἴδ ““ Ἐοσ ταῦ 
δηά Νοῖίο8," ΡΒΪΏΘἢΔ8 ἕοσ ῬὨΐηθ45. 

ΤΏ (ΟἸ]ορ; ἀγα πὸ οὐἷν δα ἴοπ αὶ πιδίογί αὶ ναγί αι οη 8 Ὀδίτγθοθη (6 ἔνῸ ρῃ ]ςδείοηα πὰς", 
ΐ δ΄ασ ἃ οδσϑίι) οοἰ δίίοη, [89 δα ΠΟΥ ἢ 88 Ὀδόη 4016 ἴο ἀοίοςξ, 

θα. Τιῖν εκ ΒΟΟΚ ΟΣ ΨΦΑΒΉΞΗ, 175]. 9 ὁ. Βοοκ ΟΥ' ὅάβηκε, 1829 
ΟἿ. ἱ. 17. (δίῃ οοποεϊσεαὰ απὰ ὑαγε ἘΠΟΟΝ σὨ. ἱ. 17. Οαΐη δεφαέ πος, 

20. ει! εοὐποείσεα απα δαγτε ἘΠοΒ 20 ὅϑοῖδι δεσαὲ ΕποΒ. 
ἰἱ, Ἐν ΕΠ ΡΝ  Ἄρενς ἘΟΒΟΙΩ στο γα τε ὧν, 1, 1,διηθοὶ δοραὶ ΝοΟΔΒ. 

γ. 9. γο ν. 9. γου. 
χΧΧΙϊ, 8. ἀΟΟΤΗ ΧΧΙΪ. 8. ἀοοδτ. 

; 18. ΟΣ 18. οΥ. 
ΧΧΧΥ. 28. Ποῦοσα χχχυ. 18. Ὠοδοταΐ. 
χχχνὶ. 11. (δου οοτητηδη ἀεί χχχνυὶῖ. 11. (ποὺ οοτητηδηβεεί, 

ΤΠο νατ διοηΒ ἰη {πὸ οἀϊίοη οὗ 1829 ἃγὸ δυο ἢ 88 τη ὶρῆΐ ὕὉ6 πιδὰθ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ οασοίη] σοι ροαίίοσ, ασά | 
ςδπηοΐ (6 σοποοῖν 6) ἱπ ΔῺΥ ἄσρτοῦ δῆθεϊ (86 ἰἀοης ἐν οὗ [Π6 ἔνγο ΡῈ] δι οη8. 

6. Τὴ “ Τοϑιϊπιοπΐθβ δηὰ Νοῖοβ ᾽" δρροπάοα ἴο ὈΟΪΒ μα Ὀ] Δ ΪΟἢΒ ἀγα ἴοῦ {Π6 πιοξὲ ραγί ἔπ δσπασ, 
8η4 ὈΓΟΐδ85 ἴο ὈΘΔΓ ἴΠ6 ΠΑΠῚ65 οἱ ἕτατ, Ῥμίποδβ, Οὐ μπἰεὶ, ζαζοσ, ὅοζογ, Ζβάοςκ, δηὰ Τοῦὶαα. ' 
Οη ἴΠῸ πιϊσϑου]ουβ Ῥάββαρο οὗἩ ἴΠ6 18Γ8 6 1168 ονοῦ ἴπ6 θὰ ἔρα, (Π6 δάϊίογ οὐ ἐῃ 6 Β γίβῖοὶ ἡπι- | 
τοϑϑίοηῃ οὗ [9 ΒΟΟΚ οὗὨ 9488 γ [88 ᾿ηϑεγίδα ἃ ποῖθ, βίον ἰδ κθη ἴγοτῃ [)γ. Η 8165. Απδ)τεῖς αὐ 
ὨΓΟΠΟΪΟΑ͂Υ, νἱηάἀϊοδθηρσ, (παῦ πλΐῖγαοθ ἀραϊηδὶ [Π6 δβοορίϊςαὶ] οὈ͵θ [0 η8 οὗ ΜΙςμδοβ. Τῆς 

ποίο8 οὐ οἷ. ἱ, οἵ ΠΠ|ν θ᾽ 5 οἀὐϊζίοι ἰῃ 1761 ἃγ οὐαϊ θὰ ; 88 180 8.6 π 6 {ντὸ ςοηο]αάϊηρ ποῖες οα 
αἾ.. χυν] δὶ, δηὰ [86 τοὶ οὗὨ [086 ΟἹ ΟἾ!. χῖχ. δηὰ (Ὁ]]ουνίηρ ἴο {πὸ επὰ : ἰη τε ἢ 4“ σΠαρίογα. " 
δᾶγνδ ἴπΠ6 οαὐἰΐογ οὗ 1829, ““ποιϊῃΐπρ οσσυτβ Ὀπὶ ταὶ ΔΙ δοοοτὰβ τ ἢ ἴἢ6 δέδιοιπδηίς οἵ 
ΙΝ ΔΊοβοβ. ὑΓ ΞΗ ΠΟ ΠΙοΡ, Ρ. 9.) 1Ά, ἢ ἀτός, 106 ΤΟλάογ Ὑ0{Π ἐστ Ὀδοῖς ἰο ρ. 169, 170.. »ε 

- ΜῊ] δπά οπὶψ ΕἸΝῈ μαδβαρες τολϊοῖ ὍὈοὸ αἰἱγεοιϊψ ΟΟΝ ΤΕΑΙΟΤ " διε εἐαίειιεπές 077 Δίοεες," ὑε- 
δ᾽ 465 ἔθ. τότ πεῖς ἢ Θαυ Δ }]ν σοπίγαάίςς [ἢ 6 ΌὈΟΟΚ οὗ Φοβῆα. 
ΤὮο τοϑυϊέ, ἴΠμ6η, οὗ [ἢ6 ργοοθάϊηρ οχαπιληδίίοι 8, {πὶ [Π6 Ῥτοϊοπαοὰ Βοοκ οὗ δδβῆοσ 18 ἃ 

βτοινϑ δηὰ βῃ τηθίδα ΣἸΤΕΒΑΕΥ ΕΟΒΟΈΕΝΥ, ΜὨΪοΝ ΠΔΒ. πὸ οἷδῖπι ἩΠδΙΟΥΟΥ ἴο “ σγοάθηςο,᾽" δηά 
Ἀν] ἢ ἰδ ΟἸΤΟΣΙΥ ἀθϑεπΐθ οὐ δυιι]ιοιοῖν, Βατγτο]οοςὶ, ἰπ π8 Μὲδἐϊοίλοοςα αδδίὶπέρα (τοὶ. πὶ. μ. 
368.), πιδῃίἱοη8 8 ἰγθαῖϊβ ὁ ἴπ6 Ψον δι 1 ανγϑ, σοτηροβο Ὁν ΒΔΌΌΙ ΤΏδηι, δὰ οα]]οὰ δεράεγ 
Ἰὔαεδεν οὐ ἴῃ ΒΟΟΚ οὗ δδϑβδογ, τ μϊοἢ τνᾶ8 Ὀτὶπίοὰ δὲ Οσδοον, ἴῃ 1617. 
ΠΟΤ 8 4180 οχίδηξ ἃ τα Ὀ᾽ πἰςα] - ΗΘΌγαν, ΒΟΟΚ οὗ ΦΆΔΆΟΣ, ὑτπιοὰ αὐ οηΐοα ἱπ 1625, νὴ 

τοίθπᾶβ ἴο Ὀ6 8η ἐχρίϑηλίίοη οὗ {116 Εἰ βίογί 68 οοτηρτίδοὰ 1η {π6 Ῥεῃίαϊθυς ΒΒ δηὰ ΒοΟΟΚ οἵ Ζοβῆυδ. 
δυιο]οςοὶ ΓΕ (δδὶ τἱ σοῃίδίῃϑ βοιὴθ ουγίου8. Ὀσὲ ΤυΔῺΥ (ΔὈΏ]ΟυΒ 5ἰδίθπιθη(β; δηκὶ ραγεϊςυ διηῖν, 

(δμαρ τ 5 ὈοοκΚ δ ἀϊδεοονοσεὰ δὲ (86 {ἰπὴθ οἵ {πὸ ἀσείγυοιίοη οὗ [86 ἰθτρ!8 δὲ δογυδδιοῖι ἰπ ἃ 

Δ΄ Οἱ {{|6 Δηβοβισοῃίδιιῃ ἱπ (μΐ8 πογά, 566 186 τεϊηασὶς 4. [1]. ἰπ ραζο 748. ευρτὰ. 



“Αροοεγυρλαϊ Βοοδ 97 ἐδο Οἷα Τεδίκηιοηξ. 747 

εὐκίδιη οἷδε, ἴπ Ὑγμΐ ἢ δὴ οἱ τῆδῃ ΔΒ δα: ἀρ, ἴῃ Ἡ 056 ροβϑθβδίοῃ ἃ στοδὲ πιιηδοῦ οὗὨἩ Ἠθῦτουν 
Ὀσοοκα σγόγὸ ἔουμῃά, δηὰ διηοηρ {Π|6π2 [810 ὈοΟΪΚ οὗ ὅδβιοσ ; νι ]οἷλ νγ88 ἢγϑὶ οαττίοα ἰηίο ϑραίη, δπὰ 
τϑϑοστε δὶ βαυ:}]6, τ θθησα ΗΠΑΠ}Ὺ ἰΐ ττδϑ ἰακοη ἴ0 ΝΆρΪ]65, ἡ ΘΓΟ ΐ γγχα8 ἤτγϑι ρυ] 8ῃ6ὰ, (ΒΙ0- 
οῖμοςοα Βαθδθϊπίοδ, νοὶ]. 111. ρ, 986.) Α ἰγαηδδίίοη οὗ [8}8 ργοϊθπ θὰ Ὀοοΐὶκ οἵ ψδϑθογ 'πτδϑ ρυὺ- 

λλδθμθοα ᾿γ Μι. Μ. Μ. Νοιδῖι, ἃ 60 τοδίἀθηΐ δἱ Ν νν Υοσκ, ἱπεϊ 16, 

9᾽ Ἴ ἽΒΌ οὐ {6 ΒοΟΚ οὗὉὨ 488}8γ : σχοΐοστρα ἴο ἴῃ 9οβϑῆιδ ἀπά ϑοοοηᾷ Θασοῖ. 
ἘΑΙ ΙΓ] ἰγδηβἰαιοὰ ἤγοπι 6 οτγἱρίῃδὶ ἩθΌσγον ἰηΐο Εν] 58, Ναν Ὑοτῖ,, 1840. 
δνο. 

ἹΡτοροβδίβ 0 δὴ Ἐπ 18 ἰγαποϊδίίοη οὐ ἴμ6 ἘδΌὈἰηἰςΑ]- ΗΘΌτονν Ὀοοῖκς ΟΥ̓ δ ΑΒΠΘΥ στοῦ ἰϑϑυοᾶ 
ΣΏΔΩΥ ΥὙΘΔΓΒ 5ἰποθ (Ὀυΐ πὶ ποῦϊ δυσο689) Ὁ Μτ. ϑαπιιοὶ, ἃ 760, γοβίἀθηξ δὶ {ἰνογροοὶ ; δπὰ 88 
ἘΠῸ ὁ ονείδη- Ατηογίοδῃ δἀϊΐον ἐμὰ ρα} βῆθυ πλθη (008 1π ἢ18 ῥγοϑίμοθ (Ὁ. ἰ1}.}, 1πδὲ 6 δὰ 8ι6- 
ςϑοάοά ἐπ οὐἱαἰπίηρ [Π6 ψτοσὶκ “ δίζου βου γδὶ Ὑϑδγβ᾽ ποροι δίϊοη Ὑγὶ ἢ 186 ΟὟΤΠΟΓ δηὰ ἰγϑηβὶ ἴον 
ΟΥ̓ ἐδπο ποῦκ 1 Επρίαπα,᾽ {π|85 ἰτδηβίδιϊοα 18. πιοϑδὲ ὑσοῦϑυϊν [6 ργοάἀυοσίίοη οὗἨ Μγ. ϑαπιιοὶ. 10 
ἀβ. Ὀσῖ Ἰυδιῖοο ἴο δα [πΠδὶ 116 δοούγδου δηὰ δα θ} ἐν οὗἉ {118 γογϑίοη γοσο δἰ ϑδῖθα Ὁ ἔπο ᾿θασγηοὰ 
ΤΟΐθβϑουβ οὗ Ηοῦτον δὶ Νονν Ὑοσκ, [Π6 ον. τ. Τυσγηοῦ οὗὨ 16 ΤΗοοϊορίοαὶ ϑϑηλίπατυ οὗὨ {ἢ6 
Ῥ ποξεδίδηι Ἐρίδοοραὶ Ουσοὶ; Μγ. Βυδῖν, οὗὁἨ (6 Νονν ὕογίς ΟἿΕΥ Γηίνογαι υ ; ἀπὰ Μτ. Νογὰ- 
οΐτοοῦ (4 9690.) οὗ [Π6 {Ππ᾿ν Υ οὗἩ [86 ΟἸΕΥ οὗὁἩ Νὸνν Ὑουκ.1 

11. Οοάοχ Ῥβουδορίρταρμυβ γ᾽ οίοτῖβ Τβίδηχθηΐϊὶ, οοἸἸθοῖα8, οαδιϊραίαθ, Τοδιῖ- 
τα Ὠ ἴβαι6, (δ πβιγίβ, οἱ Απἰππδαἀνογβίοηϊθυ8, 1] υϑίγαῖα8. Αοοθάϊο Φοθερὶ νοιοσίβ 
ΑΒ ϊβειβηι βογιρίοσὶβ Ηγροιπηηοδβίίοοῃ : οαμ ψαγϑίοηα 86 ΠΟΙΪ8 ΟΒδμη18 ΑἸ οσγίὶ 
ἘΛΒεισι. Ηβδιθυτοὶ οὐ 1 1|ρ59, 1719--2Σῆ. 2. νοΐΪβ. ἴῃ 8 ἰοπιὶβ ὅνο. Εαϊεϊο 
Βοουπάβ, Ηδηθυγρὶ, 1741. 2 ἰομιΐ8 8νο. 

Βεβίἀ 68 8 ὈΟΟΪΚΒ σου ΠΠΟΕΪΥ ἰοττη θα ρος δῖ, τ ςοἢ πᾶν ὈθΟη ἀ βογυθα! ν᾽ τοοεϊθά ἔγοπι 
8) σδῆοῃ οὗἩ ϑβογίρίυγο, [ΠΥ ΔΙῸ ΠΕΙΊΘΤΟΙδ Βρυγουδ ὑγοαἀποιίοηδβ οχίδπε, [Π 6 ΘΓ οδὲ οὔ ὙΠ ἢ 
(1 ρῥτγοίθηἀεὰ Βοοῖκ οὗ Ἐποοἢ) οου]ά οὶ πᾶν ὕθθπ Ὑτιζίθη {1}} δμογιν Ὀοίογο (ἢ 6 σοΤη πη θπο6- 
τοϑηϊ. οὗ ἴΠ6 ΟἸγίϑάδη διὰ; Ὀυΐ ὈΥ ἔδυ 6 ρτγεδίθδς Ῥϑγὶ οὐἨ ὑπ δηλ γεγο ογζοὰ είνγθθη [ἢ 6 
ϑϑοουῃὰ δηᾶ ἔτ οοπίυτίο8. ΤΏΘ ἰπααβίγίουβ ὈΪ 0) οζίάρμοῦ, Φολη ΑἸυοτὶ Εδογίοϊυϑ, οοἰοοϊοὰ 
ἑταστηθηΐδ δηὰ ποίςς8 οὗ 4}1} (οζ ἤρμδνα 84}1) ἰπ686 Ῥτοάυςι!οη, τ ἰοι μ6 88 ἀϊβουδβϑοά ἴῃ (Π6 
ἔννο Βυπαγοά δηὰ (ὈΓΥ ΤοὨδρίοτα, οὗ νι δῖοι μἷ8 Οράες ἰσγαρῆμε γεἰετὶς Τεείαπιεπέϊ σου- 
πἰδῖβ. ΤΏΘ Ὀᾶσα ὁπυχαθσαιίοη οὐ 1656 ἔοΥχοσ 65. του α οχιθηα (818 αὐιὶς]θ [0 δ υπάυθ ἰδθηρίβ : 
Ὀυὲ ἴΠοτΘ τὸ ἴἤγοθ δροσοτγρθδὶ φγοἀποιοηϑ, Ὀδαγίηρ [6 Ὡδίλοα οὔ Εποοῖ, βαΐλῃ, δπὰ Εζγβ, 
ὙΓΒΙσ. ᾶνθ Ὀθ6η τεβοιθα ἔτοπὶ υἱόν ΟὈἸ ἡ νίοπ Ὀγ {πΠ6 ον. Ὠγ. ᾿δύγοηςθ (8 ὈϑΟαΌ ΘΒ ΠΕΥ ΑΥοϊ- 
Ὀΐδβδορ οἵ Ο4586]}), δὰ νψ ΐοῖι ἀγὸ οὗ δι βιοϊοης ἱπιροτίδποο ἴο οἸδ πὶ ἃ ἀϊδιϊηοὶ ποίίςθ. 

12. ΤῈ Βοοκ οὗ Ἑποςοῖῦ {π6 Ῥχγορδοῖ: δὴ Αροοσυρδὰὶ Ῥγοαιιοϊίοῃ βυρροβϑᾶ ἰὸ 
μάνα Ὀθθὴ ἰοβὺ [ῸΓ δρ68: Ὀυῦ ἀϊβοονογοὰ δἱ ἴπ6 οἷοβα οἵ 88 αϑύ σθαι ἴῃ ΑὈγπ- 
β᾽ δ, ΠΟΥ ἄγε ἰγαηβιαἰβα ἴγοιη δὴ ΖιΒίορς ΜΆ. ἴῃ 86 Βοα]είδῃ 1 γασγ. ΠΥ 
Εἰομαγὰ Τάσβενοςε, [9.1,..Ὁ., Αὐ δ ίβηορ οὗὨἨὨ Οδβιιοὶ. Οχίογά, 182]. ϑαςἼοοῃὰ οαϊ- 
ἰἴοη, εοττθοϊβα δῃὰ ρηάγχοί, 1888. Τμιγὰ οὐϊίίοη, 1888. ϑνο. 
ΤΏ δροογυρθδὶ Βοοκ οὔ Ἐποςῖ, ἴῃ ἴΠο Ἰαδὲ δπὰ ρῥγοσθάϊπες σθηίτΥ, ργοτϑαὰ 6 Ῥγοϊς δυῦ]οοῖ 

ἔον οὐ εἶσι] δροσυ]αίΐοι δηὰ {Ππφο]ορίςαὶ] ἀἰδϑοπδβαίοῃ. ἴππὸ εἰσευμηδίδηοθ οὗ [15 πδνυίης Ὀθοη υοιρὰ 
ὌΥ δὴ ἱπδρίγοὰ τυὶῖογ οὗ πΠ9 Νὸν Τοβδίδιηθης 3, δυρτηοηϊοδα 1Π6 ἀοδρδίγ οὗ γθοου θυ ηρ ἃ διρροβοᾶ 
ἐγοδδῦγο ἢ ϊο ἢ Ππαὰ θθ6η ἰοηρ ἰοϑί. [1 τδϑ πονῇ ἘΠ11] (86 οἱρ ἢ ΘΘΏΓΌΓΥ ΟΥ̓ [86 ΟΜ γβ(ΐδα 
δοτα, ΔΙΌΣ ΓΙ ἢ 1Ὁ β60 18 0 Βα 6 ΒΌΠΚ ἱπίο Ἄσοιαρ]οίο Οὐ ἑν ο. Α οοπδίογϑῦ]ο Γγαρπιοηΐ οὗ ἰδ, 
ἈοοΥοΥ, ῬγὯ8 ἀἰδεονογοὰ Ὁ {1108 Οἰσδαν βου] σοῦ, ἰῃ (ἢ 6 ΟΠ τοΠορταρὶδ οὗ σοοτχίυϑ ϑγπςθ} 8; 
Ὁ ποτ Ὑἢ οὶ δα ποῖ ἰΒ6η Ὀδοπ ῥγϊηϊοὰ. Ηὸ οχίγαοϊοα {πὸ πγΠ0]6 οὗὨ (18 ἐγαρτηθηῖ, νυ ΒΙς ἢ ἢ6 
ῬΙἰδμοά ἱῃ ἷ8 ποίθ8 ἴο {π6 ΟὨγοηίοϊο οὔ Επμβοθῖυβ.5 85.111, ΒΟΎΤΕΥΘΓ, 88 ἰζ ἀϊά ποῖ σοῃίαΐῃ [80 

ηυοϊοὰ Ὀγ δι. δυάς, ἀου 5 οτο δ οτγίδἰ μοᾶ, τυ πϑίμ ον ἐΠ 6 ΘρΟΒ[1]6 ΓΟΔΙΪΥ τοίογγεα ἰὸ (ῃ8 
88|6 ὑγοαυςοίΐου 85 τδϑ οἰϊδὰ ὈΥ ϑ γηςο 8, ΟΥ ἀοτγίνοα πἰ8 ἱπέοτιδι οἢ τοβρϑοϊϊη {16 ργορί θοῦ 
οἵ πος ἔγομι δοπηθ ΟἴΠ6Ρ Βοῖιισοθ, ὅϑίησθ (6 ἀΙΒΟΟ ΤΥ οὗ ϑοδ! σοῦ τσοὶ 45 Ὀθυπ στ θη, ὑὰΐ 
ΜΟΥ ἰἐπι16 ἰἶ ΔῺΥ δά! οη δ] ἱπίοτγιπηδίίοη δ 45 Ὀδ6θη Οὐ διηθὰ οἡ 1818 βυ )]οεί. Τὰ {]]εϑὴ δεσοιπὶ 
οἵ 186 ορίπίομβ δηἰογίπ ποὰ Ὁν 16 ΕὨΓΠΟΓΒ, ἃπὰ {π0 αυοίδιϊομδ ΨΏΙΟΒ [ΠΟΥ͂ τηδὰ6 ἤγοπὶ {ΠῚ5 
ςοἰο ταί ροςσυρὶαὶ ργοἀαςοίίοῃ, δεΐοτε ᾿ἴ 88 Ἰοϑῖ, 848 Ὑ76}} 48 σχσῃδιέ. [88 δέος Ὀθθῃ “οι θοϊυγοά 
τοδροοης ἰδ ΌΥ πιούογι ΟΥ̓ Οἶσβ, ἄγ ἴ0 Ὀ6 Τουπὰ ἱῃ ἴμΠ6 Οὐάοχ Ῥϑβουάερί ταρῃιβ οἵ ΕδΌγΙοἰυ5Φ 
ΔΌΟνΘ πιρημοηθά, ΠΟ [85 αἷδὸ ρῥγϊηϊοὰ δὶ ἰοησία {Π6 τρεῖς ἔγαστοθῖὶ οὗ ἰζ ργοβογνοά ὈΥ 
ῬΥποο 9. Βαϊ ᾿πουρὰ [6 ατοοῖκ σορν οἵ (μὲ8 ὈοΟΚ (ἐι86 1 ρογαρα ὨοΙ ἰπρ πιοῖα {Π811 ἃ ΤΏΟΓΘ 
ἘΔ Πδ]διἰοῃ ἕγοτι δόμα Ἠθῦτγον, οσ Ομ άθθ οὐ Κ᾽ 4}}) βθθηϑ ἰἴ0 μανὸ ὑὕὑδθ ἰγγθι ΘΝ ΔὈΪῪ Ἰοεῖ; ψοΐ 
8 ἰάρδ ργονδὶ δὰ, 80 ϑασὶ Υ 8ἃ8 (μ6 Θομῃπ)ϑηςσεπιϑηΐ οὔ ἴῃ 8 βανϑῃι οι σοηΐυγΥ, ἰΠδὲὶ ἀἢ Αἰ ομὶς 
ψουβίοη οἵ 1 8.}}} ὀχ ϑίθά ἰῃ Αὐγβϑὶ πα. ΕἾΠΑ] ν, ΓΟΒΘΆΓΟ 65 ὙΓΟΓΘ π]δι6 [Ὁ ἰἴ ὈΥ {116 ἀἰδιϊρ α]864 
ΖΕΛΒΙορὶο δοβοῖαν ᾿ψμάοὶ ἢ ; δηὰ ΟΥ̓ΟΤΥ ἰάοα ἰἢδὶ 186 Ὀοοῖς νγ88 οχίαπὶ ἱπ δῷ ΖΦ ΤἸορὶς νογβίοῃ 
Ὑ83 ΔΙ[ΟροΊ ΠΟΥ δυδηἀοποά ἔτοπι ἐπ αξ ᾿ πλ6 ἀπ} ἑονγαγὰ8 [86 οἶοβθ οὗἨἁ 1π6 ἰαδὶ σθπίογν, νη θη ΟἿΣ 
Θη οΓρϑιηςς σου ἾΓγ 8, Μτ. ἤγυςο, ποῖ ΟὨΪΥ ργονοὰ 118 οχίβίθησθ, θὰὶ ὑτουμίν νν 10} πΐπὶ ἤ οπὶ 

[1 ΤΙΣ βέγδηρο υ86 ὙΠ οι 48 ὈΘ6Π πηϑάο οὗἉ Ἰαΐο οὗ [8:6 παπιδ οὗ ὑαελεν 88 11:6 {1116 οἵ ἃ ὈοΟΙ 
15 ψ6 }1} Κπον ἢ. ΤῊ ρυδ]οδεῖοι 1056} στρα ἶγεδ πὸ ϑρεοίαὶ ποίϊοα μαγθ. [πὸ Ἵβαγαοίοῦ ἰζ τη κϑ 
ΒΕΙΟΥ τηοϑὲ ΔΡΟΟΓΥ 4] Ὀοοκα δηὰ δβἰ πιΐϊασ ΓὈγ οσί68.7 

3 ΜΔυάο, νογ. 14, 16. 
5 Ῥρ. 404, 406. οἀϊί. Απιεί. 1668, 

. 4 Υ͵0]. ἱ. Ρρ. 160---224. [πῃ ρρ. 222, 3., ἙαὈτίοἰυδ πιϑμ ἰοῦ ὑπγϑ ιν ἀἰδεγοηΐ δαι ΠΟΓΒ ΜΠ10 ᾶνθ 
ΓΔΟΤΘ ΟΥ 1685 ΔΙ] υἀοὰ ἴο {8ὲ8 ΟΧ ἢ 



148 ἀμοογηρίιαϊ βοοῖς απα Ῥρεϊείηισε. 

Αὐγεδίηϊα ἐΐλγεε τπιδηπβοσὶρὺ σορ 68 οὗ ἱΐ, ὁπ6 οὗἉ ΤἜΣΟΝ Π6 ργοβοη θά ἴο {86 ΤΟΤΑΙ ήῦνατν δἱ Ῥαδγίι, 
ΠΟΙ͂ΟΣ ἴο ἴΠ6 Βοάϊ!οίδη [ἰῦταγν δὲ Οχίογά, δηὰ [Π6 {μιγὰ 6 Τοβογυοα [0Γ δἰ 8617.2 Ετοπι ἴδς 
Βοάϊοίδῃ ΜΆ. Ατομῦρ. δῦγοηςθ τηδάθ 818 τα πδδίίοη, ἴο νι ο ἢ ἢθ ῥτοῆχοα δη οἰδυογδεβ ῥσο- 
ἸπαΠΑΥΥ αἰ 8βογιδ ο οἢ ἴΠ6 Ὠἰδίοτυ, ὅκο. οὗἉ {π|8 Δροογυρμδὶ ργοἀποϊίου, ἴο ἩΔΙΟΝ νγὸ ἃγθ ρεΐῃςο- 
Δ}γ ἱηδοῦθιοα [ῸΓ ἴ86 ργοβϑοηὶ οὔ] πὸ οἵἉ 118 ἢ ἰϑίοτυ δα οοηΐοπί8. Τ8ο δα 7)θεῖ οἵ [ῃς ὙΡδΔ) 

μοοῖ οὗ ΕΠΟΟΝ ἰβ, ἃ βουῖθϑ οὐ υἱ᾽ϑίοῃϑ σγοβροοϊίἑῃρ (Π6 Γ4116 δῇροὶβ, ἐΠ6 γ ροβίογίιν, (Ὡ6 φίδηϊ 
ὙΒΙ σ᾿ οσσαϑίομϑα ἴμ6 ἀοίαρο, [86 πινϑίογιθϑ οὗἨ θάνῃ, 6 ὨΪαςο οὗ ἴδ ἤηΔ] Ἰυάρτηοηὶ οὗὨ τῆθῃ 
δηὰ δηροΐϑ, δὰ ναγίουϑ ραγίβ οὔ ἴ86 ὈΠΙΥΘγβ δ60η ὉΥ Εποοῦ, Τμδ ἰδησύδρο ἰ5 ἴμ6 Ῥευγεει 
ΖΕ ἰορὶς, δπὰ 15 δέν] ἰδ ουϊὰθηο Υ οορὶεἀ δῖε παῖ οὔ (Π6 Ὀοοὶς οὗἨ Ὠαπίοὶ, 1π δὴ δρροπάϊσ, 
ι. [λγοηοθ [88 ῥτπίθὰ ἃ ἴ,διΐη νϑγϑίοη οὗ τδην σΠδρίογβ οχοουϊοὰ Ὁγ 186 ἰεδσπιοὰ Βαγοῦ 
ΒΥ] νοβῖγο ἀ6 ΣΟΥ γοῖὴ ἰδ ῬαΓίϑ τηδημδοσὶρί. 
ΑἸΙπουρἢ ποΐζπον 116 Φον δ ποῦ [6 ΟὨ ΓΙ 518 σΠΌΤΟΒ ΟΥΟΙ δάτηἱἰοἃ (6 Βοοκ οἵ ἘΠοςΟῖ ᾿πῖο 

(πὸ σἌποῃ, ᾿ὸὲ 88 στοραγὰοά ΌΥ ἃ ᾿ἰεδγποὰ ὑιι, ἴῃ ϑοπ!6 γεϑροοίβ, ΤΑ ποία] τυτίτογ, οὗ 86 δοοοὺά 
ςοηίυτΥ, Του 83, ὈΟΪὮ 85 δῃ ᾿ηϑρίγο οοτη ροϑιἰοη, δπὰ 88 ἴῃ 6 ροηπῖηθ ργοἀυοσίίου οὗ Ὠἰἷπὶ 
ὙΓΠΟ96 ὩΔΠ16 1ΐ θ6ΑΓ8; Ὀὰΐ κὶδ ορἱπίοη ἰ8 σοί Γδάϊοίοα ὈΥ (6 ππϊίοτπι ἡυάρσηιεπὶ οὗὨ ἰδ6 Ψονεϑὰ 
δῃά οὗ (6 ΟὨγίϑίίδῃ σμυσοῖ (86 ΑὈΥβαίηΐδη σπυγο ΒΒ δ᾽οπο ὀχοθρίθα), ἀπλοπο 086 σαποηΐοδὶ 
ὈΟΟΪΒ ᾿ἰὰ 88 ὩΟνΟΓ οηυμηογαίοα, Ὦγ. [δυγοηοα ἢ85 Ῥχονϑάᾶ, Ὀγ ἰπίογπαὶι ουϊάθησο, ἰδὲ τη6 ρῥζὸο- 
ἀαυς(ίοη ἰἱπ ᾳυθδβίϊοη νυ88 16 οοτηροκί(ἰοη ΟΥ̓ δοΠ10 ἘΠΚΠΟΏ «060,7, ἀΠΔΟΥ ἴπ6 Ὀοττονγοὰ πδπιο οὗ 
Εποοῖ ; ἰδὲ ᾿ΐ πιαϑὲὶ πᾶν οτγὶ ἰδ }}ν ὈΘοη οχίδηϊ ἴῃ ΗθΌτγον, ἰοῦ ἢ δύο ΟΥ̓ΡΊΠΔ) 18 ΠΟῪ ἰοδῖ; 
δηὰ ᾽6 48 ΓΙ ΠΟΥ ἀγρυθὰ (πὲ ΐ νγῶβ τυγἰἴθη Ὀδίοτο ἴΠ6 γβα οὗ (Ἠ γι δηϊγ, ὈὉγ ἃ δον, νεΐο 
ἀϊὰ ποῖ τοϑὶὰθ ἰῃ Ῥαδ]θβδίίηθ, δῃὰ τοδί Ῥγο ΔὈΪΥ ἴῃ (16 ΘΑΥ ΟΡ ρατί οὐ Ἡδϑτγοι δ γοΐζη, δυουΐ ᾿μἱγὶ 
ΣΘᾶσΒ δοίογθ ἴδιο Ὀΐτιι οἵ ΟὨγῖϑὲ. Βαϊ {Π6 ἰϑθαγμθὰ ῥγοϊδίθ᾽ Β δυζυπθηΐϊβ αν Ὀδοη ςοηϊτονοσιοὰ 
δὶ στοδῖ Ἰθησίι ἰῃ δ οὔ ἐζαυθ ἰπ [86 ΟἸγίβιίδη Οὐβοῦνογ (νοΐ, χχίχ. ρρ. 411---426.; 496---603.), 
[86 δυῖδον οὗ πιο Π88 δηάδανουγοιὶ ἰὸ βου, ἔγοιλ ἱηίογπ αὶ ονίάθησα, ἰπδὶ Ε}ι8 ΔροστΥρμδῖ 
ὈΟΟΙΚ τῦδϑ ποΐ διὰ οουἹά ποῖ αν Ὀθθὴ υγγϊἐΐθη ΘδΓ 6 Γ ἔμ 8η {Π6 τα 416 οὗἁὨ ἴῃς βοοοπὰ οθηϊογΥ οἴ 
4.6 ΟΠ γϑίδῃ ΖΕ γα. Τῇ δα ϊτίοηβ ἰη ἴ6 Ββοοοπὰ ἱπηργοϑϑίοη οοηβίϑί, 1. οὗὐἁἨ ἀτοοκ Ἐχιίγαςῖε 
(δεοοτηρδηΐοά Ὑ (ἢ ἃ 1.διίη Ὑογβϑί ὁ) ἔγοτα ἴπ6 Βοοῖς οὗ Εποςβ ρίνθη Ὁν υηοοὶ 8 ἴα ἷ8 ΟἾγσο- 
πορταρ δ, δὰ 2. οὗὨἨ δ ΒΥπορδὶϑ οἵ ἴπο σομίθηϊδ οὗ ἴδ ψοῦκ. Α ἀεγπιδη ἰγαπϑίαἰίοη οἵ [86 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ Εποςβ ;γϑ ρυῦ Π18μοὰ δὲ ὅθη8 Ὁγ τ. Α. α. Ηοβηδηη, 1838--38, ἰὴ 2 τοῖβ. ϑνο. ἴπ 
4116 σουΓγδθ οὗἁ Ὠἷ8 ποσῖ, εἶο ἘΓΔΠΒΙ δου ΟΡ ΓΘΒΒ68 ἷδ ΟὈΪ χα 05 ἴο {80 Ῥγονίουϑ ἰδθοια οὗ Ασς - 
Ὀΐδδορ 1μΔυγθηςθ. 

18. ἘΠΟΟΣ Βοβυϊξας8; ΟΥ, δὴ Αἰὐοταρῦ ἴο βαρασγαία ἔγοτῃ ἴ86 ΒΟ οὗ Εποοῖὶ ἐδ 
ΒοΟκΚ αυοϊοὰ ὉΥ 5. δυάο. ΒΥ 86 Ἦοηῃ. δηὰ ἴον. Ε. Μυββαυ. θυ] δηὰ 
Ιοπάοῃ, 1886. ὅνο. 
ΤΏ οδὴ]θοΐ οΥ̓͂ (πῖ8 νοτῖκ 18. (0 Ῥγονο, γβί, “ (πδὺ ἔπ ογο ἰδ ἰπίοστδὶ ον ἄθιοο οὐ ἃ τῆοτο δπειοπξ 

Ὅοοῖ ἴῃ οοπιθἱπδίίοη τὶ τῆ6 Δροογν ρα] ΒοΟΟΙΒ οὗ ἔπος. Γ6 πῆογὰ δηοίοπὶ ὑὈοΟΚ, ἴπ [μἴς 
Με. Μυτταγ ὑμίηκΚβ, νγὰ8 τι ἴθη ἱμ Ηοῦγονν, 88 ἢθ δηάθανοιτβ (0 580}: δῃά Πα δῆδυνδγιίϑ 
ἙοοἸ]οοῖϑ [86 ἱπίογηδὶ ονίάθποο ἰο ἴπο ροϊπὶ οὗὨ {πΠ0 οχἰβίθῃοθ οὗ δὴ δηοίθπὶ Ὀοοκ. Οὗ 6 ὕοοΚ 8 
ὙΠ ἢ 8.6 σομηθηοὰ ψ] ἢ ἰΐ, Μν. ΜΙΌΥΓΑΥ ἀργοοβ 10} ΑὐοΒὈΐβλορ ἔφδαγοηοο ἰπῃ δίισ αϊπρῷ οὯ6 
(ἰδδῖ ὙὩϊοἢ σοηξαὶηβ ἴδ6 Δεν δὰ Ηἰβίοσυ. ) ἴο 8ὴ οδυν ροστϊοὰ οἱ 1π6 τοίρῃ οὗ Ηοτοὰ : δῃὰ μ6 
ΠῚηΚ8 πὲ ἩΠΙΟΝ τοϊαΐεβ [0 ΔΒΙΓΟΠΟΠῚΥ ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ ἴο 6 1Π8 ΤΏΟΓΘ δηοίοηί. ΤῈ6 ναποῖϊοδ οὗ 
Βίν]6 1 νδγοῦβ ρᾶγῖβϑ οὗ [89 το σοτημοβὶ ἴοη ὑξίγαν ἀϊεσγθηΐ ἰσηρι68; δηὰ ἴα ΟὈδοΌΣΙΕΣ οὗ 
ΒΟΠ16 Οὗ {86 78 0]65 ἴῃ 116 ἰδύογί 8] ὁπ βίιουν {(πδῖ ἰζ σδπηοῦ ὕ6 δε] θοῦ (Πδη {6 ἀδῖθ δδαϊ κζηϑά, 
1 (μαὲ τμίο Βα οοησεῖνοϑ ἰο ὕ6 {ἢ ἀποῖϊθα!ξδ ὈοΟΐ, ἴΠ6ΓΘ ἰδ πο ἴγϑςα οὗ γδ ποδὶ Ἰηἰογργεϊδίου, 
ΒΌΟΪΝ 88 τηϊρϊ Ὀθ0 οχρμοοίοα, αἱ 4]1 ουθηΐβ, δῖοι 1:06 βοοοῃὰ Ἷθηΐυσν ; ἴμ6 οοἰποίάοποε οὗ 18 
Ῥδᾶ68 ΖΓ (Π086 οὗ δογίρίυγα ἰ8 ΣΟΙ ΔΓ ΚΑΌΪΥ ἙΠαγαςίογϑοὰ ὈΥ̓ 8 δὶ οὗ ργονΐουβ πον ]θᾶμο οὗ 
Π089 Ῥδ584 965 νν ἃἰο πδν6 δ᾽ ΠῈ Αγ τπϑδηΐηρ. ὙΠῸ ν᾽ 016 νοσ ἀἰδρίδυ 8 τηῦοὶι ἸΘΔΓΏΪΠκς, 
δῃά ἀρ επὶ ἰηααὶγυ.᾽" (Βι8 Μαραζίηθ, Φἱγν, 1886, Ρ᾿. 57.) 

14. Αϑοοιβῖο 1βαΐβ  δἵΐϑ, Οριυβοῦ αὶ Ῥβου ἀρ σταρθυτῃ, τυ} 118 ΔΌΒίΏς βου ας, 
αὐ νἱάοίυγ, ἀδρογάϊ πὶ, παησ δαΐθι δριὰ ΖΕ ΠΙορα8 σοτηροτγίαπι, οὐ οὶ νογδίοῃ δ 
ΤΙ, αὐπα Απρ] οαπαααα ρυ οἱ }υγ]8 ἑδούαπαι, ἃ ἐΠσατὰο ΆΌΒΕΝΟΕ, .1..}}).. ΗΘ Ὀτγδίοεθ 
Τλησυῶ Ῥγοίδβδβοσαε οσίο. Οχοηὶ οἱ Ἰμοπαϊηὶ, 1819, ϑνο. 

ΤΙῖ8 νοϊππιθ οοη δ} ἃ ὑχοίϊοηἀοὰ Ὠἰδίοσυ οὗ [9 ῥγορῃοῖ 18βα 1 8} 8 δϑοθῃβίοῃ 
Ὠγπιδιηθηὶ δηὰ δἷχ Βοάνβῃβ ἰπίο (ἢ βουύβπίι; ἰοροίμον ὙΠ ϑοῖηθ Ὀϑθιάο- ὑτορμοοίθδ, δὰ δ 
τοϊδίίοη οὗ [86 ργορμοὶ πιασίγγάοῃ. ἘΝ ἃ νυ] ϑῊ [0 δβδοογίδὶπ ἴΠ 9 ἀδίο οὗ [}18 οοπιροβί οΏ, 89 
Ὧ0 δα δϑίδοίουυ Ὄχίθσηαϊὶ ονϊάθποο 14 δι γη βιὰ ὈῪ [Π6 ΘΑΥΥ ἩΓΙΘΙΘ το Βανο ἐπε ἀΘη 4}}} τηθη- 
εἰοποὰ 1, Πγ. Γύγης Θ ἢ88 ἰηϑι τε ἃ 8. πιϊηυΐο ἐν βε σαιίοη οὗἁὨ [86 ᾿πίογη 8] [ΘΒ ΕἸΣΊ ΟΩΥ, ἔαχη ἰϑθα 
ΌΥ 1πΠ6 ρῥτοδυοίίοῃ 86, ὙΠα σοϑυὶς οὗὨἨ [ἢ18 Θχδιπνηδίοπ, ὙΠ ἢ ἰ8 σοπάποιοα νεῖ δἰ ρα ]Σ 
δουίση 685 δπὰ ἐδ ἰοἰῖν, 18 ἐπὶ [Π6 αϑοοηβίοη οἵ ἰϑαϊδῃ τηυβὲ ἢν ὈΘΘΠ ςοπηροϑοᾶ ἰονγαγὰβ [86 
οἾοβ6 οὗἉ {Π6 γϑᾶγ 68 οὐ ἴῃ {πὸ Ὀορίπηπίης οὗ ἴμ6 γϑαγ 69. Ετσοιη ἴΠ6 οἰγουπιβίδηοο οὗἩἨ δὴ δῆσηγ- 
πιΟὰ5 ΔΆ ΠΟΥ μανίηρ πδεὰ ἴῃ {μ6 ΖΕ :Ὠϊορὶς (Π6 ὑπυιϑιιαὶ ατοοκ νον αἰτωμα ἴοΓ ἴΠ 6 γοοῦ οὗ ἃ ἢουδο, 
Ὑ116 ἰη ἴμ6 Ηδῦτγον ἀπά ἰῃ 4}} (π᾿ νογβίοηϑ ἴμ6 πογὰ βίρηῃΐῆοβ ἃ ηθῖ, (1πδὲ ἰδ, ἃ ἰυὐἱος υἱδορά 
ἴῃ {π6 δαὶ τοοῦ ἴο ᾿ἰσιιὶ [6 ἀρατίτηθης Ὀδη δίῃ. 860 2 Κίηρ ἱ. 2.) ---ἰμιο Ἰεαγποᾶ οἀὐϊίοῦ ὁοποϊ άο8 
ἀμδι {18 ργοάἀυοσίίοη πηϑὲ ἤᾶνο ὕδοη ψγι(οῃ ἰπ Ογεεά. 10 ἀρρϑδᾶγα, πογονοσ, ἐμδὺ [819 σοῖς 
Μογὰ 48 ἰῃ ι.δ0 ἱῃ Εχγρί ἱπ [Π|Ὲὸ βοοοηῃὰ ἽθῃζισΥ, 6 ΠΟ06 πη 8}1 Ὠχοῦ ὈΠΠΠν ἢν στερὶ ἱπίο 189 
Ἐπορὶς Ἰδηραάσα δυουΐ ἰδὲ ρμογίοά, Α 79 νυσιτἰπρ ἴῃ ατοοκ νου]ὰ Ὦδνὸ υξοὲ {πῶὶ πογὰ 

ΔΑ βδογί θυπιπΠΊΔΥΥ οὗὨ {Π6 σοηἰδηΐδ οὗ {86 ἈΡΟΟΕΥΡΙΑΙ Βοοῖκ οἵ πος ἰ8 σίνοη ἴῃ ἃ ποῖο [9 
νς]. 1ἰς ΡΡ. 424---426., οἵ (86 οοἴανο οἀϊίοη οὗἩ Μτ. Βιπιοο᾿Β Τγανθ]8, Ὀν 1π6 οαϊΐον, λ[τ. Μασταγ. 

3 Ἴ γι] ἰδ πὶ Ορογα, ρρ. 9ὅ. 160, 161. ΤΠ6 μαδβδϑαζοδβ το βίνθῃ δὶ ἰθχοῦι Ὁ Ὧγ. δάγεῶοδ. 
Ῥιο]. 1886, ρΡ. χν.--- ΣΎ. 
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᾿Ὑν ΠΙΟΒ ἢ ἴ8 οὐσὰ βοτὶρέστεθ δπὰ ἴπΠ6 ϑερίπλρίπε μδὰ ργονίουϑν δἀορίοα ἴῃ 2 Κίηρε ἱ. 2, Α ἰγδπϑ- 
λαῖον νυγουῦ]Ἱὰ να υϑοὲ [ἢ 6 ἔἦγβι ἴοσπὶ ἐμαῖ ϑυρροαί 861 Ετοπι [ἢ ργθναίθηςα οὗ 186 οτίεηξαὶ 
ὉΣΕΠΟΡΈΒΡΗΥ οὗ ρμαχίσαϊαν ογὰβ, 88 γγ8}} 88 ἴτοπη {Π6 ΗἩΘΌτγοΥ ϑεγρίατοβ Ὀοίηρ αυοίοα ἰηϑίοδά 
οΥὗἩὨ τ 6 ατροοεὶς νογβίοῃ, ἱπ 8 Ῥββϑβαβο ὙΓΠΟΓΟ {ΠΟΥ αἰ τ, ἰδ ΒΘΘ 8 ΠΌΣΟ ῬΤΟΌΔΌ]Θ ἐδαΐ Π|6 «“δοεπδίο 
«ααΐαι ττϑδ οτἱ χἰ Δ }} τυ τἴοη ἴῃ Ηδῦγον, (δ9 πδίϊνθ ἰοῆρσυθ οἵ ἐπ πυίϊοσ, (8609 Απεϊδαςοῦὶ 
Ἡζονίον, ἕο δα] 1819, νοὶ. ἸΥΪ. ΡΡ. 480, 4810) εὸ ( ἡλοοδίπ 

1δ. Ῥχῖὶπιὶ ΕΖτω 1,10τὶ, χαΐ δρυὰ Ὑ υἱραίαπι Δρρϑὶ]αΐαν αυδτγίιβ, Ὑ Ἔγβῖο ΖΕ Βἰορίοα, 
ἘΝ ΔΠΟ ὈΓΙπλὰπὶ ἴῃ τηθϊο ῥτγοϊδίδ, οἱ 1,.δίπ Αηρὶιοοαυθ γθάαὶία 8 Εἰοαγὰο ᾿ΑΌΒΕΝΟΕ, 
1,1,.. ἄς. ἂς. Οχοηϊς, 1820. ὃνο. 

ὙἼΠ6 δεῖ Ὀοοῖ οὗ Εζγα οἵ Ἐβάγαβ, 85 ἰξ ἰ8 ἰοττηθὰ ἴῃ πὸ ΖΕ Βίορὶος Ὑογβίου, ἔοστηβ ἰΠ 6 βεοοηάᾶ 
ὍΟΟΚ οὗὅὨ ἔϑαάγα ἴῃ [86 Αροογυρῆϑ ὑϑ0.4}}}7 ἀπποχοὰ ἴο (86 Ἰαγροῦ δα ἰοηϑ οὗ ἔμ6 ΕΠ ρ 19}} ΒΙΌ]6. 
ΑΑΥΘΒΌΙΒΠοΡρ [ϑγοηοθ ἣδ8 (ἢ6 ΠΒοπουὺν οὗ Ὀεΐπρ ὑμ6 ὅγδὶ οἀϊίοσ οὗ {π6 “ΖΕ Βορίς Ῥογθίου, ΤῊθ 
1,διΐη Υ δγδίοη, ἩΒΙο ἢ δοοομηρδη 168 ἰϊ, 18 ῬΔΓΌν οτ᾽ χίηαὶ, δὰ ἰπ ραγὲ ἴδ θη ἔγοπι ἔἶα 1,αἐἴη Ψὰ]- 
ξἑζαῖο, τ Ποτο (πἰ8 οου]ὰ ὑὕὉ6 διρίογθά. Τὸ ἴθ ΖΕ: ΒΙορὶο γογαίοη ἃγὸ βυδ)οϊποὰ ἃ οο]]αἰΐοη οὗ ἐξ 
γι 1Π6 [,διΐη Ὑυϊραῖο, απὰ 8 ποὺν ΕΠ 15} ἐτδηβ᾽διίοη. ΤὨΘ νοϊαπιθ ᾿ουτι παῖδα Ὑεὴ ἢ δὴ 618- 
Ὀογαῖο ετἰ εἰς 8] ἀϊδαυϊαί οη οα {86 δυῖμον οὗἉ ἐπὲ8 ὑοοῖκ, (ἢ εἶταθ νεβϑη ἢΘ Ῥτοῦ δ] Υ ᾿ἰνοὰ, ἐὴ9 
ἙΠΔΓΔΟΙΟΣ δηὰ νδ]ὺ0 οὗ [86 ΖΕ ἱορίο, Αγδθὶς, δηὰ 1,βἴΐη νοσβίουβ, απὰ (86 886 ἴο ὉὈ6 τηδάθ οὗ ἐδ 9 
ὉὈοοὶς ἴῃ ἃ ἐμοοϊορίςδ] ροϊηϊ οὗ νἱον,. 

16. Απ [παυΐγγ ἱπίο 86 Τγαΐϊ ἀπϑπὰ ἴ786 οὗ {86 ΒοΟΚ οὗἩ Ἑποοῖ, 58 ἰο ᾿ΐα Ῥσο- 
Ῥδθοῖοϑ, Ὑ᾽Ἰβίομβ, δηὰ ᾿Ασοουπηίβ οὗ ΕἈΙ]ΊΘὴ Απρο]8. ΒΥ Φοβπῃ ΟΥ̓ΒΒτον. Ιομάοηῃ, 
1822. 8ὃτνο. 

17. Ῥτορδβοίῳ γοίοσοθ βου δορί σταρὴ! ρδσιϊπι οχ ΑὈγβϑίηϊοο τοὶ ΗΘΌτγαϊοο ὅ6γ- 
ΤΩ ΟΡ 1,διπ6 γοσοὶ. Ἑαδθηΐα Α. Ες ασβόκβεε. διυϊίραγάϊε, 1840. 8νο. 

ΤῊΪ5 ρυθ]οδίίοῃ οοηδίηπ [6 Βοοὶς οὗ Εποοῖ, [6 Αδοθῃβίοη οἵ 1βδίδ, δηὰ {6 {πϊσὰ δηὰ 
του Κρ οἵ Εξγα, τ πῖς ἢ δ.’Ὸ σϑ- ὑσί ηϊϑὰ ἴγοπι [86 ἔνγο ᾿αϑὲ ἀθβογὶ Ὀθὰ ρα] οδ ἰο8 οἵ τ. [,830.- 
ΣΘΠΟΘ; δ'80 ΟἹ οτὶ ἀἀὐδυ τ γτι 1, δἰΐῃ ἰγδηδαἰίοη οὗἨ ἃ σα Ὁ  ηἰοδὶ 1,10 δπὰ Ποδίῃ οὗ Μοβαϑβ, 189 
Ῥτοϊοπαἀοὰ ρῥγχοάἰοξοηδ οἵ [Π6 ΥΥ̓́ΟἾ8 8 ῬτοΡμΙ Μεγιπ, τὴ ἰδ 196 Ὁγ ΟΘΟΗ͂ΤΟΥ οἵὗἨὨἁ Μοπχηηουῦίῃ, ἃ 

ι ΓΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ [80 τπιοηὶ Ηδττηδηη ἴῃ 1806, δηὰ 1.8.0 ὈΓΟΡΏΘΟΥ Τοδροοηρ (89 οὗ Βοαιο, ψ  ΐοὰ 
᾿ὐλμς 180 Ὡδιηο οὗ ΜδίδοΥ, διομβοίδδορ οὗ ΓΕΣΡΡ αὶ δὰ εὐ : 

82. 
ΑΡΟΟΒΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ ΟΥΡ ΤῊΒ ΝΕῊῪ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Ἰ. Οονὲχ ΤΉΛΟΥΡ τς Νονὶ Ταεδβίδιωηθηϊ, οο]]θοῖ8, οαδιϊρσαίαδ, ἐδβεϊ πο ἰδαπ6, 
ΟΟΙΒΌΣΙΑ, οὐ ΔηΔαγνοσβιοηΐδυβ 1ΠΠυδίγαϊιβ, ἃ ΦοΒδηη6 ΑἸΡοσίο ΕἌΒΒΙοΙΟ. αγίϑβϑ  . 
.411. Ηαρυγρὶ, 1708, 2 νοἶβ. ϑνο. ; 1719, 2 νοἱβ. ϑνο. Ῥασθ 111. ἩἨμδιθυχρὶ, 
1748. ὅνο. 

- Α δαπήουϑ οοἸϊοοίίου οὗ ΔροοσΥΡΒ ΑΙ ρίθοοβ, σοι δ ποῖ ὙΟΤΥ οἴδῃ ἰο ὃθ ταδὲ ὙΣΓῈ οοταρ]οίο. 
Με. ἰώμω ταϑὰθ στοδῖ 0.86 ΟΥ̓ ἰζ, δηὰ, 1η ἴλοῖ, ἰγδηβίδιϑὰ 1[Π0 στοδῖοῦ ρασί οὗ ἰξ ἱπ (86 ΤΟ] ον 
ΟΣ 

1...}'ΟΑ Νὲν δπὰ ΕῸ]1] Μοιδμοὰ οὗὨ βου ]ῖησ ἴ[Π6 Οδποηΐοαὶ ΑὉΙ ΟΣ Υ οὗἩὨ [80 Νεν 
Τορίδιηθηῖ. ΒΥ ἰδ6 ον. “ϑγθπλ δ ΦονἘ8. Οχίογα, 1798. 8 νοἱβ. ϑνο. 
ΤΏ ἢγει οὐϊιίοη οἵ {πὶ8 ΘΙδυογδιθ ποῖῖς δρροαγοὰ ἴῃ 1726, ἔνγο γϑᾶσβ δίδου 1Π6 ἀδδέϊ οὗ 18 

Ἰοασηϑὰ δυῖποσ (86 ἀἰδδοπείηρ ταϊπἰδίοσ), πο ἀἰοὰ δὲ ἴΠ0 ΘΑΣΪΥ ἃρὸ οὗ 81. Ηδ πδὰ ΓΘΝ]ΟΟΔΙΥ͂ 
ὉὉ] 856 “Α ΥἹπάϊοδιίοη οὗ ἐμ ἔοττηθγ ρδτὶ οὗ 8ι. Μδιμονβ ἀοδρεὶ, ἔγοπὶ Μτ. ΝΥ Ηἰδίοῃ 8 
πδγρο οἵ Ὀἱ δος δίίοη8 ;᾽ ἰῃ ἩΔΙΟΔ Π6 δος ο85}}} ν ργονθὰ [μδὺ ΟἿΓ ρσχοϑοηὶ ασθοῖ οορίθ8 οἵ {παὶ 

«Οοαροὶ δὰ ἴῃ {Π8 88Π|6 ὁσάοσ ἰὼ Ὑδίςἢ ΠΟΥ ΤΟΓΘ ΟΥ̓ ΧΙ ΏΔΙΥ τσ ἴθ ΌΥ 186 ουὐδηροὶἑϑί. “ [πῃ 
ἀγασσίηρ ἢρ [656 ὙΟΥΚΒ δ6 ἴοοῖ οδγΘ ἴο σοπϑυ]ῦ πὰ ΘΧΑΙΩΪ 6 [ἢ 6 ΟΥΙ ἾΠ 415, ἰπϑἰοδὰ οὗὨ δβαιβίγίηρ 
δἰ πι56} ἢ πὸ αποίδιίοιϑ οὗ οἴμοῦ Ἰεατπθὰ πίθη. ΤΆΘΥ σϑιηδίῃ 86 ἸΏ ΟΠ απ] θἢ (8 οὗὨ μἷδ ᾿Ιϑασηΐῃρ, 
ἐπζοπιγ, δηᾶ ἰηἀοίας 409 ἰηἀυδίΣΥ, δηἃ τγουἹὰ Βαανα ἀοηθ ογϑάϊ ἴο [86 δϑοίυἱέγ δηὰ δ 
οἵ ἃ ἢ ΠΟΓΑΓΥ͂ τρδη οὗ εἰχίυ. ΤΏΘΥ ἡ γο ὈΘΟΟΠῚΘ ΥΘΓΥ͂ ΒΟΆΤΟΟ, πὰ ὈΟΤΘ 8 Εἰχἢ Ὀτῖςθ, τ θῃ, με 
[8 ἰυογα! ἔν δηὰ ζϑαὶ τὶς τοῆοοῖϊβ ΒΟΠΟΌΓ οὐ ἴποπι, [89 οοηάποίογβ οὗ [868 ΟἸδγοη θη Ῥ͵αδ8 
τορυῦδμοά (ποτ δὲ Οχίογά, δΔῖγ. ϑοῃββ, οὔϑεγνεβ Ὦγ. ΜαιιοΥ, μ88 Ὀγοιρὰξ ἰοχοίδογ, τὲ ἢ πῇ- 
σοπηπιοη αἰ]ΐσοποο, [6 οχίογηδὶ ον  ἀθῶςθ ἴοσ {86 δ 16 η1ἰοἱ Υ δηὰ απυίΐῃοηθδο οὗ (Π6 οδποηίςδὶ 
Ὀοοϊδ; δῃὰ ἢ 48, νεῖτὰ θαι] ΔΌΪ ΠΥ δηὰ ἔδί στ 688, ϑιαῖθα ἢΐ5 ΓΘΆΔΟῺΒ [ὉΓ ἀϑοάϊηρ δῴαίϊπδὶ ἐμ 6 
δυϊΠοΥ ΕΥ̓ οὗ [86 Δροοῦμδὶ." (Ὁ ΟΓδ᾽ 5 ΒίΙοργαρῃῖοδὶ ΠΟΘ ΟΠΑΓΥ, το]. χὶχ. ὑ. 9ὅ.) 

2. Αυοίαγίαπι Οοὐϊοὶα Αροοτγρᾶὶ Ν. Τ΄ ΕΔ οἰδηὶ, οομυϊπθηβ ρἰαγα ᾿ποὰϊία, 4118 
δὰ βάοιῃ οοάἁ. ΜΒ. επιθηἀδίίυ8 Ἔχργοβϑαᾶ. Οοηροβδὶς, ἀϊδροθαϊῖ, εὐϊάϊϊ, Απάγθαϑ 
Βιποη. Ἑδβοϊουϊυβ ργαυβδ. Ηδνηΐθ, 1804. 8νο. 

8. Αςἴα 8. Τβοπμθ Αροβίοί!. ἔχ. Οοὰ. Ῥασγῖβ. ργίπυτα οἀϊάϊ!, εὐ δα ποι οηϊθυ8 
᾿]υδίσαν!ῖ Φομδηποβ Οδσγοίυϑ ΤῊΙσΟο. [1ω᾿ρ81.6, 1828, ὅνο. 

4, Αοἷδ Αροβίοϊοσυμπι Ῥεὶσὶ οὐ δυ]}, ατγεοὲ οχ Οοάὰά. ῬΑσ δ ΘΒ: 0118, οὐ 1,αἰϊπὸ 6χ 
Οοϑά. ΟΡ ΡΒΕΡΟΥΙΒΟΙΣ Νίπο ρῥγἰπιὰπ οἀϊῖδ, οὔ δηποίδιοηΐ θυ ᾿Ἰυδίταία, ἃ Φοδηη6 
Οδγοῖο ΤῊισο. Ῥασίϊουϊο 1, 11. δὶς ϑαχοππι, 1838. ϑὅγο. 



7180 “«Μροογυρλαὶ Βοοΐϑβ 0} ἐλ ειο δέαγιομ. 

ὅ. Οοὗοχ Αροούγρδυθ Νονῖ Τοδίδσαθηνὶ 6 1 γῖβ οὐϊεῖ8 δὲ πηληυδβουῖρεϊδ, πα χίρρο 
(δἰ Ποδηΐβ, ογιπδη!οῖδ, οἱ [{8]1ς]8, οο]] οἴ, Γοοα δὶ ἴτι8, ποίίβαυθ οὐ Ῥγοϊροτηοην 
1]υδιγαΐαϑ, οροτᾷ οἱ βυιαϊο Φοδηηΐ8 ὕδγοὶ! Ταϊσο. Τομυβ ]. 1, Ἰροίο, 1882. 8τνο. 

ΤῊΐθ ποτκ, ἰΥ δηϊδῃοά, τοῦ] μαΥο ἃ Ὑ ΘΓ οοταρ]οία οοΟ] θοϊίου οἵ [86 ΑΡοσσγρμαὶ Βοοκϑ οἵ ἴδε 
Νέον Τοδβίδπιεηῖ, ΤΒ6 ΨΟΥΥ ΠΟΡΙΟυΒ ρτοϊθροίηθπᾶ, ἩΔΠὶς ἢ ᾶγὸ ργοῦθχεά (0 186 ἀτεὶ γοΐυπιο, ἔτοδς 
οη ἴδ ςοἸἸοοξίοηβ, οαϊἰοη8, πὰ νογϑιοηβ οἵ [9 ἃ ἢ] (οϑρεῖβ. Τθδ686 δὲ δυοςοολοα Ὀγ 
6 Η: ΒΟΥ οἵ Φοθθρὴ 180 ἴογ, ἰῃ Ασδϑὶς δῃὰ [1,ἰϊη ; 119 ] οἵ [80 βανίουγ᾽ 8 ἴδον, 
4180 ἱῃ Ασαϊὶς διὰ 1, δίῃ ; (ῃ6 Ῥτοίθυ δηροϊοη οἵ Φδῆγθλ, δηὰ [80 Ο086ρ6] οὗ ΤὨοπιας {με [δγβοὶὶῖς, 
ἐπ ατϑοὶς δηὰ 1,δἰίη; [86 (ἀο806] οὗ [πὸ Ναιϊν ν οὗ Μαγυ, δηὰ 16 Ηἰδίοτυ οὗ ἴῃς Ναῦνν οἷ 
ΔΙΑΣΥ δηὰ οὗ {86 βενίουτ, ἰῃ 1, δἰΐη; 186 ἀο8ρεὶ οὗἨ Μαγοίοη, οςοἸ]οοὐδὰ Ὁγ γ. Αὐρχυδίυς Ηδδη, 
ἕτοπι δησίοηϊ ἀοουτηγοηίδ, ἰῃ ατεοῖ ; ἔπο ἀοβρεὶ οὗ Νίοοάσπιυϑ, ἰῃ τοῖς δηὰ 1 αἰΐη ; ἃ πιδιγαίϊνε 
οὗ 1ῃ6 ΔρΡρυοδδηδίοῃ δῃὰ ἀθαί οὔ Ρ᾽Ϊδίθ, ἰὼ Οὐσὑσθοκ ; δ Ἷοοἱ διϊοη οὔ {πΠ6 τηδηϊϑβογὶρὶ οὗἩ (86 τηυξ- 
Ἰαϊοὰ αὐ, αἰϊογοὰ ἀοδρεὶ οὗ Φοδῃ (πο ἢ ἰ8 Ρτγεβοσνϑὰ ἴῃ 186 διοβίνοβ οὗ {86 Τοπηρίαγ οἵ δὲ. 
Φοδῃ οὗ Φογιβδίθ δὲ Ῥασί8), νεῖ ἢ τ οδΌδο ᾽8 ἰοχῖ, 850. ὨιΠΙΘΓΟΌΒ 8.0 [86 δἰίοσγαίϊοηδ, ἄς, ἰῃ 
τι ῖ8 ἀοδροὶ, [μὲ τ. ΤΏ11Ο Θοῃδί 6 Γ8 ἰδ δ] οσοίῃοσ 88 8 ΔροσγΥΡὮΔ] Ὑτὶτηρ, δηὰ δδΑ ἐμβοσοίοεθ 
εἴναῃ ἰΐ 8 ρΪδοο ἱῃ ἢΐβ οο]]οοϊίοη οὗ [86 ΑΡΟΟΣΥΡαΙ ΒΟΟΚΒ οὗ (Π6 Νὸνν Τοβδίδιηθηῖ. Τὰ τ ]απιθ 
ΟΙοθοδ τΐϊΐ ἃ Α δ] Βοοὶς οὗ 186 Αγροβίΐο Φοόοδη, ἴῃ 1,δἰξη, ἰοῦ δοουηὰθ τ ἢ ΟἸοδες 
ΠΟΙΪΟΏΒ ; ΥΔΓΙΟΙΒ πη 38 δηὰ ποῖθβ δῖ μἰδεϑᾶ, [βσγουρδουῖ, δὲ {πὸ ἴοοΐ οὗὁὨ δδε}β μᾶρὸ: διά, 
Ὀεδβίἀο8 {πὸ σΘΏΘΙΣΆΙ Ῥτο]οζοσηθηδ, [Β6ΣΘ ἰδ τ Ὁ} σαγοι8 ὈΓΟΐδΙΟΓ. τηδίίεοσ σοϊδίϊνο ἴ0 βονο σαὶ 
116 ῥΐθο 68 "ΒΡ ἘΠρΙθῦ; τ, ΤΌΣΟ μδ8 ἀἰδοβαγροὰ ἷ8 δγάπουδ ἀπί168 88 δάϊζογ, πὶ δασδὶ 
ἐπάυδίγυ δηὰ δὶ εν. 

6. ΤΙ Αροογσυρδαὶ Νον Τοδίδπλοπὶ : ὑεῖθα 811} (86 ἀοδρε}5, Ερ᾿βι1.β, αηὰ οἶδεν 
ῬίΘοΟΒ ΠΟ οχίδηΐϊ, δὐ γι ραϊοα ἴῃ 186 βχβὶ ἰοὺ σδηϊυτίοβ ἰὼ Ψεοδβὺβ Ομ σῖβξ, δἰ 
ΑΡοβι]65, δηὰ (μοῖρ Οομηρδηίΐοηβ, δὰ ποὺ ἱποϊυάδοα ἴῃ [86 Νονν Τοβίμαηθοῖ ὈΥ 18 
Οομρί]οσα. Τγαδπδίδίθα δηὰ οἽο]]θοϊθα ᾿ηΐο οπθ νοΐυσμιο, πὶ} Ῥχγοίδοεβ δπὰ ΤαζΙει, 
Δα γασίουϑ Νοίθϑθ διὰ Βοϑίθσθηοθβ. [Π} Ὺ ὙΠ πὰ ΗΟΝΒ.] Ἰμοπάοῃ, 1820. ϑιεοοιὰ 
Ἑα πο, 182]. 8νο. 

ΤΙΐθ ρα] οδιΐοη γ͵γὁ8 ἱπ δυο 8 ἔστι 88 ὅο Ὁ ΠΠκοὶγ ἰο ἀδοεῖνα [29 πῆπασυ. ΤῊ δροοσυ 4) 
Οοδροὶβ γογο Ὀοτγουγοα ἔγοτη {Π6 ἰσγδηβϑι δίίοηβ οὗ πο ον. ογου δὴ ΦοΏθ8 (666 δῦονο, ΝΟ. 15) 
δῃὰ {πΠ6 τὶ ημ8 οὗἉ [6 Αροδίοϊις Εδίμοσβ σογὸ [Δ Κθὴ ἤγοπι [86 νογβίοῃ οἵ Αὔρ. δκα. 
ΤΟ ψΒοΐο ψγ88 ἀἰν θὰ ἰη0 ΟμδρίοτΒ δῃὰ Ὑυϑσϑοϑ. δῃὰ γ͵δ ὑσγίηϊθά δ8 {{ 11 σσογὸ ἱπιοηἀοὰ ἰο 

858 88 ΗΟΙΪΥῪ βογίρίυζα. 

7. Ἐταρταθηΐ ἀ68 Βόνέϊαἰοηβ ΑΡΟΟΣΥΡΒΟΒ ἀ6 5. Βανι βέϊθωγ, οἱ ἀθ 1 Ηἰβίοῖσα (65 
Οοπητηυπδυίέθ Βοἰϊσίουδοβ Ἰοπἀόεθ ραν 3. Ῥαδβκβοπιθ, ἰσαάυϊ βὺσ [68 ἰοχίθα Οορέο:- 
ΤΒΘΌΑΐἢ8. ἰπδάϊϊ8 οομβοσυέβ ἃ 16 ΒΙιὈ]οίμβδαμο ἀὰ Βοὶ, Ῥὰν Ἑἀουλγτὰ Ὀυμλυπιεκε. 
Ῥασθ, 188. ὃνο. ᾿ 

[8. Αοία Δροβίοϊοσαμῃα Αροοσγρῆβδ, ὃχ ἰσὶρί πα δηϊχυΐβ οοὐϊοϊδυιβ τθβοῖβ τεὶ 
᾿Ὥση0 Ρῥσϊπλαπι ΘΓαἶ ν6] δοοιηάυτη δίαπθ ομμθηἀδι8 δὐλαϊ Οοπδίδηιϊπυβ ΤΊΒΟΗΕΝ- 
ῬΟΒΥ. 1, 1ρβῖα, 1861. 8νο.] 

[9. Ενδηροὶῖα Αροσσγρδδ, δά 119 οἱ ατίπιῖθ οοὐϊοῖθυ8 ατροΐβ οἱ 1,8 Ε1πὶ8 τπαχὶ- 
ΤΊΔΤΩ ῬΑΥΐο Δ ΠΌΠΟ ῬΓΪΩΌ ΘΟΙΒΌΠ 018 δίαπθ ᾿ηοαἀ! Ογτ ΟΟΡΪΔ ἰμδῖση 8. ΕΜ Ιὰϊι 
᾿Οοπϑίδηϊ πη ΤΙὝΙΒΟΗΈΝΨΡΟΕΣ. 

ΤΕΐδ δηὰ [6 ὑγοοθάϊηρ νοϊαπηθ σομ δἷπ ΤΩΔΗΥ͂ οὔ [Π6 ΑΡΟΟΤΥΡδ] τί ἶηρδ ἰῃ ἃ τῇοτο οοττοοῖ 
ἕοττη, πὰ 4180 δοη10 Ῥσον ου} Υ Οχἑδυἢρ, ϑαδξι τηδηυϑογὶρί. τοί, Τὶ βοβεηάοσί 88 δηπουηοςοὰ 
᾿ΐΦ ἱπίοητίοη οὗὨ δ'5ὸ ρῃ Ὁ δὴ ρ [86 ΑΡΟΟΣΥΡΙΑΙ “»οοαίψρεει. 

[10. Οοάοχ Α δὺ5 Νονὶ Τοδβίδιηθηῖ. ὉΤμα Γποδποηῖοδὶ (οδραὶδ δηὰ οἵδοσ 
ἩΤῚΓΏρ5 Ταίεστίηρ ὑ0 (πο ἢγδὶ δρεβ οἵ ΟἸ γί βι δ γ ; ἴῃ {86 οτγὶρίπαὶ 1,8ῃ ς ὁ} 
Ἰοούοα ἰοροῖμον ἔγοιι {86 βαἀϊοη8 οὗὨἩ Εδρτίοἶυβ, Το, δὰ οἴμβοσαθ. ΒΒ. 186 Βονυ. 
Ὦγ. αἰσεβ. Τιοπάοηῃ, 1862. ΟἿ ἰασρα νοϊππιο ἰῃ ἔττο ραγίβ, 8γνο. 
Τί ςοἸ]θο ΐοι τνδα ρα Ὁ] ϑμοὰ ἕο Σοπιοὰγ 186 ΕΥΪ] γί δίπρ ἔγοτι 86 μἰχἢ ὑχίοθ δῃηὰ ἱποοσιρϊδίθ- 

Ὧ688 οὗ ργονυίουβ ϑάἑτοηδ οὗ βορασζαῖθ ρογί 008 οὗἨ [86 ΔΡΟΟΥΥΡΒδὶ μέῤν ἐν. γ᾽ δηὰ 4150 ““ ἴο 6:8] 
186 δίπὰουϊ ἴο πᾶνο ἱπ [ἰδ οὐσῃ ᾿ΣΌΓΑΣΥ 411 ἐπδὲ μ85 γοῖ Ὀθθὴ καϊδμογοὰ οἵ {Πε80 δποίεηϊ τοοογάβ," 
ΡΠ ΥΝ “ὙΠῚ} ὯΟ Ργοιθῃβίομβ [0 οσί κί δ" Υ οὗ πηδίξογ, Ὀκξ ΟΠΙΥ οὗὁὨ σοπιρ]θέθῃθ88 ἱπ 115 οοπίδη 8." 
(Ρτιοῖ ν. χὶἹ) Ταὶγίιγεα δ ἀροοσγρμδὶ αοδροαὶδ, Αοἰδ, Ἐρίδιϊοβ, δηὰ οἱδοὺ ἱτϑοίδ, ἂσὸ μιαῖθ 
τορτϊηϊθὰ ; οὗ Ἡδἱοδ γ γῪ Ὀχίαξ ποίϊίοθο διὸ χίνϑῃ ἰὼ ἴδο ποίδα, 
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ΑΘ ΘΊΙΤΙΟΝΕ, 

Ιν ἴδ ΓΘ 6 γοαγθ δηᾶ ἃ 6} τ οὗ μανα 6] ρβϑα βῖποα [86 ἴββαθ οὗ 
{Π18 γοϊυτηθ, ναγΐουϑ ἔδοῖθ παν δοπλθ ἴο ᾿σῃς ὈΘΑΡΙηρ ἰπ 80 ἱτπηροτγς 
1ἰΔηΐ ΤΩΆΠΠΘΡ Οἡ (6 Τοχίυλὶ ΟΥ̓ ΙοΙδβιη οὐ (Π6 Νοὸν Ταβίδιηθηΐ  δηᾶ 

88 {86 Ῥτοργιοίουβ ογα δρουῦ ἴο ᾿ἰββιχθ ἃ ΠΟῪ ἱΙΩΡΥΘΒΒΊΟΏ, 16 Βθοιηρά 
γ06}1 ἰο ρῖνο, Ὀ681468 {6 4αάοπάα απά (ογγίσεπαάα ν᾽ ἈΪΟὮ ἐογιηθα ραᾶσὲ 
οὔ ἐπα τοῦκ ἴῃ 1866, 4 Ὀτιοῦ ᾿ηαϊοαύίοη οὗ βοπια οὗ {Ππ6 τγογ βρϑοῖὶδὶ 
Ροἰπίβ- Ὑ βοὴ γ6 συμ οὗ [Π6 αἰζθπίϊοη οὗ ἰμ6 Β10]108] βιυάοηί. 
Απά {818 7υάρτηθηῦ ΟἹ ΤΑΥ̓ Ῥαγύ Ἀρρθαγθα ἴο πιθοῦ {π6 ταϊμᾶβ θολὰ 
οὔ τ1ῃ6 ον. Τ. Η. Ηοτγῃο δπὰ οὗἉ ἔπ ργοργι οἴου. 

ϑοιηθ ΟὗἩἨἍ ἔπ6 δἀάεοά ᾿πξογπιδίϊοη 18 ἃ8 γϑῦ ΟὨΪΥ ραγέαϊ; Ὀὰὺ ὄνϑπ 
(18 οὐρὰ ἰο Ὀ6 ρίνθῃ ἴο {6 ϑέυἀοηΐ, ΘΒρθοῖδ! ν ἤθη σοϊδίϊηρ ἰο 
δηγίησ 80 γα] 8} 16, 88 ἐμ δί. Ῥαίδσβθυσρ ΜΏ., ἔουπά ὃὉγ Ῥτοξ, 
Τιβοποηάοτέ αἱ Μουπί ὅ':ηδὶ, Δρρθδῦβ ππάοι ίρα!Υ ἰο θ6. [πάρεᾶ, 

{Ππ6 βυσοοββέα! γοβϑ]θ οὗὐἠἨ ΤΊΒοΠ ΠΟΥ Β Υοβθασοθθβ ἰΔγ 411} ψ]ὸ να]ὰθ 
ΒΙΡ]164] βυυαῖθβ ἈΠάΘΥ ὙΟΥῪ 4660 ΟὈ]ΙΡΑΓΙΟΏΒ ἰο ἢ. [10 18 σΓΘΔΌΥ ἴο 
δ6 ἀοβγοα {μαὺ 6 ΤΩΔῪ ἰδαγῃ {πᾶὺ [Πο86 ὙΏΟΒΘ ΟΡ᾿ΠΙΟΠΒ ἀο ποῦ Ργ6- 
ΟἸΒΕΙΥ δοοοσὰ ὙΠ 18, Οὐ ὕμποβ 0 στῃθηίοη δηνπῖηρ ψν ὨΙΟἢ ὉΠΟΥ͂ 
{ποιηβοῖνοθ μᾶνο δοίιδ! ] Υ ἀοπα, ἀο πού ᾿πἰθπα, ὈΥ βἰδίθιηθηΐβ νιοὶ 

ΤΠ6Υ ΔΚ οὨ βυοῖὶ βυδ]εοίβ, ἰο ἀοίγαοῦ ἴπ οπ6 ΜΙ ἔσομαι [18 δου] 
Βουυῖοθθ. ΤῊ6 Υἱοίουϊϑϑ οὔ {π6 θυΪκο οὗ ΥΥ ΕΠ πσίοη 1π [η6 Ῥαηΐηβυϊα, 
γα ποῦ (86 1688 χ64] ἔγοτῃ {π6 ἔλοῦ οὗ ωμοσγὰ Τωγπϑαοοῖ μανΐηρ σαϊποα 
1ῃ6 Ὀαΐί|16 οΥἩἨΎ Βασζγοββα, δὰ 1ωοστὰ ΗΠ] ἐμαὶ οὐ ΑἸπηασασ. Απά {18 

ΡΥΪΠΟΙρΡΙ6 Μ11] ΔΡΡΙΥ ἴο οἴ οῦ β δ) θοΐβ α]80. 
Τὴ τραϊκίηρ βιιοῖ δα: 10 Π8 88 ὑμο86 ν ΒΙοἢ 1 ΠΟῪ ῥα] 18}, 10 18 ποῦ 

Ἰηΐοπάρά ἴο ᾿παϊοαΐθ ὑπαὺ {Π6Υ ταϊρῖιῦ ποῦ παν 66 η ρΥΘΪΥ ἱπογοαβοᾶ 
88 ἰ0 ΟἶοῚ ραγίβ οὗ {86 νοϊυμπθβ. ὙΥ̓Βδίθυοσ ΟᾶγΘ τηϑΥ Ὀδ ἰαίκθη ἴῃ 
ἰγγίηρ ἰο τλᾶῖκο ἃ σψουϊς οὗ [818 Κεὶπα σοπιρ]οῦθ ἀρ ἰο ἃ οογίδιῃ {1π|6, Ὁ 
Ὑ111 06 ϑοοπ ἰουπά (Ἔνθα 1 Ὁ 18 ποῦ 80 αἴ ὁη66), ἐμαὺ {ποῦ δγὸ ἀ6ῇ- 
οἱθῃοῖ68, πᾷ {πδὺ (86 τδηροὸ οὗ Κπόοση ἴλοῖβ [88 αἰϊοσοα δῃᾷ 18 βευῃδ}}8 
οχίθμαθα. [πῃ βθοκιίηρ ὈΥ αὐάϊίοπϑ, ἴῃ Ῥατί, [0 ΒΌΡΡΙΥ δυο ἀοβοϊθῃ- 
οἷθθ, 1 18 ποοαξῃ] ἴο αἰἰθῃᾶ ἴο ψμαὶ 18 πιοϑδέ οϑϑοηξίαΐ, ἀπα ποὶ ἰο ἄο 

ν δ ταϊρμῦ 6 αἱ ]1 δαϊναϊοηῦ ἴἰο γε-ογίπῷ ἃ ὙΟΪΏτηΘ ; ---- ἃ ῬτΟΟΘΒ8 



762 “(κει μ8. 

ΜΙ ἘΙΟΝ ἸΏγΟΪγ 68 αυϊία 88 τχαοῖν {ὑπ ἐποϊβίοπ οὗἉ ρΡογίϊοηΒ ὁποο Ἰτυροτίδπηξ, 
88 ἴπ6 ᾿Ἰηἰτοἀυοίίοη οὗ τιμαὶ 18 παν. 

10 μα8 Ὀθθὴ ΤΥ Θπάθανουσ (0 βρϑαὶς ζαΐγῖψ οὗ 411 σοὶ 1 Βανὸ 
δά ἰο πιοηίϊομ, οί ΠΟΥ 1 δοοοσὰ τ 20} {Π6ῚΡ ΒΟ ΕΘ η8 ΟΥ ποῦ : {Π18 18 

αὖ 811 [π68 ἃ ἀπ ; Ὀπὺ 1Ὁ Βῃου]α Ὀ6 Θβρϑοῖδ!]ν ζεῖ ἰο θῈ6 βυθοῦ, τ Βδθη 
186 δ 0)]οοῦ ὑπο ν ἀἰβουββίοη 18 ἐμ Ῥοοῖβ οὗ Ηοὶν βου ρίασο συ βῖςο ἢ 
ΔΣ6 8016 ἴο τα ψῖδ6 τπηἷο βαϊ γαίίοῃ, ἰ(Ὠγουρῇ 11} τ ΒΟ ἷβ ἴη ΟἸσιδέ 
41} 68118. 

5. Ρ. ΤΕΕΘΕΙ1ΕΒ. 

ῬΙγτοι ΙΒ, ΜΑΥ 181}, 1860. 
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“ἀαἀάτξοη 8. 7563 

ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΕ Β ΟΒΈΕΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΒ (ρ. 139.). 

ΓΙΒΟΒΟΠΔΟΥΓ Β ΠΘῊ δηα ἰαῦροσ ασοκ Ταβίδπηθπηῦ (τ ΒΙΟἢ 6 6818 
εαϊεῖο δορέϊιπα) ἀλὰ ποὺ δεσὶπ ἴο Ὀ6 ἸΒθα6 ἃ ἀπ 0}} ἰοο ἰδία ἴἰο ὍΘ πη6ῃ- 
Ἰλουθαὰ οχοορῦ ἴῃ μ6 ΒΙ)οργαρ οὶ 1ω180 (ρ. 708. Νο. 77.). 108 
ΞΙΒᾺΘ ἴῃ ραγίβ Θομμ θη 064 δρουῦ ἰπ6 οἷοβα οὗ 1865, δὰ 10 νγ8 
Θοιαριοίοα ἰπ 1869. Ιῃ {1||8, ἔου {πὸ ἢγβῦ {{π|6, 88 ΤΙβομβοπαοσγέ 
δααἀροανουχαᾶ ἴο οΟ]]6οὐ ἀπα δύταῆρα {π6 Ὑγ8016 πλαβ8 οὗ [18 οο]]αίβα 
φὐΠου 168, Μ5.., νογβιοηβ, Εδίμ τ, Ἰηϑίοδα οὐἉὨ δοίηρ' 88 Ὀθίογε οἢ 
186 Ῥυϊποῖρὶα οὗ εοἰδοίϊοα. ΤὨδ ῥ]δθαβ ᾿η ἡ μιο δαοῃ δ ΠΟΥ 168 8.6 
ΟἾΪΥ ῬδΥ ΆΠῪ οἰϊοα ἀγα ΘΟΙΜΠΊΟΠ]Υ, 10 Β66π18, ΒΕΓ (μ6 ΜΆ. ἴῃ απ68- 
(ἄοῃ 8 ὁπ6 ψἘΙΟΩ 88 θθθὴ ρῸ 1864 ὈΥ͂ Βοπιθ οἵδ σ οάϊτοῦ ; δηα {[18 
18. ῬΘΟΌΠΙΑΥΙΥ (86 οδδ6 ψ10}} Δ ψ ΒΙοῖ νὰ8 δαϊοὰ ἴῃ 1886 Ὀγ Βείιαρ." 
ΑἾδβο σοδάϊηρβ ἴῃ ναγίουβ ΜΙ. ἄγ ραβεθα ὈΥ ἴῃ βιίοποα ἤθη {π6}Ὁ 
τοβύάοηυ Μοῦ] θα οχρθοίθα.Σ [0 18 ποῦ δρραγϑηῦ 1 {πο γ 6 ΔΥ 
ῬτῖποῖΡ]6 οὗ δεἰδοίίοπ ἴὰ [Π6 τοϑάϊηρβ πο ἱπβογίθα; ὑπουρ Ἰηαθοα 1{ 
18. ΟὨΪΥ ἴμο86 ΨῺῸ δᾶνα τηϑᾶθδ {Π6 αἰξοπιρύ, γὙὴ0 δ΄6 σοηβοῖίουβ ΠΟῪ 
ἀμ ἤσοαϊο 10 18 ἠο ἀνοϊὰ ομλββίοηβ 6 ἢ Δι ΠΟΥ [168 ἀγ6 ἰηἰομθα ἰὸ Ὀ6 
οἰϊοα πῃ {0}. 

ΑΒ ἰο Τιβοβθη ον Β ἐοσέ ἴῃ {Π18 οἀϊάοῃ, ἰἃ αἰ γβ σΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ ἴῃ 
Οδδγδοίοσ ἔγστομι ὑπδῦ νι Β6 ρα] ΒΒ θα ἴῃ 1849 ; δῃὰ {πο86 80 νδ]ὰ8 
ΤΟ] ΙΔ Π66 ΟἹ δῃοϊθπὶ Δ ΠΟΥ [168 νν1}}} μοί {πῖηκ {παὺ {π6 Θπαπρα 18 ἴῸΓ 
{πὸ Ὀοῦοσ. ““Μδηγν βουμπά τϑϑαϊηρβ δα Ἔχρϑὶ] θα Ἵῃμσδθ τρογ Ὀθοδῖιβθ 
ἼΜογο 18 ΒΟ ΣΟ 6 γααβοι ΨΥ ΒΟΥ 68 ΠΙΔΥ͂ ἤᾶγα ργθίοσσθα {Πθτὴ 
ἴο {μοὶν τῖναϊθβα ΑἹ ἱταργθββίοι 18, 6 Ὀ6]ϊονο, δυγοδὰ (μαὺ ΤΊΒο 6 ἢ- 
ον ἴδ ποῦν Ῥαριπηΐηρ ἴο οηίοσίδιῃ Βοπθ τϑβροοῦ ὋΣ {π6 ἐέχέμδ 
γεοορίιϑ. [Ι 18 αυϊΐδ υπίουπάοα, Μδβηυ οὗ 18 ργδβθηὶ ΤΡΒΟΙΒΕΒ 
ΘΟΟΙἀΘη ΠΥ οοϊποιάθ τ 10} {86 “ τοοοῖνοα ᾽ τοϑάϊηρσϑ, θυΐ {πδῦ 18 
ΤῸ ἰδ ποὲ (δῦ μα ργοίδσβ {μ6 Ὀυ]]ς οὗ ἰαΐθ δυϊάθποθ ἴο [π6 ψεῖσιῦ οὗ 
Θαυὶγ ονϊἄάθηοα, θαὺ [πὶ 6 τηᾶῖκοθ {86 ποσϑί, Οὐ δὖ ᾿ἰθαϑύὺ Ὑϑσὺ Ὀδᾷ, 
δυϊάρθηοθ, 1 Βυρροτίοα ὈῪ ἃ οδποῃ οὗ ρχγοραθλΥ, ουὐπεῖρῃ (μ6 Ὀοϑέ 
δυϊάθμοα δίδηαϊηρ δομθ. Ηδ 18 ἰῃ ἔδοὶ πδηάουηρ ΣΙ ΠΟΡ ΔΝΑΥ 
ἔγοιῃ 80 ΠΟΥ, δα ΠΘΑΓΟΥ [0 [Π6 τιοβῦ Ἀγ ὶγασυ ἀιοία οὗ (ἀοτηδῃ 
οομμπρηΐείουβ. “ Ηδὰ ΤΙΒοΟΠοηαοτ οοπαἀοβοοθηάρα ἴο οὐπ, 38 (ἀσὶθδ- 
Ὀδοὴ δῃᾶ 1δοβιθδμη δα ἄοῃθ, ὑμαύ σογίδι ΠΥ 18 ποῦ Ἔν ΡΥ  ΠΘΓΘ 
᾿Δἰ[ΔἸ 4016, ἀπαὰ ρ]δοθα ποὺ ᾿ργοΟῦ 4016 τοϑαϊηρθ ἴῃ [Π6 πλδγρίῃ, [86 
διηουηΐ οὗ αἸἤθγοποα Ὀοΐνγθθη [18 (γα οὐοδὶ θα 1008 πουϊὰ Ὦανθ 
Ὀδθθη τ 0ἢ ἀπ 6α, δπαὰ ψὴ τὰ 10 1ΠπΠ6 στουπηαβ οὗ σαν} δῇἴογαρα ἴο 
{Ππ6 ΘΏΘΙΏ16Β οὗ ΟΥ̓ ΔΟΙ8πι.." ον. Ε, “. Α. ΗἩοσί.3 

Μυοῖὶ τᾶν θὲ ᾿ἰθασηῦ Ὀγ {86 οΔγοία βἰπαάθης ἔγοιη ΤΊΒΟ ΘΗ ΟΣ 
Ῥτοϊθροίαθῆβ. Τδμαὺ 6 δἰ γαυβ ἰγοαίβ ΟἴΠΟΣ ἩΧΙΓΟΥΒ [ΑΙ ΓΙΎ, ΟΥ̓ΒΠΟΥΒ 
Βυ  Πποιθηῦ ΘΔΠἀΟῸΣ ΟΥ ἀχϑοίπἀθ 1 Θβι μηδ ηρ τι μαΐ (ΠΟῪ πᾶνα ἀοηΘ 

1 8.66, ἴον ᾿πβίϑῃςο, ἰῺ ΟἿ ΟὨδΡίοσ, δομηῃ χὶ, ΟΠ ΙΒΒΙΟΩ8 ΟΥ ὙΤΟῺ οἰϊδιίοη8 οὗ τοδάϊῃρ8 
ἴῃ Δ, ἰῃ γγβοβ 11, 19,31, 82 (σις), 83, 35, 39, 41, 47, 52, δ4. 

2 ΤῆΩΒ ἴῃ [86 δδῖηθ σπδρίοσ, Φόδη χὶ., [ΔΘΓΟ ΔΥῸ ΟΠ 55:08 οὗ ΓΟ πρ8 ΟΥἩ ΤΟΙ, Οὐ ΔΕ ΪΟΠΒ, 
γοῖεο 2, οὔ 1)., ἰὉ. α2.; 8, 1)., α.; 10, Χ.; 15, α.; 16, ΕΜ.; 17, Ο’ ,; 18, Δο.; 19,Κ.; 
93, Ὠ.; 34,1.ν; 27, 105.; 28,1.; 39, Χ. (ἐλτίοε); 82, Δ.; 838, Ε.; 46,6.; 48, Καὶ; 5], 6.; 
ὅ2, Δ.; 54,1, 57. Δ. 

5 Φουγπδὶ οἵ ΟἸαβϑίοδὶ δηὰ ϑαεαἊογεὰ ῬὨ]ΟΪΟΡΥ, Οδτηυτι ἄρο, ΜάΆσΟΒ 1858. Τῇθ Βδῖὴθ 
στοῦ σονϊοννοὰ Τιδο πο! ἀογ 5 οορ]οἰοα ἐπ τοὺ ἴῃ 100 δδηι0 Φοῦχῃαὶ, ἕο ΕθΡ. 1860, 

γΟΙ]. 1ΥὦὮ. : σ 



7δά «ἀἀαϊίοηΞ. 

ΟΥ συϊζίθη, 1 8141} Ββαγάϊν 6 δχρβοίθα ἰο δάπιϊ ; θυ 1 νυ βῆ ἕο στε 
ἰο ᾿ἶπὶ {π6 ῥχαῖβα {μα 18 μῖ8 ἀμ 88 δ᾽ ἀ"Προηῦ δηᾶ βασσαξβίῃ εσ- 
ΡὈΪοσον ἴῃ ἴπ6 ἀοτηαΐῃ οὗὨ οὐ ἱοἴβτη, γβο80 8Ρ0118 αν θεοοῖλθ μαζί οἱ 
{Π|6 ΘΟΙΏΠΊΟΏ ροββθϑβίοη οὗ οἴβοσ βιυάθηΐβ, δὲ 88 ἀἰβοου ΕΥῪ 1π δὺτ 
οἴμοσ ἀδραγιηθηῦ οὗ δυμηδη Κπονϊοάρα ἄοθβ ποὺ Ῥθοοῖλβ 8. τρετε 
Ὀτῖναίθ ροββοββίοῃ. 1} ΤΙΒομβ μου ἐΒ ογίζοαϊ βαρφοϊ ἀπ Ὁπϑοίχίπάε 
ΔΙῸ ποῦ 88 ΠΙΡΉΪΥ οϑυϊπιαίθα ἃ8 ἢ νου δὴ ἀπ ρουβδὴβ Ἔαχρεοςίξ, 
16 πχαβῦ Γοιθηῦ ον {πδὺ [18 Οὐσῃ Ομδηροβ οὗ παρηηθηῦ ἀσὸ πὶ οὈείϑείε 
ἰο {π|8; δηᾷ 1 ἴῃ δὶ8β δἀϊίομ οὗ 1841] ᾿6 γγαὰϑ ουύθὴ δρργοχιγωβζεϊν 
οογτϑοῦ ἴῃ ἢ}18Β ῥσΙ ΠΟ 168 ἀπά ἔπ ἐλοῖγ αρρ[ἱσαΐξίοη, ἰλθ πὰ ἢ6 σγᾶὶϑ ποῖ ὅὉ 
ἴῃ {παΐ οὗ 1849; απὰ 16 1ὴ {πᾶῦ γᾶν ἢ6 δα αὖ 8}} βδῃιοοδρ δα τὰ δἰ ησ 
8 Μ61-ογτηοα ἰοχί, (Π6 ἢ 6 88 ποὺ ἀοπῃβδ [818 ἴῃ 818 τροθῃῦ ΡῈ ]1ο8- 
ἴοη. Αμπὰα γοῦ ἴῃ Θδοῖ ὁ886 Π6 Ββοιηθα [0 88Κ ἴοσ δοαυ θβοθσα τὰ 
818 νίοννβ δῃα ἴῃ 818 ΘΟΠΟΙ ΒΙΟΏΒ. 

ΤΕΕΒΘΕΙ,Ε88Β ΟἜΕΕΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ (Ρ. 142... 

Τὸ {86 ἀοβοσι ρου οὗὨ {Π6 ρίδη οὐἉ πὶ οὔσῃ δα!ἴοη, 1 τηαῪ πονν δ] 
ἐμαῦ 16 ἢγβύ ρογίζοῃ οὗ 186 πόουκ, οοπίδϊπιηρ ἰμ6 οϑρθὶβ οὐ δὲ 
Μαίπον δα δὲ, Μαῦῖκ, νγαὰ8 ᾿ἰββυοα ἴὰ “{}γ 1857, ἰο ἰῃοβο οὗ ἐδ 
ΒΌΒΟΓΊΘΓΒ, ΠῸ Μ ΙΒῃ6α 1 4Δηα νγῆο Πδα τη846 ἃ ρυϊναίο υσδησθεωδης 
ἢ τη6 οα {π6 δα ]οοῦ. ΤΠ βθοοπά ραγὺ οοπίδιηϊησ {π6 τοιηδῖηϊησ 
ἔνο ρΌΒΡΘΙΒ 18 τρί] ῥυϊηιθα, βηα 10 Μ111 {τγυϑὺ θ6 τη 1η6 Βαηα5 οἵ 
ΒΕ ΒΟΥ ΟΥΒ 'ῃ [86 Θαυ]ν ραγί οὗὨ {ῃ6 δυΐυμηῃ οἵ (818 γραῦν (1860λ 1 
πΘοα ποῦ Βογο βρθδκ οὗ τβδὺ (6 οαυβθβ οὗ ἀθῖδὺ δπὰ αἰ σα] ἐν ματε 
θ6θῃ, οὐ ρῖνα {Π6 ρδγίοα ατβ οὗ {Ππ6 Τάϑθου 8 ΠΥ ἰπογο τηυδὲ ποὺ δὲ 
8 ᾿πίοσναὶ θοίοσε δ. Φό μη 18 οοταρ] θα, Α οογίδιη διποιηΐῦ Οὗ χαϑὶ 
8 Βοιηθπιο6β ΠΘΘαΘα ἴο τλ 6 βυδβίδι πθα αἰζοη οι ροβϑὶ]8 δῃα τὸ 
ΒΟΟΌΓΘ ΘΟΟΌΓΔΟΥ. 

ΑΒ {μ6 ρίδῃ 88 θθϑῃ ἀθβοσι θα αὔονθ, 1Ἢ ποοᾶβ Ὀαΐ 1}{{16 ἔα σ ΒῸ τ 
᾿ ΤΘΙΏΔΥΚ ΠΒΟΓΟ; οχοορί [0 βίδίθ {παῦ ἴπ πο86 ρασγίβϑ ἴῃ ΗΟ Τρογς 

Τοοθηῦ ἀἰβοουθτυ οὗ ᾿προσίδην ἀοοσυϊηθηΐβ 680 168 αὐαΐξίοπα ἴο Β6 
Τηδάσ, 10 18 ΤΥ ᾿πύδη το ἴο τα κα {ποῖ ; δῃα ἤθη ΠΟΣΊΠΟΙ ᾿ΠΌΣΙ8- 
θη τοϊαίνα ἰο ἱπηροτίαπὶ ΜΘ. (θυ0 ἢ 88 {πῸὸ Οοἄοχ Υ δ σαπ8) σίνοῖ 
ΕΠ ΟΟΥΔΙ ΤΥ 88 ἰ0 ὑμὶν σοδαϊηρβ, βυοἢ ΠΌΣΟΥ ΒουΥΟΘ8 οὗ ἜὌχϑδος 
πον] σα δηά {ποὶν γοβα 8 ἀτὸ ᾿π θη θα ἴο 6 σίνϑῃ ; δῃᾶ ἐμαΐ, οο, 

ἴῃ. ἐῃοβα ρ͵δοθβ ββρθοῖδ!ν ΠΟΥ [Π6 ἐεχέ 88 ἰοστηθαὰ ὈΥ πὶ του]ὰ ζτὸ- 
αυΐγα διῃθησπηθηΐ. 

ῬΈΑΝ ΑΙΕΟΒΡΒ ΟἜΕΕΚ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ (ρρ. 142-4, 710-711].} β 

Β6β1468 τρυϊπίβ οὗ ἀιβγθηύ ρογιοηβ οὗ [Π18 σοσκ, 1 μανα μοσα Ὁ 
ΒΡΘΟΙΓΥ 186 Δρρθϑσζᾶποβ οὗ {μ6 ἔγβὺ μ4}} οὗ {π6 ἴουσίῃ νοϊαπμα (Ηθῦτοσθ 
ἴο 2 Ῥεῖθγ), δῃὰ {86 ἔσασθι οαϊοη οοπδιογαδίν τευϊδεά (1889) οὗ τῃς 
ἢἤγϑί σοΐυσαο οοηίἰδιπῖηρ {86 ΕΣ (ἀοβρ6185. ΤΠ βἰδίθπιθηξ οἱ οὐλεῖοαὶ 
ῬΥΪΠΟΙΡΙ6Β 1 186 Ἰαδὺ βρθοι θα νοϊιτηθ ρῬθδιβ ἰὸ τὴ ἰο Ὀ6 ΨΕῚΥ͂ 
σα υΔὉ]6 δηά ἱπηρογίδηϊ ; δηα [6 Δρρυδοιδίιοῃ οἵ ἔοστηοσ δά οσβ, Ββιιο ἢ 
88 Π,ΔΟΒτθδηη, [0 δ6 ἔᾺΓ τόσα ᾿ᾳ8ῖ, ΤῺ Ἰοββθπϑα ἰηῆἥϊπιποο οὗ 8} 0760- 
νος ἔθοϊϊηρ 18 ὙΘΙῪ τηϑικοα, δηᾶ [16 βἰγαιρμ οσιγαγά οδπάουσ πιὰ 



“«ἀατίοη. 7δ6 

ὙὉ1Οἢ οὨδηροβ οὗ βϑηϊτηθηῦ γα δοκηον]οᾶσοα 18 νΘΥῪ Βα  ϑίλοίουν .ἷ 
ΤΆ 186. βαγα]γ {Π6 ΡΙαοα ἴοσ τρακιηρ Ὑ σῪ οχίθηαϑα οχίγαοίβ ἔγοια {Π6 
Ῥτοϊθοοπιθπα (0 186 ᾿ἰαβὺ νοϊαπλθ νυ θῖοΒ 1 θδη ΑἸ οσὰ μα8 (μυ8 ρυῦ- 
Ἰβῃ6 ἃ: δηα ἴῦ 18 {π6 1658 6646 ἴχοιῃ {π6 ργορδὈ} 1γ {παὺ (818 οἀϊοι, 
Οὗ {86 Εὐαγ ΟοΒρε6 β ψ1}} Ὀ6 ἴὼ {μ6 Βαπμᾶβ οἵ 411 Β10]104] βίυθηΐβ 88 
016 οὗ [86 ῬοΟΚΒ νυ μΐοι ΠΟῪ Μ11 τοραχά 88 ᾿πα!βρθηβαῦ]θ. Ὅ Ὀτιοῦ 
δοοουπῦ ΜΒΙΟΝ 1 πᾶν ΠΟΥ σΊνΘἢ ἸΩΔΥ ΒΕΠΘΘ ἴ0 ΒΠΟΥ 1ἢ σΘΠΘΓΑΪ ΠΟΥ 
6 88 διογροϑα ἴγομι {π6 ἰπἤπθοησο οὗἁ οογίδϊη γα) 1668 πα βι]60- 
{να ΔρΡΡργθ Ἀθη 81:0ὴ8 οἵ (δε ἴοσοθ οὗ ϑυϊάθποθ. Ηδ ΠΟΥ͂ βΒδΥ8, 

“ Ἐὐχρουΐθμοθ 888 Ὀσγοιρηῦ δροιῦ δοιλθ ομδῃρΘ 1Π ΤΥ ΘΟ ΙΟΙΠΟΠΒ 
Ὑ1ῚῈ τασαγὰ ἰο {π6 Δρρ ϊοαίοη οὗἩ ὁδΠοΠ8Β οἵ βι δ] οῖνα οὐ οῖβαλ ἰο [ἢ 6 
ΘΟΏΒΘΗΒΕΒ οὗ δποϊθης ΜΙ 5. ἴῃ ργοροσυίοη ἃ8 1 μβανα Ὀ66ῃ 16 Βον ΓΟ 
ἴο Θχδλϊηθ ΠΟΥ͂ ΓΆΣ 716 ὁ8 ἀδροπα ὁη. βιιοῖ βιι θ] οἴλνα ΘΟΠΒΙ ΘΓ [0 Ώ8, 
1 οομἔδθϑβ ἐμαῦ {π6 ᾿ἰτατῖ8 οὐὁἁἨ ἐπ6ὶν ΔΡΡ] ΘΑ ΝΥ να Ὀθοομηα παυσονδᾶ. 
Τῃ ὙΘΙΥ ἸΩΔΠΥ ΟΔ868 {ΠΥ ΙΔΥ Ὀ6 τπηδά8 ἴο {6]} νχι ἢ δα] ἔογοα οἰ ΠῈΣ 
ΨΥ. Οπδ οΟΥΟ δορίβ ἃ γϑϑδάϊησ θθοδαβο 10 18 ἴῃ δοογαὰ ἢ (Π6 
ϑᾶσα οὗὨ {Π6 ΒΔΟΙΘα ὙΓΙΟΥ; δηοῦμον ὨΟ]48 10, ἔῸΓ [18 ὙΘΥῪ τϑϑβοη, ἴῸ 
Βανα Ὀ66ῃ ἃ Βυ θβοαᾳυθῃΐ οοπίοχιηδίϊοη οὗ [πὸ ἰαχί. Ομ 6 ον 65 ἃ ραγ- 
[1016 ἴο Βᾶαγα Ὀθθὴ ᾿ηβογίθα [0 σῖνθ σομῃ]θύθ 688; δῃοίμοῦ 0 Ὦδνθ 
Ῥδϑῃ οἵα 48 Ἀρρθδσὶηρ᾽ ΒῸ ρου που β. (Ρχοϊθσ. 87.) 1 6δῃ Α1- 
ἴογὰ ἴῃ βίαίοβ βοὴ οὗ 818 οὐγῃ ργοϑοῃΐ υἱ 6 8, ΜΥ 8116 ἀἸβοιββιηρ [8086 
οὗ Μζ. δοσίνϑῃ, ( πο86 νου] Π16 18 ρΓΘβο α]ν το Ὀ6 ΠΟΙΙΟ64); “1 ὁΔη- 
ποῦ οοηβοηΐ 0 [86 ὁογΒα ΨΉΙΟΝ 6 ἡγοῦ] Ρῥγθβουῖθο ἔῸΓ 118,--- {μα΄ οὗ 
Βοθκιηρ ΟΣ ΤΟΔαΣΠρΒ ἔγουλ {Π6 Ἰαΐθυ 014}8 ϑαρροτίοα, 88 ΤΠ6ΥῪ ἀϑυ8}}ν 
ΓΘ, ΟΥ̓ [86 Ιηᾶ88 οὗ ουγβῖγα ΜΙ 55. Νο7Υ οδῃ 1 δομοδῖνο ἃ ἔτη θη 
Θχδιὶηδίοηβ οὗ ἰοχίϑ, ῆοβο ομδγδοίου 185 ΠΟ ἰαίοπί, βῃου]α ᾿θδα 
ΒΟΠΟΪΔΓΒ 0 Βιιοἢ ἃ ργοοθάσγο. ΕῸΓΣ ΨυΠδὺ τρῃῦ πᾶνθ νγ6 [0 Βοῦ νἱχίι- 
ΑἸ]Ὺ 845146 {Ππ686 ὕνχγο σομάονα] ἔλοί8;--- ΕἸ γϑῦ, ἐλ ἀσγεοηιοηξ ἐπ ἐδ πιαῖπ 
ΟΓ οἱὖ' οἰάοδὲ ὠποϊαΐβ αὐ ἐδ ἀἰδέαποο Ὁ ΟἸ16 ΟΥ̓ ἔισο σοηξιιτίο5, ---- ΟΥἩ ΝΥ Ἀ]ΟὮ, 
ΟὙΩΡ ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ἰο (86 τοϑυ 5 οὗ ρογβοουϊου, 6 αν πὸ Μϑ. τὸ - 
ΤΩΔ1Η8, ----τοἰίδ, ἐδο οἰξαξίοπϑ ΟΥ ἐδ ργίηιϊξυο ζαΐδλοτα, ἀπα ιυἱέ]ι ἐλό φαγ[ἰοϑὲ 
ϑεγϑίοη8 [ἋΒ80, ἴῃ6 Δρσγρδοιηθηῦ ἐπ ἐδε πιαῖπ, ἴοΥ Μγ. ϑουϊν μου Β 1ῃ- 
Βίδῃοϑβ οἵ ἀἸβοσθ δῇ ΟΥ 8γ6 ἴῃ ψαΐῃ υβοα ὈΥ δῖα ἰο ργοάποθ δὴ ᾿ΠΏΡρΓΟθ- 
βίου ὨᾺ γὸ Κπον ου]α Ὀ6 ΘΟ ΓΆΤΥ ἰο {πΠ6 ἔδλοῦ ἴῃ {Π6 τΔ) ΤΥ οὗ 
ἸηΒίΆΠΟΘθ. ΘΟΟΒΑΪΥ, ἐΐθ συγ φεπεν αἱ σΟΠΟΆΤΤΘΠΟΘ 0 ἐδα οπαγαοίοῦ Οὗ 
ἐεζέ 06, οἷν οαγίϊο8ὲ ΜΠ. 8 .8.., υϑγοίοια, απαά ξαίλογς, τοὶ ἐμαὲ ἐεπέ ιολισὶ ἐξα 
ϑοιπαεϑδέ ογίἐοαὶ ργίποίρίοα ἰεαα κι ἰο αὐἀυρέ. “ΤῊ]8 ΒΌΓΟΙΥ Ἰηνοβίβ {86 
ΔαΙΒοΥΙ τ οὗἨ ΤΠο86 ΘΑΓΪΥ Ὁ] ΠΘ 8868 νυ} ἃ. οἰαίτα ἀροη 8 Ὑγμ]οἢ οδπ 
ΠΘΥΘΙ 6 βού 48146. (Ργοΐδθσ. 91. 92.)}ὺ ὙΥ 6}}] ἀοε8 Πδαη ΑἸξογά βΒᾺὺ 
τμαῦ [Π6 ῥὈυϊποῖρ] 68 ἀπά ρῥγϑοίϊοα οὐ ποβα 8Ο γϑδύὺ οὔ {Π6 πΌΠπΊθ ον 
δτοδίθν τοσθηῦ ΔΆ ΠΟΥ 168, γου]α γα μῖγο ὰ8. ἴο δαταϊῦ βυοῖ ἰδοὶϑ {μα 
“ἐ 176 ΒΒου]α δ6 σοτρθ)] θα ἴο ἴα 88 ἰγαίι, {πΠ6 ρῥ]αϊπῦ οὗ [86 ο]ά ἰγαρδ- 
ἀἴδη, ἄνω ποταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαΐ, πιὰ ἴο δοσαρύ ῸΓ ὁποθ 186 
Ῥτοάϊργ, (μαὺ “ {86 Μεγέλον ζγοτι [λ6 βουγοθ, [86 οΟἸθαγον 186 βίγθαμ,᾽ ἢ 

) « ΤῊς ἀϊροβί οἵ νδτίουθ τοϑάϊηρ8 ἴῃ {18 δαϊίοι μ48 Ὀθθα δηςίγεὶν το- τυσϊ θη, απὰ ἀἰβοτο 
ἱῺ ΒΟΙὴ6 ἱπῃηροτίβης ΡΟΪηΪ5 ἔγοιῃ ἴῃ δὺ ἴῃ [Π6 ῥχονίουβ δἀϊέίοηϑ. ΤἈΪ8 ἰδοῦν μα48 ὈΘΘῺ ὩΠά6Υ- 
1 ζθ δη4 σατο ΤΠΓΟῸρΡ ἢ, ὉὩΠΔῸΣ ΓΩΥ̓͂ ΟὟ Θυροσὶπιθηάδηοθ, ὮΥ͂ ΓΩΥ̓ ΒΘΟΓΟΙΆΣΥ, ἴ[86 ον. Α, 
Ὗ΄. σταδίου, (Ρτγοϊεζ. 96.) 



6566 «Ααάϊοπε. 

ΜΒ. ΒΟΚΙΨΕΝΕΕΒ ΟΟΙΑΤΊΟΝΒ ΟΡ ΜΩΒ (Ρ. 145.λ 

Τὸ {86 οοἸ]]αἰλομϑ οὗἩ Μτ. ογινθηθσ οοῃ δι 66 1 Π18 ἔΌΓΤΔΘΡ ψΟΪ τὴθ 
Ἦδ6 Ἦδ8 ΠΟῪ 1τη8(16 τηοβὺ πωρογίδην Δα] 108 ὈΥ͂ ἐποβα ἢ μ6 [895 
ΟΑΓΥΙΘα ΟἿ βῖησθ, ἅμα [88 ΡΠ 18μ6α τοροίμον νι {π6 ἰαχὲὺ οὗὨἨ 186 
Οοάεχ Αὐυρὶθη818.} 

Ιῃ 8 ἰπιτοάἀδποίίζοη 6 αἰβοῦββαθ ὈυϊποῖρἾθβ οὗ ἰδχίυδὶ οὐ ἐ1 ο βτα 
ἔγοτῃ τσοὶ {Ππ6 βδῖῶα ροϊηΐ οὗὨ ΥἹ ον 88 Ὀθϑΐογα, θαΐ σι Βρθοῖ8] σοῖοσγ- 
6Ω66 ἴο οὐπιραγαξίυο ογτἐἰοΐδπι ; 1 ἀο ποῦ δοοορί Μυ. ουνομοσ 838 8ῃ 
δοουγαῖθ Θχρροϑιίου οὗὨ ΤΥ νἱθννϑ, ἈΠ ἃ8 παυηρ ᾿πἰγοάπορα 186 ἔεγης 
“«« (ομηραγδῦνο ΟΥ̓ ἸοἾβηι,᾽"  ΠΊΔΥ ΓΟΑΒΟΒΔΌΪΥ δὶς ὑμπαῦ 1ὐ τηᾶνῦ, 1 υδοά 
αὖ 411, Ὀ6 δα ρ] ογοα δοοογαϊηρ' (0 ΤΥ οὐ ἀο πη οη. Απά τμουρ]ι Β6 
1ΠΙ͂ΌΥΠῚΒ πὰ ὑπαΐ Π6 ἀοθβ ἠού οὐ οἶδ τὴν ὈοοΙΪς μπρεαά, ᾿ὰ 18 αὖ Ἰοαϑὲ 
οογίδϊη ἰμδῦ ἴῃ τογέξίπο ἀουΐ 1Ὁ 6 ΠΔ8 Ὡοΐῦ Γϑι ΘΙ ὈΟΓΘα ΤΥ βίῃ 8, 
1 μβανϑ βῃονῃ αὔονϑ (ρ. 148.), (πὶ 1 ᾿ηΐθηα ὈΥ ““ οοπιραγδίῖνε οσχὶ- 
ἰϊοΐβι,᾽ πού {π6 βηρὶθ δνυνϊάθηθα οὗ ὁπ ΜΆ., οπθ νϑζβϑὶοῃ, ΟΓὁ  οπὲ 
Ἐδίμον, Ὀαΐ βυοῇ ὠπίξοα ἰαβ. πο ἶ 68 88 ργοῦο ἃ τοδαϊηρ ἴο Ὀ6 Βῃηοϊθηΐ, 
8ηα 86 186 {παΐ Τηδὺ Ὀ6 πιᾶα6 οΥ"Γ. {Π18 ἀνονϑα ἔδοί ἰῃπ βῃονιηρ {86 
σΠαγδοίου οὗ δὴν ἀοσυπγοηύ οὗ οἸΓΠ6Υ οὗ 186 οἴΠ6 Γ᾽ ὕνγο οἰδββθϑβϑ. 

1η ἀἸβουββιηρ ραββαρθβ ἴο ὙΠ οΟἢ “Κ ΘΟΠΙρΡΑΓΑΙγΟ ΟΥ̓ οἴβυ,᾿" πδα θθθη 
Ῥγονϊουβὶυ ρρ] 164, Μτ. δοῦν θη Υ γοϑίβ τη ἢ οἢ {Π|6 δέησίο ἰΘ ΒΕ ἸΔΟΥ͂ 
οὗ {π6 δοιμμλοη)  ῃγϊπίθα Ῥαβηϊο (88 (0 ν᾽ ΒΟ. 1 )ῃλ ποΐ σθβροῃειῦ ]8 
ἴογ 1τῃ6 ἰογὴθ ὙΠῸ Μτ. βουίνθηοῦ βθϑὴβ [ὺ διρροβο ἴὺσ τηθ, 
“ς ΒΡΌΓΣΙΟΙΙΒ γουβίοη," ““ πσϑίοῃϑα ἔογρΈΓΥ,7 ὅτο. Ρ. Χν.); 8116 88 ἴο 86 
ΘΠ ΔΌΣ δηα δα ΒΟΥ οὐὨἨ {Π|8 νϑύβίοῃῃ 186] ἢ, 6 ἰδ καβ ροϊηΐβ ῸΓ 
σταηίοα {μὲ βῃου ]α ΒΌΓΘΙΥ πᾶνε Ὀ6Ὸη Ργουθα, δηα ἢ6 Ἰσῆοσοδ τ δὲ 
μαὰ Ῥδθὴ ΔΠΥ ροϊηίθα ουἵ, {πδὺ ΣΓ [818 νϑύβίοη 1π 118 ργοϑοηὺ βίδξε 
Ρ68 σψόσκ οὗ {πΠ6 βθοομά σθῃἑ ΤΥ 10 18 αὖ ᾿δαβὲ ὩπΙ46, δηα 6 ΒΘ ἴο 
ΒΌΡΡοΒα {παὺ 1 μεαὰ τηἰσοάυποθα 4. πονϑὶ ΠΥροί ἢ ΒΙ8 θυ θη ΘΠ ΟἾΪΥ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΠΡ᾽ ΤΑΥ͂ δΟοοτάδηοα 1 Ἡ πδαὺ (ὐτ]οβυδος Θηυποϊαίθα Ἰοπρ᾽ δρῸ. 
1 Μν. δουίνοπογ ρῖνϑϑ ἃ δοποϊ υδίοη “ ἀγαύγῃ πιμέαξί5 ηιμέαπαὲξ τὰ ἴῃ6 
τογᾶθ οὐ ΤΎοσο]]68,} Ἰοὺ 10 Ὅ6 ῥ᾽] ΔΙ ὑπάογβίοοα πυιμδΐ {Π6 βα!α τηὰ- 
ἑαπάα τοα}}]} γ τὰ; ἴδ, μδη 1 8αϊα, ““ Ηδργο, {π6η, 18 ἃ δατωρὶθ οὗ 186 
ΨΕΓΣΥ͂ ΤΩΔΕΥ͂ ΡΑβΒΆσ 68, ἴῃ Μ ΈΙΟΝ ὈΥ {Π6 ἰοβυ ποην οὗἁ ἀποίεπέ υεγείοης οἵ 
αΐλονς, ἰπαὺ Ββυσῖ ἃ γθϑαϊηρ γγα8 ουγγθηῦ ἴῃ ὙΘΥΥ͂ ΘΑΓΪΥ Ὁ 68, 186 ἔδοί 
18 ῥργονϑα :ἱπα Δ 0]γ," 1 ἀΙα ποὺ ἀχρϑοῦ ἴο 866 1ὖ πιδάβ {86 Ὀ8818 οἵ 
ΒΆΟΝ ἃ Βαπίβῃποα δ8 {π6 0] ηρ, δηα {μαΐ ἴοο, ΒΘ Π “΄ ΘΟΙΏΡΑΓΑΙνΘ 
ΟΥ̓ οἶδα" 18 ἴη6 8) εοῦ ἴῃ Π8Πα,--- ““ Ηρτα, {ΠΠ6Π,, 15 ἃ Βδιη 0 ]6 οὗ νετῦ 
ΤΩΔΏΥ ρᾶΒΒαρ 68 ἴῃ ΨΏΟΒ ὈΥ {π6 ὑββυ ΠΟΥ͂ οὗ ἐδ πιοβὲ αἱιοΐοπέ Ὁεγεῖοπ 
{πᾶὺ δυο ἃ τϑλαϊηρ νγὰ8ϑ ΟΌΤΓΟΙἑ 1Π ὙΟΤῪ ΘΑΙΪΥ Ὧτη68, {Π6 ἔαλοϊ ἴβ 
Ρτονϑὰ 1πα 0 180]γ. 7. 6068Κ οὗἉ κμπίξοά οὐ αὖ Ἰοαβὲ ἐσργεβϑ ὑββι πον ; 

1 ἐς Αἢ δχϑοῖ {γδηβοτρῖ οὔτ Οοὔοχ Αὐρίοπεὶβ, αὶ Οσροο-Τ Αἰ τηδπυροτὶμὶ οὗ ὅϑε. ῬδοΪ 
δρΐβ:168, ἀδροδβίϊοὰ ἰπ 106 ΤΠ ὈΓΑΤΥ οὗ ὙΥΙΠΙΥ ΟΟ] σα, Οδπιδτρθ Τὸ ν ϊοἢ ἰβ δά ἀςὰ ἃ 
.}} οοἸ]λίοη οὗ ΠΥ τηδηυβοσὶρῖδ, σοῃήδι ηἷηρ ναγους ρογοι οὗ {πὸ ατεοκ Νεν Τοβίδεηδης, 
μη τ80 1 γαγίοβ οὐ Οδμ σι αρο, ῬΆγηδπ), Ἰμοἰσοβίοσ, Οχίογά, 1,διπ 6.ἢ, τη6 Βγ τ κἢ Μυδοιπι, 
ὅζο., τ} ἃ στ εἶο 8) ἰπγοἀασιίοη ὉΥ ἴῃς δον. ΕΥΘα το Ηθητγ ϑογίνοποτν, Μ.Α., ἰδῖο βοβοίηῦ 
οἵ Τυηγ ΘΟ] ρμο, Οδιρ τ άρθ, ρεγρθίιαὶ συτγαῖα οὗ Ῥοιν ογγὶβ, ΕἈἸ που." Οδανγι στο, 
1859. Τὸ “Μῆν Μ 55." δὴ ποῖ Ὀ6 υπαἀοτγριοοα ἃς πιθδηΐηρ, 80 πη αἰέτεκί ςοὐϊορα, 
διυιῖ τοσκοηΐης βερδγαίοὶν ἴῃς (Ο50015, Αοἰ8 δπὰ Οἱ. Ἐρρ., δὲ. Ῥαμ}}5. ΕΡΡ., δπᾷ τϑἊὲ 
Ἡονο]διίοηΒ, ἃ8 δοραῦδίθ ρογίϊοπβ ; ἴ8 ὍὉ16 Οοάοχ 1κἰ ορίγοβὶβ 18. ἃΙοπθ ζῶισ Μῖ58. ουἱ 
οὐ 16 ἥγ. Το ἩΔΟ]Θ ΠΌΡΟΣ ἐπ ΟΥΑΙΏΔΙΣΥ χεοϊκοηίηρ 18 ἐλ ἐψ-7υμ. 



«(ιἰξϊοη 8. 757 

τ. ϑΘουϊνθῃοῦ, τ ΓΟ οὗἉ (παὉ ΒΊΟΝ 15 θϑβοά οα {88 ργϑβϑηΐ βίαΐβ οὗ 
8, γογβίο, ΟἹ 118 ἈΒΒ 6 Δη 0. ῈΙΥ, Δ Πα οἡ ΒΟ νϑυβίοη αἴοπθ ἴῃ 60Π- 
ἰταάιοίίοι ἴο {Π6 πη888 οὗὨ οὔποσ δι που 168. ψν μ1οἷι οἱαίτα δῃ δαυ Δ] ἀρ6. 
Ῥαὐ 1816 ποοᾶξι] ροϊπίβ αν ποὺ Ὀθθη ρῥγουϑᾶ, δηᾶ {Πππ18 ποίμΐπο γοβα (8 
ἔγοσῃ ἐπ σοι ρΑΥΊ50η, θυΐ ἃ Β6η86 οὗ ᾿ηΐδηδβα αΠΠου]Υ σοηποοίθα τ ΠῈ 
{ΠπΠ6 Β6]16 8 [παῦ τπ6 οΘομπηπιοη ῬΘβῃϊο ἃ8 1τὖ ποῖῦ βίδηεβ σαπ Ὀ6]οηρ ἴο [Π6 
ΒΟΟΟΠΑ ΘΟΠΤΌΓΥ, ΡΥΘΒΘΗΠΙΩρ 48 10 ἀ068 80 δ πριΪΑ ἃ ΘΟ Πδίϊο οὗ 
τοδαϊηρβ οὗ τοιοΐθ δηαυμ νυ Ὀ]οπἀθα δηα Ἰηἰουβροῦβοα πιὰ 8086 
ΤΩ ἢ τοὙ6 τοοθηί ἢ 

Μτ. βδουϊνθῃμοσ [ΠΓΟΥΒ ΥΘΓῪ Π6661688 ἀουδύ ὁ ἴπ6 τοδαϊηρβ οἴαοου- 
τηθηίβ ὙΠΙΟΝ ἢ6 ᾿ὰ8 πο ὐπϑο ἢ Ἰανοϑε σατο : (ῃ8 ἢ6 Βρϑδῖβ οὗ 
“«(οἄοχ Β. ἀπά 118 Βοδῃ(γ τῸ}} οἵ 4}1168, Βίγθηρ  Ποη θα 88 {Π6Υ 4.6 ὈΥ͂ 
1Π6 1,αὐϊη, ρογῆαρβ ὃν οὐδόν υϑγδίοηϑ ;" ΜΠδῖ σλη {ΠπῚ8 ΟΧργθδβίοη οὗ 
ἀουδί τηθδὴ Ὁ ΌΓΟΙΥ ΟΥ̓ ΙΟΒ ΤΑΥ͂ ΚΠΟΥ͂ δοπιοίϊιίπς οἵ νϑυβίοῃηβ ἴῃ 
Ἰδηρσιαροβ χὰ ἢ νμ1 ἢ {ΠΟῪ ἀγα ποῦ δοαπαϊπίοα ; 1 ἤᾶνα ριθαῦ γο ΠΟΘ 
οὐ ΜΠαὺ ο8η δ6 ᾿δΑΓΩΘα ἴγοτῃ Θομναγίζο 88 ἰοὸ {μ6 Εἰσγρίϊδῃ νου οῃ8, 
πα {Π6 οοἸ]αϊίοη οὗὁ {6 Αὐτηθῃϊαῃ τηδθ ἔου το ὃγ τ. θα 18 1 
{0}}γ Ὀ6] ον α ὑγαβίνοσιγ. Βαῦ ὑμοῦα ἃΓῈ ρ]ας68, βιοῖ 48 {Π6 ΒΟ ΓΟΠ 
ΟΥ Ομ ἰββίοῃ οἵ οἷαιι868 ΟΥ ἱπιρογίαηπί τσοτα5, ἃ8 ἴο ΝΥ ΒΙΟἢ 1 οδῃ Ὀ6 ταΥβο ἢ 
88 σογίβιη ἴῃ Μορμιῖο, ΤΠοΌαΙο, Αὐτμθηῖδὴ οὐ ΕἸΠΙΟΡΙΟ, 88 1 οδῃ 
1} ΠΊΟΙΘ ΓΆΓΩ1]1ΔΓ ἰοηρθ8, ασθοκ, 1 αἴ, δυγῖαο οὐ ἀοίμῖο. ΕῸΣ 4]} 
ΡῬΌΓΡοβαβ οὗ οδοιηραγαίΐνα οὐἱυἹοΐδιη 1 ἅτ ΒΌΓΟΪΥ πού Ἰἰταϊοα ὈΥ {Π6 
δχίθηΐϊ οὗ ΠΥ ΟὟ ΡΘΥΒΟΏΔ] βίυ 168. 
ΤῊ ῥεϊποῖραὶ ρογίίοη οἵ Μτ. δου νθηθυ νοϊαπλα 18 οσουρὶ θα ΜΠ 

ἐπ6 ἰοχί οὗ τ)6 Οοάοχ Αυρίοηβιθ.Ό. Τμθη [Ὸ]]ονγ8 μῖ8 οοἰ]αίϊοη οἱ 
{εἰγίγ-ΐουν ΜΙ δ; πὰ ὈοᾺὰ [Π686 ραγίβ οὗ {π6 σου {Π6Γ6 18 {Π6 β8Π}0 
ο]οβα δ ραϊηβίβίῃηρ' ΔοοΌΓΔΟΥ͂ Ἡ ΒΙΟΝ Το γ6 ΘΧ Ια ἴῃ ἢ18 ἐΟΥΠΊΟΥ 
νψοϊσθθ, δ ποίδίϊοη οὗ Μϑ. πον ἔουπά, 15 ανθὴ τόσο αἰ ο] ἴο 
ΠΌ]Π]ονν [Π8πῃ τγ88 (μα οὗὨἨ [86 νοϊππηο οὗὁὨ ναγιοῦβ σοδαϊησβ τὸ {ῃΠ6 (ἀοδ- 
Ρ6 18. ΕῸΣ ποῖ ΟἿΪΥ ἅγ6 ργουϊουβὶΥ πον ΜΆ. ΠΟΥ]Υ ἀεϑισπαίοα, 
Ὀαΐ [86 υδβο οὗ ἀἰδετεπί τϑίθυθηοθβ ἴοσ [Π6 βαίηθ ΜΆ. ἴῃ ναγίοιιϑ ραγίθ 
Δ 8 ἴο {μ6 ἰὰχ οὐ {86 ΙπθοσΥ. Ἀπα βοῃηὰ οὗ {686 Μϑ5. δὰ οὗ 
ἐπ γθσῪ Κὶπᾶ τ ἢ (6}1 ἀραὶηϑύ ΜΥ. ουινθηθυ  [Π6ΟΥΪ6Β ; {Π18 ΤΩ Κ6Β 
Ὧ18 [6 Β ΕΣ ΠΟΠΥ͂ (0 {Π|61Ὁ ΣΟΙ ηρ8 41} [{Π6 τόσο γ] δ 16. ΤὨδ ταϊη θη 688 
οὗ οοἱ]δίϊοη ὄν δχίθμπάϊηρσ ἴο ὑόν δἰϊσἠξ οΥἸΒΟΡΤΆΡὮΙΟ ναυ 08 18 
αυϊΐα Γαι Κ80]6. 

δ “ ΤῊ τοχίΐ [οὔ τ86 Ῥεδἢἶ 07 ΤῊΔΥ Ὦάνο Ὀ6ΘῚ ΑἸτοτοα δη οοτγηριοα Ὀοίνγοοη Π6 ἤτδὲ Οὐ 
Βοοοηὰ δπὰ {6 ΔῊ σοπίαγίοβ. ΤΠΪ8 18 8}} 1ῃ8ὸ τ. Τταρ6 1168 88 δα ρροβοά, Γβουρὴ ΜΓ, 
ΒΟΥ ΥΘΠΘΥ 8.388118 Ὠΐπ ὙΠ ὈΠΒΘΟΙΩΪΥ Υἱοΐθησα, 48 ἱΓ δ Πδὰ γορτοβϑοηϊοὰ 1ῃ6 νυ ΐρσαγ [οχί 88 
8 " Ὑτοίομο ἔογρεγγ.᾽ Μτ. βοῦν γ᾽ Β ΓΑΒΏΠΟΒΒ 8 ΠῸ 688 ΓΟΙΠΑΥΚΑΌΪΟ ἰῃ ΟΔ]]Πἰπρ 118 8 
4 ποΥο] ὨΥΡοΙ 8", σβοη ἰη ἔβοὶ ἰξ 8 δ ἰοδδὶ 88 οἷά 85 Οτοβδυδος. ... ΤΏΉΘΊο 18 Ποῖ ΟΣ 
δνϊάθησο ΠΟΙ ἱπίοσῃὶ Ῥγοῦβ Ὁ ΠΠΥ͂ ἀραῖηϑυ τΠ6 πιιρροδίοη {πᾶ 1Π6 οἱ ὥύυγτίεας γογβίοῃ νγδθ 
τουϊβοῖ ἰητο ἰΐ8 ῥγοβαηΐ ἴὍΓΠ). . . ἰπ ἰἢς ΤΟσΓΙὮ ΟΥ ἀνθῃ τὨϊγὰ ΘΟ ΠΊΌΤΥ, ἴο τη8Κ6 ἰΐ δοοοτὰ 
“ἢ ατεοοκ Μ55. τἢ6π σὐττοηΐ δὲ Απιοοῖ, Εδοβεα οὐ ΝΙΒΙ 18: δηὰ νἱτοὰϊ βοπιὰ Β6 ἢ 
δρΡροδίιίοι ἴδ ϑ'γιῖας ἴαχί τηυϑῖ τοι δ᾽ ἢ 80 ἱπΟ ΧΡ δ ΌΪα ῬΠΘΠΟΤΏΘΏΟΠ, Ὁ}]688 να Ὀτγίπρ ἴΠ0 
Οτοοῖὶς δηὰ 1,Δτἴη ὑεχῖβ ἰηῖο σοπίοστη ΕΥ̓͂ ἩΪΓ ἢ ἰδ ὈΥ σοπ γα οζηρ τπ6 [}} Δπὰ 168 Γ ουϊάθησθ 
ψ ἢ οἢ τὸ ἀο ρΟΒ8688 γσοβροοιίίηρ ἴἤθπη. ΑἹ] ἢ δὲ γα ἤᾶνθ ποῦν 8814 τηὶρῆϊ ἤᾶνα Ὀσ6η ΔΙ] οσοά 
Ῥοίογο τ6 Ουγοϊοηΐδη Ῥγγίδο 8 αἀἰδοονογοὰ : [6 σΆ86 18 Βτοὶν διγεηριποποὰ ἴῃ ἃ σὴ 
ἄορστοο ὈΥ͂ 6 ΔρΡρϑίγδῃςο (ἴῃ ἃ ΜΒ. δϑεϊρῃρα τὸ ἴπς ΑΙ σοῃίΓΥ) οὗ 6 ϑὅυτίας γεγβίοῃ οὔ 
τῆ Οοβρεΐβ, θαυ ΟἸΘ ΔΓ ΤΩΑΣΚΒ οὗ [Π6 Πρ οδὺ ἈΠΕ ΠΥ ἱπ [08 τη η  ἴδϑυ ΟΥΤΟΓΒ 83 Ὑ76]} δ 
ἦπ 118 Ἄοδοίςφοδι τοδάΐηρβ. ὙὍὙηδ δρργοργίαϊοη οὗ [ἢ6 παπιὸ " Ῥϑβ ἶϊο ̓ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο π8 ἩΠΟΪΙΥ͂ 
ὈΠΙπηροτίβπι, ἐχοθρὶ ἔοτ τβοίοσίοα! ρατροβοβ. ον. Ἐ. ὅ. Α. Ηοτῖ, ἴῃ ἴ6 Φουγμδὶ οἵ 
ΟἸδδβεῖςδὶ βηὰ ϑβαογεὰ ῬὨ]ΟΙΟσΥ. ἘδΌ. 1860, ΡΡ». 8378---9. 

808 



758 Αἀάιξίοπ5.. 

Ηδά τυ οδ]ϑοῦ Ὀθθῃ ἰο ρῖνγο ἃ ἀοίβι] θα δοοουηῦ ΟΣ δύϑῇ ἃ Ἶ1ε| οἵ 
16 οἀϊομβ οὗ 86 ἀτοοκ Νὸν Τοβίδιηθηῦ, οΥἁ οὗ βοραγϑδίθ ροσίϊοι3 
ψὨ1οἢ μΒαγα ἀρροᾶγοα ἴῃ {π6 Ἰαβύ {πγ6 6 ὙΘαγΒ ἀπά ἃ Πα], 1 Βῃου]ά ἰιᾶτὸ 
ΠΟΓο ἴο ἀθβοσιθα [πΠ6 σοητππθα Ἰαρουγβ οὗ Ῥτοΐδββοσ Ε]]Π]οοΐῦ οα ἴδε 
Ἐ1865 οἵ δύ. Ῥϑα], δπα α]8ὸ {μ6 αἀσϑκ Τδβίδιαθης οὗ ἢῦγ. Ὑ͵ογάν- 
ψοσ, οὗ ψ ΠΟ} [Ὦγθα ραγίβ να Δρρθαγθᾶ. [ς΄ τησϑί ΠΟΥ͂ Ὀ6 οοπίεῃι 
ΜῊ πιοηίοπῖηφ ὕπ686, πα Ἰοαυίηρ Ποῦ Βρθοῖαὶ ποίϊοα οἰδεῖ 
ὙΠΟ μᾶγ6 0 ραγέϊομζατ' ὈΘΑΥΊΩρ οα. ἐπ 6 ΒΙδίοτγ οὗ (86 ἰοχί. 

ΟΕΕΕΚ ΜΩΜ. ΟΕ ΤῊΒ ΜΟΒῚ ΑΝΟΙΕΝῚ ΟἾΑΒΒ (ρΡ. 152.) 
ΟΟΡΕΧΣΧ ΒΙΝΑΙΤΙΟΟΒ ΤΙΒΟΒΕΝΒΟΒΕῚΙ, 

10 βοοιηρα Ὀαΐ 1{{16 ἰο 6 ἀχρϑοίβα {ἐπαῦ α ΜΆ. βῃου)Ἱᾶά σοπια ἴὸ 
ρμὺ οὗὨ ρϑοῦ αῦ δη Πα  δηα γΆ}116, 80 88 ἴο ΓΔΏΪς, 88 ΕΆΓ 88 ΤΩΔΥ͂ ὑδ 
ἡ υάραά, εοὐέδ ΟΥ Δἰγαοδῦ τὴ {Π6 τηοϑῦ ργθοίοιιβ οὗ Κπόνσῃ ἀοοιιπηβηίβ. 

ΕἘῸΣ {Π|8 το ἀύὸ Ἰπαοδίοα ἰο Ῥγοίθββου ΤΊΒο ΠΟ ΔοσΕ, τ ἢ οΡίαΙπαά, ἰῃ 
1859, ἴσοι {πὸ (Οοηγοηί οὗ Μουῃηὶ διπαὶ, 6 Μ δ. οὗ {Π6 ατοοκ Νὲν 
Τοβίαπιθηΐ, οὗ γ ΥῪ ρτοαΐ βηπαυϊγ, τ Ὠοἢ ἢ88 ΠΟῪ Ῥ88866, ἰμτουσὶ 
Ῥύγοθαβθ, Ἰηΐο {π6 ΠΏΡΟΥΔ] ΤΙ ΌΥΑΤΥ δὖὺ δι. Ῥϑίογβθασρ. 10 ἀρροϑιβ, 
Ὁπαοιδίραϊγ, ἐο Ὀο]οηρ ἰο ἐδο γοιτγί σοπέιτγψ, δα ΤΠ 18 118 ρ6 18 60Π- 
ἰϑιῃροσδηθοῦβ 1 (86 γαϊοαη ΜΆ. 1561} 
ΤῊ ΜΘ. ἈρΡΡθατβ ἔουταουὶυ ἰο μάνα σοπίαϊηοα {πΠ6 ΟἹ Ταβίδπιρηί 

Θη ΓΘ, 85 γΧ06}} ἃ [1π6 Νου ; δηᾷ 1 τγὰβ ἃ ρογίϊοῃ οὗ {818 βαῖὴθ Μίδ., 
1ἹποΙυάίηρ ραγῦ οὗ {Π6 ΟΠ ΓΟ ο]68, απᾶ οὐ σ Εἰβίουοαὶ ὈοΟ 8, ἀπά οἱ 
“ ογοια δῆ (ἡπ 411 )ογέγ-ἤγοο Ἰθαν 68), ἐπαῦ Ῥτοῖ Τιβοβθηογε οδίδιποά 
ἴῃ 1844, δῃα σοι πα εἀϊοα ἴῃ ἃ ΒοΔα ] ΠΒΟρτγαρἢ 6 ἔμο-ἰμμο 
ἴῃ 1846. ΤῊΪ8 ἱγασπχοπί, ἀοδὶρηαίοα Οὐάες Εγίάογῖοο- Α ὠριιδέαπιι, 18 
ΠΟΥ͂ ἴῃ {π6 ΠἰΡΓΑΓΥ οὗἩ {πὸ ΤὐΏΙγΟΥΒυ οὐὨἩ 1μοἰρβῖο : ΟΥ̓ ΓῪ τλΐπρ ἱη4]- 
οαΐθβ {πα 108 ἀρ ἢ85 ποῦ 66 ονογ-τθβυπαίθα ; δα {ππ18΄ οοπηροίοπί 
ΒΟ ΟΪΔΥΒ ΕΓ ρΥΘΡΑΓΘά ἴοὸ γα ΠΙΡὮΪΥ (86 Ναὸν Ταβίαπχοπί ρογίου 
οὔ [{Π6 βαπιθ ΜΙ. δβ8 Βοὺὴ ἃ8 118 αἀἸΒΟΟΥ ΣῪ 88 ΔΠΠΟΈΠΟΘΑα, 

Τηάεοᾶ, σ ἤθη {Π6 Ηγϑὺ {ΔἸῺΡΒ ψογα τοοοϊνοα ἔγοιῃ Εἰρυ ρὲ {μαὺ δυεὶ 
ἃ αἸΒΟΟΥΟΥΥ Ππδα θ6οη τηδάθ, 1 ψγ8 θ᾽] να {Παὺ 1η18 Νανν Ταδβίαμηθαί 
πιιϑέ Ὅ6. ἃ ρογίοη οὗ {π6 Οοἄεχ Εὐϊἀογὶοο- Αὐραβίαπαβ: ἴογ θοί 
Μ55. βίοοά αἱοπθ ἴῃ βαυϑγαὶ ρϑοι αν ροϊηΐθ: Ὀοί ποτα τι οπ ἴῃ 
ιν σοΟἸ υτληϑ Οἢ ἃ Ρᾶρσα; δηᾶ σψ ἤθη Το βοηαογῇ βίαια ἐμμαῦ {{16 ροΓ- 
οα ΟΝ Π6 64 ποὺ οθίαϊποᾶ, οοταρτίβιηρ αἱ (Π86 ατθοκ Νεοῖ 
Τοβίαμπηοθπέ δηπέϊγο, ρατὶ οὗ {π6 ΟἹ] 4, ἀπά {{π|π| 8ο-οα]]64 Τρ βε}6 οἵ αγ- 
ΠΔΌ48, δπἃ ραγί οἵ {π6 Κ'Παρμογὰ οὐ Ἡθγπιαβ, δοπιργαιεπαθα ἱπ (δε 
γΏο16 132,000 σοἸυτηηδγ ᾿1π68, αὶ θὰ οἡ 346 ἰδᾶνοδ, ἰὑ νγαβ δυἹάθηί 
δ΄ οῃοθ, {παῖ ἴῃ {πὸ ΠΩ ΘΓ οὗ ᾿Ιη68 ἰῇ Θδο ἢ μᾶρθ, ὅζο., {ἢ γ 88 8 
Ρογίδοὐ Ἰ4θηθ ἐγ Βούτγθοη σῃδὲ μα Ὀθθη ἔουπά ἴῃ 1844 δηα π αὐ μι 
7αδὺ Ῥθθη οὐίαἰπθα. ὙΤᾺΪΒ δοποϊ βίοι μα8 βίποθ ὕθθῃ οομπῆσιμθά [γ 
ΤΙΒοΒ μου Β οὐαὶ ΘΧρ] οἱ ἰοβὑπηοηγ. 

ΑΒ {π|9 ΜΩ. 18 {ποσγϑίογο, αἱ 1ϑβαβϑί, οὔ οὗἁὨ {π6 πιοβδὲ ἱπιρογίδαί 

1 ΤῊΘ ζ0]ονίπρ δῃπουποοιηθηΐ, τ᾿ οἢ μα8 θ6 θη δἀνοτιϊβοἃ [ῸΓ δοπιθ {ἰπι6, ἀοβογε8 [πθῈΓ- 
εἶοπ : “Ῥγορδτγίῃηρ θυ μυδ]οδιίοπ 7λε ΜΝ ει Τοδίαπιεπί ἱπ (λα Οτγισίπαὶ Οτεοὶ. ΤῊ τεπὶ 
τονϊδοὰ Ὁγ Β. Ε. Ὁ οδἰοοῖς, Μ. Α. ἀπὰ Ε. 7. Α. οτι, Μ.Δ. Υίοαν οὗ 88. Ιρροϊγί5, Ηὲπδ 
δῖ νγ8 ΠΊΑΥ [ΠΥ οχρθοῖ ἴο βθὸ σοπιυϊποά, σοοὰ βεμοϊαγβῃΐρ, ἀϊροηςθ ἴῃ οΟἰ οεῖ 
οὐλάθηςο, δηὰ 151 αηὰ αἰθογ παι ηρ ΘὈΪ ΠΥ ἴῃ πιβίηρ ἰἃ δηὰ ποΐπρ; [18 ἴογτι δηὰ δθΆΠηβ' 

' 



“ἀαϊξοπα. ἢδ9 

ΙΡ]Π1οα] ἀοσυχμηοηῖβ τ μοἢ {πΠ6 Ῥτονίάθποσ οὗ αοα 88 ἐσαμπβιηϊ θα ἰο 
118, 18 ρεδιίἠσαΐξίοι 88 ΒΡΘΘΟΙΥ 88 Ῥοββιῦ]6 ὈθοοπηθΒ ἃ τηδίίοῦ οὗ {ῃ6 
Ὠιρμαβϑῦ σοποθγῃπιθηῦ ἰο 411 ΒΙ10]1681 βου : νου πὶηρ οὐρἘΐ, 
ἀπογοίοσγο, ἴο θ6 ἄοῃθ ἴο ῥγοιηοίβ ἃπα Ὄσρϑαϊΐα 80 ἀδβϑίγαθ]θ ἃ. βίβθρ. 
ἙἘῸΥ {Π18 6 884}} πὸ ἀουδέ 6 Ἰπάολίοα ἰο Ῥτοῖ. ΤΙβομομάοσ, 180 
ἢ)48 ΔΙΥθδαΥ ΔΟσΟΡ] 8Π64 50 χη ἢ 1η [18 ἀδραγίτηθῃΐ. 

Τθυῦ Ἔνϑὴ Ὀδίοτα βοὴ ρα] οαύοη οαη 6 σαγτϊθα ουξ, ἔμ6 οοἰαΐϊοη 
οὐ {πὸ Τοχύ οὗ {π6 ΜΆ. 185. Βιριν ἀδβιγα]θ, Ὀο]οηρίηρ 88 10 ἀοοϑ 
ἴο ἴμ6 ρογϊοα δπίοεΐοσ ἰο {π6 δυδίοπιαίἑς γουϊβίοῃ ἃπα ἀδίοσϊογα 08 
οὔ [86 τοὶ Τοχί, (ἢ τ ιοἢ ἀπ ααμν {86 Νύσῃ Οοάδχ 4]θη6 οδῃ 
Ὀδ6 Θοραγοα ἢ 10); δηά 10 15 ἐπε γείοσα τυ ϊβῃθα {παὖ δὴ οἴοτγί Βῃου]ά 
Ὀὲ τηδάδ αὖ ὁποα ἐὺ οοἰϊαίο ἐΐο 7Το:ὲ αἱ δὲ. οίογδϑιισφ. 

Τὴ οπϑ χϑβρθοῦ {π|8 ΜΆ. βέαπάς αἴοπθ: 1 18 [6 οηἱγ ατβϑεῖς ἄοου- 
τησηΐ οὗ τ[π6 πιρῃοθὺ δηθπαυλυ {παὺ οοπίαϊηθ ἰΠ6 ΝΟ Ταβίαμησηϑ 
ΘηθΓα : 18 ΠΩ ροΓίδη66, ὑπο ΓΘΌΓα, ἴῃ 1η6 Ῥαβίοσαὶ 1} ]181168, {πὸ Ἰαυοῦ 
ατῦ οὗ {π6 ΕΣ ρι811]90 ἰο {πὸ Ἡῦτονγβ, δπα {π6 Βοοῖς οὗ Βδνοϊαίϊοη 
ΡΟΓΙΟΠΒ ἴῃ 6} {Π6 (οάοχ Υ δἰϊοληιβ 18 ΠΟῪ ἀδἔδοίνθ), 18 ρθου- 
ΠΑΥ]Ὺ στοϑῦ ; δηᾶ ἴπ8 1]] αἰϊθπίοη οἰφἠέ ἰο Ὀ6 ρσίνοῃ ἴυ 118 ὑΘΒΌΟΩν 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟΓΙ 108] Θβυτηδία οὗ μαῦ γογα {Π6 δοίῃ8] ὑοῦ 8 δηα βοη ΘΏΟ6 68 
υυιτίθη ΟΥ̓ ἔμΠ6 ᾿ηϑριγϑα δυΐμοῦβ οὗ {π6 Νὸν Τοβίδιηθηί. Ἀπ ψἘ}1]6 
{π6 ρεδίϊσαΐοπ οἵ ἰμ6 Ταχύ 18 οὗ ραγϑδῃηοιηΐῦ Ἰτηρογίβδηοσο, [Π6 δοϊίωξίοη, οὗ 
{Π6 ΤΟΔῚ ΡΒ αὐ ὁποο Μουϊὰ Ὀ6 οὗ γϑΥῪ ρτϑαῦ γα]6, ΘΒΡΘΟΙΆΙΠΥ Ἡ] ΘῈ 
10 18 Γοιηθ δοΓρα {παῦ ἴῃ Π6 Ἰαϑύ ὑνθ ιν ὙΘΆΓΒ ΘΥΘΥῪ ΒΟΟΘΒΒΙ0]6 αὐθοκ 
ΜΠ. οἵ δῦ δηςαυϊν ἢ88 Ὀδθη οοΟἸ]αἰθα ΣῈ ρστϑδίοσ οαγο δηα δοοὺ- 
ΤΆΟΥ ἔπη δα Θυθὺ Ὀ66ῃ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ αἰοιηρίθα, 

Τὺ 18 ργοῦδθ]6 ἐπα {18 ΜΙ. τὺ Ὀ6 ἀοποίοα ὃγ {με Ἰαίίοσν Σὶ : {86 
ΟὨΪΥ ΡιὈ]1ΒΠ64 βίδίοιηοηῦ σοβρθοίϊηρ 118 ἑαχύ 18 (μαῦ τηδάθ Ὀγ {π6 418- 
ΟΟΥΘΥΘΥ, ὙΠῸ βᾶγβ {παῦ 1ὑ ὈΘΙοΠρΒ (0 1ἴΠ6 βαιμθ οἰαϑ5 88 Β: ἔσο Σ 
ΡΥ ΠουΪ ΓΒ ἄγ ἸοοκΚοα ἔὉγ ὙΠ] βοῖμθ ἄορτθο οὗ ᾿τπαραίθηο6 : μ6γα 8 ΓΘ 
ΒΟΠ16 ΘΟΠΟΙ 5008 ΜΈ ΙΟἢ {Π6 τϑαάϊηρβ οὗ [8185 Μ., ψ βδίονου ΓΠ6Ὺ ΣΩΔΥ͂ 
6, οδῃποῦ οὐθγύατῃ : οἴ γβ (ΠΟΥ͂ ΤΥ ΘΟΠΗ͂ΓΠΙ, ἃπα βοιηθ {ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ 
τοοα!ἔν.: 

δ Ἑτοτὰ {1Ππ|6 ἴ0 {Εἶπ} γγὙ6 ὮΘΑΓ ΓΌΣΠΟΌΓΒ ΟΥ̓ ἴΠ6 Αἰ ΒΟΟΥΕΤΥ͂ οὗἨ δῃοίοης Μ585., δηὰ ἔῃοτο ἰ8 ποοᾶ 
[0 ΤΠΆΚ6 ὈΓΘΕΥ͂ σαΓοία] ἸΠΑΟΓΥ ἴῃ οΥάΘΓ ἴο ἀβοοσίδίη ἴΠ6 ἔγαἢ. Τι8, ἃ ΠΟΌΡ]6 ΟὗὨ Υ6 ΑΓΒ 530 
ἴΠ6ΓΟ Ὑγ88 δὴ ΘΗΠΟΙΠΟΟΙηΘηΐ ὈΟΓᾺ ἴῃ ΠΟΎΒΡΑΡΟΓΒ δηὰ 4180 ἴπ ΠΟ ΓΑΣῪ 7ΟΌΓΠ 418 οὗἨ [86 ἀἶ8- 
ΘΟΥΘΤΎ οἵ ἃ Μ5. οὗ 180 Μομγίλ σΘη ΤΥ δὲ ΑἸμθη8; οὐ ἰπαυΐγυ, {π|8 ρσγουεὰ ἴὸ ὍΘ ΤΩΘΓΘΙΥ ἃ 
το ϊβῖα Κα ΤῸΓ γομγίθεπίά, ἀπὰ ὄνθη ὕΠθη ΤΠ6ΓΘ να ὯῸ αἰ ΒΟΟΥΘΥΥ δἱ 8]}, 
ΤΠ ἐαέδδί Δ ΠΟΙ ΠΟΘ ηΐ ΔΡΡΑΓΘΗΟΥ οὗἉ ἃ ἀἰβοούογυ οὗ [18 Κίηα ἰ8 ἴὴ6 ΤΟ] ον ΐηρ : --- 
“ Ζίβοουετῳ 0.7 απ απείεπί Βιδίϊσαὶ ἐξΑδηθαοα, αὐ Ἧ!ν. ΜΜανοετ᾽ε Μᾳιδειπι οΥ᾽ Νιαιιοπαὶ απᾶ 

Ῥογεῖση Απιϊφμιίϊεα ἀπά Ῥογὰ8 οὐ Ατί. ---- Τη τῃ}8 ταυβοαπι δγῸ ἃ ργοδὲ πατηῦοῦ οὗ Ἐαγριίδη, 
Οορτῖς, ἀπὰ ατοοκ τα βογ ρῖδβ, υγ 6 ἢ οἡ ΡΑΡΥΤαΒ, ᾿ἴπδη, Ἰοδίῃογ, αηά βίοηθ, τοὶ αἰΐης τὸ 
ΥΑΓΊΟΙΙΒ 5.0) 6οἴ8, Ὠἰδίοτίς 8), γο ρου, δος; δηὰ Μτ, Μαγοῦ 88 δηϊτιβιοὰ [86 πητγο]]ίηρ οὗ 
ἴΠ6 ΡὈΔΡΥΤΙ ἴο [86 Ἰεαγηθα 1)γ. Αἰ πιο 68, 80 γγ6}} ἱκῆοννῃ τπγοῦρποῦς ΕὍΤΟΡΘ [ΟΓ ἢΐ8 στοαὶ 
Ῥτο Ποία ΠΟΥ ἴπ ἀθοὶ ρῃουηρ βποίθηϊ τυ τἰηρ8; ἀπ Β6 ἢδ8 αἰτοδὰγν Το )ὰ ρδτῖβ οὗ ἴἴγοα Ἰθανο8 
οὗἨ ἃ ῬΔΡΥΤᾺΒ ΒΕΓ} οοπιδι πίῃ ἴῃς 191 ΘΠΔΡΙΟΓ οὗ ἴπ6 ρΌΒΡαΙ δοοογάϊηρ ἰο ὅι, Μαιίδον, 
τσ τῖοη ἴῃ 1η6 ατθοκ πηοίδὶ οπαγδοῖοσ, [θ6. τοδάϊηρ οὐὨἨ νὨϊοῖ 111 οδαδο ἃ στοαῖ βθηβδιίίοη 
Βιηοηρσδὶ ΒΙὈ]]ΟΡΟ] ἰ5ῖ8, ἃ8 ἰξ δεῖ8 αἱ τοδί [πδὺ Ἰοὴρ πιϊβαῃἀογθιίοοά ρατὺ οὗ [86 941} γϑῦβα γϑ- 
Ἰατίηρ ἴο ἴῃ6 ρῬαϑϑίηρ οὗ εἰ σαπιαὶ ᾿Βγοιρ ἢ [Π6 ογο οἵἩἨ ἃ πϑϑά]θ, τυ βίοἢ δγοβα ἕγοτι ὕΠ6 σοῖς 
τοδάϊηρ᾽ οἵἩ ἴΠ6 ἀτοεκ ἰοχί. Τθα βίδίο οὗἩ 186 τῃϑημβοσίρὶ ἢπ8 ΘΥΘΤΥ ΔΡΡρϑᾶσδῃοο, ἔγοτῃ [ἢ9 
ἴοστῃ οἵ Ἰϑίϊογ, δῃ ἃ οἴθοῦ συ]68 τιι8εἃ 88 ραἰάδ8 ἴο Ρ]θορταρ ἰβίβ, ἱπαϊσδηρ ἰδ το Βοϊοπρ ἴο 
(86 ἢγδὶ σθητΌΓΥ δέτοσ [π6 ἄθδι οὗ ΟἸγὶδῖ, δπὰ σοῃβοαυ θη 0}7 ΟἹ 6Γ ἔῃ θη ΔΗΥ͂ οΟἴμοσ γδιίδῃ 
ἀοσυτηδηΐ Καονγῃ ἴο Θχ δῖ, 

“.Α8 Μι. Μαγοσ ἰβ σοίπρ δὲ ὁπδθ ἴο ρα] 58 ἐδ ἱτωρογίδης αἰ ΒΟΟΥΘΙΥ ἴῃ ἔμο-δί παῖ] οὗ 1ῃ9 
οΥἱ σῖπαὶ ἐαχῖ, τὴ δὴ ἘΝ ]18}} [ΓΔ ἢ 8] δι] 0Ώ, νγγ ΠΡΟ δοοῇ ἴο βᾶῦο δῇ Ορρουι γ οὗ τοουττίην 
ἴο 1Π18 δι] θεῖ, 

“ὍΤῊΘ ἈΑΡΥτῸΒ ὲ9 ὑὈτοῦρην ἴγουλ ΤΉΘθ65, 'π ΕρΥΡῖ, ὈῚ ἴ6 ον. ΗθητΥ ϑιοθατί, δον 
80 4 



160 Αἀάϊέοπε. 

Β, ΟΟρεχ ΝΑΤΙΟΑΧΥΘΒ (ΡΡ. 1588---166.). 

ΤῊΘ γοτοχϑιϊπδίίοη οὐἩ ρβββᾶρϑβ 'ηῃ {μ6 (Οοάοχ γ᾽ δι σαα8ϑ ὈΥ ἴπὲ 
ἈΑΡρΡαία Βυἱοίϊία, νν πιο τγὰϑ Βυρροββα ἴο πᾶν θθϑὰῃ Ἰοβῖ (Ρ. 162.) 18 
ἴῃ {π6 ΠΌΤΑΥΥ οὗ ΤΥ Υ (Ο]]6ρο, Οδμδυιάρθ, διθοηρδῦ Βθητ]ον Ἐ 
Ρᾶροῖϑ (Β. 17. 20.) ἘΤΙΒομοηάογῇ βίαῦθα ἐμαὶ ἢ6 ἢδα βδϑθη 1ξ ἴῃ (δαὶ 
ἘΌΥΑΥΥ, δπα 10 νγὰϑ Θὰ) ΟἹ ΘΧδ Πα ΙΟη 0 Ὀ6 Διηοηρσδί {Ππ6 ᾿αἰίοτδ 
οὗ μαΐ οΥὐϊο ; (παῖ δ γθββοά ἴο μΐπη ὈΥ (86 Βάγοὴ ἀθ ϑύοβοϊ, ν}ὸ 
{γδηβηλ6α Ἐυ]ού4᾽ 8 ποίο8β ἔγοιῃ οπλθ, 15. οἡ {π6 σομοϊβίοη οὗ {ἢ6 
οχίγαοίβ, Τὺ νγὰβ δῦ γα ΠΥ δι ρροβοα {Π80 {Π18 ραρ6Γ τπηδὲ πᾶν ὈθΘη ἰοεέ, 
ἔγοτα [86 Το ησθ ἴῃ “ς ΒΘΤΙ ΟΥ̓ Β ΟΟΥγβρομάθηρο᾽ δὖ {86 ρος Ὀεϊπρ 
τηλᾶθ (0 {Π6 γοϊιπλθ σοπίδἰηϊηρ 27160᾽5 οοἰϊαίζίοπ, ἀπὰ ποὺ ἴο Ζέμίοίία᾽ 
γοσοπιραγίδοη. Τῃ6 γαϊὰθ οὗ Βυ]ούα᾽ Β πούθβ 18 Θοῃβι ἀθγδῦ]θ, ἴῸγ {ΠῈΥ 
αἴοτα τηθϑηβ [Ὁ οπθοκίησ οΟἸ]αὐϊοη8 ἩΠΙΟΝ πιαν ἤᾶνα [Ὁ] Ονγθα {Πιε 
ΤΟϑα ηρβ οὗ ἃ ἰαΐοσ παπᾶ, δηὰ ποὺ ψμδῦὺ ργοοθοαθα ἔτοπι (Π6 οΥἹσὶπαὶ 
ὙΓΙΌΘΥ, 
ΤῊ δοΐπδὶ ρα] οδοη οὗ Οὐαγάϊηδὶ ΜαιΒ οαέξέοη οὗ 1πὸ Οοάοχ Υ8- 

ἰϊοδη 8,1 [1ι88, 1ἢ τηδὴν γοβρϑοίβ, πογθαβοα {πὸ Κπομν]οᾶσο στο τὸ 
ἤανα οἵ (8 τοδάϊηρβ. [{8 νϑ]θ, ΠΟ Ἔν ΘΓ, 18 ΒΟΓΙΟ ΒΥ Ἰπηραῖτοα ἔγουι 
1Π6 νγαηὺ οἔίγαο δαϊύογιαὶ σατο. ὙΠῸ τψΠ0]6 οὔ {πΠ6 σοπίοπίβ οὐ ἐπ }ῖ5,, 
οι ἴπ {π6 ΠΧ Χ, νοϑυϑῖου οὐ ἴπ6 ΟἹ Ταβίδπιοηί, ἀπά ἴῃ 1Π6 οτισπαὶ 
οἵ ἰῆς Ναν, ἴῃ ἔνθ ἰαγρα 4ϊο. νοϊῃπηθβθ, δρροαγϑά ἴῃ {Π|Ὸ βρυὶπρ οἱ 
18ὅ8.(Ἠ. Τα ρουγίοηβ οὗ ἰοχύ ἴθ πῇ ἢ {π6 ναίϊοαη ΜΆ. 185 ΠΟῪ ἀ6- 
ἔδοῦνα, ΤΟΥ͂Θ ΒΌΡΡ]16α ἔγοιῃ οἴ ΟΡ ΒΟΌΓΟΘΒ ; 8ηα 80, ἴοο, ΕΙΘ ΒΟΠΊΘ 
οὗ {ποβ86 ρίδοθβ ἴῃ ποῖ 0Πη18 ὐάοχ 4068 ποὺ, ἱἰπ ἴπΠ6 ραγίβ οχίϑηϊ, 
ΤΟσορ 886 βαηίθηοοθ ἔοαπα πὶ {Π6 οομηπιοη ἰοχί. 1 ΔΨοδη γυ. ἢ. {ἰνι8 
18. Ἰηϑογίβα ; θαΐ (48 1ῃ {π6 ΟΥ̓ΠΘΙ 6868) τη Κοα 88 δὴ δααϊίίοπ : ἴῃ 
{η18 μΐαοθ, ἱπάβεθα, {ποῦ 1ἴβΒ 8 βρθοὶαὶ ποίβ, ψβῖοῖ Μαὶ σομοίυοβϑ 

ὙΠ} ΙΏΔῊΥ ΟἰΠΟΓΒ, ρατὶ οὗἩ νυ ἢ δα 8ο0]ἀ ο {π6 ΒΓ 5} ΜΌΒοῦμη, ϑοη)θ οὐἩ Ἐς ἢ ἤαΥΟ δἰπος 
Ῥδθη ΡῈ] 564; Ὀαΐ [86 Κατ δττηῃ 88 ἀἰβρ᾽αγοὰ ὈΥ 16 ἰγυβίοοδ οὗἩ ἰδὲ στεδὶ πδίομαὶ 
ἐπι υτοη, δηὰ 186 Ἰοπρς ἀ6ΙΑΥ οὗἁὨ ὑπεῖν ἀοοϊδίοη ἴῃ βοουσίπρ [η6 τοπιαὶπἰπρ ρογτίοη μὲ πο 
Ὀγουρῆς το Επρ]δηά, ἱπάυςοὰ Μτ. διοθεαγὶ ἴο ΟΠΓ τβοτὴ τὸ Μτ. Μαδγϑσ, ψῇῆο, βοείπρ τΒεὶγ 
ψαΐυα, αἴ οη66 ΡυτοΠαβοὰ ἔποῖ ἴο δἀὰ ἴο ἢιΐ8 Δἰτοδαν οχίθηβιτο ΠΠΌΤΑΓΥ, δηὰ πον γε 
Μ1} ἤδνὸ [6 ῥγίἀθ δηὰ ρίοσυ οὗ ροββοβδϑίηρ 1}}18 ἱπυδ] δ} ]6 ΒΒ: 0] }ς ἃ] ἀοσυτηθηΐ. 

“«Ἰυτίηρς Ειϑῖου νγοοὶς [Π 6 ΣΟΟΠῚΒ οὗἁ 1π6 Μυβαῦτη στο γο οροποᾶ ἴο ἴῃς ρα ὶὶς ἔγοο, τ θοῦ 
9,250 ΡοΓβοη8 Δτδ!]6α τΒοτηβοῖνϑβ οὔ {π6 ρῥγίν!! μα οἵ Ἔχαιηχίηίηρς {πεῖγ σομθηἴ8, δΔη ἃ ΔΡ 
ἴο 06 τηυοῖὶ ἰηιογοδβίθα ἰὴ γμδὺ ΓΠΘΥ δανν, δπὰ σοηάτποίοα ὑπ 6ΠΊ 56 1 768 τ ἢ στοαξ ργορηεϊΐ 
δηὰ ογάογ.᾽ 

ΤῊΪ8 Δρροδγοὰ ἴῃ ἔνο ἀἰογοης Γὐνουροοὶ ραΡΟΥΒ οὐ Μαγν 8, 1860.{ ΤῸ Βοσῃὸ 186 πδνθ 
οΓ “ δἰπχοῃίάο8, 80 γγ6}} Κποόνγῃ Τπσουρπουΐ ΕΌΓΟΡα," ὙΠῚ βηρραδι αὶ στοδὶ ἀ64] ; ᾿πουρ ἰ0 
ΣΩΔΏΥ ἰὺ ΤΩΔΥ͂ ΟὨΪΥ͂ ἱπάϊσαίϊθ δοπλα βογὶ οὗ ἱπάοῆηϊιθ ΟΥ ἱπίβ} 0 ]6 δ ΒΟΥ {πὶ Ἦ6 ΠΙΑΥ͂ 
ῬΟΒ58688 ἴῃ ρῬδιδορταρηϊο Γοβοάσοῃοθ. (ΤΠ πηομκίοι οὗὨ “ ΒΙΌ]ΠΟΡΟ  ἰϑῖ8 ᾿ 18 Διηυ βίη.) 

ΒΥ ἃ ῥγίναϊθ δοτητηπἰοδίίοη 1 8πὶ ἱπίογπιθά “ τΠαὶ [Π6 Πγαρτηθηῖβ ἀγα δἱ ργοβοὴξ ἰὴ Ὁ. 
Βἰπιοπί 468᾽ παπᾶ," [πον ἀἰά τπὸν βγδί σοῦ τπογ6}] ἐπὶ “1Π6 νατγίοιιβ τοδάϊηρ τηρπιοπϑὰ 
18 καμιλον 85 ἰι) ἴη6 Π0]1η Οοάοχ Ζ᾽ [νἢϊοῖ, μοννόνοσ, γοαϊῳ τοι 8 καμηλον, ἃ8 1 Ὀτγοῦρδί 
ἴο Ἰἰρῶυ σΠοτη ς4}}7Υ}7; “ΠΟΤ ΓΘ ΠΊΔΠΥ ΟἾΠΟΥ γαγ ΠΟ ἢ8 αἷδὸ ἔγοπλ ϑίερῃθη 5 ατοεκ Τεχὶ, 
88 τηὶσῃῦ ὈῸ ὀχροοϊεᾶ. Βαϊΐ νηδὺ ν0}}} ἰπίογοβὲ γου ΤΊΟΤΘ ἰ5 ἰμαὺ ΜΥ. ἈΙΔΥΟΓ [48 γοδϑοῃ ἴ0 
Ῥο]ίονο [πὲ οὐ οῦ ἰσαρτηθηῖβ οὗἩ 1Π6 ατοοῖς Νονν Τοβίατηοηϊ ψ}}} 6 αἰδοονογοά, Ηδ ἐς 
ΟΥΠΟΣ ΡΑΡΥΓιΒ το} 18 ἔγοπι [6 ὙΟΓΥ 88Ππ|6 βίοοκ, ψιϊοἢ πᾶνο ποῖ γαῖ θοθη δχαπιϊπϑὰ." (Γ- 
ΤΑΙΏΪΥ τ} 18 ἃ ργχίογὶ ἡυᾶάρπιοπε τοβρθοιίηρ [μ6 σομίοη8 οὗ τποχϑηνηθαὰ ρϑργτὶ ἰ8 Γοπιδγκαθίο: 
ἦϊ ΒΟΘΙῺ8Β 88 1 αποίορης Μϑ8., ὙΒοΙΠοΥ οὗ Ὀτβηΐαβ, Ηγηγαβ, οσ [ἢ6 ατγοοὶς Νον Ιοβίδμοῃί, 
τηϊρης θ6 ῥτοἀιιοοᾷ ἴο ογάοσ. μαι σδυδοὰ δινιοπίάεε ἴοὸ ανο δηγιπίηρ τὸ ἀο ψὶ}} ἐωσ 
ΜΒ85} Ατὸ ἴ{᾿π686 βοῖηο οὗ [ἢ08868 ὙΠ] ἢ ἦς οἴδχοα [ΟΥ̓ 8816 δὲ τὸ Βυι ἰδ Μαυβοῦτῃῦ 

1 ὦ Ἢ παλαια και ἡ καινὴ Διαθηκη. Μοῖυβ οἱ Νοναϊη Τοβιδπιοηϊαπι 6χ δηιίαυ βοιπιὸ 
Οοάϊοα Μαιϊίεαπο. Ἑάίάϊ: Απροΐὰβ Μαίυβ, 5. ἢ. ΕΒ Ομγά, Πομδ μροσοσγηι δμσὰ 
Ψοδαρὅυπι ϑρ1πόνογ." δ γο]8. Φϊἴο. (νοὶ. 5. ἰῃ6 Ν, Τοδί.). 
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18 : --- ““1)6 «ΠοΠδητϑὶ ἐθδυϊσωομ! δυ θη ἃ ποὴ ἀϊθραΐο, 4υ18 ͵81-- 
ἄϊα βδοσὶ οὐἹ οἱ οσαπηδ ΡΓῸ πᾶς νουϊίαῖα ἀσραμπιοηία ργοϊα]οσπί. (Ἕὐ6- 
τογτοσαΐῃ ἀἰβοῖρα}} ὑδβυϊ τη ομο Ποη ἹπαΊρΘηλ8, Αἱ τηδρ ϑ γἹ σοοθ Βα 8 
ογάληιτ, δαρίϊζαίο ἵπ ποπιῖπο ραίτὶβ οἱ Μἰϊὶ οἱ βρίγέξι8 δαποίϊ.᾽ 

Βοΐογθ {818 δαϊάοῃ 1056} Δρρθαγοαᾶ, ἃ ργοβρθοίῃβϑ ψγὁ8 ᾿ἰββιθα ἴῃ 
1867, Ὑ ὨΙΟΝ 18 πον ρῥγοῆχοα ἰο {π6 ρῥγοΐδοθὶ οἵ (86 ρυ] 1864 νος. 
“71 φιββυσαθβ ἴΠ6 ἔοσιῃ οὗ ἃ ἰϑίίοσ ἔἴγοιῃ Οἰαγοΐμβ εγοοίίοπο, βοαῖς 
Βαγπαδίξο5, ἀαϊοα Ποπι .. . 1Υ. λαϊ, «᾽ιιζίαδ, ΜΌΟΟΟΙΥ͂ΙΙ., πα ρῖνοβ 
ἃ ἀοία:16 4 δοοουπί οὗ [86 τοί μοᾶ ἴὰ σοῦ {86 “ οαϊθίοη ̓  π848 Ὀδθῃ 
Ῥτγεραγθά, ΤΉΪΒ, 88 Ὑ θγοβιίομθ παῖ ΘΙ Υ ΥΘΙΏΔΓΚΒ, γγᾺ8 “ βίγδηρα δᾶ 
αἰτηοβῦ που] 6,᾽ δα ΟἴμοσΒ Μ1}1}, ΡΟ ΔΌΪγ, οχίθμα ἰο (π6 ψΠοΪθ 
ψοτκΚ [Π6 ΟΠΟΥ ΠΙΟἢ ἢ Τϑοσν 8 [ὉΓ ὑΠ6 ΤΩΔΏΠΟΥ ἴῃ Ἡ ὨΙΟἢ 10 τα 
βυϑί λιμάἀογίακοη. [1Ὁ ἀρρθᾶτβ {μαῦ ᾿π {π6 γϑαγ 1828,... Απροῖὶο 
αι, Ἡ ΠουρΡὮ “ Ἰηνοϊνϑα ἴῃ οἴ Υ σοι 1688 σᾶγοΒ δηὰ ἀυϊ68, τοβοϊνρά 
ἴο ῥγηΐ δὴ οαἀϊοη οὗ {π6 ατϑοῖς ΒΙ0]6 δοοογάϊηρ ἴο {π6 δι !μουγ οὗ 
6 γαϊοδῃ ΜΆ., ἴο βαιιϑίγ {86 ᾿ΊΒῃ 68 οὗ (Π6 Ἰδαγηθά, δηα τϑίρονο 88 
οοοδβίοῃ οὐὅἁ οαν}]β (σαἰμηιπίαγιπι). ΔΥΠΟΙΠοΥ ἢ6 νγαβ 7818 64 ἴῃ 
ὩΠἀογίδκιηρ; βυοῖ ἃ  οΥΚ, ἤθη πα οου] ΟὨ]Υ Ὀαβίου ἀροη ἰὐ “ βίο! δα 
Βουγβ, ἴμοβα τ]ὸ αν Ἰαθουγοα ρου ατθοκ ΜΆ, τὰν ἀδοϊάο... 
Ἡοονοῦ {Π18 ταν Ρ6, ἴ[Π6 ἢνα νυοϊαπηθβ 6 ῥτϊηίθα ἴῃ 1838.ει Βυΐ 
ΔΟΣ {18 τγᾶβ ἄοπο, {πΠ6 οαϊΐοῦ θθοδη6 ἄννΆγο, ᾿ζ 18 8814, {παὶ ἢ18 6α1- 
(ἴοη γγ1αὲῈβ ἰηδοσυγαία (ποη βαΐϊς ἀσομγαία). ΝΟΥ 8 {π|8 ἴο θ6 ψοη- 
ἀεγεᾶ δι. Ηδ ρσάνα {π6 ῥγιηΐθγβ ποίμιηρ᾽ πΟΓῈ {Ππδῃ Κα γαϊγ σορῳ ο 
ἐλ διἰχίϊπηο ἐοσέ ; ᾽ δπα {Π6η ᾿ἰτοαποοα ἐπέο ἐΐι6 Ῥ,ΟΟ δἠιοοίβ ἐδ υαγίυτιδ 
γεαάδιφε οΥ ἐ6 Μ8. ὙΠ6 βῃθοῖβ γα ἔπθ σοϊαγηθα ἴο {π6 ῥυϊηίογ, 
ἐγ σβοιὰ {ἐπ6 τοσλάϊησβ οὗ [μ6ὸ ΜΆ. δἀἀβα Ὀγ ἃ ρβϑὴ νοῦ μβοθά ἱπ 
[πη6 ἰοχύ, οΥἩ δὲ Ἰδαβδύ ἴῃ 1Π6 τῃδγρίη ᾽ (α φμο 86. ἐἰδταγῖο, σοὐαϊοὶβ ἰοοέϊοῃ 8 
ἐδίεηι σαΐαπιο αὐἀδογίρές ἵἴπ ἐεχέμπι απ βαϊξοπι ἴπ πιαγσίπαϊος ποέαξβ 
γεζογοδαπέμγ). Ἡφδῃοδ ἄγοβ8 ἃ παίυγαὶ ΘΟη [βίο Ὀθύνν θη {Π6 ρΥϊηἰθα 
Δα υυϊίθη ἰοχίβ, νοὶ τοημἀογοα δὴ δητγο γον δῖθη οὗ {π6 ποῦ 80" 
Βοϊ αὐο]ν ποοθββασυ, ΕῸΓ {818 ΡΌΓΡΟΒΘ ὁ“ 83η δχοϑ]θηὺ γδίίοσ ᾽ γὰ8 6δη- 
ρασοα, ψἘΠῸ τοϑδα αἱουὰ Μδ]βΒ ρῥγϊηῦθὰ ἰοχί, ν 8116 {ΠπῸ6 δα ἰοσ ΠΙπηβο] 
{ο]ονοα {πΠ6 ΜΆ. οδγοΆ]]γ, ἀπα ποίθα ἀονῃ ἰῃ Πῖ8 ΟὟ ΘΟΡΥ {{6 
ΘΥΤΟΥΒ ΜΒΙοΐ πα ἀοίοοίθα, [0 18 οὈνϊουβ {παῦ βοἢ ἃ σϑυϊδίοη τσ 
Ιεδνα χη οἢ 501}} ἀποογγθοίθα, δηα ᾽ δυο! ]οπα δα ττ8, {μα ἴῃ ρα οὔ 4}} 
τη6 σατο τοῦ γα8 566, Β᾽1ρ.ῦ ΟΥΤΟΥΒ 8.}}} τϑοιηδῖῃ (ποππίλὲὶ αὐδας 
ἰπιαπάπιπι βϑιιρεγο8δοὴ. Αὖ ΔΗΥ ταΐθ, (Π6 σθϑι]ῦ ρσόνθα [ἢ6 ΠρΟοβϑιυ 
οὗ τ1ῃ6 σο]] δου. Νὸο [688 [δὴ ἃ λμπάγθα βᾶρϑϑθ 6.6 οδποο]] 6 ; απὰ 
δἰογγαγάβ ἤθη Υ Θεό! ]οπα υηαογίοοῖ {π6 ρυ]!οαίίοη, [Π6 σοΟΥΤΘοἰ ἢ 8 
Δηα “ βε]ϊθοῖ ραββαρϑθ᾽ 6 γ6 οοιηραγοα ψι τπΠ6 Μ 8. Ὀγ Ῥγχοῖ, ϑὅρεζὶ, 
πουρῇ Ν᾽ ΘΓ !]ο 6 18 8] 6 ηῦ 88 ἴο {π6 τα βα]ύ οὗὨ 18 Ἰαθοιγα. ... 
“6 οαϊθοη τοιηδι θα 1η [Π18 βίαίθ ρυϊπίθα δηᾶ ραγ 8}} ν οοστθοίοα 

αὖ {[Π6 ἀδαίῃ οὗ ὐαγάϊηαὶ Μαὶ ἴῃ 1864. ΕὙθϑὶ ἀθἸλυ 8 6.6 ᾿ηςοτροβαᾶ ; 
μευ αὖ Ἰδηρύῃ ἴῃ ἴ86 Μααν οἵ [1857] (ὐαγάϊπαὶ ΑἸ. 6γὶ, οπα οὗ ΜαἹβ 
Ἔχϑοαίογβ, δηϊγιβίθα {Π6 δὶς οὗἩ ρῃ ] 15 ῃῖηρ Ὁ το Ὑ ΘΥΟ 6] ]οπ6, πὸ ᾿α8 
αὖ Ἰοαϑέ ἀἸβοβαγροα ἢΪ8 ΟΗ͂Ισα νν10}} Ζθὰ] απὰ ἀδβραίοῃ, αΐ 1 γγοσθ ἴο 

1 Τῃ {Π6 Ῥγοῖδοθ 88 ἰου πὰ δπποηρβὶ Οαγὰ, Μ41}8 ραροῦβ, ῃ6 βᾶγ8 ἐμαὶ Ὑ 1116 6 ῬΟΡο τγῶϑ 
δὲ (δεῖα, ἢ γᾶν Ῥδυπ βϑίοη ἴὸ ἢἰϊη ἴο ΡὉ]18} γὉπ6 οῦκ. “ Ῥίυ8 ΙΧ αὔὕδῖ Πδὺβ δοβρίτοπι 
ἀΐα ϑεγνοῖ, 1 ἰρ90 ΟδἰοῖδΒ βαόθβϑιι, σΟη88}00 οἰΐδτη ΑἸοίβίο 1ζϑιὴ ὈΓΆΒΟΒΙ ΠΟ (ΔΓ ΠΑ]} ἴαλς 
ΙΒ] οὐ ποοδτίο, τ ῃὶ δπημποῦαῖ, αἱ οαἀϊοίομθαι, δὶ γυϑ!] θὰ, πῃ Ἰυσοπι ῥγοϊγαμβοσοθ. Ημδο δἷο 
ἴδηι αυδπηι ἰἰδιοσίοϑ.ἢ 
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θὸ ψἰβμοα {παΐ {Π6 υπᾶδογίαϊκιησ Πα θθθα του οὐὗὁὨἩἨ 1:86 οὈοοξ δηᾶ 
118 διυῖπου, Α8 10 186, υ]688 {π6 ὄἜχϑοουοη Ὀ6 Ὧν οί ἐμ {ἢ6 
Ρίδῃ, {π6 ψουκ Μ11] δα βοιηουμίπρ' ἴο 1Π6 ΟΥ̓ Ο βίοσθβδ, θὰ ποΐβην 
᾿ἴο (6 ταρυϊαϊοη ΟΥ̓ [ΠοΒ6 0 παν αἰγθοίθα ἴ{.... Τὴ πο ῖθοῦ ἴῃ 
γγ ΒΙΟἢ {Π6 τοΥΚ 18 ππαἀθγία θη δἰπιοϑῦ ργυθοϊ θα {6 ρῬοββ 1] 1ὲν οἵ 
ἢπαὶ δοούσδου. . .. Τὸ {Π6 ᾿αβϑύ, δοοοσάϊηρ ἴο βοῖηθ, (ἰδγάϊηαὶ 2: νγαϑ 
“ Ὁατιηθα Ὀγ {π6 απο] οὗὨ {π6 ἴδβκ ̓  σοὶ 6 μα ὑπάογίαλϊεη, 
δηα βῆγακ ἴγοιη συ πρ (6 Ῥτο]θροπηθηα, ἴθ ΟΝ μ6 πέδη αοα, 
δπχοηρβὺ Οἴου {Πῖηρδ, ἴο νυἱπαϊοαύθ ἴῃ 6 ρίδῃ ΠΟ Ν 6 Βα 0] ονν οα.""} 
Τα δοίὶ ψοῦκ οὐ 1.8 ρυ] ]οδοη σγ18β ἰοαπά ἰο 6 υϑέ νὺβδὲ 

ΟγοΘ] πο Β δηςοὶραῦνο βίαίθιηθηῦ πα 1Ἰπαϊολίθα, Ϊἢ δον ΣΎ 
αἰπιοβί, ϑηΐ οὗὨἮ Δ1Ὺ γ68] οἰ ΓΟΥΔ] σαΓ6 ᾿͵ 88 τη ἶθδί. Αἵ {86 6πᾶ οὗ 
6 Νὸν Τοβίδμηθης νγ88 βιι] οἱ ηθα ἃ 11δὺ οὗὁἨ ρ΄ δαβ ἴη τ ῆϊοΒ ΒΙΓΟΒ Ἐ 
οοἸ]αὐϊοη νγᾶ8 βαϊα ἴο Ὀ6 ἱποογγθοῦ; δυῦ {}18 1180 18 1861 ὈΥ ὩῸ σβθβϑηϑ 
δοουγαία οἱὐπου ἴῃ δαὶ 1 βίαϊθϑ, ΟΥὐὁΘΪΠ ὙΠαΐ 1 ἀορβ ποὺ 1πη6᾽]οβΐοδ. 
ΤΠ6 οἀϊίογῦ ᾿πίουτηβ 8, {μαῦ (ὐαγάϊηα] Μ8] νγαϑ δὸ 11{{16 βα ιϑῆθα τὰ ἢ 
186 ψόοῦκ {παὺ Βα ργο)]θοίθα ἃ Ἰῆοτα οοστοοῦ 8Δη4 1688 τηρηὶ ἤσοηΐϊ δα 10 π 
οὗ {π6 Νὸν Τοβίαιμθηίΐ, {Ππ6 ΔρΡρϑάσγϑησα οὗ νοι ἢδ6 ῬΓΟΙΆΙΒ6Β ἢ, ΟΣ δέ 
Ἰοαϑύ σίνϑϑ γθᾶβϑοῃ ἴο0 δχρθϑοῦ (ἴοπι. νυ. 499.). 

Βαΐ τΓἘπουρἢ ὑπ6 οἀϊάοι οὗ Μ8ὶ γγὰϑ ὈῪ ΠΟ τ θδΠ8 ἩΠδὶ 10 οὐρμὲ ἕο 
Παγνα Ὀθθῃ, ὕμογα 18 0 στουπα [ῸΓ Βαρροδβίηρ ὑπαῦ {86 ἰοχὶ νγᾶβ ἜδυῸσ 
»ωγροξεἶν αἰϊοτοα Ἡ] μου Ἰηυπηδίϊοη Ὀοὶηρ σίνθῃ ; δἰ που ρἢ ἔσγοσ ἐμ6 
ῬΘΟΌΜΑΓ πιο δαορίθα πὰ 1π6 Ῥγαρδγαίου, τοδαϊηρβ οὗὨ (ἢ 6 σοισηοπ 
ἰοχέ βίδπα «8 16 {Π6 ὺ 6 γα 80 ἔουπά ἴῃ {μ6 αίοδῃ ΜΆ. 1561. [ἐ ἴα 
8 εοπέγιδιιίίοη, Δα πού] ἢρ᾽ ΙΏΟΤΘ, 0 ΟΌΪ δοαπαϊηΐδηοο ψ ἢ δα Υ 2δὲ]- 
ὁ γολαϊηρθ, ΒΥ 6808 οὗ {86 μι] 15Πῃ6 ἃ ΟΟἸ Δ Γ10ῊΒ ---- ([Παἴ τηϑᾶθ ἔοτ 
Ἰθοπίαν, δηα (μα οὗὨἨ Β'γοῖι --- δηα 186 πρΡῈ] 1ΒΠ64 σο]]αἰΐοη οὗὨἨὨ Βαγ- 
ἰο]οσοὶ, απὰ {6 ποίοβ8 οὗ Ιζυϊοίία, γγὰ ἃγθ 80]6 ἴο ομοοῖ {Π6 ποσὶς οὗ 
Μαὶ ; δπα 4118, ἴοο, ΘΠ 80]68 τ18 ἔγθα ΠΘΠΕΠ]Υ [0 ἔΌΓΠὶ ἃ ἡπαστηοηΐ θοῦ θθη 
{86 ΠοΟἸ]]αΐοτβ ὙΠ ΘΓ {ΠΥ ΑἸβῸΣ ἔγομι ομα δηοίμοσ, Εὔνϑθη 1 ντγὰ δά 
ποῦ {Π6 Ορρογία ΕΥ̓ οὗὁἨ σοΟΙραγιησ [Π 6 Π]ΔΓΡῚΠ8] ποίαβ 1η {18 δα οη 
ὙΙΟἢ τοϊαῦα ἴο [6 ΘΟΥΓΘΟΙΟἢΒ ΟΥ̓ γΑΓΙΟῚ 8 απ ἦδ ψΊ {Πο86 οὗ Επ]οΐΐδ, 
ψ6 π]ρῃῦ 66] ργοιυ σοηβάρηϊ (μα {πὸ Ῥϑύβοι θιηρ ογοᾶ ὃν Μαὶ μδά 
γεροαίοαϊψ ἴἈΚ6ὴ {π6 Ο]Ἃ6Γ τνυϊῦηρ [ὉΓ [Π6 πλοῦα τϑοθηΐ, δηα νἱοα νογεᾶ:; 
δηὰὶ {μαὺ 1Π6 ο]46 Γ γοδαϊηρβ τηποῖ οἴθμοΥ Γοπηαϊη ὑπηοί! θα, ΕὟΌΣ ἴῃ 
{π6 Βοοῖκ οὗ Αοΐβ, ΏΘγΘ δὴ οἱ οσ δπὰ ἃ ἰδαίθσς ποίδίϊοῃ οὗ βϑοῖ θη 18 
[ουπά, {π6 Ἰαίογ' ἃΙομθ 18 ρίνθη, Ὑ 8116 {Π6 ΘΑΥ] ΟΣ 18 ΟὨΪΥ χαοΐουτοα ἰὸ 
ἴῃ {(Π6 Ῥχαρέδοοθ, 88 βανιησ Ὀ6 6 δοοιἀθηία!]Υ οτἱ δα, 

ΤΠ6 βοοομα ἤδοπιαπ οαϊοη ὃ οὗ (μ6 Ναίϊοδη ἰαχὺ οἵ (86 Νὸεν Ταβϑία- 

1 ΤΊῇΘ Του. Βγοοῖο ΕῸΒ8 Ἦ οϑίοοίϊξ, ἰῃ [86 Φουγῃδὶ οὗ ΟἸδββίοϑὶ δηὰ βδοσοὰ ῬΒΣ]Ο]ΟΦΥ, Νὰ, 
χὶ. Οδπιθτίάρο, 1858. 

2 ΤἬΘΓΟ νγα8 ἃ Τορτὶηῦ Ρυ ] 8ῃη6ᾷ πα Τοηάοῃ οὗἁὨ 86 Νενν Ταβίδπηχοην οἵ Οδγὰ. Μ᾽ οὐϊίους 
1818 σου ὰ παν δα τις ἢ νϑ]86, {ἢ [δ 6 σοτῃρδτγίδοη δα θθοη ρίνοη οὗ [Π6 ῥσγονὶ οῦϑ οοἱϊδ- 
τἰοηβ οὗ πὸ Ν διΐοδη Μδ.; θαῖ μόδα ὈῪ Ἡ ΒΟπι ἰδ ννὰ8 ρἰδηπθὰ ἀἰά ποῖ τδίηἰς εἰ το ἀεἰαγ τοῖς 
ΧΟΡΥΐηΣ ΟΣ ἰὼ ὃ6 δὖὺ ἴ86 ἰγοῦῦ]ο οὗ δά άἀϊηρ δὶ ψου]ὰ αν Ὀδθη υδοῖα!. ΑΒ ἰξ 15, τη 
γ Ρτίηξ 85 ΠΟ χοοοϊωτηοηἀαύίοι οχοαρὶ ἰπ ἰἰ8 Ἰονγοῦ ὑγῖοθ, δηὰ ἴῃ [ΠδὲΡ δῃηά ἴῃ ΘΥΟΓΥ͂ ΟἾΠΟΥ 
Τοβροςῖ, ἰδ ΤΣΏΑΥ Ὁ6 σοποιάογοα ἴο Ὁ6 διιρογβεάβδα ΟΥ̓ [06 βεοοηὰ Ἐοιϊηδη Θαϊίοη οὗἩ 1859. ἢ 
18 ποῖ ἴον ἴ86 Γι Ὠογαμσο οὗἩ ΒΙΌ]168] διι1 168 νυ ἤθη Παγγι θα γαργίη 8 ἀΓῸ ἰδδιιεὰ δὲ ἴο πιοοῖ 
{Π|ὸ τϑικοῖ, ΜΉΘ [6 Βιη 2116 δὺ ἀοἰαΥ δηἃὰ ΒΑΓΟΪΥ ΔΠΥῪ ΕΧΡΘΏδ6, νου] ΘΏΒΌΓΟ ἴο Δπ εὐἀϊιίοη ἃ 
ῬΘΙΤΔΠΘηΐ νΔ8]116. 

8 «Ἢ καινὴ Διαθηκη. Νόοναπι Τοβίδιησηίαχη ὃχ Υ᾽ οἰτιϑεϊβδ πιο οοάϊοθ Ν δίίοδῃο βοσπηα 
οὗτὶ5 οἀϊτατη Θιμαἷο ΔΌΜΟΙ Μαϊὶ, 8. Β. Ἐκ] Οδγὰ. Ποπια, ἄπηο ΜΡΟσΟΩ͂Χ. δρυὰ Ψοβορῆυαι 
Βρίτπόνογ,ἢ 
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τηοηῦ Δρροαγϑᾶ ἴἢ δὴ ϑνο. σψοϊιμτηα ἴῃ 189. ΤῊϊ8 ἴοο νγαϑ βαϊ θα ὮγῪ 
 γοθ]ὶοπο, 110, ΠΟΥ ΘΥΘΙ, ΒΟΘΠῚΒ [0 1ηδπιαίθ {παῦ 10 νγ88. σοιηρ]οίρα 
δὲ ὑγϑϑβ θϑίογε Μαιβ ἀοαίῃ. [Ὁ 18 {π6ῃ δὖ ἰϑαβϑῦ βίγδηρ ὑπαὶ {δμ6 
ΤΩΒΠΥ͂ ΘΟΥΓΘΟΙΟΏΒ ΓΒ 64 ΟΥ̓ (18 Βαοοπα οαἸοη αἰἃ ποῦ δρρϑδγ ἴῃ 
1.6 [40 ]6 οὗ οτταΐδ ἴο {Π6 ΑΓ νοϊυτηθ οὗ (6 ἔΟΓΙΊΘΥ, 

1π δοιραγίησ {818 δαϊίοη, ἀπα {μαῦὺ τ ΏΙσἢ ρῥγοοοᾶθα 1{, ψ ΠᾺ 
Βδηί]ου, Βίγοι, βδγίοϊοοοὶ δπὰ Ἐλυ]οίία, 10 18 Δ Πα ΔΠΓΥ ονϊἀθηῦ ΠΟῪ 
ΤΑᾺΟἢ ΠΟΙ δοσιγαῦθ 18 {Π186 {πῃ [Π6 ὈΓΠΊΘΙ, Δηἃ ΠΟΥ͂ Τρ οἢ ΠΊΟΓΘ 
σΑΥ ΠΥ [6 τοδαϊηρβ οὗ ὑπὸ δῦ] ον πα {πὸ ἰαίοσ Βαπάβ ἀγα ἀ]Ἰβιϊη- 
συϊδμθᾶ. Αὐ {{π|68, Ἰηάθοα, ὈΥ ονουβῖρηῦ ΔΡΡΑΓΘΠΏΥ, οογγθοίίοηβ 
δ. Παἃ ποίαθβ ῬΓΟΥΟΙΒΙΥ ρΊνΘΩ ΔΓ6 ΠΘΓΘ οἸηϊ 66, θυΐ 0 ἢ} ΘΆ868 δ ΥΘ ΤΆΓΘ, 
δηα {18 οαἀϊοη, ἐπουρσῇ ποῦ ἱτηχηδοι]αίθ, 18 ΤΥ ἰγθοὺ ἔτῸπὰ τα ἰβρυηΐβ. 
ἘῸΓ σομνθηΐθπο οὗ τοΐογθηοο ἴο {μ6 ΜΏ. 1861, 1Πη6 ραρὶπαϊίοη οὗ ὅμ6 
ΔΙΟΒΟΙΥΡΟ 18 σίνθῃ ὑβγουρσῃουΐ ἴῃ {Π6 τηαγρίη. ὅϑυοῇ ΟΠ 5810 }8 88 [ἢ 6 
Οἰάογ ποίδιοη ἴῃ ἐμ6 Αοίβ οὗ 86 ΑΡροβί]ε8 ἃγθ δῦ βΒ}0}164, Απᾶ 
ἴῃ (86 ῥτοίλοθ 10 18 αΙ ΒΕ ΠΟΥ ῥγοτηβοα {πᾶῤ ΘΥΘΥΥ͂ (ΔΘ ΠΥ ποῦ] 6 
σίνθῃ [0 {πΠ6 ὑμαοσίακιηρ οὗ ἃ βιο-δίπ1]6 οαἀμποι οὗ {6 ΜΆ. 186}; 
δὴ ΟὈ͵]οοῦ δέ} πλοϑύ ἀββίσα]θ, μα ἴπ μῸ ἀόρτθα στη ἀογρα Ὡθθ 1688 ὈῪ 
1Π6 ΔρΡΡθάγᾷποβ οὗ ἴπ ὕνγο ρυϊηίθα δα! τ]οηβ ῥγο θθθθα]υ [Ὁ] ον 18 
ἰοχί. ἴῃ {86 βοοομπά δαἀϊοῃ ᾿νογὰβ δῃηα βαηίθῃσθβ ποῦ ἴῃ 6 Ν᾽ δίϊοδη 
ΜΆ. δᾶγνα 66 ΒΡ} ]16α θοΐνοθη Οὔ 15]ς8, δὰ δυγαηροιηθηὺ  ΒΙΟᾺ ἢ δ8 
ΘΥΙΔΘΒΟΥ ἴῃ βοῖλθ Ρῥΐβοαβ ἰδ ο οοηξαβιοι. 

ΤΙῃ Ολγάϊηαὶ Μία Β Ἰδυῦρϑυ δα! θη 18 σίνθῃ ἃ ἔλοσβίτωιϊθ οὔ αὶ ὙΠ0]6 
Ρᾶρα οὗ {6 ΟΙἹα Τδβίδιηθηῦ δηῃα οὐὗἩ οπα δοϊαπηη οὗ {πὸ Νον ; {86 
ἔουα ον οὗ {π686 δσχ ὶθιῖ8 {Π6 Δοοοηΐβ, ὅζο., ἃ8 δα ἀθα ὉΥ 4 Ἰαΐθὺ βδηά, 
ὙΠ ΙΟἢ ἀγα ποῖ ᾿ηϑογυίθα Ἰὴ [86 οἴποῦ ; Ὀυΐ πῃ φασὶ οὗὨ {πολ {μα ἸοὐίοΥΒ 
ΔΡΡΘαΣ [0 Ὀ6 ἄγαν ΣῈ ἴοο σοῦγβθ ἃ βΒίχγοϊκα. 

Τ. ΟΟΡΕΧΣ ΒΟΒΟΙΑΝΒ (Ὁ. 180.). 

ΤῊς Βογρίαῃ ἔγαστηθηίβ αὖ Βόπηθ, Ὀθβιἄθβ ὑμ6 ἰθᾶνθθ δαἀϊίθα Ὀγ 
ΟἸογρὶ σι μῖοῖ οοπίδι ραγύ οὗ δ, Φομη, ὀοιημγῖβθ αἰ8δὸ ἃ ροχίϊοη οὔ 

1 δ πονᾷ ραταπᾶδ οἀϊτίοπο σορὶίλτο οορὶϊ, 8β6ἃ τηογίθ ργθοσσαραίαβ Ποηηϊδὶ ΝΟΥ ΤΣ 
"ΙΤοβιδιηθηϊαπι δος 18 συ γὶ8 τοσορηϊίπι ὑγ Ρἷ8 τ ΡΥ βδατα τοὶ αὶ; (γαῖ, Ρ. 111.) ῬΟΓΏΔΡΒ8 
Πονγόνοῦ, Ν᾽ το ] Ομ 6 ΟΠΙΥ πιολῃβ ἴπαῦ (8.6 ΡΥϊπιίηρ δὰ Ὀδδη ὀέφωπ ὑγοσ ἴὸ Μα} 8 ἀθδῖ : ἴῃ 
ἴδοι, 16 ἤτοι ἕουν ΒΒθοῖβ οὔ [6 ὈΟΟΚ ἃ.γῸ ῥγϊπιοὰ ἐπ τολοῖθ δἠδείϑ, νΥ ὨΪ|6 186 τοδὶ οὔ πὸ ὈΟΟΚ ἰ8 
Ῥγίηιοα ἐπ λαϊ οἠδεία, ὁπα οὗ τυ ποῖ 18 (ο]ἀοα ἰηϑ46 (6 οἵμοῦ ; ἐμἰ8 πιᾶψ Ροϊηῦ ουὐ ὙΠΟΓΘ 
ΠΟΤῈ νγὰ8 ἃ ὈΓΟΔΚ ἴῃ [86 ὈΥΙΏΠΉΡ. 

3. ΤΉΘΓΟ ΔΒ ΓΟΘΘΏΤΙΥ Δρροδγοῦ, “ Ἢ καινὴ Διαθήκη. Τα ατεοκ Τοδίδιμθηι, ἔγουη Οδγαΐ 8] 
Μ᾿ οἀϊίοη οὐὗὨἨ 186 ν᾽ διίσδη ΒΙΌ]ο, νι ἢ ποῖδβ ΟΠ ΘΗ͂Υ ΡΒΙ]οΙορσίςδὶ δηὰ οχορθεῖσαὶ; ἃ ἢδΓ- 
ΤΩΟΩΥ͂ οὗἩ τΤπ6 (ἀοβρεῖβ, οὨτοποϊορίς δὶ ἐδ] 6, ὅζο.. ὉΥ ΒοΌοτι ΟΥ̓ΒΌΥ, Μ. Α.., Ῥτχοίδβϑου οὗ σστοοῖς 
δηὰ [μὐη 1ἰτογαίαγο ἴπ [πΠ6 Οδίπο]ς ΤΥ ΟΥΒΙΥ οὗἁ ᾿γοϊδη, δη ἃ ἐουπιοῦὶγ ΕΘ]]οὸν οὗἩ ΤΥ 
ΟΟἸ]ορσο Οχίογάα," Τλδ]η, 1860ὕ. ΤῊΪϊΒ εἀϊεῖοη 18 ργεος θα ὉΥ͂ 8 “ 1,οὐῖοῦ οὗἩ Αρργοθαδιϊοῃ ἢ 
ἔγοτῃ [χ. ΟἼ]]6η, Ε. Ο. ΑὐοθρΡ. οἵ Ὠυ] πη : ἰὰ 18 θαβοά θη ἴπὸ βγεϑί οὗἩ στὰ, Μ81 5 δα 018, 
Βη4 ἰτ8 οδ͵εοοῖς ἰ8 βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἴο ΠιτΉ 8} “δὴ βδαἀϊπίοη οἵ τὴς τοεῖκ Ταδβιαπιθηῦ νυ ποῖος, δα ἢ 
85 68} 88,6] γ 6 ρἰδοδά ἱπ τμ6 ἢδηά5 οὗἩ Οδίβο]1ς γοιῖ}." ὙΤῊς ποῖοϑ, νγ ἢ ἰπ σΘΠΕΓΑ] ὅτ Ὀπὶ 
ἴεν δηὰ βῃογὶι, δῦ οἴθῃ, 88 ΤΏ ΑΥ Ὁ6 οσχροςῖοα, ἀονοίεα ἴο ἴΠ6 δηογοοιηθηὶ οὗ ἴ1η6 τί ἀθη τη 6 
ἀορτοδβ ; 6.9. οα΄ Αοἰς χίϊὶ, 2. “ λειτουργούντων, πιϊηϊδίγαπίϊδια Μ αἱρ.» ἸΤΡ]165 ἴπ6 αἰ νὶπθ 
Βοσνΐοα, οὗ τ ῃϊοἢ 186 ῥτίποὶραὶ ραγῦ ςοπβὶβίβ ἰη 1η6 ΟὈΪ Διο οὗὨἩ 1πΠ6 ἀπ] οΟὰγ βδοσῖῆςο οὗἉ [9 
ὩΘΥ αν. ΤὨδ δαἀἰἴοηβ τηδάὸ Ὁγ Μαὶ ἴο ἴμ6 Ν᾽ δἰίοδη ἰοχὶ διὸ Τοαπὰ ἴῃ (18 οαϊοη, δηὰ 
αἶδὺ ποῖ ἃ [6 ρᾶββᾶμοβ 810 ρίνοη ἴῃ [Π6 ΠΠΟΙ Τηϑγρίη, 88 ΤΠΟΥ͂ ΑΘ γεϑιὶ ἰῃ Βοπ)6 ΟἰΠΟΥ 
ατοεκ οορίοθδ ἰῃ δοοογάδησθ υν11} 1π6 Ψ αϊραιο, ὙΠ6 φαϊῦοσ μ88 τηθοἷ ΤΊΟΓΘ ἴο Β8Υ͂ οἡ ἷ 
ϑοδη ν. 7. ἴδῃ Οδτάϊπαὶ Μαὶ μαὰ; δίϊονι διατί τθ6 ἀἰ βου εἶ68. οὗὨ 1Π6 6486, δῃ ὦ [Π6 Ρ81:- 
εἰῖν οὗἉ δαϊδογίεἶοβ, ἣθ οηαποίαίοβ ἴΠ6 σοποϊαδίομ τἰναῖ, “ βυ ςἢ ἀΙβΒΊςα] 0168... . πιαδὲ ΑΙ ΎΤΔΥΒ ἴὸ 
16 ὈῸ Βιι Β]ΟἸ ΘΠ Ὺ αἰδροθοὰ οἵὨ ὈΥ ἔπ6 ΔΌ ΒΟΥΠΥ οὗ 1μ6 Οὐιη01]} οἵ Τχθας," 



64 ἸΑσἀάαϊζ(ονιϑ. 

5ι. Ταῦκοβ ροβρεῖ, χσχῖϊ. 20.--- χχὶ!. 206. ΤῊ 8 ἔδοϊ 18 τῃθῃ!οπηϑα ὮΥ͂ 
Ζοορα ἴῃ ἢἷ8 ““ Οδίδίοσιβ Οοάϊοαπι Οὐρίϊοοτττι τπδη αβοσ ρίοσατα 4] 
ἴῃ Μυβοο Βογρίδμπο ΥὟ δ 1718 δββοσνδηίαν ᾿ (Βοιηθ ΜΌΟΟΟΧ.), Ρ. 184. 
Οἱ ἀγανίηο τπ6 αἰξοηίίοη οὗὁὨἨ Πθδη ΑἸίοσα ἰο {Π6 αχϊβίθηοα οἱΚΓ {18 
Ῥογίϊοῃ οὗ {π6 ΜΆ. μ6 βανγ {παᾶῦ 10 νγγὰβ οὗ Ἰτπηρογίδμοθ ἰο ργοσυσα 18 
γοδαϊπσβ, δπα ἢδ (8 βίαΐθϑ [6 σϑβ] : “ ΜΥ Ὀχόῖμοσ, Βγδαϊον Η. 
ΑἸρογά, Β...., βοῆοϊαγ οἵ Τυϊηλγ ΟΟ]]6 σα, (δι τι ασο, αρρθηϊης ἴο 
θὲ αἱ Ἐοιὴμθ ν88 ζογίαπαία ἴο οὐίδιἢ ῬΘΥΓΤΩΙΒΒΙΟῺ [0 ΟΟ]]αἴα {ἢ15 ποῖα πη 
ταστηθηΐῦ, δηα Πα8 βθηΐ τα {Π6 σοἸ]]ύϊοη. ἔγομι ἡ] οἢ [Π6 τοϑαϊησβ γα 
πο γβὺ ρα] 1864." (ἀν. Ταβί. νοὶ. 1. οα, 4, Ῥτοερ., 108.) ')γΊ΄͵α τ 
Κπον {παΐ Τ' ἀοε8β ποὲ οοπίαϊη 1μϊ6 χχὶὶ. 42, 483, ΟἸἸΠΟΙ ἴθ ατραῖκ οΣ 
1ῃ. ΤὨΘΌδΙΟ. 
ΤῊ ραγὺ οὗ {η18 ΜΆ. {Παῦ νγγᾶβ ρυ ]ΠΙ8ῃ6α Ὀγ ΑἸοτρὶ μαὰ αἷβο θεεπ 

οοἸ]αιοα Ὀγ Βίγοι, ψῇῆοὸ ρῖνοβ [16 τϑβ]ῦ οὗ ἢ18Β δχαπιμαίοι ἴῃ 18 
αι 1,ϑοὔϊοπθβ: {μ6 0 ΠΕΣ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΠΥ ; δΔηα Ὁ ΒΕ6ΠῚ8 ποῦ Π}}Κ ΟΥ̓ 
{πα ΟἸΟΥΡῚ ΤΩΔῪ Βαγθ τηδα6 Β᾽ σὺ ονουβιρ δ 1ῃ ἢ18 Τγαηβοσιρί. 
ΤῊ ἐγαρτηθπίβ ρα] ]Βῃεα Ὀγ ὙΠ οΙά6 πᾶν ΡῈ ταραγάθα 88 ρατὶβ οὗ 

{π18 βαηιὸ Μ8., ἀπα ποῖ τ Υ οὶ Υ 88 Ὀθ]οηρΊηρ 0 ἃ 5᾽ ΠΥ ἀοσυπηθηΐ. 
ἘῸΡ {πτουρὰ ονουβιρῃῦ, 10 τγᾶ8 οτηιμ θα ἰο 6 δβίαίθα ὑπαὶ Υ οἱ 68 
Ἐταρταθηΐβ 40 οοπίαϊη ρᾶτῦ οὗ δῇ. ὁη (111, 88---42,), δηα {15 ἕο ]]ο ν᾽ 8 
Οὐ ἔτοια {ῃ6 ἰαβί Ἰἰϑδῦ οἵ ἴπΠ6 Βογρίδῃ ἔγαριηθηΐβ ; 186 σοπο]υάλησ 
Οατοοῖ ἰοχὺ οὗ τ Οἢ 18 Δηβνοτθα Ὀγ (86 7Τλοῥαὶς ρᾶρα οὗ οϊά6. ΣὮ 
μλα ποίρα {π18 1ῃ ΙΩΥ͂ ΟΟΡΙ68 ΟΥὨ 1π6 τοβρθοῦνθ ὈΟΟΚΒ ΔΏΥ Ὑ68Γ9 
ἃ0Ὸ, που ρἢ 10 ΒΙΡΡΘα τὴν τλθιλοσυ θη 1 τ τοῖο [Π6 ἀΌονα ἀδβουρίΊο. 
Ῥχοΐδεβοσ ΤΊ βομβομάογέ μα8 ὙΘΥΥῪ ῬΓΟΡΟΓΙΥ Ροϊηΐοα οαΐ ΤΥ ΟΥ̓ΘΓΒΙΡ ἢ ϊ. 

Β. ΟΟΡΕῈΧ ΝΙΤΕΙΕΝΒΙΒ (ρΡ. 188, 4.). 

Ῥγοΐδβεβοσ. ΤΊβοποπάου δ οαἀϊοη οὐἩ {Π6 ἰοχί οὗ {π18 ΜΆ. δρρϑαγοάᾶ 
ἴῃ 1Π6 Ῥασϊηπίης οἵ 1867. Ηδ βαγβ οὗ δῖ8 οσκ οὐ ἰδ, ““ ΪὨνοηῇ- 
84] ἰάθοῦ παυα οχιρυϑ ογαΐ, ρυθϑουθπι αἀαστι ΘΟ τὰ τ] ο Βερὶ 8 
ΒΌΡΙαπὶ οϑβοῦ αὐδ ΒΟΥΓΘΠΌΠΙ:; . . « ΠΙΒΙΠΟΤΑΪ 8 Θοπθρις αὖ Θχοθρίϊβ 
Ῥϑυοὶβ απΐὰβ ραρπο νϑυβίθ8, ἰαπ πη ΠΟΠ ΟἸηπΐα ἰΘρθγαπλ, Π66 Πἰδὶ 
ΤΆΓΟ 46 γϑσϑ ΟΟΟ]Ο18 ἰθοίϊομθ δ᾽ίαυα ἀυθιίαίο τοιηδηογοῖ (Ργοϊορ. 
Χν.). [Ὁ νγὰβ πη Μαγοῖ, 18δδ, ἐμαὶ Ῥχοΐδβββοσ. ΤΊβομοηαοσῖ ψγ88 6η- 

Ἀρθ 1η τοδάϊηρ Δα ΘΟΡΥ Ωρ {Π18 ΤηΔη ϑοτὶρί, ἈΠ ἃ8 δἰ8 8016 βΒίϑυ 
1η Επρ]ηα τγ88 νΘΓῪ {Ἰπη10664, 6 Θθϑῖὴβ ἴο ἤλνα Ὀθθὴ ὑπαῦα [0 ζΊνΘ 
ἰο {818 ρ] Πτρβϑβὺ ἃ8 τη οἢ ἐΐπι6 ἃ8 τΥδ8 Δ ΌΒΟ] 6] ΠΘΘα [Ὁ] 1ῃ ΟΥάΟΓ ἴο 
ομίδιῃ 118 σθδαϊηρΒ τ] ΘΟΥίδ ΠΟΥ ; ᾿πάροα 1 Βθϑιη8 νϑῪ ἀου Ὁ} 1 1Ὁ 
εομϊ Ὀ6 τοδὰ ἴῃ ]μομάοῃ ἴῃ 41] 118 ραγίβ, δχοαρὶ ἴῃ 116 συϑγν οἰεατεδέ 
Ἰρῃ, [ἢ ρινίηρ, [Πογοίογα, ἃ Βρθοι βοδίῖοη οὐ οουίδϊη ρΪδθθβ ἴῃ τ ΒΙ ἢ 
Ῥτοῖ, ΤΊβομοηάοσγε μ88 οαϊοα τΠπ6 ἰοχί πιπουὺ ᾿γθοῖβα δΟΟΌΓΔΟΥ, 10 18 
πού ἰηΐθηαθα ἰο ἀοίταοί ἔγοτα μὲὶ8 Ἰαθουγβ, θὰ ΒΡ ἴο σῖγα 186 
ΓΟΒῸ]Ὁ οὗὨ δὴ Θχϑιηϊηδίϊοη τηδά6 ἀραίη, δῃα ἰπαῦ ἴοο ἴῃ ἃ δοϊῖοσ ἸἸσὶΐ. 
16 1. 77. ἁμαρίιων ἡμων (ποῖ αὐυων). ν. 86. καινὸ ] .. . ἐζεῖαι "και 
δΔηα ποῦ και [. . .- ν. σχιζει καὶ). νυἱῶζϑ. ὅ. ἐπι (μοῦ παρα) Ὀεΐογα Ίην 

ὁδον, 29 φυλαϊΊομενος (πὰ ποί -σσ-). χ. 7. εσῖιν ἐς Τοαπὰ ἴῃ {πΠ6 ΜΆ. 
ΔΡΟΣ αὐου (πτιτίοῃ [88 ε07 7). χὶ. 12. τη ἴῃ {Π6 ΜΆ. δώσει αὐω" ἡ 
Ϊ εἰ ὡον αἴησει | ἐλιι5 “ἰϊμουῦ ονθὰ οπα θαυ δρβοϊα 6] γ 1]]6ρΡῚ}]6. 
1ὅ. εἰπαν (οῦ εἰπον); ο 18 ΒΕ6ῃ {πγοιρὶ (ἢ6 νϑ]] πὶ ἔἴγοπι [ἢ6 ΟἾΠΘΓ 
8146 ἀπάορ [86 α. 17. ἐπι οικον (ποὺ ἐπ᾽ οικ.). Χὶ!. 48. απ᾿ (ποῖ παρ᾽) 
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Ἠοίογο αὐυῖον. 49. ἐπι" ὈΘίοτα Ίην γην. χνυ. 14. ἐσχυρος ". χυ]]). 7. 
μακροθυμῶ (ἴ.6. -μων; ΔΡρΑΥΘΗΙγΥ. 10. ὁ εἷς. χίχ, 4. προξραμων (ποὶ 
προσδρ.). 48. ηνρισκον. χχ. 42. ἐδτι8, ατιὰ ἐλια ἀἸνΙἀοα χὶ υἱον δᾶδ εἰ 
ναι " αὐἷος γαρ [ (ποῖ καὶ αυῖοο). Ἰμαβα Ῥοϊηΐβ σοἰαΐα ἰὸ σϑαᾶηρβ 
ὙΠΟ που]ά μὲ οἰϊοα ἴτοτα 6 ΜΘ. ΤΉΘΓΘ 816 8 ροοα ΙΔΗΥ ραγίϊ- 
οὐ αγθ ῃ ΒΟ ἢ {Ππ6 ΟΥ̓ΠΟΡΥΎΑΡὮΥ δηα ΘΟὨὙΔΟΙΟΠΒ τηϊρΐ Ὀ6 οογγροίεα;: 
8180 Βαν6ΓᾺ]} ρ]αθ68 πὶ τ 10} ὑπ ἀοἴοοίβ οὗ [π6 ΜΆ. (αὖ [86 Ῥορίηηϊηρ 
ΟΥ 668 οὗἉ 11Π68 ἴοΓ ᾿Ἰηβίδηοϑ) ταὶ ρἢϊ θ6 ΤΏΟΓΘ ΘΧΔΟΙΥ ρσίνθῃ, οὐ ἴῃ ]Π οὗ 
{π6 ποίαϊΐζοη οὗἁἨ βοοίζοῃβ ἴῃ [86 τηδγρη τϊρηῦ 6 Π]]6α ὰρ. [ἢ βαυογαὶ 
Ῥίαοθβ {π6 ῥγιηἰθα δαϊζίοα ἀοθ8 ποῖ ἄσγθθ ψι ἢ (Π6 ΜΆ. 88 ἴο 1116 
ἀϊβι θα οι οὗὨ 11π68, δα μδΐ ἴοο ἴῃ ῥαββᾶρθβ οὗ πο δρεοίαϊ ΟὈΒΟΟΣΙΥ 
ἴο ὑπ6 6γ6, 8ο [Παΐ ἴῃ βαοἢ Ρ]6 668 1ἴ ΒΘΘΙῺΒ 8ὃ8 ὑπουρῆ ὑμ6γ τηυθὺ μανθ 
Βδθῃ βοῖῃβ δομίμϑιου ἴῃ ργίπέϊπο ἴγοτα Ῥσοῖ, ΤΊΒΟΒΟ ΠΟΥ Β ἰσαηβοσιρί. 
Τὸ 18 ον τποβα 0 βάν Ὀθσπαη [0 δᾶν6 Βοῖλθ ἜΧθΘ 6 Π66 ἴῃ {Π6 6ΧΘου- 
ἰΐοη οὗ ψμδῦ ἀγὸ οδ] ] αὶ [Δ 6-81πλ}}}6 6 1108, ὙΠΟ 8.6 δἱ 411} ασγᾶσο οἵ 186 
ΠΕ ΒΟΌΓΟΘΒ ΟΥ̓ ΘΟΙΤΟΥ ΜΠΙΟΝ ἀχὸ ΠἸΚΟΙγ ἴο Ἄχοσὺ [Π61} ᾿ηθπσηοο. 

1 850 ρτοαὶ ἰδ 186 ΟὈ]Ιρδιίοη ἰο Ῥτγοίδδβου Τιβο θη ἀοτῇ οἡ [Π6 Ρασὺ οὗ 8ἃ}} γῆο νδ]αθ ἰοχίπαὶ 
οὐ υἰςῖθπι, {πᾶὲ 1ζ 18. ΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ἃ ΟΆ1186 ΤῸΓ Τορτοῖ ἴ0 ΠΑΥ͂Θ ἴῃ ΔΩΥ͂ ὙΔΥ͂ [0 αἸδΊσΕΥ ΒΗΥ͂ δι οἸΘἢ18 
οἵ Ὦϊ8, ΟΥ̓ ἴο δον ἴμαὶ 6 μ859 τηδ46 δΒ:οἢ β᾽διθιηθ 8 ὑΠΔ6Γ ΔΗΥ͂ ΤᾺ ΒΑΡΡτΟ ἢ ῃβίοη. Βυῖ, ἰπ 
σομηροίίοπ ΜΓ {Ππ80 ΝΙΓΙΔη ΕἼΒΡΊΊΘΠΙΒ δηὰ τ] ἢδιΡ 1 τηοπιϊοηοα δῦονο (ρ. 184.) δ 
ὅο ΠΥ ἱπιοπιίοι οὗ ρι Ὁ] 5ϊην ΤΠ πὰ, [Ὁ 18 ΔΙ ποδὶ πο [Ὁ] ἴο Βροϑδκ οἵ 16 αὐίδοῖς τηλὰθ οἡ ἴθ 
ὮΥ Ῥγοίδββου Τ βοποπάοσγῇ ; [8 δρροδγοὰ ρτεῆχαα ἴο ἴΠ6 τηϊγὰ ρῥατγῦ οἵ "Ϊ8 ασοοκ Ταβίδιμοης 
(ἀδιοὰ Αρ"], 1857), δηὰ ᾿ξ ΠΟῪ ἰ8 οῃδοάϊθαὰ ἰπ ἴπ6 Ῥγοϊοροϊηθηδ (ΡΡ. οχυϊὶ. β64ᾳ.).. Ηδ 
ΒΡΡΡΟΔΓΒ ἴο σοηβίὰ ον {Π|ππ01 πηδάδ ἃ τηϊβδίδίθτηθηὶ θη 1 βε1ὰ ἴπδι 1 δὰ οοτηπιιηὶοδιθα (0 
ἶπὶ ΤΩΥ͂ ἱπιοπιίοη οὗ ρυ 8 ῖπρ (8. ῬΑ] πιρβοϑ, Ηο γοϑίουβ ἴὸ 1Π6 σογχγεβροηάθηοθ ἐΠδὲ 
Ῥδεβοὰ δεύνθοη 8 ὙΠΘη ἢα Κ͵ὃὸ8 ἴῃ Εηρ]δηῆ ἴῃ Μάγοῖ, 1855 ; δηἃ δα αυοΐθ8 ἀπιοπρεῖ 
ΟΥΠΟΥ ᾿οιύογΒ οπθ ἔγτοτη τὴς ἀδῖθα Ματζοὴ 81, ἰὴ τ[πδὺ γεοαγ: “1] ἔδυῦ απ 6 νοῦ ἀϊδ αι 1θ 
ῬΔΙπιρδβοδῖθ ἀδη8 16 Μυβ. Βηϊῦ. ε8ι ]ὰ ΜΆ. αι }᾽δἱ δὰ 11 θητίοη ἀ6 ΡῈὈ)ΪΟΡ 1] Υ ἃ χυοίαι68 
ΒΠΠόοΒ, ΘΟΙΏΠΊ6 78 ΥΟῺΒ δἱ ἐσσὶ οη 1858." (11)... Τὸ 1818 ἢ δ] οἷ 8: “ 44 ἦάο ἐρο πιλεὶ 
γεβροπαϊ" Νον ἵ τηδῖθ ἼῸ ρῥγοίθῃσθ ἴὺ ἐπέ} 1 ΠΠ γ, ἀπὰ 1 τυτοῦα τηδῇ Ἰεῖίοῦ ἱπ {πὸ [Ὁ]]} 
ΒΟΙΙοΥ τη 1 μαὰ τῆθη (απαά δ(ὲ} ἔλαυνε), ἰθὺ ἰῇ 1853 1 ἀϊά τυτῖῖθ ἴο Ῥγοΐοβϑογ Τὶ βομοηάοτσῆ, 
ἴδ: Ππάϊηρ ἴαὶ Μτ. (μον τ.) Ουτγοίοη νν88 ποῖ βοΐπρ ἴο ρα] 18} 16 ΜΆ. 1 ἱηϊοημ ἀρὰ τὸ 
ἀο ἱε: Βαϊ, ἐγ 1 λαὰ ϑρεη πιϊδίαλεη, ΒΌΧΕΙΥ Ῥγοίδβδου ΤΊθο πη ἀοΥῇ ταϊρ ἢν ἤᾶνθ δοῖ τὴ τίμδι, 
᾿πδίοδα οἵ δοδίδίηΐηρ ἔγοιὰ πη κὶπρ ΔΩΥ͂ ΓΟΙΊΑΣΪΚ ΟἹ ΤῊΥ δἰδίοτηθηι; ἢ9 Δ]ονγεά πιὸ (Ἰἴ τη ΐ8- 
[Δ Κ6η} ἴο σοπίϊηθθ ἱπ ΣΩΥ͂ πιϊδίακο, δηὰ ἰπ ἴῃ Ὀ6] 16 ταὶ δὲ ἀρτοοὰ σἱτἢ τὴ δϑουῖ ἴῃ 6 ροϊηὶ 
οἵ ἴδοϊ ΠΟῪ αἀϊερυϊθα, [Ὁ 18 ἴσας (Πδὺ ἴ0 τὴῦ Ἰοτῖον οἵ Μδγοὶ 81, 185δ5,1 δὰ ἢο ἐπιπιεαταίε 
ΤΟΡΙΣ, θαϊ ἴο 1ΠῸ ἰΠΑΌΪΥ ὙΔΠΙΟΝ 18 σοῃίδἰηδα: “ Ψαιάγα-"-}} τιΐθὰχ α}} Υ δὺυτϑ οθ ΜΚ. 
ῬαΌΙΙ6 θη ἀδυχ δ 1 0ΠΒ ; 18 τηΐθπηα 86] γέρο, οἵ ἴα γοῖγο ἄνθς ἀ68 Δ ΪΓ6Β. ΤΠΟΠ αΠΊΘΠ8Β 3." (ἴ0 
ὙΙΘ Π6 Βυ )]οϊη8Β ἴπ6 ΜΟΓΩΒ “ δὰ ἤθε ορῸ ΠΙΠῚ] ΣΟΒΡΟΠ ΑΙ) 1 δὰ 8 ΡΓΘΌΥ Ἰοπρ ΒΉΒΥΟΓ 
ἀδιοὰ 1ἰρζὶς, 2 Νου. 1855; δπὰ 18 1 κΚ ὉΠᾶὺ Ῥτγοίδεδοσ Τἰβο Ομ ἀογῇ πλαδὺ ΠΑΥΘ 
ογχοιίθη; ποῦ ἢ 88 ἴὺο ΤΥ δανίηρ ΓΙ 6 η ἴο Ὠΐτὰ ἰῃ 1858, ΟΥ ποῦ, 6 54 Υ8 ηοὶ ἃ Μοτά: 
ΟΥ̓͂ σου Γ86, Τποτοίογα, 1 βϑαρροβεὰ {μὴ 6 δβϑδοηϊθὰ ἴο ψγπδὲ 1 "δὰ βαϊὰ. Νον δυϑῃ ἴῃ (0 
Ῥορίπηΐηρς οὗ 1857 (96ῃ. 14.), Ῥτοίδδβοσ Τιβοποηαογῇ σοῖθ ἴο τὴ δϑομπὶ 8 τοδὶ ΤΗΔΗΥ͂ 
80) 6οἰ8, Δη ἃ διηου βδῖ Οἵ 6 ΓΒ αδομί ἐΐενε υετν ὕγασπιεπίϑ, δὈοαϊ 8 (οὐ οοπιίηρ οαϊκίοη, δηά 
δϑιηρ 1 Ἰγοτα Α180 σοίηρ ἴο Ρυ Π8ῃ ἴὃ; δῃᾶὰ γοῖ ποῖ ἃ ψοσγὰ δοοαῦί ΒΗΥ͂ τηϊδίαϊο ΟΥ̓ Τχ]8- 
δβίδίοιηθηῖ [Π81 1 δὰ τηδάθ: ᾿ηἀδοα [Π6 ἐοπό νγαβ ποῖ [Πδῖ οὗ ὁπ 6 Ἧδοὸ δα Ὀ66Ὴη Ιηϊβγοργοβοηϊοὰ 
ὉΥ τϑ: ἴῃ δοκηον οἰ ρίηρ, ἃ πλίβια κα ὑΠαῦ 1 Πδα Ροϊηϊθά ουῇῦ ἴο Βἰη), ἢ6 ΒαΥ8 ἴῃ {Πα Ἰοιίο τ: 
“65. ΟΥΤΘΌΣΒ ἀθ σοῦο δοῦῖθ ΠΟ ΓΑΡΟΙ ἢ ὈΪ6 πὶ 410 ΠΟΏΒ Ὧ6 ΒΟΠΊΠ68 Ρ88 ἰηΥ81}}1 068. 1,8 
σοἸἸδιίοη ἀπ τπόπηθ ΜΆ. [Οοάοχ Αὐρ!θῃ515} [106 ἀο 186 τηδίῃ ἀθ γοῖγο ἰαπιουχ ἢ ΒΘΠΪΟΥ 
ΤῊ 8 ὑχοινέ Ϊα πιόπηθ οἤοϑο. ΒδΟΟΥΘΖ ΘΉΘΟΤΟ ΠῚ65 ΓΟΠΊΘΓΟΙΪΤΏΘΠΒ ἀἾΔΥΟΙΣ Ὀΐδη νοῦ] τα ἸπαΐαυοΥ 
4 δλϊο; υοια γ᾿ οδϊφεγεΣ ἰομ)ομγ8 ὁ ζαϊγα αὲ πιέπιθ.᾽"" Τὺ 18 ἃ οδι1.86 [ῸὉΓ ΒΌΓΡΓΙΒΕ (Πδὶ ἐΐγδο 
πιοηίλα αὐετγισαταϑ τὸ αἰῖλο Κ ἡ πι6 γγ)88 ψυγτθη, δη ἃ στουηάθα οἡ 8 ἰοϊζεσ οὗὨ ἔιρο ψεαγβ 
ἀπίεγιογ. 1 ἤτβι βανν ἰὑ δ ὕσπονᾷ ἱῃ ΨΦΌ]Υ 1857, δηᾷ 1 σου] ΟὨ]Υ 766] {πδὲ βοτλθ Πδ]]οίηδ- 
τἰοη ἢ.84 ὀοτηθδ ΟΥ̓ΘΓ ἢΪ8 σιϊη ἃ βίποο {Π6 Ῥγεοοάϊηρ Φ ΑΠΌΒΓΥ. 

Ι[τοῖρηῦ ρογῃδΡ58 πάν ρσίνοη [Ὁστἢ ἃ ἀοίδ!! ἃ ἀπ δῖσοῦ ἴὸ τυ μδὶ Ῥγοῦ. ΤΊ βοοηδοτῇ βαϊα δϑοπὲ 
τὴ6 ἰη οοπποχίοῃ υυἱτὰ 0818 Μ5. δῃηὰ τὰς (οάοχ ΟἸαγοπηοηΐαπαϑ; δὰ τοῦ, ἘΠΠΠ1δι οὗὁἩ αἀσπονα, 
δηᾶ Ῥτοῦ, Ἦ. ιηάοτῖ οὗἨ 1 δ ρϑὶς αβϑιιγοὰ π)6 ἰη [06 δΒίΓΟηροδὲ ΤΏΒΏΏΘΓ [ἰδὲ 88 [Δ΄ 85 ἴΠ6 
σοπείποηΐ ἰ8 ΠΟΠΟΕΓΠΘα Ὁ τν88 ποῖ (4]]6 ἃ ἴογ. [Πορο ἴμδἴ Ρτοΐῦ. Τιβοβοη ἀογ ΤΏΔΥ 866 ἐμδὲ 
1 πᾶνο ποῖ σα] τη ϊπδῖθα Ὠΐπι, ΟΥ̓ ΒΡΟΚΘη ἀἰβραγαρίηρ)ν οὐὗἁὨἨ πίπι, διὰ ὑπαΐ ἐυεπ ἐγ 1 τηδὰδ ἃ 
ΤΣ ϑῖακο ἴῃ ὙγΠ81 ἰ 8814 [πὴ 1 δὰ νυ θη ἴο Ὠἰτὰ ἴῃ 1858, Π6 Δ]οὐνγθά τὴθ ἴο γοιηδίη ἴῃ [ἢ 8 
ΒΕ ΡΡυδίθίο ἴὰδρ 0 ἀριθοὰ ὙΠῸ Πλ0 88 ἴ0 118 φοττθοίηθθθ, Τθοβο ΠΟ ὈΓΟΗ͂Ι 50 τας ὃν 

Φ 
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5ὅΜΑΙΙ, ΝΊΤΕΙΑΝ ΕᾺΛΟΜΕΝΥΒ (Ρ. 184.) 

ΤΙβομβοηάογῇ (πὸ ἀοδισπδίοβ ὕπ686 ἐταρτηθηΐβ Ν᾽) Ππα8 ρίνθῃ (Π6πὶ 
8 ὨΪδο6 ἴῃ {Π6 βᾶπιθ νοϊαπι 1 Μ.ϊοἢ Βὰ. Δρρβαγθϑᾶ : 1 ἢ18 ὅτεοι Νὸν 
Τοβίδιηθηῦ μ6 ποίθβ, {μαῦ ἴῃ {π6 ῥγιπίθα οαϊοι καὶ («οἰ χΥὶ. 8.) 
18 οὐαϊ 64 ὈΒοΐοτο ἐλθων, ἱπουρἢ ἸΘρΊΡ]6 ἴῃ {86 Μ5. Ηδ τῖρβῦ μᾶνο 
δἀαοα {παῦ περι αἱ {86 Ῥαριππῖηρ οὗ νοῦβα 9. 18 ἰουπᾶ ἴῃ {πὸ Μϑ8,., 
δπα ἴῃ γϑῦβα 19. ΔΙ εγνώω [θυ [Ὁ]]Ονγ8 οὖν α 415 οτί ἡ (ἴῃ {Π6 βδηις 
11π6.)ὺ Βαυΐύ (86 ΜΕ. τϑαῦϊγοϑ ἃ οἰθῶσ βίκυ, δῃα ποὺ ΟἿΘ ΓΟΙΔΆΓΚΑΡΙΥ 
οουάν, ἸΥ 10 18 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ τοδα αὖ 4]1]: δπ4 δβ {π6 ΔΜ. 18 ἀου δ ]ν 8 
ῬΑ πρβαβϑῦ, 1Ὁ 18. 411 [86 τἸρόσο αἰβηου]ῦ ἴο ἀθοῖρῆασ (86 ἐιοΐσο διιγιεά 
ατθοῖκ πυϊληρ. 

Ὁ (οὔ 186 ἘΡΙ8:168). ΟΕ χ ΟἸΑΟΜΟΝΤΑΝΟΒ ἕξ 190---8.} 

Το {Πὶ8 λέβέονν (σἴνϑη ρ. 192.) οὐ [π6 ργϊπίθα δαϊίοη οὗὨ {μ18 ΜΆ, 
1ῦ ΤἸΏΔΥ Ὀ6 ῬΓΟΡΟΙ ΠΟΥ͂ ἰὼ 844, ὑπαῦ ΏΘη ΤΑΥ͂ ΘΧΘΠΙΙΔΓΙΟΣ Οὗ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ 
Ῥοϊπύ ἴῃ (18 ΜΆ, μαᾶ θδθὴ τχθηίοποᾶ ἴῃ γι ηρ ἰο ΤΊΒΟΒοπάοτγί, Βα 
ΤΟ Ρ] 164, δ υἱν 2ὅ, 1849: --- ““Θυσδηὶ δὰ Οοάοχ ΟἸδγοιηομπίδῃμβ, }᾿ 4] δίοη 
ἀδρυΐϊβ 1840 [᾿1ηἰθμίίοι ἀθ 16 ῬαΘ]ΙΟ 6 στθὸ οὔ ἰδίῃ, «61 δἱ γγὶϑ 
ὍΠ6Ὸ ΟΟΡΙΘ ὈΙΘη δχδοῖα ; 1 6} δἱ πηδίηθ ραγ]ό ἃ Ρ] αΒ1ΘΌΣΒ δα ΙΓ Θυ.Ὑ8 Πιλὶ8 
ΤΊΘη π᾿ εϑῦ ΘῃΘΟΥΟ διτοίθ. Οὐὐπιπιοπέ δὲ ποιι5 ἴα ἤογίοπς Ὄθηϑβοπιδίο ἢ" 
“πὰ οὐ ἰδιὶς ργοροβαὶ 1 αοἰοά : ΟΥΘΥΥ οοττοοίίζοῃ οὗ ἀϊδἔδγοπί μαπάβ 
ποίοα ὈΥ ΤΙΒοβθ μου ἴῃ ἷ8 ἀστοῖς Νὸνν Ταβίαπιοηΐ οὗὨ 1849, (14 1 
ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἴῃ {Π6 [Ὁ]]ονγηρ γᾶν πὴ 186 ΜΆ. 1086]; 411 γαυιδίιοῃϑ 
ὙΘΥΘ ΒΡΘΟΙΆΙΠΥ ποίθα; δηά ἰμθη 1 πϑηῦ οὐασ τμθὴ αὖ 1,6Ἰρβῖο, μὶ 
Β18 ἰγδῃβουιρῦ δηα ποΐθβ, πηδυϊχιπρ' οαὐ ῸΥ Ηἶτὰ 41} νυ !οἢ 8 ἃπα 00Γ- 
Τοοίϊοηβ. [[δχοουίεα {πὸ ἰΔθοιτ οἵ 41] {π18:; δηά {π6 ψ8ο]6 γγἃ8 ρυΐ 
Ἰηΐο 18 βαπᾶβ ἴο 56 (Ὁ ἴπ6 ξογυποοταΐηρ δἀϊτίοη, ἔοσ τ οι αἶβο 1 
Βαὰ χτηρᾶς ἐπ ἐλοτδιιη}]6 ἰγαοίησ οὗἩ ὕνο ραρθϑ. [Ὁ νγαβϑ ἐβογοίοτο 
ΤΑ ΠΘΥ Βυτρυιβίηρ, ἰο 866 {πᾶΐ 1 νγὰβ Ὀ]απιθά ἔοσ τηϑπεοηΐηρ {μα 1 μα 
ΔΏΥ ]πρ ἰο ἄο 1} {818 οἀϊϊίοη, τὰν σοπμηοοίίοη τ ἢ Υ ΒΙοἢ τγ88 ἔτι 
Ῥγοροβθα ὈΥ Τὶβομβθηδοτγ Ὠἰπιβο,. Τὸ {Ππο86 ὙΠῸ 86 [Π6 οὐϊθοη ᾿ 
ΤΩΔΥ͂ ὈΘ 8. Βα 18[Ἀοϊοη ἰο Κη ὑπαῦ [Π6 ᾿τηπηθ 86 ΠΌΑ ΘΓ Οὗ δουγθο!0ἢ9 
1 186 ατθεῖς ἰαχὺ ἔτοτα ναγίουβ μδπᾶβ, πᾶνς 41}} θθθῃ φοῃθ ΟΥΘΓ ἈΥ 
ΤΩΟΓΘ Ὁμ 8} ΟΠ6 ΘΟ]]ΔίοΟΣ Οὗ βοῖηθ ὄχρογίβῃοα ; ἔμοβθ ἰοο, ψ8ο Ηπά {Πὸ| 
{Π6 οἰ οη8 ἔγοτῃ 1ξ ἴῃ Τ βομβοπ ον 8 ασθοκ Τ᾽ οϑίατηθιὶ οὗ 1849 ἀΠ6γ 80 
οὔθῃ, τὩΔΥ θ6 ρ]δὰ ἰο πὰ ἐμπδῦ (Π6Υ τόσα 4}} οουιραγθά, Ὀοίὰ πιὶ ΠΥ 
οοἰἸδίίοη οὗ 16 Μ8., δα νι {86 ΜΆ. 1166] [0 18 βα ιϑίδοίογυ (ὁ 
Κπον, {πὶ ἴον (818, ΤΙβομδηϑογε γοοοπηραγοᾶ βυοῖ ροϊπίβ σι (80 
ΜΆ. αὖ Ῥαγῖὶβι 1 δὰ πο πλθδῃβ οὗ Κηονίηρ' ΠΟῪ ταποἢ 86 ΤιΒοΒοη- 
ἀοτῖ πιδάθ οὗ τΥ ποίββ δηὰ ρᾷρϑσβ, θαῦ ὑῃδὺ σατο οοτηπηαπηϊοαίθα ἰ0 
᾿]πὶ, δηα Βα πὰ [ὉΣ σψϑοκβ ἐπθ 4Ὁ]1] ορρογέμπείψ οἵ πὶ πρ, ποί 
ΟὨΪΥ ΤΩΥ͂ ΟΟἸ]αίίοπβ, θὰ 4180 {π6 γϑβ] 8. οὗ (π6 οοτωραγίβομ οἱ οὐῦ 
Βανογαὶ οΟ]] δ οπβ οὗ {86 βαπια Μ55. Ηον υδοίαϊ βιοῖ ΘΟΠΙρΑΓ80η8 
ὝΕΓΘ ἕο πιθ, 1 τηυδβί ΔἸ ΤαΥ 5 {πΔ} ΚΙ]]Υ ἄνουν, --- [ἢ ρᾶρα 192, ἰ88] 
11η6 οὗ ἑἐοχέ, τοδα ““1πογουρὮγ })7εβίοτη.᾽" 
Ῥτοῦ ΤΊβο Βα οΥ 8 βογνυΐοαβ ἴο βδογθὰ οσἰεἰοΐβτη οδη Ῥ6ᾺΥ ἃ σγοαὶ ἄθαὶ ἤοπι Βίτι, ἰβοπεὶι 
ὈΠΡΙΘαβδηῦ Γρο ϊηρς δμου]ὰ 6 ἀορτοσαίο, [τυ ίβῃ ἴο δοκηον]οᾶζα ἰπ ΘΥ̓ΘΓΥ ῬΓΟΡΕΓ {Π|ὸ 
ΤΩΔΠΏΘΣ, δη(ἱ ρἰαοα, ἐδ) 6 ἱπ)ροσίδῃοθ οὗ Ἡλμδὺ 6 μπ8 ἀϊβεογοχεὰ δηὰ Ὑδδὲ 6 8 Οχθῦα 

Ὦ΄ὖ᾽»ῬἝ : 
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1μαῖον ὕὕποιαὶ Μ55. οὗὨἉ βρϑοῖαὶ ᾿πιρογίδῃοο (ρ. 194.) 

Ατηοηρβὲ ἔπ686 ἀοσυϊηθηΐβ ἃ ὙΘΣΥ ΒΙΡὮ οἷδοθ θϑϊοηρθ ἕο {π6 ἔτασ- 
τηθπίβ (ἘΞ) ἴο ψΒΟὮ αὐδηϊίοι μ88 θθθ Ὀὰΐ ταοθηςν ἀϊγθοίθα, οὗ 
ὙΓΒΣΟΪ ΒΟ] δοοοσηῦ τηδῪ ἴπτπ|8 Ὀ6 ρίνθῃ : --- 

ΒΞ. Οὐχ ΖΑΟΥΝΤΗΙΓΒ. 

Οπ {π6 110} οὗ Αυριιϑὶ, 1868, 1 τεοοϊνοα 4 Ἰοέίοῦ ἴτοα Ὧν. Ῥαδὺ] 
46 μἀσαγάς οὐἩ Βου]η, Ἰῃξουιηϊηρ τὴ6 ὑμαῦ ἃ Ῥα]ταρβοδὺ ΜΆ., πο τίο 
ὩΠΒΘΩ, ΘΟΠ ΔΙ ΠΙΡ᾽ ἃ ΘΟΠΒΙΔοΥΆΌΪ6 ρογίϊοη οὗ 5, 1ωυκο 8 ἀοδροὶ, στ 
8 (ὐδίθηα, Ψ͵ὰβ ἴῃ {μ6 ΠΑΛΡΓΑΤΥ οὗ {π6 ΒυΙΒῃ δπὰ Εὐγοῖσῃ ΒΊὈ]6 
δοοίοίγ. 

ΑΥ̓͂ΛΟΣ ἃ 1016 τροῦα οουστοβροπάθποθ τι ἢ Πγ. ἀθ Τιαρατάσ, ἀπὰ τ} ἢ 
1Π6 οἰἴοοτβ οὗ ὑπ 1πϑιιτυϊοη, 1 ποπῦ ἰο ᾿μοπάομ, δπᾶ ᾿πβρθοίθα {π6 
ΜΒ. , νι μίοῖ 18 ποίϑα ἴῃ (6 Οδίδϊοστιο, απᾶ οα {π6 Ὀδοῖκ, “24, Οτοεᾷ 
Ἐναγιφείϊδίοτίμηι. Ραγελπιεηΐ " (τορατὰ Ὀεϊηρ Π8α τὰ {818 ἴο [Π6 ἰαΐοῦ 
τογϊέπς οπἶψ). Τὺ Βα Ῥδϑὴ (1 ἴουπα) Ὀγοιρῶῦ ἰο τ. ἀθ Ἰμαρσαγάθ 
ποῖϊοθ ὮὉΥῚ Μτ. ποι]θκο, οὔθ οὗ ἰμ6 Ἐογοῖρῃ Θϑογοίδγιθβ οὗ 16 
ϑοοιοίγ. Εὔγθη ΟἹ ἃ ΟΌΓΒΟΓΥ ΘΧδιϊηδίΐοι, {π6 ναΐπο οὗ {86 ΜΆ. 
ΒΡΡΘδιβα ἰο Ὀ6 ρτοαῦ; Ὀαΐ 48 1 ΙΏΔΩΥ Ραγίβ 1Ὁ τῦδϑ 116 σ10]., ὀχοορῦ 
ἴῃ ἃ ὙΘΙῪ ροοΩ ἸΙρῃΐ, 8πα 848 1Ἢ σου]ά ἰαϊκα ἃ οοῃβί ἄογα Ὁ ]6 {Ἰπι6 [0 
ἀδοῖρμον {Π6 ΒΙΡ]1ο4] ροτγίϊοη, 1 τηαάδ δρρ]οδίίοη ἐο {86 (ὐοταμμίοο, 
{Ὠγουρσῇ {π6 Βδν. Φοῖη Μδ6, οὔθ οὗ 1Π6 ϑϑογείδυϊθβθ, ἔῸὉΣ Ῥουτχαϊββίοη 
ἰο '86 {πὸ ΜΆ. αὖ Υ οὐσῃ δῦοαβθ, ΤΤἢ15 γγαβ Κιπαν ρστγαηϊοα τη6, ἀπά 
ἴπι8 1 Πᾶνα Ῥδθθῃ 80]6 ἰο οο]αίθ ἐπ ΜΆ., δὰ ὅο ργοραγα [Π6 θου οι 
οοηῃίδιηϊηρ [86 ἰαχὺ οὗὁ δῖ, Τωα]κα ἴὸῚ ρυθ]οαύοη, Δ ἃ ἔλοσϑι 6. οὗ 
[86 ὁπ γα ρᾶρα, ἰαχὺ Δπα οδίθῃ. 

ΤῊΘ Ὀοοϊκ ἴῃ 118 ργσβθηΐ ἔόστω 18 οὗ 8 ατιαῦίο ΟΥ̓ 8Ππ18}} [Ὁ]10 8126 (86 
Ιρανοβ τπηθαβαγα 11 ὈΥ͂ 7 1Π0}}68}, 8Πα σοπῃβιβίβ οὗ 176 [0]105 (ἴο νυ Β 16 
1 Ὦδνε δθχϑα “4γαδῖο Ἡυτη 6.5, ἃ8 {Π6ΓῸ τγᾶ8 ΓΘ ΙΟΙΒΙ Υ ΠΟ ραστη 100), 
Το] δα ἴῃ ὑποηίγ-ῖνγο ααΐγα8, 6αοὶ οὗ τ ΒΙΟὮ 18 τργΚαα ἴῃ στοαῖς ηὰ- 
ΤΩΘΓΆΪ8, Οα {Π6 ὌΡΡΟΙ ΘΟΟΥ̓ΠΟΓΡ οὗ ἴπΠὸ γβῦ ρᾶσθο. Ὑμὸ ἰαΐου ψυιηρ 18 
ἃ τοῖς 1, ΟἸΠΟΠΆΓΣΥ ἤτοπι [Π6 ΕΓ (ἀοβροαΪβ, απα Ὀϑ]οηρβ, 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, 
ἴο 186 {πτίθθημἢ οθηΐισγ. Ὅη6 γϑι]ατὰ 18 σοΏΘΓΑ ΠΥ οΟδγ86, δμα ἃ 
ἴον οὗἨ {πΠ6 Ἰδαᾶνϑβ 8.6 ἰοτῃ. 

Τὴ ἐπ θαριπηϊηρ ἔπογα 18 ἃ ΡΊ666 ΟὗἩἨἉ ῬΔΡΟΥ βίυοκ ᾿πδίἀθ {86 ΘΟ ΟΣ, 
σὰ {μ18 τυϊτηρ, Μνημόσυνον σεβάσματος τοῦ ᾿Ἱππέος ᾿Αντωνίε 
Κόμητος. 1820. (5,ς.) ὙΠ απ, θοὸν πὶ Ρ6ηο]], “ 711 Ῥυγίποῖρε Οοπιμίο, 
Ζαηίε.) ΤΠοδη ἴῃ 1ηΚ, “ ἢ γεδοηΐοα ὃν Οτπογαὶ Μασαπίαψ, Νουεηιδεν θ, 
1821.) ὙΤηΐϊθ ΜΆ. βϑϑῖηβ, ἐπογϑίοτθ, ἰο παν ὕθθῃ ρίνθῃ ἱπ 1820 ἴο 
[δε ἰαία (ὐθπογαὶ Μδοδυϊαυ (Ὀγοίμοσ οὗ ἐμ Ἰαΐθ Ζδομασγ Μδοαυΐαν, 
ὍΠ0]6 ἱμοσγοίοσα οὗ {πῸ ἰαίθ 1,οσὰ Μασϑυ]δυ), ἤθη [6 νἱϑίθα Ζαηΐθ 
ἴο ᾿ἰηναβίισαίο [π6 σοηαϊτοη οὗ ΒΙΆΕΥΥ ἴῃ ὑπαῦ ἀπᾶ οὔμοσ οὐ {π6 ατθοκ 
1512 068, δη4 ἴο να Ὀ66Ὼ ὑγαηβἔοστοα ὈΥ ἴσῃ ἴῃ {π6 [Ὁ] ΟΡ ὙΘΆ ἴο 
118 Ῥγδβθηῦ ροββθββοῖβ. ὙΠΟσ ἰ8β, 1 ΒΌΡΡΟΒΘ, πὸ ἔγβοθ οὗἉ 108 ΒΙΒΙΟΣΥ͂ 
ῬΥΙ͂ΟΡ ἴο 118 πανὶηρ' Ὀ66ῃ ἴθ ᾿π Ζαμῃίθ. 

Σ ΤῈ ΜΒ. δδ8 θθθὼ σείυσηρὰ ἰο [}6 ΓΌΓΑΓΥ οἵ [86 Βετίεἰβιι δῃ ἃ Εοσοῖζῃ ΒΊ0]6 οὶ ΕΥ̓ ἴον 
ἸΔΟΣΟ ἤδη ἃ Υ ΔΓ. 
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ΤῊ οἷ ἄοΥ τειθηρ τασϑὲ πᾶνε θθθὴ ραγῦ οἵ ἃ νοϊψπιο οὗ ἰαγρα ἔ0]10 
8'ΖῈ (14 ΡΥ 11 ᾿ποἢ 68); ἔογ {π6 Ἰοᾶνθβ ἃτ6 ὩΟῪ [οἰ δοιοββ, ἔδο 
Ἰδαῖον ψυιθησ γαπηϊηρ [86 ΟἾΒΟΥ ΨΑΥ ; 1Ὁ σοῃδιβίβ οὗ δἰσῃίυ -ϑὶχ ἰθανεὶ, 
δηα [γα 41 ἰθᾶνθϑ, ὕνψο οὐ ὙΠ ἢ ἀγα ϑεῖση ἐοσοίιογ' ἴο ταὰκα ρῬατί οὗ 
οπ6 οὗ {86 πιοάργῃ αυΐγαβ, δηα ομδ ἴο]ο οὗ {π6 ἰαΐοσ ντῖπηρ (173) 
ΒΌΡΡ]ΙΘα Ὀγ ρᾶροῦ. Τῆθδα ἰθᾶνϑϑ ἃγα οὗ σοῦγθα ἢον Ἰηἰογτηῖχϑα ; Ὀαί ἔοῦ 
οοηνθηΐθησο βαᾶῖο, 1 ὄνου {Π6 ὈΟΟΙ 8 Ὀθουπα νι τοίογθησα ἴἰο ἰἢ6 
δποϊθηῦ τι ηρ, 1 μανο τυ κοα {π6 [Ὁ]108 τού ἤοπιαπ πειπιοτ αἷς ἴτοτῃ 
'. ἴο ἰΙχχχῖχ. ΕὟΪϊο 1. θερῖπβ ἢ (ἀρράαγθηι]γΥ) ρᾶτῦ οὗ ἃ ργοϊοσιδ ἰο 
186 (ὐαΐεηβ, δοοοιηρδηγίηρ ἴμ6 ἰαχὺ Χρὴδετὸν ἐντύγχανοντατῆδε.. .. 
δηαϊηρ ἴῃ ᾿ἰη6 21, τανοηματα. Τῇ νϑῦβο οὗ ἐπαΐ ἰϑαΐ, δηαὰ [Ὁ]10 11., 
οοηίαδϊη. {Π6 κεφάλαια οὗ δι. υΚοῖ8 (ἀοΒβρο]. Τῆι ΤΕΧΤ οὗ ἰαγσθα ροσγ- 
τἰοβ οὗ 8:1. 10Κα, ἴοι ἐμ6 Ὀορὶπηϊηρ οὗ 186 ἀοθρεὶ ἴο οἤδρ. χὶ. 38, 
18 ΘΟσοιαρϑηϊοᾶ ὈΥ ἰαγφο Ῥαϊτγιβίο οσίγαοίβ, οοσυ ρυΙπρ οἴθη [88 στοβίογ 
Ρϑγί, δηὰ δὲ ὕτηθβ, {π6 σ80]6 οὗ {6 ραρθ. μὲ 7 6:έ 18 ἴῃ τουπά {Ὁ]} 
τγ6]1-ἰ[οὐιηϑα ΤΠ ποῖα] Ἰοὐῦθσβ, βιι6}} 88 1 βῃου]ὰ αν πδὰ πὸ ἀπ ου ΤΥ ἴῃ 
Δβουι ίηρ [0 {Π| οἰχέδ οοηίαγυ, όσα Ὁ ποῖ 1μαῦ τῃ6 (ὑδίθηδ οὐ {πὸ 
ΒΆΙΩΘ Δ06 ἢ88 {Π6 τουπᾶ ]Ἰοἰΐοτβ (ΕΘΟῸΟ)) βο ογαπιρθά 88 ἴο τῶδῖο τὴς 
θαιονε ἐμαὶ 1 Ὀ6]οηρϑ ἴο [μ6 εἰσλέλ οθηΐατΥ. 

ΤΠΘΓΕ 4Γ6 Β6Υ ΤΆ ποίδίϊοηβ οἵ ϑδοοίϊομβ ἴῃ {π6 ὈΟΟΚ; [Π6 ΟΓΑΪΠΆΣΥ 
κεφάλαια οΥ τίτλοι (ἢ [86 μοδαϊπρ οἰῦπμογ αὖ [86 [0 οὗἨἩ ΤΠ ρᾶρ οἵ 
ἀἸγθοῦγ αρονα π6 το6χί), 8180 πρμηιδεῦς ΝΥ ΔΙΟἢ ἈΡΡΘΑΓ ἴο σϑίου ἴο β6ο- 
ὉἸοη8 ἴῃ {π6 (ὐαίθῃα : [1686 τυ ἀρ ἰο 100 (ρ), δα ἴπ6ῃ Ῥορὶη αρϑῖῃ; 
Δηα Ὀ681468 ἴΠπ686, {818 Μ|8., οοηίδίηβ αἷβο ἴπθ βαηιό σλαρέεγ5 ας ἐλε 
Μαΐξίσαη ΜΆ. εἰηιϊαγίὶν πωπιδογοά, ΤῊϊ8 ποίδιοη 18 Βοπηθί 68 ἴῃ 186 
ΤΩΔΡΡΊΏ ἴῃ Ιασσα ατρεκ Ἰούϊοσβ, 8πα βοιῃθ π168 ΟΪ086 (ο {Π6 ἰαχῦ, δηα οὁ- 
ΟΑΒΙΟΏΔΙ]Υ ἴῃ Ὀοΐῃ Ρ]αοθβ. ΤῸ {π18 Ν᾽ δίϊοδῃ ποίδίοηῃ {86 16 18 ΘΟτ ΠΟΒΙΥ͂ 
Ρτοῆχαϑα {{6 Ἰοϊίον Ψ, ἰαγρο δῃηὰ ἔοστηθα [{κὸ ἃ Ἅοσοββ. Π6 ΟὨΪΥῪ οἵβογ 
ἀοοσππιοηῦ ἴῃ τ οἢ 1 ἤᾶνθ ΘῸΣ 866 {18 Οαριξωϊαίίο Ῥαξίσαπα 18 {(Π6 
γαϊίζοδῃ οάοχ 186]; Πὸγ ἀο 1 Κηον οὗἁ 118 Ὀαοϊηρ ἰου πα αἰβονν μογα. 
Τ0 18 δὶ ἰϑαϑὶ ἃ ρϑου δῦ ἔθαίασα 1ἢ 0818. ῬΑ] Ἰταρβοδί, Οὐ οββίομα! νυ ἢ 6 
ΒΔΙῚ6 Ῥογ Ιου οὗ ΘοΥρίασο ΟΟΟΌΓΒ τόσο ἴΠ8ῃ Οὔ66, μθπ δοσοιηρβδηϊοά 
ὉΥ ἃ ἀἰεγοηῦ Ῥαίγβῆο οχίγδοί, 

ΑΒ 4 Βρϑοϊηθῃ οὗ 186 γεαάϊπρε οἵ ἘΪ, 1 ν}}} ρσῖνε ἴθοβο αἰ οσιησ 
ἔγοιῃ {π6 δοτωσηοῃ ἰαχὺ οἵ [86 Ὀορίππίηρ οὗ δι. 1υ]κο᾽ Β σΌΒΡ6] 88 ἔᾺγ δ 
σἤΔρΡ. 11. 4., Ὀοῖηρ [86 ρογῇοη ἴῃ ΒΊΟΝ 1 νν88 πιά δοαυιδιηϊθα πῖ 
{118 ῬΑ] :πιρβοϑῦ ἰοο ἰαΐθ ῸὉΓ τὴ ἴο ρῖνα {86 σϑίδγθηοθθ ἴο ἘΞ ἴῃ ΤΑΥ͂ 
ατοοῖκ Τοβίαιμηθης. [δαᾶ 1ῃ Θδοῦ οδδ6 8 σϑίθγθπηοο ἴο ἃ ἔδουν οἵ {Π6 
ΤΏΟΓΘ ᾿πηροτίδης ΜΌ5. τι ΒΙΟἢ ἘΞ δοοογβ ἰῃ ἴμ6 τοδαϊηρσ οαἱύρα. 
Κα 1. ὅ. ὁπι. του Ὀθΐοτε βασιλ. [ΒΕ] οπι. ἡ Ὀεΐογα γυνη [ΒΟ] 
γυν. αυτῳ [ΒΟ]. 7. ἣν ἡ Ελισ. [(Β)}01].. (ἰασιπα νετ. 10-18 
υἤη.) 20. πλησθησονται [1]. 21]. εν τῷ ναῳ αντον [Β[,]. (ἰαεμπα 
ψΟΓ. 24-27 ἀανδρι). 28. οπι. ὁ ἀγγελος [Β]14]. (ἰασπα νου. 28 εἰπεν---- 
Μη φοβ. νετσ. 80. ὃ νϑσγ. 38 ἐπϊξ.---- ὃὅ 3π.). 36. συνείληφεν [Β12].-- 
γηρει πάνυ, 837. του θεον ἔτ κι, 41]. τον ασπ. της Μαρ. 
ἡ Ἐλισ. [Βὀ05 Ὁ ᾿ 42. κραυγὴ μεγ. [13}1.]. 44. ἐν «γαλλ- το βρεφ. 
(α8 τεο. ἢ ΒΟ" Ὁ1,). δ0. εἰ γενεας καὶ γενεας ἐώθει δ0. ὡς 
μηνας [Β],]. ὅ9. τῃ ἡμ. τῃ ογδ. [ΒΟ 1.]. 61]. εἰπαν [1}}.]. 6]. 
εκ τὴς συγγενείας [ΑΒΟ"1,]. 62. οτι αν θέλοι. 68. ογι. το Ὀδίοτο 
ονομα [Β"1]. 66. ται καρδιαις [Ὠ1.]. (ἰαομπα γοτ. 66. και χειο--- 
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77 ἐπί... οἾΔΡ. 11. 1. οπι. δὲ [ ΑἼ.---- του «πογραφ. [12]. 2. Κυρηνου 
μέ υἱά. 3. ἐβεάρν πολιν [Β. Ἶ 4. Ναζαρίτ ἩΝΝ ὧ 

ΤΠ6Β6 ΘΧΘΙΏΡ 68 Μ{0}}} βυ οα ἰο βῆουυ {πο86 Ο Βᾶνθ ΔΗΥ δοηυδίηΐ- 
866 νι ΒΙΡ]10Ὰ] ΟΥ̓ οἰβηλ τ μδῦ 18 [Π6 ομδγαοῖου οὐὗὁἨ [π6 σϑϑάϊηρβ οἔ 
ἘΞ, δὰ ΠΟῪ σταδῦ {μ6 ΔΗ τ Βιοἢ 10 θθασβ ἴο {Π6 νοῦν δεδὲ σο( 1668. 
Τὺ βυδίαϊηβ (π6 β8πὴ6 ομδγδοίοσ ἐῤγομσλοιέ, ΔΒ Μ11 Ὀ6 βθθὴ ὙΠ θη 18 
ΤΟΔΟΊΏΡΒ ΔΓῸ Θχδιηϊηρά. 

ΤΙο ΜΆ. 18 οἰΐθῃ υϑσὺ αἰ που] ἰο τοδᾶ, θυ 1 Ὀα]ιονα ἐμαΐ ὈΥ 6χ- 
ΔΩ Ιησ ἴῃ αἸΠγθηῦ ΠΙρηΐβ, απ πδῖηρ᾽ ΘΥΘΥΥ ΟΙΘΑΓ ΟΑΥ [Ὁ δρουΐ 3"; 
γποπίδς, 1 ̓ ᾶνο αὖ ἰαδὲ βυσοοοαρα ἴῃ τοδάϊηρ δηα πούϊηρ' ΘΥΘΙῪ δἰ οΥ ἴῃ 
{Π6 ἰεχὺ οὗ δ. 1ω0[Κ : ἴῃ ζὴ6 Δ οθρμοσο οὗ Ἰωοπάοη, ἔπογα 18. ταποὶὶ 
1Π4 1 σουα πονοῦ, 1 Ὀ6]1Ίονο, ἢανα σοδᾶ, Νο οδβϑιηϊολ] ΤΘΔῺΒ ἢδνθ 
᾿νθθὴ {θη [ῸΣ σγοδβίοσιπρ ὑπ 6 ἀποϊθηῦ τΥϊηρ: 16 {818 δίῃ θ6 ποοάξιῃ], 
{π6 ραγίβ τσοαυϊσιηρ 1Ὁ τηοϑὺ ἃσθ ὕῃοβθ ὩΘΑΥΪΥ ὈυγΙΘα ἴῃ (86 Ὀιπάϊηρ; 
ῬδγἤΔΡΒ [86 Βη1411ὁς Ῥαίγιβο τσιηρ 11} ποὺ ὃ6 4}} τοδὰ σψιπουΐ 
ΒΟὮ τοβίουδίϊ 
ΤΠ ΠὈΠ]Πονίηρ πη ΕἸΟΟ] ΘΒ ΑΒΈΟ4] τι ῦοσβ ἃσῸ οἰἱοα ΟΥ̓ πᾶτὴδ δἱ [86 

μοαᾶ οὗὨ {86 68, ἃ8 {π6 δυίΐμοσβ οὗ {86 οχίγδαοίθ ἴθ {π6 (ὑδίδμῃδ :---- 
““ΤῺὴ6 ΗοΙΥ ΨΔομπ [(ἩἨΒΥΒΟΒΤΟΜΊ Βρ. οὗἨ Οὐομπεοίδῃςϊπορ]ς, 70ιν 
ἐΐπιεδ. ΟΕΙΘΕΝ, εἰσὴξ ἐΐπιεα, ἘΠ ΒΕΒΙΌΒ, οπεθ. ““ ἸΒΙΠΟΒΕ, Ργδδ- 
Ὀγίεν, οὗ Ῥο]υβίαμ," οποθ. ““ΊΟΤΟΒ, Ῥχαβουίογ," ἐισίοθ. ““ΤῊΘ 
ἩΟΙΥ ΒΑΒΙΙ,, ἐΐγοο ἐΐϊπιθ8. ““Ἴμπο Ηοὶγ ΟὙΒΙΙ,, ἐλίγίψεηϊπε ἐϊπιεϑ. 
“Τῃ6 Ηοὶν Τιτῦϑβ," πίποίεση εἴπιοθ. ““ΤΏ6 ΗΟ ΒΕΥΒΕῦΒ, ΑΡΡ. οἵ 
Απίϊοοι," 3υο ἐΐπιοδι Τῆδ τηοᾶθ ἴῃ πο (86 βου ἢ88 ἀοδὶσπηδίοα 
{Π686 ὙΤΙΓΘΙΒ Τ]ΔΥῪ ἱπαϊοαΐθ ἢὮ18 ΕΣΟΟ] ΘΒ ϑϑ01041 ΟΠ ΘΟΙΙΟΙΒ. Ἰαῖου 
Παπα ΒΘΟΙῺ8Β ἴο μαγο ἀο]οἰθα τὴ ΒουΘ οδγὸ [86 Ὡδῖηθ οὗ ϑδευέγδ. 1 
αν ποίοθα οχίσγδοίθ ἔγοα ΟΥ̓] οὐ ΑἸ]οχϑῆαοῦ ἱπ ἘΞ ἰἀθηίοαὶ 
(Βουρ 1 Ῥοῦϊον σϑϑαϊηρ8) σι βοιηο οὗ ἴμοβθ ρυ ]1Βῃ6α Ὀγ Οδγ- 
ἀ1π4] Μαὶ, ἴὰ ἢ15 Δι δἰιοίλεεα Νουα αΐγμηι, γοῸ]. 1]., ἀπ στὰ {π6 
ϑγυδο γοσβίοι οὗ {86 ἩοιΏ1]168 οὐὗὨἨ ΟΥὐτῖ!, το ΠΥ οαϊοα ἔγοτα [86 
Νιίγίαα Μ55., Ὀγ 16 Βον. Βοβροσὶί Ῥαυπο δι ἢ οὐἩ {π6 Βοα]οίδη 
ΤΑΌγασγ. ὅοιμ οὗ {86 Ραρθθ8 οὗ ἘΞ ἃσθ τιδυκοα εξ ἀνεπιγραφοῦ ; οἰοΓδ 
ἢδνθ πὸ ἱπάιϊιοδίϊοη οὗ ἰδ δυΐδμουῦ οὗ (ἢὴ6 οἰϊδίϊοη : ἴθ δυο ἢ Οδ868 
{Π6Υ6 ΔΡΡΘΔΥΒ [0 Ὀ6 ΒΙΓΩΡΙΥ 8 Θομ υδίϊοη οὗ ὑπ 6 ῥγαυϊουβ αποί ΠΟ Ὲ : 
οὗ [Ὀσϑθ 10]108 ΟΠ]Ὺ {πὸ ἔοισεν ΠΑ] 18 οοπίδιποα ἴῃ Ξ. [ἀο ποὺ ΚΠΟῪ 
οὗ δῃγ ΜΒ, οὗ δαυλὶ δηιαῦ δοοοιηρδηϊθα ὈΥ ἃ (ὑὐδΐομδ; 1ἱπ ΤΉΔΗΥ͂ 
ΤΟ Βρθοίβ {Π18 πηοϑὺ γϑὶ ῃ8016 ῬΑ] τηρβοδύ 18 ογ ΠΥ οἵ Βρθοῖα] αὐΐθ 108 :- 
1ῦ 18 ΤΟΙΠΊΔΥΚΑΡ]6 ὑπαΐ 1Ὁ Πα τοτηδιηθα 1 (818 ΘΟΙΠΕΓΥ͂ [ῸΣ ΠΘΑΙΪΥ ΤΟΥ 
ΥΘΔΓΒ ὉηΓΟΔα 8πα υὑπιι86α.2 
ΤΠ Μοβοον ἔγαρτηθηΐ, τ ἢ ΟΠ 6α ΔΌονο ἢ. 204., τηΔΥ Ὀ6 ΘοΙηραγοά 

πὶ ΒΞ : οι ΜΆ. ἀγα π᾿ ποῖ] Ἰοςῦουβ δοοοπιραμῃϊθα ὈΥ ἃ (ὐδίθπα:; 
1πουρὰὶ ἘΞ αἰβδδσθ ἴπ δανυηρ (80 (ὐαΐομα αἷδο 'ἱῃ τὑποῖαὶ ]ἸοίίοΓα. 

1 ΤΟΥ τὸ ἰηδοσγίβὰ πῃ ἤθη ΑἸέοσὰ δ ασ. Τοϑβῖ. τοὶ], ἱ, οἄ. 4., 88 Ὑ6] δ ἰῃ [Π6 Τοσι ποοπλΐηρ 
Ῥασί οὔτῃγ Οἵ. Τεβί. 

5 Βοβίἀοδ (86 οοἰϊαξίοπ οὗ {Π|86 ΜΒ. 1 ἢδνὸ ργοραγοὰ [06 ἰδχὶ [ὉΣ 8 δο- δίσῃ!ο δα ϊτοη, 411 
οἵ ψμϊςὰ '8 ΠΟῪ ἴῃ γα, 80 ἴπδὶ ἰδ ἰ8 ὩΘΑΓΙΥ͂ ΓΟΔΑΥ ΤῸ ΡῈ] οδιίοη. Οὐάοχ Ζδουπἶπ (Ξ): 
οοπίαἰπίπρ Ρᾶσίβ οὗ 51. λικο᾿β ἀοδροϊὶ, ἀδο ρμογϑᾶ, ἸΓδηβϑου 6, δηἀ οαϊἐοά, Π1πὸ ἴογ ᾿ΐπο, τ ἢ 
[6 ῬΑΔἸ᾿πιρϑοδὶ ἐγ θη.8, ὉΥ 8. Ῥ. τος! ]ο5, 1.1... ψ ἢ 8 ΠΠορστ ρμ6ἃ ἔδο-δ᾽}}}6 οὗὨἨ 1} 6 
ἴοχῖ δῃὰ οδίθπϑ οἱ δὴ ϑηϊτο βαρ. Ῥυηἰθὰ τ ἢ [Π6 ΑἸοχαπάγίδη ἴγροβ, κἰπά!γ ἰδ πὶ (ῸΣ 
ἴπο ραγροδὲ, ὈΥ ἴΠ6 ἐγαδῖθοδ οὗ ἴμ6 Βγο8 Μυβοῦη. Τωηάοη: βδιημοὶ Βαρβίοῦ δηὰ β0η8 
15 Ῥαιοσῃοδίοσ ον. 

ὙΟΙ, ΙΥ̓Ὸ ΝΒ") 
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Βυῦ ἰπ μοοάποθθ δηᾶ οἱιαγδοίοσ οὐ ἰοχὺ ΠΟΥ͂ 86 Τϑ ΑΓ ΚΑΌΪΥ ἢ Κο, 
ἸηΔοοα 10 18 οχύγδου ϊθασυ {μαῦ 80 Β118]} ἃ ρογίίοη οὗ ἰαχῦ 68 {86 
Μοβοον ἔτγαστηθπίθ, βου ὌΧ 1 Ὁ 80 ΤΩΔΩΥ Θχοθ θη ΤΟΔα ΡΒ 88 
το Ἰουπᾶ ἴῃ “]0ὴπ χχ, Μδίμθῖβ δαϊϊίοη οὗ {8686 ἔγαστηθῃῦβ 18 
οοπίαϊποα ἴπ {86 γο]. οὗὨἨ 818 ἰαγρον σε Τοβίδιηθηῦ σοηῃίδιηληρ ἴδε 
Ἐφ 8168 ἴο {86 ΤΘΒθα] πη ΐδηὴ8 δπα ἰὸ ΤΊπιοῖδυ (Εἰρα, 1786) ΡΡ. 258 
---2600θ.0 ΤῈ ἴδο-βίμαλθ Δρρϑαγθα ἴῃ (80 νοϊυσαθ οοηίδἰηΐπσ {86 
ἈΡοοσδῖγρϑβο." 

Ετοπὶ ἴΠ 686 ἔγαρστηθηίθ οὗ ἀἸΠδγθηξ ἀρθθ, δπὰ ἴσου Χ οὗ ἃ 8111} 1αΐοσ 
'8σθ, 1 ΒΘΘΙῺΒ 88 1 {Π6Γ6 ΘΓ ΤΟΙ Πα8. ἔοσς Ὀ6]ονηρ (μαῇ ἰπ οογίδ! ἢ 
ΜΚ. νὴ Οὐαΐθηδ, [Π6 οἷ 6 Υ τϑϑαϊηρθ--- τ δά ηρδ πα ἴῃ ἀοσαπιδηῖβ 
ΙΏΟΤΘ δποϊθηῦ ουθὴ ἰμδη [86 ὙΓΊΟΙΒ οἰϊοα ἱπ δαοῖ (ὑδίδηςο ---- στ Θὰ 
Ῥταβοσνϑα ἱπ βυοἢ ἀοουταθηΐβ οσυθῃ ὙΠΟΓΘ ἴῃ σοηθγαὶ ΠΥ δὰ οεββοα 
ἴο Ὀ6 οοἴχωμηοῃ. ΕὟὉΣ 4]1 εἰυπαυ οοππϑοίρα σι Οὐαδης {86 ποῖα] 
Οαἴοπα ἴῃ ΚΞ Δρρθᾶγε ἴο βίδπα δἰοπθ. 

Εν, ΟΟΡΕῈΣ ΑΥΟΘΙΕΝΒΙΒ (ΡρΡ. 197---9.λ 

ΤῊῸ ἰοχὺ θοίῃ ατθοῖ δπὰ 1,αἰη οὐὨἨ {Π18 νυ]. ΜΆ. 88 πον 
θδοῦ ρυὈ]δμοα ὈΥ {μ0 ἴδον. Ε, Ἡ. ΒΟΒΙΨΕΈΝΕΕΒ, 1} ἃ Ρῥδοῖο- 
δταροα ἔδο-ϑῖμ}1]6 οὐὁἨ ὁη6 ρᾶ96, δπα ἃ σοι ραγβοη οὗ {Π6 γοϑάϊησα οὗ 
(86 ἀτθοκ ἰοχὺ οὗ 186 οάοχ Βοοσπουϊαπαβ αὐ {πὸ ἰοοῦ οὗ δβο 

6.2: ΑΔΒ {818 18 οὔθ οὗ {86 τηοβῦ ψδὶυδ0}]6 δπα Ἰπηρογίδηϊ ΒΙ]1ς 4] 
Μ 88 ὙΠΙΟΒ 16 ΡΟΒ8688 ἴῃ {μ18 ΘΟ ΣΎ, Μν. ϑουνθηοῦ μΔ8 τοπάογοα 
ξοοά βουνοα Υ̓ ὑπ τρια Ἰἰκῖηρ᾽ 118 Ταχὺ ΔΟΘΟΒΒΙ0]6 Ἰούίου ἔοσ Ἰοϊίος ; {86 
ΟΥΪΠΑΓῪ τοεκ δηα 1, αἴΐϊη ὑγρο8 ἃ΄Ὸ 804, ἀπ Μίν. δουνθῃοσ 86 θ8 
ἴο δᾶγα ἰαΐκθη ἴπ6 υἱπηοδῖ ΟΔΓΘ ἰ0 ΘηΒΌΓΘ [ἢ6 ΔΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ δ18 ψΟΥΚ. 

ΤὮΘ πλλγρὶπαὶ ποίϑ ἴῃ {818 ΜΆ. τοξουσαα ἴο δθονϑ (Ὁ. 198. οοἐ ποίε) 
ἴῃ Ὑ ΙΟΣ ΤΙΒΟΠΟΠἀοΙ γοδα “ς (Ἰπλαη8 Ζ αδαπὶ,," δὰ ΜΟΙ. Μέσ. Ηογι 
οἰΐεβ 8δ8 ““ Οὐμπδηυβ ἤοέα ἐπ,᾽ 18 σίγθῃ Ὀγ Μίγ. ϑογινθῃοσ (Ρ. χχυ. 
Ὠοίθ 2) “ Οὐμηϊδημβ λαδοΐ ἔπ. 

ΓΆΑΝΡ Δ ΟΡ 7ΞῈ ΟΟΒΡΕΙΒ (Ρ. 208.). 

Τμοθο ΜΚ. Ὀγουρδῦ ἰο Επυθτορα ὈΥ ΤΙβοβοη ἀουῖ ἀγα ΠΟῪ δἀάϑά ἰο 
(Ππ6 βίοσοδ οἵ {πὸ Βοαϊοίδῃ ΤΌΣΑ. ἧς οσοαβίοπαὶ οοσυγτοποα οὗ {Π6 

δίβου: 66 1οΐα ἴῃ Δ τδὺ 6 ποιϊοθα 88 8 ξχοξ ΥΆΓ6 ΘΟ ρΡὮ ἴῃ ἀποϊαὶ 
101104] ἀοσυτϊαοηΐβ: 1π Δ {818 18 ϑοπχϑίλῃγϑθβ ἔοιιηά, δηα οπος 1 ποβορὰ 

10 ἴὴ ὕ. 

Θ. ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΟΜ ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΕΊΑΝΘΜ (Ρ. 204.) 

ἼνοΟ ΥΟΥΥ͂ 8Π|8}} ρΐθο68 οὗ {π|98 Μϑ. 6 γα αδ]8ὸ οδίδιπρᾶ ὈὉγ ΤΊΟΠ η- 
ἀοτῖ ἴῃ 1868 ; ἴδον οοηίδίῃ ἰοροῦμον ἐέπ ἤἶπε8 ; Β66 Αποοάοία ὥϑοχα, 

12. Νο. 3., αηὰ Μοπαμπηεπία ὕὅδογα, νοὶ], 1]. (1867) Ρ. ΧΧΧΥΙ., ὙΒΘΓΟ 
1π6 ἰοχί 18 σίνθῃ, ἢ. 321. 

Σ Το Μοδοον ΕὙΑστηθη8 ΜΥ11}1} θ6 δἀἀοά, 1 ἰηϊοηα, το τὴν οὐϊείοη οὗ 5. 
3 Αἢ οχδοῖ ἰσδηδοσὶρὶ οἵ (6 Οοάοχ Αὐρφίοηβὶβ, ἃ ατεοο- αεἷη Μαπιδοσίρι οἵ 858. δ} 8 

Ἐ 8ι168, ἀοροβὶϊδα ἴῃ 1ὴ6 ἸΙΌΤΑΙΥ οὗ ΤΎΠΙΥ ΟΟἸ]εχο, δι τ ἀχο. Τὸ νοὶ ἰδ δἀ ἀεἀ ἃ (]} 
ςΟἸ]εςτίοη οὗ ΒΙΗ͂Υ τοδηπδοσίρίδ, οοηϊδίηΐης υαγίουιβ ρογίίοϑ οἵ ἴπ6 ατοοὸῖκ Νον Τορίδηηθηι 
ἐπ ἴ86 ᾿ἰδτατίο8 οἵ Ῥαγἤῆδπι, [,οἰςοδίον, Οχίογά, Γι θοιῃ, [ἢ6 Β τε ΜΙ τβουπι, ἄζα., τ ἢ ἃ 
ογοαὶ Ἰηἰσοἀποίοι ὈΥ ἢπ0 ον. Εσγθάοσιοκ ΗΘΏΥΥ δεγίνοπον, ... (ἰδιαργίάςο, 1859. 
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ΒῸΡ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΨΥΡΒΕ (. 30θ.λ. 

ΓΗ ΜΆ. 18 ἀυβοᾶὰ ὃὉγ (ἰδγάϊηδὶ Μαὶ ἴοσ {86 ἰαχὲὶ οὗ ἐπ Βοοῖ οἵ 
δῶ 1 δὶθ οαἀϊίοη οὗ (806 Νον Τοβίδιηδης ἔγοιῃ {86 Νδίζοδῃ 
Μδ. ᾿ 

ΟΟΡῈΧ 1. ΕΙΟΕΒΤΕΕΝΒΙΒ (Ρ. 210---11.} 

Τηῖθ9. ΜΆ. 1θ οῃ6 οὗἩἨἁ {μοβθ ἴμ6 οο]]δίϊοι οὐ ποι ἐπγουρπουῦ ἢ88 
Ὀθθῃ ρσίνθη ὙΠ} στοαῦ οᾶγο ΟΥ̓ (η0 ον. Ε, Ἡ, ϑβοσίνοῃμοσς ἴῃ ἢἷθ 
ψοϊυμαθ ἡ Ὠ]Οἢ οοῃΐαϊηβ {μ6 Οὐάοχ Αὐρίοπῖθ.Ό. Ἰοτο 18 δἷθὸ δ ἴδο- 
Ἐπ Ἰμ κεν οὗ ἃ ρᾶρθ, 84 8 ὙΘΙῪ ΡοΟΩ δῃά οἶθᾶσ ἀθβοσὶ ρέδοῃ οὗἉ (μῸ 

. 1661} 

88. ΟΕ ΤῊΒ ΑΡΟΟΑΨΥΡΒΕ (. 211. 

ΤῊ τοδάϊηρβ οὗ {πΠ18 ΜΘ. τῆδυ ποὺ θ6 ΚΠΟΥΤΙ 88 ἸΟἷἦ ΤΏΟΤΘ 66Γ- 
ἰδ ὑπδη ΠΟΥ ΤΕ ΥΘ ἐπγουρἢ ΒΙΡΟΝ Β ΘΟ] δίϊοη ; ἰὸν Μγ, Βυδάϊου Η. 
ΑἸ τὰ οο]]αίβα 1 αἱ Εοιμα ἴῃ 1859, ἀπά ἰο Ππῖβ Ὀσοίμοσ, (9 Ποδη οὗ 
Οδαίθγθυσυ, 1 τὰ ἱπἀοριοα ἴον ἰΠ6 86 οὗὨἉ 986 οο]]Δ ΟΣ 50 σηλβ. 

ΟΟΡῈΣ ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΚΕῚΣ ΑΟΤΟΒΌΜ (ρ. 211. 

Α οοἸϊαϊίοη οὗ {18 Ἔσο] ΜΆ, 156 σίνοῃ ὉγῪ Μτ. ϑογίνθῃηον, τ ῆὸ 
4υϊΐα ἈρΤΘ68 ὙΠῸ Τὴ6 88 10 ἰδ8 προᾶὰ ἐπαὺ αχιβίθα Ὁ ἃ σϑυϊβίοῃ οὔ 
1[Παὐ τ Βο8 ΤΙΊΒΟο οτ δα ρα] 1866 1η 18 “πεοάοία. ἍΜτ. ϑοσίνθῃον 
Ῥοϊηΐβ οαῦ τπαὸ 18 ἀδία 18 σϑα!ν 1044 ; 1 18 Ἔχργθββϑὰ ἴῃ ἰῃ6 Μϑ. 
1ῃυ8 ς᾽ φντβ, Ὀυϊ {π6 ΒίτοκΚα βεΐπϑοη ν δπά βΚ βΒῃου]ὰ ποὺ θ6 ἐδίκθῃ ἴῸ7 
Ἰοία, διὰ 1π8 ψὸ οδίδιη 6552 ΞΞ Α.Ὁ. 1044 : 1ὴ6 πυηδοῦ οὗὨ ἴΠ6 1η.- 
ἀϊοοῃ δαϊηρ 12 ἴου {μαῦ γὙϑᾶσγ (88 βίαϊβα ἴῃ {π6 δι ὈΒοσιρίϊοη) 18 
ἀθοϊδῖνο αραιηϑδὺ 1064, ἤθη {π6 ἸπαΙοΙοη 88 7 δ Μσ. βοσίνεπου 
828 βδΒῆοσγῃ. Ηδ Ὀθδΐβ 8 ΒΒ ἰδ ον ἴο ἰδ6 ναϊὰθ οὗ {18 ΜΆ. 
“ΤῊ8. ΘΟΡΥ͂ ΘΟΠίΔΙΒ ΟἾΪΥ ἰῃ6 Αοίβ οὗ [86 ΑΡοβί]6β ἔπ 4 πηι Ἱ]αίοα 
σοπαι θη, μι 10 18 ὩπαυοΒυϊ Δ ΌΪΥ {86 πχοϑὲ να] 806 ουγϑῖνα ΜΆ. οὗ 
{πα θοοΙΚ γοῦ Κηοσνγη.ἢ 1 οὐρδῦ ἴο ανα ροϊηιθα ουῦ Δῦογα ὑπαῦ ἢ 18 
ΜΕ. 1 τ ἀϊὰ ποῖ ομδα οοηίδϊη {Π6 Οδέμοῖϊο ἘΡΙ 8016 8 88. 8 οο]]δοίϊοῃ, 
᾿δΔα αὖ Ἰοαϑῦ ὑπαῦ οὗἉ διηθ8 ; ἔοσ {ῃ6 κεφαλαία οὗ ἰπαξ 6ρΙ516 ἃγθ οῃ 8 
Ἰοδῦ δου  ΕΠΥ ρατὺ οἵ [6 ΜΆ. 1086], τ ΒΙΟἢ τγα8 ἰΙοοβα ἤθη 10 ΟΔΠῚ6 
ἴ1ο Επρ]δηὰ {πὸ ἤγβὺ πιο δηα 8 ἴῃ ΓΩῪ ΡΟΒΒθββίοῃ, θυῦ τ ΒΙΟἢ ΠΟῪ 
18 θουπά ἱπίο {π6 γοϊυπηθ ἴθ {86 Βει188} Μαυβουσῃ. “6] ἦ τᾶν Ὦθ 
ΘΟΠΥΘὨΪΘΠΕΪΙΥ υϑοα 848 ἴπΠ6 τϑίθσομοο 0} {μ18 Μῶ. δ {δαὶ πυμαροσ 18 
ΠΟΥ͂ ὈΠΑρΡτορχίδίβα, ἐπγουρ βοΣγ ΠοΣ μανιησ Ἰἀοπ οα ἐπ6 τη- 
Κηυοση ΜΆ. αἱ. πἼΒ 11] οὗ [86 Αοἰβ (Οδπηίδο. Μτι. 6, 9.); 8866 ἢὶ8 
οΟἸ]α οηΒ Ρ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

ον ΓΆ] οἶμον ΜΘ. ταῖρῆν Β6 τπηθηΠ]οηθα ἀπιοηρδβί [Π6 ΤΩοΥ6 γα] 0} }6 
ΘΌΓΒΙνΘΒ; ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ρουμδρ81567 (τ. δῦ, 2.} οὔ 1Π6 ὑνν θ 0 σομ τυ ΓΥ : 
116 Εὐνδῃσο  Ἰβίοσίυσα οὐ {π6 δαυ]Ὺ ρατῦ οἵ {π6 Τυυγίθθη! δϑηΐυγυ, ἴῃ 
{π6 Βυιβ Μυβουτῃ (ΒΌΓΠΟΥ, 22.), ἀοϑισπαίοα “ γ.᾽ Ὁγ ϑοσΐνϑῃθυ, ἴῃ 
ἢ18 οοἸ]ὔϊοι οὗὨἍ [π6 (ὐοβροΐὶβ: Τυΐη. (011. (ἀπέ, Β. χ, 16., ο41164 ““νν ᾽ 
πῃ ἢἷθ τθοθηΐ ψοϊατηα (οὗ ὑΠ6 ΘΑΤΙΥ ρματῦ οὗ {π6 ἔουισίθ ἢ ΟΘΙΓΌΓΥ 4180), 

853 
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«πᾶ 4 ΜΆ. αἱ δι. Ῥοίογβθυγρῆ, οα]16α Ῥεί. 2., Μυγαῖὶ! δπὰ Τίβο- 
δηαοτῇ (ν!. 470, ἴῃ [16 οδίαϊοριιο οὗ {1:6 Ττρουῖαὶ 1 λΌταγΥ): {86 Ἰοίίοτ 
ἴῃ ΜΒΙΟΣ 0818 ΜΆ, 18 πισιυΐθῃ ἀγα ἀθβου 64 88 Ὀρσιρμῦ, ἰαγρ6, ἀπὰ εἰπιρίς 
ΘΌΓΒΙΨΘΒ. 

ΟΟΡΕΧ ΟἸΥΤΟΒΟΝΙΑΧΝΟΘΒ (Ρ. 217. 836θ6.). 

Ετομὶ Μτ. Βυδάϊον Η. ΑἸίοσγα, 1 ̓ θασπ ἰμαὐ {Π6γο 16 ποέῤλίπο συϊζίοπ 
Βοΐνοθῃ (86 1μδίϊπ δπα Ογθοῖς οοϊυσοηθ, το ἴῃ δος βίδπα πρὰρ 
τοροίποῦ ; πὸ ἀουδί {μαῦ 1 γγαὰϑ αυϊΐα τἰρσηῦ ἴῃ {Π|6 γεασέπῳ ΔΙΟΒΙ 
δανὰ (Ρ. 35θ., )ϑοί-ποέε) οὗἨ φαγὶ οὗ ψμδὲ βίαπαβ βϑύνθθῃ ἴΠι6 ΘΟ ΠῚΠ9 
1π ἴπ6 80-08]164 ἔλο-Β:γα}]6 ; Ὀαΐ ἐπθη ὑπ686 Ἰθίογθ βθασα ΟὨΪΥ ἴο ᾿ᾶγὸ 
ΒΡΓΌ Πρ ἔτουι {μΠ6 ατθοῖΐς ἰγδοῖπρ' Βανηρ Ὀ66η θασαμ 1} (86 ὈΘρΊΠηὶ 
οὗ {86 [π68, ὑβουρῇ {80 ΡδΡῸΥ γϑ δέν υγ 8. ΔΟΟΙ ἀΘ ἢ ΈΆ}}Υ τηουοί. 
ὙΠαὺ ἈρΡθαγβ θείῃ [86 ΘΟΪΌΠ.ηΒ 18 ΟὨΪΥ {π6 δοσασαθποοιηθηὶ οἵ 
Θδοὶ ὁρροϑιί σϑοὶ 11π6. 

ΤῊΒΕ ΟΥΒΕΤΟΝΙΑΝ ΞΎΒΙΑΟ ΨΈΒΒΙΟΝ (Ὁ. 267. 

ΤῊ δοΐαδὶ θυ ]]οδίϊομ οὗὨ (18 νϑσβῖίου Υ Ὦτγ. Ουγχοίοῃ, ἰπ 1867, 
ἢλθ τηϑᾶθ 118 ἰαχὺ 8οοθββι Ὁ]6 [0 411] 0 οδῃ σοϑα Θυσίβο, ΟΥ ΘΥβῃ ἴ0 
{Π086 Ὧο ΚΠΟΥ ΠΟῪ ἰο τ86 8 [᾿1ΐδγϑὶ οοπδίσυϊηρ Οὗ {μ6 ἰαχί, [{ 
ψα]ὰ6 μᾶ8 Ὀ66Π ΟΥΤΩΘΑ ὈΥ Βοῖὴθ: Ὑ8116 οἴμπογθ αν ἀδργοοίδιδ ἢ, 
δηα (Παῇ οὐ {Π6 ρστουπά φΒρθοῖα!]ν οὗἨ ποῖ Κυονίηρ τι μδῦ 10 '6. Τῆι 
ΒΟΠῚΘ ΓΟΥΙΘΊΤΕΙΒ Οὗ ΤΏΟΥΘ Ζθ8] {ῃΔη Κπον]οᾶρο, ἀπ ἃ 1 ΤΏΟΓΘ ῥτγαοίθη- 
βίου {Ππ8ῃ οἰ Ποῦ, ἰδ] ΠΟΙα οὗἁὨ ΘΥΘΥῪ τρλτκ οὗὨἨ δηθαυ! τ τ διοὶ [86 
Οὐυτοίοηϊδῃ ΘΥχῖδὸ αἸΒρίαυθ, 88 ἰμουρἢ ΠΟΥ αἰδβργονθα 108 ψαϊαβ. 
ΤΠυ8 018 νουβίοῃ ἯἯῶΘ βιϊριλαιΖοα ΤῸΣ οὐαὶ Ἰηρ [86 Πδπλθ “ 6808," 
ἰῃ Μαίῖ. 1, 18, Βαυΐ 8ο, δοοογάϊηρ ἰο {π6 ἐθβυ ΠΠΟΗΥ͂ οὗὨἨ Ιγεπϑ ὃ! 
ομσλὲ ἴἰο Ὀ6: {παῦ γοπ σα ἷα ΒΊΒΠΟΡ οὗἉ 1 γΟῺΒ 848 ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ {μια ἰδ 
Ἡοὶγ Ομοβί σχοίθ ὈῪῚ Μαίίμον Οὐγίδέ ΨΙΤΗΟΌΤ ὠεδθ. ΑἸδβὸ ἴῃ 
ΟΠδΡ. Υ. ὙΘΙΒ6Β 4 ἀπά ὅ δγθ ἰγδῃβροβθᾶ: --- γ68, ἈΠ νγο ἱΚΠΟΥ͂ ἴτοπι 
186 ΘΧΡΓΘΘ8. (δϑίτηοηυ οἵ Οὔρϑῃ δῃᾶ {86 ΕἸυβθ δ Οδθοηβ ἐμαὶ δ|8 
ἴ8 (86 γτίσλέ ογτάθ, Απά 80 το τηϊσῃῦ ρὸ οπ ν 1 ὙΘΙΥ ΤΩΔΩΥ͂ οὗ [δὲ 
ΟἹ ΒΒΙΟΏΒ ΟΥ ΟἸΔΗΡΈΒ ἔγσοτα Ὑἢδῦ 18 ἑουπα ἰπ ἴπ6 οοτησαοι Οτσαεκ ἰεχί 
ἴῃ Ψ ΒΙΟΒ Ὁ86 Ουχείομΐδῃ ϑγσῖδο ὉΡΠΟ]48 [86 τοϑάϊηρβ τ μῖσος τ᾽6 ΚΠΟΥ͂ 
ἸΠἀΘΡΘΩἀΘΆΠΥ ἴο Ὀ6 ἀποιθηΐ ; δπὰ (ἢπ8 (86 ουϊάθηςθ ἴον ὑμεῖν δι ΠΟ ΓΙ 
18 σγθαῦ]γ βίγοηριποηθα. 

ἢ Ουγοϊοπίδη ϑυγίδο ψὶ}} Ποποϑίοσι ἰδῖκα [ΐ8 ρΪδοα δ ρατί οἵ [δ 
ΠΘΟΘΒΒΑΣῪ Θααυϊρτηθηῦ οὗ 811 ψἢὸ νου] δηΐοσ θη οὔϊ τοδὶ βύυ 168 88 [0 
{π6 ἰδχὶ οὐ ἰβῈ Νον Τοβίδιηθηξ : ἰμοβθ, ἴοο, τγμο 88} ἴο βίθαν [86 
οἷάεν ϑγτῖδο ἔοστηβ, δῃὰ ψῆο ργϑίδυ. 118 θαυΐ ον οοπάϊεϊοι ἰο {μαί οἵ 
ἌΡΡΗΝ 116 ἑδπίμ οθϑηίαγΥ, Μ01}} πὰ (818 σογβίοη ἰο ὯΘ ἃ ψϑίυβθ]6 δἱὰ ἴ0 
ΦΠΘΙΩ. 
Νον ἐδμαῖ (π6 Οὐγοϊομπίδη βϑυτῖδο ἴβ ρ ]Βμ 6, τ)18 ἀγα 8816 ὑὸ ἰῃ- 

γοδίϊραίθ ἴθοσ ροϊῃίβ σϑὶαἰϊηρ ἰὸ 18 ΒΙΒίΟΥΥ δῃᾷ οτὶρίη, [6 δυεὶ 
ἸΏ ΌΣΓΙ68 1Π6 ἱπβοσιηδίοι ποῦ Ὠγ. Οὐτοίοῃ μα8 οο]]θοίοα δηα ὁ01" 
Τα ηϊοαίοα αῇογαάϑ τηοϑὺ ναὶ} ]6 αἱά. 
Τὺ ἐλίς νϑυβίοπ νψγᾶβ Κπονῃ ἰ0 (μ6 ϑ'γτῖδο πῖον Βα ὅ36}1δ], ΒΡ. 

οὗ Αἰηΐάα ἴῃ {86 {πο Π σΘὨΓΌΓΥ ; ῸΣ ΒΘ πιθῃ 0.8 ρΘου 1 ΑΓ 168 1 18 



“«Ἀαἀαϊίοπε,. 778 

τοδᾶϊπρσ οὗὨ 8ὸ πιαυκαοᾶ ἃ Κιπᾶ 88 αἰπιοβέ ἈΌβοϊαὐθὶυ ἴο ἸΘῪ ἐδ6 γοῦ- 
εἰἴοῃ οὗ ψδιοὴ μα γγἃ8 βρϑδκίηρ τ ἢ (818 ἰδ βοὴ ; δηα θη ἰπ6 
ἐμ οΐο!α οοἰποϊάθησα οὗἩἨ {π6 ρδββᾶρθ 18 σοῃβϑι ἀογθά, {6 Ιἀοη  οδίϊοη 
πγαδὺ θ6 [6] 18 οουίαίῃ. ΕὟν Βδὺ ὅδ} 101 θρθάκὰ οὗ ἃ νϑγβίοῃ ἴῃ υτῖαο 
ἴῃ ΜΙΝ ἴῃ Μαίΐ, 1. 8. {π6 ἴῃγ66 Κιηρβ (ΑΠαζΖιαῖ, «οαβἢ, δῃὰ ΑὐπηαΖίϑ}) 
ΔΙῸ ἱπβογίοα ; 80 ἴπ6 γα [Π6Ὺ 8.6 ἴῃ 86 Ουγεϊοπίδη ϑυσίδο ; {818 γεσἰέ 
06 ἃ τηθγ6 οοἰποϊάθηοθ, θαΐ 8.1} {Ππὸ Ἰάθη τ βοδίϊοα σου] 6 »γοδαδίο. 
Βυὺ Βαγ ὅ'δ! 01 ζοεβ ου ἴο βαὺ {πδῦ ἱπουρὰ {8686 ἴπγαθα Κιηρβ ἀγα 1η- 
βοσίϑα ἴῃ {Π6 σϑηθδίορσυ, ὕπ6 Γ6 ἃΓ6 δ σαγὰβ ζυωγίοεπ ἀπα ποὺ βουθη- 
ἴδθῃ σϑπουδίοη8 Βρθο θα : ἤδγΘ ἔπθη, ἴΠΕ6ΓΘ 1Β δὴ ἱποΟ δ᾽ Βύδ ΠΟΥ ; δηά 
7υδὺ 88 Βᾶγ ϑ'δ "01 τοϑα βούϑθῃ ἢ παγθα γθΆγΒ ἀρῸ, 80 ἀο 6 ποῦ. Απὰ 
{Π|18 ὑιν οἵ] ἃ δοοοσάδποθ 88 δὴ 1ἀθη  γηρ ΟΠΑΓΔΟΙΘΥ : [ῸΓ 1 18 ποὺ 8 
ὙΏ6Γ οοἰῃοϊάθηοο οὗ ἃ ἔδν οἰἱθα πον, δι 1 18 Ιἀοηεν ἴῃ οῃἢαγδοίου- 
ἰϑῦϊο γβδά!ηρ, δηα δΠαΐ, ἴοο, 1ῃ ροϊηῖβ γΒΙοἢ νου] Ὀ6 ΠΑΓΑΪΥ ΠΣ ΚΕΙΪγ ἴο 
06 ἐυυμά ἴῃ {Π6 βᾶπλθ ἀοσυιπηθηΐ, 

Τῦ μα8 θθβϑῃ δγοδυ ποίἰοϑᾶ (ρ. 269.) (διαΐ 'π δι, Μαιμον Β Θοβροὶ 
{86 γα ἅτ ᾿πρσυϊδίϊο αἰ ϑυθησθβ ἔσοια (Π6 οἴμοσβ. ὙΒΘα {π|8 18 οου- 
ποοίρα σγ1ἢ δποίμου ρατὺ οὗ Βδὺ 8'4}}0}1}8 ἰαβι πον, το πὰ ἐπᾶξ 11 μὰ8 
8 ὈΘΑΙΊΠΟ ΟἿ 8 ΨΘΓῪ ἱπηρογίδηϊ 8πα Ιπἰογθϑίληρ, ᾿ΠαΌΔΥ. ΕῸΓ {παῖ 
Ἰοαγηθα Βίβῆορ οὗ Απηϊάὰλ βαγβ ὑπαὶ ἐλ δ, Μαιίμον 18 ““4 ϑ'υγῖδο 
ΘΟΡΥ͂ τη866 ἔτοτα ἴπ6 Η ΘΌΓΟΥ ἢ 580 [ῃιδὺ 10 18 αἴ οὔδ66 ϑυρροβίβα {μα [88 
Οὐυγοίομϊδη ὑασχῦ γν88 ΤΘΑΙΪΥ ἔοσιμϑα ἔγοτα πὸ ἩΘῦτον οὐ ϑυτο- Βα] ἀδὶο 
ἴῃ Μ᾽ οἢ (ἢ δροβίϊθ Ἀϊπ)86} στοΐθ. Ενϑῃ 1 (8 θ6 ποῖ δατημοι θα 88 
ἃ Ῥτονοᾶ ἔβοί, [ 18 δὖ Ἰϑαϑὺ οογίδιη ὑμαῦ {Π18 νοσβίομ σὰ {μὲ τ ΒΊΟΒ 
16 ϑγγῖδο βοβόοΐασβ {πϑηλβοῖνθα ἸΔἀθη Βα 1 ομ6 ἔοσιηθα ἔτγοιη δ. 
Μαδιμον Β οση Ἠδῦγονγ,. ὙΠ6 βιυἀθηῦ τη  ἢπα πυοἢ ἴο βαρροτί {Π18 
ορ᾿ πο ἔγοσα [86 δχδιωϊηδέοη οὐ [6 νϑυβίοῃ 1186], 
[νῷ ψῖβ αὖ 411} ἴο δοῃβί θοῦ {π6 τϑἰδιοα ψ Ὠοἢ {πΠ6 ϑ'υτῖδο δ. 

Μαίμον θοτὸ ἴο (88 ΗΘΡΓΘΥ οΓ Ατδιγββϑῃ, ἰὐ 18 1] ϑ ταί ὈΥ Θοτα- 
Ῥϑυηρ ἴ[ῃ6 ΟἸδάθα ρογίζουβ οὗ [4 π16] δῃὰ ΕΖγα, σι 1Π6 ϑ'υσγῖδο 
νογϑίου οὗ (μς ΟἸΪὰ Τοβίδμμθηῦ. ΤὍη6 γόῦρα] ἸΘῪ ταϊρῃῦ οὔθ 6 
βίγ Κίηρσ, Ὀαῦ βοσοσηρδηϊθα τὴ ἰτοασθηῦ ναγϊαίζομ οὗ θσπηβ.0 [Ἷ|ῃ 
Μαΐί. νὶ. 11., γὸ ΚΟΥ͂ ἔγουῃ “ οομγθ, {πα {π6 ΗοΌτον δὲ, Μαίίδον 
᾿δὰ ἽΤΤΙ σι μβοτα (86 ασθοὶς 88 ἐπιούσιον. ὙΥ α Ὧο ποὲ Ππά ἐδδι πνοτὰ 
Βεγθ, θαῦ τψγ χοδᾶ ρα...» 12... “ΟΟΝΒΘΤΑΝῚ οὗἉ ἰδ6 ἀΔγ,"-- (οοι- 
Ῥιπηρ σήμερον δῦ [6 αμὰ οὗ [86 νογβ86.) ΤὨ8 τηὶρῃῦ Βανο βργπηρ 
ἔγοτῃ 86 ᾿Ἰῃ οσργοίδίοη σίνϑῃ ἴο ἽΤΤ “ΤΩΟΥΤΟΥ ἈΥ̓͂ Τ]ΟΥΤΟνν,᾽ πα 1 ΤΩΔΥ 
μ6 2] υδίταϊοα ὃγ ΟἹὰ ἸΟΡΕΟΡΕ Ῥαβϑβαᾶροθ. Τδοβο ψο ἐδιη}κς ἐμαῖ 
ἐν 1818 νϑύβοῃ δα θθθπ τηδα6 ἴτοιῃ δὲ, Μαιίπον Ηθῦγεν, τὸ ομσἠξ 
ἴο πὰ ὝΓΤΩ μοσϑ, ἔοσροῖ τῃαῇ ἃ ὑγαπβίδίϊοη 18 ποὺ ἃ νογῦδ] ἰγαηββμβιοη. 

ΟὍΤΗΙΟ ΥΈΒΒΙΟΝ. ΟΟΡΕῈΧ ΑΒΟΕΝΤΕΥΒ (Ρ. 30]. 564.) 

Ιῃ Τρρβίχοσῃ Β οἀϊίϊοη οὐἁὨ {118 ργθοῖουβ ΜΆ., {ποτ 18. 8 ποίβ αἱ 
Μδ͵Κ 1. 20., Ἰηξοστηϊηρ {Π6 τόδ ον {παῦὺ ἐόπ ἰοραῦεθ ἃγὸ πού οδἀϊίοα ὃν 
πὰ ἔσοια ἴμ6 Μδὅ. 1861, Ὀυΐ ἴγομλ {π6 οἰάοσ δα 8: τπ6 τϑαβοὴ οὗ 
{18 Ὀδῖησ, [μαῦ θη 16 ΟΟΟΟΧ τγᾶϑ δχϑιηϊπηθα ἴῃ 1834, Ὀγ 1,06 Ρ6, 
10 νγγὰϑ Τουηα τμαὺ [Π686 ἴδῃ ἰοανοθ δα Ὀδθὴ αρδίγδοϊοα : ἴῃ 1821 [}18 
ἀεἔοοί ἀϊά ποὺ οχιδί, [ἡ ὥὔννυγθάθῃ 1 νγῶβ ᾿πάἀ δι] ουβὶν οἰτου]αίοα ἐμαὶ 
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774 “αϊἰϊοη δ. 

{86 {ποῦν Βαᾶ Ῥδθη οοπη 66 ὈΥ Βομθ ΕΠ ρ Ἰβῃηδη, δηα ὑπάοσ (δι 
Ὁπρ]οαβαηῦ ἱτηρυύλίίοι ΕἸ ρ] 8) ΘΟ ΠΟ ΒΒ 6ΓΘ Ἰαϊὰ ἴῃ {παὺ σΟΙΠΙτΥ, 
που ρἢ τ μουῦ ΔΩ δνιάθηςθ, ΟΥ, ᾿πα 664, ΔΗΥ͂ Βυρσοβίϊοη τοῖο {86 
{116 8 δα θ66ῃ, οὐ ἴῃ ψ] δῦ ραγὺ οὗ 116 ουγίθθῃ ὙΘΆΓΒ 1Ὁ νγὰδ δοιὰ 
μϊ{{6α, 

10 18 ἐμβοσθίοσο βα ιδίδοίοσυ ἰο Κῆον [Πδὲ [86 ἴδῃ ᾿ϑανθϑ αν Ὀ66 ἢ 
ξουμᾶ, δπὰ παὲ ἴοο 1 ϑ' σοάθη. ΤῈ ἰδιοῖ, οη 8 ἀφα}- 64, ᾿οοῖς 
ΤΩΘ8Ώ8 [07 Ρυϊίησ [Π6 ἴδῃ ᾿θανο8 1ηἴο ΓΠρρδίγδπη Β βδηαβ ; 8ο {πδἱ 6 [88 
βίῃοα (1867) ρυ] 186 α {Βοτὰ ἴπ [86 βατὴη6 ἕΌΥΤΩ ἃ8 818 δαἀϊοη, ἴῃ Ογάογ 
(Ππαΐ [ΠΟΥ τῆδὺ Ὀ6 ᾿ηδογίοα ἵπ {ΠδὶΓ ρἴδοθθ. [}{π χδαϊπρ ἴπ6 τ μοῖὶβ 
δοσουηῦ 88 ΡΟ] 86 ποὺ ὈΥ {Πρρθίσομμ, η0 ἀουδί οδῃ τοιμδῖη {παῖ 
118 ϑ'ιθα δα ἀρδίσδοϊοσυ γγ88 ΒΙπη861 {ΠπΠ6 Ἰηνθηΐοσ οὗ [86 βίοσυ ὈΥ͂ 
ΜΒΙΟἢ Π6 ομαγροα Β18 ΟὟ ΟἰΒΠΟΠΘΒΟΥ͂ Οἢ ΟΠ6 οὗ οὔκ οουπίγυτηθῃ. 
ΤΉΘΥ δγ6 πον τοδίογοά τὸ {μϑῖσ ῥἷδοθ ἴῃ {6 ΜΆ. αἱ {7ρ841]ὲ. ὕρο- 
ἰγῦτῃ ρῖνεβ ἃ ρδιη[Ὁ] δοοουῃύ οὗὨ ἢ18 Ἰῃ ΘΓ Ο 86 1} {Π18 ΔΠΟΏγτηοῖιθ 
ϑ'νοάθ. “Ριροῦ εἰηρια τϑίογσγο, αὐ ἀαθγ τ τοὶ σγοβροπάθθαδῖ, 
ῬΥΞΒΟΣ πὶ αυδτλ ΤΩΑΧΙΤΊΔ τ ραγύθιῃ 6) ἈΒΙΩΟΑΙ 8ι᾽ηΐ, αἱ μοίϊΐυ8 Δα οσου]- 
ἰαπάἄδπι νου δύθλ αἀυδηὶ δ ρῬαϊοίδοϊο πάλῃ Ἵχοοσϊίαία οὐ ἀϊοΐα δΘβ86 
ν᾽ ἀοδηίΐαν. .. . δῦ, ουἱ δὰ νἱἴϑ ΣΟ ἤθη τοαα!ϊαϊῦ, βοὶϊῦ αυ]ὰ νόσε, 
αυἱά [4180 ἀϊχοσγὶξ ; ΘΡῸ Ψ6ΙῸ ΟΡΙΠΟΥ, 80 [0118 8Ὸ ποὺ Ποιμΐηθ δῃϊε 
᾿ο5 ααϊπαθα ἔδυ οἱ υἱρὶπι δῆμοβ ἔμγίο δϊδία 1586, 48 ΟΡίπιοπε 
στ Π16 6886 ῬΓΟ δου, ΠΟ ῬΟΒΒιΠι ΠΟ ὨΔΌΘΓΟ ρστϑίδπι οἱ, δἰΐδπὶ 
τηοσίθο, αυοα τ] ἢ] ἰδπάθπι 1114 το] α10, ατι85 π}}0 αυοαὰθ ποροῖϊο 
ἴῃ οὔγηθῖη ροβίοσιἰαΐθιῃ δ ΐοσα Ῥοϊαϊββαΐ, εὖ αιδπιαυδηι ἈΟἸ Π118 6} 
δΔΌΠΟΥΤΘΟ οὖ ἀούδαδίου, 6Χ 1ῃτ1Π10 ἰδ ΟΟΓ6 ορίδνϊ οὖ ορῖο, υὖ 88π|- 
Τὴ8 1116 τοῦαπὶ ΟΡ ῈΣ ροίϊιι8 86 οἰοιπδηΐθεαη αὔϑηλ βανοσ ᾿π ἀἼ οι 
δἱ ρυθρυοσ." (Ριοίαλίϊ. 11. Ρ. ν.) 



ῬΟΞΝΊΒΟΒΙΡΊ, Νον. 1, 1860, 

Λιοέα οαἀϊποπῖὶα Οὐάϊοῖὶα Βιδίίογωεπι ϑιἰπαϊξἰ οἱ ατιδριοϊα Πηρογαίοτίς 
“ἰοχαματγὶ 11. διιδεορίῶ. .. . Ἑαϊαϊξ ΖΕ ποίλ. Κτιά, Οοπεί, ΖΤΊδολοη- 
ἀογ, δε. δ. δε. (άϊο, ρΡ. 124. 1μεἸρβῖο, 1860,) 

ΤῊΙΒ ἀοβουρᾶνο δοοουηΐ οὗ {πὸ Οοάοχ δ: παι Ἰοὺ 18 οὗἁὨ βυβήοϊθης 
πηρογίδῃσα (0 ἀοιηδηᾶ 8 Βρβοῖαὶ ποίϊοβ. Ῥσχοΐβεβου ΤΊ δομβηοσγῇ σῖνοϑβ 
1Π6 ΠΙΒίοσΥ οὗ {Π6 ΑΙΒΟΟΥΘῪ οὗ [86 ἀοουπχοηΐ, 118 ὑγϑηβηἰββίοη ἴοὸ 
δέ, Ῥοίθσβθυσρ, 8. ΟΥΤῚ ΡΥΓΘΡΔΓΆΠΟΩΒ [Ὁ {π6 ρυ ]]οαίίοη οὗἉὨ 18 ἰοχέ, 
τοροίμοῦ Ὁ} ΘΡΘΟΙ ΘΒ οὗ 118 το! ηρΒ, {86 Θμεγο ἰαχί οὗἁὨ οογίδιῃ 
Ῥδρθ8, 8ηἀ 84 Ὀθδι  ]]Ὺ οχθουίοα ἔβο-βιται]θ, ΟἾΠΟΥ ΘΟ Ι668 ἀΓ6 8180 
ἀοβοσι θά ἴῃ {86 βδπλθ νο] τ. 6. 
ΤΏ ρογίίοη οὗ {818 βαῖηθ ΜΆ., οοπίδιπἰηρ ρατί οἵ ἐμ ΟἸᾷ Τεδία- 

ταθηΐ, τ 0 ἢ) ΤΊΒΟΠο ποτ ργοουτϑα οα ἷ8 βγβί νἱβϑὶῦ ἴο {Π6 πηοπαβίουυ 
οὗ δὲ, (δίδδυηθ, ἴῃ Μαγν, 1844, νὰβ ρᾶγὶ οὗ {παῦ τ] ἢ τγαθ Τουπά 
(6 βίαίββ) ἱῃ ἃ βαβκοῖ συλ οἴποσ ἱγαρσπιοηίβ, ἀοβυϊ θα ἔογ {μ6 ἔσθ Ὁ 
{186 το Κα. Αὐ {86 πη6 θη Βα ρυθ] Βῃ6α {μΐ8 ρατί ((ὐσάοχ ΕἸ» 
(ἰογϊοο- Αὐρπβίαη8) ἴῃ 1846, Δπᾶ [ὉΣ Βοὴβ Ὑθδσβ αἴασ, δα ἀφο] πρᾶ 
ἴο τηϑ πίοι τολογο 10 πα Ὀδθη ἴουπᾶ; δηα ομδθ, ἤθη ΘΟΠγΟΒιἢρσ' ΟᾺ 
{π6 βΒυδ]θοῦῖ, μ6 βαϊα [δἰ τλογο 80}}} σϑιηδι 64, γν Ὠιοἢ ταϊσΐ δὲ ἃ ἔπι 
π16 Ὀ6 ορίαϊησα, 1 [Π6 δ )6οῦ γγὰ8 ποὺ ἴοο πιο ἢ ἀϊβουββοά, Ηον- 
ΟΥΟΙ, ἴῃ 1844, ΤΊΒΟΠο ΠΟΥ δα ἃ στοδῦ 464] τηογα οὗ ἴῃ6 βδαιῃθ ΜΝ. 
{888} [Π6 ρατῦ τ μῖοῖ μ6 οὈίαϊηθα ; δηᾶ ὑπουρὴ 6 τγὰβ ἀπ80]6 ἤθη ἴο 
ῬΓΟΟΌΓΘ ὑπ6 τοδί, ἢ6 σϑηαοσγρα {6 ροοά βοσυῖοθ οὗ ρσγθβογυϊηρ ἔτγοια 
ἀδβέγυσίοι [86 σϑηγϑῖηαον οὗ [818 ρῥτοοίουβ ΜΆ. 

ὝΏρΩ, τη 1863, Πα ἀαραΐη υἱϑι θα Μουπὶ ὅὅιηδὶ, 6 οου]Ἱή, μονγανου, 
ΠΘΙΠΙΟΥ 866 {86 τοϑύ οὗ ἴπ6 Μ., ποὺ οου]ά πα πὰ ψῇἢδι μαὰ Ὀδοοιμα οὗ 
1, Η!8 οοῃ]θοΐαγα νγαβ {παὺ 10 μδα Ὀ6θῃ (ΚΘ ἰο δοῖηδ ρασί οὗ ΕἘσΟΡα. 
Απα 10 τγᾶβ ποῦ ἀΠΥΘδϑοηῦ]6 ὑπαὺ {Π18 Βῃου ἃ πᾶν θθθ βυρροβοᾶ; 
ἴοτ, ἴῃ 1846, {πμ6 Βυβδίδη Αὐοβιιμδηαγια Ῥογρηγτῖυβ ἀρρθᾶτβ ἴο πᾶνθ 
Βθθῃ {μ6 βᾶιωθ Μῶ,, δπὰ ἴο ἴαᾶνθ οὐβθυνθα ββρθοῖα Πν (ῃ6 Νὰ Το8- 
ἰδτωθηῦ ροσγίϊοῃ οὗ 1{, Δα ἰο ἤᾶνθ ποίθα {μ6 ομαγδοίορ οὗ {Π6 ἰδχί, 
1πουρὰ ἴπ6 ρα] 186 δοοουπῦ οἵὗὨἨἁ {818 ἀ1ἃ πού ἀρρϑδγ {}}}] 18656.Ὀ. Απὰα 
8 {116 Ἰαίοσ, ρουβαρθ, Μα)οῦ Μδοαοῃδὶα ἀθβουιροα ἃ ὑϑγΥῪ ἀποϊθηΐῦ 
ΜΒ. σοι πο Παά βθϑὴ δἱ Μουηΐ ϑ1πδὶ, οοπίαϊπίηρ {πΠ6 Νὰν Τεοθία- 
Ἰηδηῦ ἴῃ ΘΑΓΥ ποῖα] ομδυδοίοσβ, τ οῆ ἰ6 βίαια Ἂἰϑ0 1 οὐ] γ ἴο 6 
αἰἰγιδυίοα ἰο {86 4 οομίασγ. Μα)οσ Μδοαομπα]α α4]80 τη οποα [89 
ΤΑΆΠΠΘΡ ἴῃ τ Ιοἷι (Π6 ταο ϑ ἀοδίχογοά Ὦγ γα δποίθυῦ Μ855. 
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716 ]Ῥοεἐδογὶρί. 

Τη {Π6 οαΥνΐγ ραγί οὗ 1869, ΤΊβομομαοτῆ τγ88 αὖ Μουπίὶ ϑ':παὶ ἴον (πὸ 
τιϊγα ἐμ, παυηρ ὈΘΘἢ ΘΟΠΊΠ.ΒΒΙΟΠΘΑα ΟΥ̓ ἴΠ6 Βιυβδίδῃ Εὐτροτογ, 
ΑἸοχαηᾶοσν 11., ἰο βΒθοαύοῇρ ουῦ δηᾶ οδίδϊη βδηοϊοηΐ ἀτοοκ δηα Οσιθηῖαὶ 
ΜΕΝ. Αὐ {πΠ18 ἔπι6, μα δυνι ἀθηνυ μα πὸ 1ᾶ68 ὑπαῦ {Π6 δποϊεπὶ ΜΆ,, 
Οὗ ψΒῖοὰ 6 οδίδιπϑα ἃ Ρογίϊομ ἴῃ 1844, ΘΟΙΑΡΥΪΒοα δὴΥ ραγί οὗὨ {86 
Νον Ταβίδσηθηΐ, 

Ηδς ἰμυ8 ἀοβουῖθ68 818 αἰ ΒΟΟΨΘΓῪ : --- 
“«Οἡ [86 Ἰαδῦ ἀπΥ οὗ {π᾿ τηοπίν οὗὨ Φαπυλτγ [1869],1 δγτινϑὰ δὲ 

{88 τηοπαϑίοσυ οὗ δ(. (ὐδίμασῖης ἕο {Π6 {γα ἔλγλθ, δῃηᾶὰ τγᾶϑ τηοδβὲ 
ΚΙΠΑΙΥ τϑοοϊνοα ΌΥ {86 ἰπαιῖῦο τοί γοη. Οἱ {π6 41} οὗ ΕΘΌγυδτγΥ, 
ὙΠ6Ὲ 1 Παα ΔΙγοΔαΥ βοηῦ οπο οὗ {πὸ βουναπίθ ἰὸ ἔδθίοῃ οϑπλοὶβ ἢ 
ὙΠΟ οα {πὸ 7{Π, 1 τηὶρῦ τοίασπ ἴἰο Εἰσυρί, ΜὮ116 ἑακιηρ ἃ νγϑὶκ 
1} (86 Βίονναγά οἵ [86 τἸηοπαβίοτῃυ, 1 788 σου υβπρ ὁπ {86 Βα ]6ςεΐ 
οὗ {86 δορίυδριπς ψούβῖοσ, Βο.6 ΟΟρ]68 οὗ Μ]1ΟἾ, 8δ8 οἀϊθα ΌὈΥ πη6, 
τορούμοσ τα ἢ ΘΟρΙ68 οὗὨ τὴῦ Νὸν Ταβίαπιοηξ, 1 πδα Ὀτουρμς ἔοτ 1Π6 
Ῥγοίδγοη. Οἱ οὔΐ Γοΐυσῃ ἔγομι {86 αὶ, γα δηΐογοα (Π6 βίοψαγ δ 
ἀοσπιΐοσγ. δ βαϊὰ ἐμαί μθ, ἴοο, ῃ8δ4 {ποῖα ἃ ΟΟΡΥ͂ οὗἩ {186 ὅ6ρ- 
ἰυασϊηῦ, Δηα 6 Ὀ]Δοθα Ὀοίοσο τὴν οΥ68 {Ππ6 οἷοί ἴῃ σβιο 1Ὁ τγᾶβ 
ὙΓΆΡΡΟα. [Ι οραπϑα {π6 οἱοίϊ, δῃᾶὰ βαὺν ψγμδὺ [ἌΓ Βυγραββοα 411 τὴν 
ΠΟρΘΒ; ἴοσ {ποῖ ΤΟΥ͂Θ ῃογῸ ΘΟΠίδΙ 64 ὙΘΥΥ͂ ΔΙΏΡ]6 Τοπιδῖη8 οὗὨ [ἢ 
Οοᾶἄεχ ὙΠΟ 1 Παᾶ ἃ ρσοοά “2116 Ὀοίογα ἀθοϊαγοα ἴο θ6 {π6 τηοϑί 
δηοϊθηῦ οὗ 811 τσοὶ (οάϊοοθβ ου νϑ] τὰ ἐμαί ἀχὸ οχίδηΐ; δηα διηοησεί 
1686 γΟ ] 168, 1 Βα οχβίδηρ ἢοῦ ΟὨ]Υ͂ [8086 {Ππὖ 1 Παά ἔδίκοη ἔγοπι ἐς 
Ῥαβίκοῖ ἴῃ 1844, δηᾷ οἴμοὺ ὈοΟΪΚ8 οὔ {Π6 ΟΙα Τοβίατηθηΐ, μαΐ α'8ο (πὰ 
1818 18 οὐ 186 Βὶρἢαϑῦ ᾿τηροτγίδῃοθ) {ΠπΠ6 τ ῃ0]6 Νὸνν Τοβίδμαθηϊ, τ ποπὺὶ 
δυθη {6 βῃι8]]οβὺ ἀδίροί, δῃᾶὰ ἴο ἐπὶ τοῦ δαἀοαᾶ [ἢ6 τσ ο0]6 οὗ τδ6 
ἘΠ Ρ 816 οὐ Βδγπαθαβ, ἀπά {π6 ἔογτηθν ρατί οὔ {π6 Βμθρμογά [ἩθυτηἈ 8]. 
Τὸ νγ88 ἸπῃροΒ810]6 ἔῸΣ τὴ6 ἴο ΘΟ 68] (Π6 Δαταϊγαίοη τ Βῖοἢ [818 οαυδοα ἦ 

. 6, 
ν Ἧς ταϊρἢν γγ6}} βρϑαὶς 88 ἢ6 4068 οὗ {π6 ἐπαηϊκβρινίηρ ἰο αοα σψβῖοῖι 
6 6]0 νγγὰβ ο81]16α ἴοσ ὈΥ {818 αἸβοόνθσυ, θη Πα δχϑιϊηθα {πη6 ΜΆ. 
ἼΠ 18 ΟΥΤῚ ΟΠΔΙΔΌΘΥ, δηἋ νγὰ8 ἴπυ8 Κεἰ ἀσσαγα οὗὨ 118 ᾿τηρογίδῃσα )πά 
118 οοῃΐθηΐθβ. Α]] (Π6 Ἰθᾶνϑβ 6 γ6 ]0086,--- ΔΒ ΠΥ ΟΥ̓ {Π6 πὶ ΟΓΘ ἴοσγῃ 
1ηΐο βοραγδίβ ρᾶσγίβ, --- αὖ, θη ἀνταηροά, ἐπ γ6 88 ἴπ6 Νονν Τ᾽ οϑία- 
τηφηῦ οοΙρ]οΐα, δπα τοῦ οὗ {π6 ΟἹΪά, Τῃα τροηκβ σοπβοηίθα ἐμαὶ 
Τιβοποηάογῖ βμουϊὰ Ὀ6 Δ] οὐγοα ἰο ἰγϑηβοσιθα {86 ΜΆ. δἱ (ὐδῖτο, τῇ 
{Ππ6ὶν ΒΌΡΟΣΊΟΥ, τοϑιἀθηῦ ἴῃ ὑμαῦ οἰἵγ, βῃουα δοπβοηῖ, Οπ {Π6 71} οὗ 
ἘΔ Ργυαγυ π6 Ἰοῖς Μουπὺ δ΄) δ], τοδοθληρ ὐδῖτο οα {μ6 181}; Ὧο Εἶπ 
Ὑ848 ἰοβύ ἴῃ Οὐδ ἰπρ {Π6 Ῥδγιηϊββίοῃ οὗ {Π6 ΘΌΡρΟΥΪΟΥ ; ἃ ᾿ηθββθησοῖ 
γΑ49 βοηῦ ἰο Μουπὶ διηδὶ, ψῇο σοῦ {ῃ6 σψῇοΐα ἀϊδίαποθ ποτὰ δὰ 
ῬΔΟΙΚ ἴῃ πἰηθ ἄδγβ, γούυγηϊηρ ου ΕδΡ, 241} νὴ ἢ (Π6 Μ5. Αἱ (Οδῖτο 
86 ἰγδηβοῦι θά ἴπ6 ΜΆ, ἔον ρυδ]οαοη. ΑἸΟΥ ναγίουιβ πορού αἰ!οπϑ, 
1π6ὸ ΜΩ. νᾶβ ρυΐῦ Ἰηΐο {π6 Βαπᾶβ οὗ ΤΊβομοπάοσγῇ, δορί, 28. 1859, ἰο 
ΡῈ ργαβϑηίβα ἴο ἴπ6 Ετωροσοῦ ΑἸθχαηᾶον 1. 

ἼΠ6 ἔμλο-βιπ}116 δαἀϊίου, ϑχθουίοα (10 18 ἀοδιριθα) τι 186 υἱπιοβῖ 
ΟΑΓ6, 18 ἱηαπαθα ἴο Δρρθᾶγ ἴῃ 1862, ηοὺ ἔογ 8816, θυῦ ΟὨΪΥ͂ 48 ργὸ- 
ΒΘΠΪΒ ἴῃ Βυοῇ ΑἸΑΓΘΥΒ 848 (ἢ6 ΕΠΏΡΟΓΟΥ ΤΩΔῪ {μῖη}κ ῬσΌροσ. Αποῖβμοῦ 
οαϊοη οὗὨ [86 ὑδχῦ, 15 Θομλοπ ἴΥΡ68, 18 ἰο 6 ΡΒ μ6α 1η [86 υϑυαὶ 
ΤΏΔΏΠΘΣ. 
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ΤῊ ρογΐοη οὔ ἰἸὸ ΜΩ. ἐπ π8 ΓΘοονογϑα οοπβὶβίβ οὗ 8345 Ἰθανθθ δᾶ 
ἃ 41} ΟΥ̓ [πϑβὲ 199 δὸ οὗ 186 Ο]ὰ Τοδβίδιηθηϊ (απὰ ΑΡροοσυρῃῇδ), 
ἐΠ6 τοιηδιηἷησ 147 δηά ἃ μα] οὗ {6 Νὸνν Τοβίδιηθηϊξ, τ ΒΑγπαραΡ 
δηα ρατί οἵ Ἡοζμββ. Τμ6 ΟἹα Τοβίατηθηῦ ρατγὶ σοη λίπ ἃ ρογίϊουῃ οἵ 
ἐῃ6 1860 οὗ ΟὨγοΠ6168, ἴπ6 τ Πο]6 οὗ βαϊδῃ, ρα οὗ “ογοιϊδῃ, τΠ6 
ΤΩΪΠΟΣ Ρῥτορμοίβ (ἀχοορῦ Ηοβοα, ἄπιοβ, δπα Μ|οαἢ), “οῦ, ῬΒδ]πι5, 
Ῥτουοῦρθ, Εἰοοϊ οβιαϑίθβ, δὰ (ὑδηίοίθθ; τοροῖμοσ στ (Π6 ΔΡΟΟΓΥΡΠΑΙ 
Ῥοοκβ, Ὑ βάομι, ΕἸ οοἰ οϑἰδϑίλοιιβ, 18 δῃηὰ 4} οὗ Μίδοοδθθοβ, δῃὰ ρατὶ 
οὗ Τοριῦ «πὰ Ψυά ἢ. 

Της ογάορ οὗ {896 Νὸν Τοβίδιηθηϊς Ὀοοῖβ ἴ8, {πΠ6 ἔουγ (ἀοβροῖθ, 
δι, ῬΑ] ΒΒ Εριβι].β (Ηθῦτονβ ργθοθάϊηρ {π6 Ῥαβίογαὶ Εἰ ρ181168)., {Π6 
Αοίϑ, {πὸ (ὐδίμο ο ΕΣ ρ 8.168, Βονοίαιοη. ὙΤθθη (Ὁ]1οτ (86 ΕΡΙ8ι16 οὗ 
ΒΑγηδῦαΒ, δηα (δἴζεσ 4 ἰδοῦῃα οὗ ἔουν ἰθανθ8) (86 ἔγαρτηθηΐ οὗ 
ἩΥτη88. β 
ΤῊ δπίαυϊ υ οὗ {86 ΜΆ. 18 ἀοίοσμαϊποα ὈΥ {86 Δρρ]ιοαίϊοη οὗ {ἢ 6 

Βϑη6 Κιπα οὗἁ ρϑ]ϑορυαρῃοαὶ ἀυρυτηθηΐβ 88 πᾶν Ὀθθῃ 864 1 60ῃ- 
ποοῦοη ψῖ οἴμον ΜΆ., Θβρϑοίδ! ]γ (86 Οοάοχ αίοαπυβ. [ἢ ἔδοῦ, 
106 ἐουσίδ ΟΘΠΙΌΓΥ Τὺ 6 ΟΟΠΒΙἀοΥρα 88 (86 αἀφίθ ργθυουι Υ οβίδ- 
ἈΠ ΒΗΘ 48 θαϊοηρσίηρ [0 {π6 Ῥγθυϊουβι Υ Καόστῃ ρογζοη οὗ {μ18 ΜΆ. 

Βυΐ Ῥδβιδβ [86 δηῦαυϊυ οὗὨἩ [Π6 δοῖιδὶ ᾿ς δηᾶ νϑ]]υπὶ οἵ {116 
Οοάοχ, {π6 δηθίαυλν απ οπαγδοίου οὐ 1Π6 ἐεχέ 18 ἃ βυ )θοῖ οὗ 1π|- 
Ρουίδπς οοηβιἀθγαΐίοη. Ἀμπα ἤογο σοηιραγαίυε ογἑἰοδηι ΘΟΤΩΘΒ [0 ΟἿΓ 
οἰ ; δηὰ {818 τηοάβ οὗ ᾿πνοβδιιραίζοη 6 οδῃ ΔΡΡΙΥ ἴο 1π|8 ΜΆ. ὄνϑὴ 
ΠΟΥ, Ὀοίογα γγχὸ ΚΗΟΥ͂ 1.8 ΤΟδαΙρΒ {Ὠγουρδοιι, ἔτοσῃ {6 δρεσίπιδηβ οὗ 
118 το ηρΒ ψ Β1οὴ ΤΙΒΟΠοπαἀοτέ δ πον ΡΠ 56, Τηθδο, ἴῃ {Π6 
Νον Τοβίδιηοπί, ΘΟ ρΥῖβα {π6 ἰοχί οὗ Μαίί. χχνιὶ. 64----ΧΧν. 20. : 
ἽΜανΪς 1. 1---3δ. ; Φοδη χχὶ. 1---25ὅ. ; 2 (ὑὐογ, χὶ. 32 -- χἹ]. ἤη. ; (041. 1. 
1---17.; 2 ΤΏὮοβ8. 1]. 17---}}1. ῆη.; Η66}.].1---7.; Αοἷδ χχυῖ!!. ]7---31.: 
“[ἀπλ68 1. 1--ἰ, θ6.; Βον. ἰχ. ὅ---χ. 8., πὰ 86 οοποϊπάϊπρ' γουβ68 οἵ 
οἢδΡ. χχὶ. Απᾶαᾶ θοδιάθβ {π686 ρουγίϊοπβ οἵ ἰθχύ, μα μ88 ρίνϑῃ βρθϑοὶ- 
ΤΔΘῺΒ ΟὗἨ {Ππ6 τοδαϊηρδ 1ῃ γϑτουδΒ ὈΟΟΪΚΘ, δα ἃ [Ἀ6-ϑίτὰ116 οὗ [86 ὉρΡΡοΥ 
Ραγῦ οὗ {π6 ἰαβῦ ρᾶρὲ οὔ δῖ, 1Κ6. Απ ᾿πγεβαρδιίοη οαγτθα οὴ 
ὭΡΟΠ ὈΥΪΠΟἾ 168 οὗἩ δοιηρδγαῦν οὐ 1 οἶβπλ πΠ88 (π6 δανδηίασο οὗ οϑίω- 
ὈΠΒΗΐηρ [86 ρῬοϊηΐ ἀἰδοιιββοα 88 ἃ σηδίζοσ οὗ ἀθιηοπδβίτδαίίοη, δηα ποῦ ἃ8 
ἃ ΙΩ6Γ6 αυαβίϊοη οὗ ορϊπῖοθ. Τμα ναὶὰθ οὗ [{15 ψ.}} ΡῈ ἔα], ἤθη Ὁ 
18 Το ΘΙ ΓΘΑ {παὺ βοῦηθ οὗ Ἰαΐθ ἢανα βουρμῦ ἴο ἀἸθραταρο {86 γαξ- 
οδὴ ΜΩ. Ὀγ δαγητετηρ {παὺ 10 ἀοοβ Ὀδίοηρ ἴο ἴπ6 ἴουγί οαηΐαγυ, 
δηᾶ {πη Δἰορίηρ (μα ἴο 1παὖ νΕΥῪ ρὲ ρογίδιποα {Π6 ἔογπιδίίοη οὗ 
ὙΠα0 1 Βαγα ἰογηηθαὰ ἐΐθ ἐγαπδίξίοπ δαί, τὰ Μ ὨΪΟῦ ὑπ6 σΌΒΡΘΪΒ 6.6 
αϑϑ᾽ πι]Αἰθα, ἀπ τ μαῦ ὈοΙοηροα ἴο οη6 ὙτΟΥ γ8 Ἰαὐτοάποοα 1ηἴο {86 
ὙΓΟΓΚ οὗ δηοίμοσ, ΤὨϊ8 τηοᾶθ οὗἩ υπάοσνδιυΐηρ {πΠ6 δθοδῃ ΜΆ., οΥ 
ΒΩΥ ΟἾΔΟΥ, 18 σοι ρ] οὕ γ δηα ΘΟποϊ ΒΙ γ ΘΙ Υ ταῦ, ἤθη 1ὖ 18 βδονῃ δαί 
Βυσῇ τηοβὺ βποῖθηξ ἀοουϊηοηίθ σοπίγαασϊοξ [Π6 ἰΥδηβι 100. ΟΥ τυϊχοα ἰαχί 
ῃ 4}1 [06 ποῦ ομαγδοίδγιδιϊς ροϊηΐδ οὐ ἀβίβὶ]. 

Τὸ ἴογτα ἱμογοίογα δὴ οϑίϊαδία οὗ 86 Οοᾶοχ διπαϊίουβ 1 884}} 
σῖνα ἃ βαἸθοίΐοῃ ἔγοτα 108 σϑδάϊηρβ, ποϊϊηρ ἴῃ Ἰεδάϊπο Δ ΠΟΥ [168 
ψ οἷ δοοοτά πὴ 1. ΤΙβομποηάογε ἀοβισηαίθβ ὑπΠ|8 ΜΌ. 88 αὶ (πὰ 
ποῖ 89 Σ, πο 1Ὁ 88 Ὁπουρμῦ ταῖσῃν πανθ Ῥγοῦ ὈΪΥ ὈΘθη ἔθη ἃ8 
λίθ ἰοίίον οὗ του 66); 88 δὲ ἐβογοίογα 1 β884}} οἱ βοῆηθ οἵ 115 
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γοδάϊησθ. ΤΏΘ ΟἿδΟΥ ΔΟΓον Δ οη8 δηα ἰοὐίογβ οὐἁὨ γοίδγθῃθα ψγὶ ] Ὀς 
[8οβ6 ΘΟΙΏΤΩΟΏΪΥ υϑοα ἴῃ οΥἰ[1ο8] του Κθ, δπὰ 1Ὁ ψ1}]} θ6 τοπηθτηθοσεά 
{παΐ ἴπ ἃ ρογίΐοι οὗ δι. 1υΚο᾽Β (ἀοΒρ6ὶ ΕΞ 18 ἰῃς οάοχ Ζδουπίδιῖπα. 

Μαίί. 1. ὅ. Βοες ΝΒ. ἃ. Μοωρῖι. Τὴ. ὦ. Ιωβηδ ΚΒΟ5Δ. (33.) 
Μομρρῆ. Τθυ. 1. Ὑοσ. 6. ομλ. ὁ βασιλευ» ἈΒ. 1. ον. σ᾽" 5. ἁ, 
ϑγττ. Οτῦ. ὃς Ρβί. Μοιρῆ. ΤΊ. Αὐτὰ. ον. 18. γενεσις ΞΒΟΡΖΔ. 
1. 3. ὅγ7υ. Ης]. Εμ8. ἐδ. οἵβυ. γαρ ΒΒΟ"Ζ. 1. Ὑυϊσ. α. ὁ. ε. Κὶ 5," 
Θγυτ, ΟΥἱ Ρβύ, ἃ Ηο]. Μϑρῃ. ΤῆθΡ. Αὐπὶ. 7γεπ. 204, γεσ. 19. 
δευγματισαι Ν᾿ ΒΖ. 1. ΕἸ. αι. 2. νἱον (ποῦ τον υἱον αυὐτὴϑ τὸν 
πρωτοτοκον) δ ΒΖ. 1. 38. α. ὃ. ο. φ'" ἃ. τὴ τὸ Σ, 8. ὁ βασιλευν 
Ἥρωδης ΝΒΏΖ. 1. ὃ. 6. ἃ. οπῖρῖ. Ἐπ. ον. 17. δια ἱἱερεμ. ΒΟ ΌΖ. 
38. Ὑυϊρ. α. ὃ. ο. Καὶ 7, ϑυιτΡε ἃ Ηοὶ. ((χ.) Αγ. ΖΦ Ἴἢ. «μι. 
ὙοΥ. 18. οὔ. θρηνος και ΒΖ. 1. Τιαῖῖ. ὅγτ. δῦ. ὅγσ. Ηϊοσ. ΜογορΒ. 
ΤΙοῦ. Ζ ἢ. “ωβί, εν. 21. εἰσηλθὲεν ΒΟ Μρρῃ. 11). 2. οἵα. κας 
Ν}). σ᾿ Μοαρῃ. ΤῊΟΡ. ΖΒ. 21. Ὑετ. 7. αυὐτουν οτα. ἘΒ. Τοῦ. 
Οτγὶρ. ἐογ. ὙὍαετ. 11. ὑμας βαπτιξζω ΝὮ. 1. 88. “4πι. 77.) σἧ" πι. «᾽ιισξ. 
Ογρνυ. δον. 16. βαπτισθεις δὲ ΒΟ" (Ρ μὲ υἱά.)  αἱρ. 931. ὅ8ϑγγ. 
Ῥβί. Μοπῖρη. ΤῸ Ρ. ἐῤ. εὐθυς ἀνεβη ΒΒ Ὁ]. 1. Ὑυ]ρ. α. ὃ. ο. Κι 53} γ᾽" 
ἰ. ϑυστν. Οὐἱ. 8, Μοωρῆ. Τμοῦ. Δύτῃ, Πρ». δ. δ. οὔ. καε 
(δ εἴοσθ ἐρχομ.) δ" Β. 4π|ι. ον. Τοὶ. Πανὶ." α. ὃ. ς. σ᾿" ἀ. ΜορΆ. “πε. 
ἷν. 8. προσέλθων (πιϊμουῖ αυὐτῳ) ΝΒ. 1..38. γυϊσ. 571. 1 ὅδυσ. Ῥϑι. 
Μορῆ. Ασα. ΖΕ. ἐδ. εὐπεν αὐτῳ ἘΒΏ. 1. 88. ϊρ. α. ὃ. ε. 57): 
φ' δ 4.1. ὅγττ. Οτι ἃ Ῥβὺ. Μεαρηῃ. Αὐτὰ. ΖΕ ἢ. ν. 1]. οὔ). ῥημα 
ΝΒ. ματι, ὅ'γυ. Ηϊοσ. Μϑωρῇ. 4. Ηπ. ΠΣ ε. ὝὙατ. 18. βλη- 
θεν εἕω καταπατεισθαι ΒΟ (5ϊ., ποῖ 1). 8 ἴῃ ΤΙΒοοπαοσῖ ΤΠχουρῇ 
ΤΩΪΒρτιηῦ) 1. 88, ὅ'γυ. Ηο]. ΜΆ. Ογίφε Ὑατ. 22. οπι. εἰκη ἘΒΔ" 
γυϊρ. ΖΕ1}. Οτνῖσ. Ὀ1Ϊ5θ.. Ὑτγ. 80, εὑς γεεναν απελθῃ Ὁ Β.1]. 33. Ὑυϊσ. 
α. ὃ. ς. 72 σ᾽" ἃ. 1. ὅγτ. Οὐ. Μοώρῃ. ΖΦ. ον. 39. ῥαπεζοι ΚΉ. 
33. ἐδ. εἰ5 τ᾿ δεξ. ΚΒ. ον. 42. δος ΣΒΏ. Οἴεσπι. Ὗ ευ. 44. εχθρους μων 
ομχϊ ηρ τι πα ἕο ]ονγβ, ΝΒ. 1. (1μ8ι0.) ὅγ7ι. τί. Μϑρῃ. γεν. Οτίσ. 
(ᾳυϊπαυ]68) Εἶμδ. Ονργ. ΗΠ, νὶ. 1. προσέχετε δε δ 21,. 1. 383. σ᾿" ϑγττσ. 
Ῥρί. ἃ Ηο]. Μοιρῃ. ΔΖ, γον. 12. αφηκαμεν ΚΝΒΖ. 1. ιιίά. ἔρον. 
ἨανῖΝ. ὅυτ. Ῥβι. Ογῖσ. Ὀ18. Ὑ οσ. 18. ομλ. {π6 ἀοχοίΐοσγ ΣΒΌΖ. 1. σ υὶς. 
α. ὃ. ς. ἈΠ} ἃ. 1. Μοαρῃ. Ογὲψ. Τεγί. ογργυ. Μετ. 18. κρυφαιῳ ΝΒ}. 
1. νυν}. 51, αποστείλον ἡμαβ ΝΒ. 1. 833. αἷ΄. α. ὃ. ο. ἄ. 81 σ᾽" ἰ, ϑγτ. 
ΗΟ]. ρ. ΜΆ. ϑυυ, Ηϊογ, Μϑωρῃ. Τῆ ον. ΖΦ τἢ. ἴχ. 19. ηκολουθει ΒΟΏὮ. 
38. συΐσ. α.ὃ... σι λ. Ηἴἰ. ον. 30. εριμμενοι ΒΒ"ΟΙ,.. χ. 8. 
και Θαδδαιος (οἠι. τ6].} ΝΒ. γα. 6. 95,5" σ᾿" 1. Μοιαρῆ. Ὑμθδ. χίὶ. 19. 
τῶν ἐργων αὑτης ΝΒ“, Οοὐά. 4}... Ηϊογ, δϑολοί, στάσοα. ὥγττ. Ῥεῖ. ἃ 
Ηο]. χο Μϑωρῇ. Αστ. Μ55. 1. χῖμ, 9. οὔ. ἀκουειν ΒΤ, α. ε. 
ΤΠ ἃ. Τετ. εν. 29. ὁ δε φησιν ΒΟ, Ὑυ]ρ. ὃ. 6. ὁ. 751. Ὁ σ᾽" 3. ἃ, 
ὄντ. Ησ6]. πὰρ. (Μ85.) εν. 8δ. ομι. κοσμου ΝΒ. 1. ὁ. ϑγτι τε. ΖΞ τῇ. 
Οτῖφ. Ἐπ. ον. 86. οἵ. ὁ Ιησους ΚΒὮ). 1. (1μ410.) ὅγτ. Οτί, Μριρὶι. 
ἄτι. Ογῖσε 15. ἐδ. διασαφησον ἘΒ. Οτγῖφ. χὶν. θ. γενεσιοις δε 
γενομενοι9 ΝΒΖ]1,. ὥγτυ. Οὐ Ρβί. ἃ Ηο]. ὑχὶ. Μριηρῇῃ. Ατιὰ. 286. 
Χν. 8. οἵη. ἐγγίζει μοι ὃὲ τῳ στόματι αὐτων καὶ ἘΒΏΌϊ, 38. (1μκι.} 
ϑγτγ. Οτῇ ἃ δύ, Μϑρῇῃ. Ατιὰ. ἢ. Οἴδηι. οηι. ῬΙοίθηι. ΟἼκηι. 
“1εσ. Οτγὶρ. (ἀϊδοτῖθ) βθθρθ. Ἐἶμ8. Το γί, Ουρν. Ηΐἱ. 

Μαῖκ 1, 2. καθως ἈΒΙ,Δ, 1. 88. Κα. Οτὶψ. ἰθγ. ἐδ. εν τῳ Ἥσαιᾳ τῳ 
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προφητῃ ΚΒ().Δ. (1.) 38. δῖ, ὄντ, Ῥβὲ ἃ Ηο]. τρ. (Ἰλίϊο.) 
ὄγτ. ΗἸου. Μεωρῆ. αοιἢ. ἄτη. Μ55. (71.ἐπ.} Ογῖσ. τ. ἐμπροσθεν 
σου οἴῃ. ΌΡΙΚ, ἤηι. μιά. Τοῖ. α. ὁ. ο. 1. ϑγυ. Ῥϑῖ, ὅγυ. Ηἴοσ. 
Μεοιρῃ. ϑοελισαγέζο. δῦ. 71:6η. Οτὶρ. (ἀϊδογίθ). Ὑογ. 4. ὁ βαπτιζων 
ΝΒΙΔ. 88. ον. 6. καὶ ην ΝΒΙ,. 88. αϊρ, ὁ. ἃ. 957" σ'" Μεωρῆ. 
(»»ελῦιδ). Ὅαγ. 11. ἐν σοι ΒΒ Ογ. Τ,.Δ, 1. 38. 69. Ὑυϊ]ρ. α. 
ἬΝ 9,1. ὅϑυσι Ῥβι ἃ Ἠο]. ἰσχῦ, Μερῃ. (ϑΒονναγίζθ). αοῖῖ. Ατηι. 
(ΖοΙσαθ). ΖΦ. Μασ. 18. ὁπ. ἐκεὶι ΚΑ ΒΏΌΙ,. 38. 1,αἴι. Μερῃ. (οα]ι. 
Ζπμ. Ονὶφ. Ὕετ. 14. οπι. της βασιλειας ΚΒ],. 1. 88. 69. ὁ. α. 5 
ὅυγ. Ηο].6ἅ. Μορη. Ατπ. Ογίφ. ον. 16. καὶ παρώγων ΝΒ29)1,. 
38. 69. 1,κὐἰ. (ὅγυ. Ηο]. τὴν.) ΜορΡη. Οοἵἢ. Ατηι. 
ΤΌΘ 1. ὅ. οπλ. του Ὀθίοτο βασ. ΚΒΒΙ,ΞΞ. Μετ. 25. ὁ κυριοϑ. οτα. ὃ 

ΝΟΘ1,. 33. ἐδ. ογὰ. τὸ Ὀδθίογθ ονείδος " Β"Π]1,.1. εγ. 29. οὔλ. ἐδουσα 
ΝΒΌΙ,Χ. 1. Μρρῆ. ( ϑολισατίζε). ΓΉΘΡ. Ατ. Ὑσ, 37. παρα του 
θεου 'ΒΌΏΠΞ. Μετ. 66. και γαρ ΚΒΟ"ΌΙ, (1,411.) ὅγυ. Ηοἱ. τὰσ. 
Μοωρῇ. αοίῆ. ΖΗ. 1.. 14. εὐδοκιας Κ᾿ ΑΒ"). Τιαῖῖ, αοίῃ. 7γέη. 
Οτῖφ. Τετί. Ηϊϊ. ον. 833. ὁ πατὴρ αὑτὸν καὶ ἡ μητὴηρ ΝΒΌΙ,. 1. 
γυϊρ. “Ὁ. ὅν. Ηο]. Μασ. Μερ. ΤΠΘΡ. Ατι. Ογὲσ. (ἀϊδβογίο). 
Ἠϊοτοη. ἴἰϊ. 17. διακαθαραι ΝΒ. (α. 6.) Μοιαρῃ. Αὐτὰ. ἤγοη. (1μα1.). 
ἐδ. συνωγαγειν ἘΒ. 6. Ατηι. Ὑετ, 28. καὶ αὐτος ἣν Ἰησους ἀρχομενος 
ὧσειν ἑτων τριάκοντα ἘΒΙ,Χ, 1. 88. 69. Ἄ αἱσ. ὁ. ο. φ'" ᾿. (Μορ}.) 
Πῷῴῳ». Οτὶφ. Επι8β. τ. ὧν υἷος ὡς εἐνομίξετο ἘΒῚ,. 1. (α.)} Επι5. ἴν. δ. 
οἴω. ὁ διαβολος ΒΏ1,. 1. α. ε. ΜορΆ. (ϑομνατίζο). ΤΉΘΡ. Αὐτὰ. ἐδ. 
ΟΠ. εἰ9 ορο5 ὕψηλον ἘΒΙ,. 4πι. μά. ὁ. σ᾽" 3" Μεορη. ΤΠ. Ψου. 
9. ηγαγεν δὲ ΣΒΤ,ΞΞ. ὅγγτ. Ηο]. τσ. Μορῃ. (ΤῊ 60.) γεν. 17. βιβλιον 
του προφητου σαιου ΝΒ1.Ξ. 38. 69. Α“π. α. δ. Ογῖρ. 1. Μετ. 84. 
οἴ. λεγων ΝΒΙ ἘΚ) "5. Μερη, Ογῖσ. ν. 38. δια τι οπι. ΝΛ ΒΙ,Ξ. 33. 
Μεορθ. Ὑου. 86. ἐπιβλημα απο ΚΒΒΌΙΞΧ. 1. 38. 69. σ υἱσ. ὃ. 
6. 6. Κ΄. σ' 1, ὅγττ Ῥεῖ ἃ Ηο]. Μϑωρι. (Ατηλ.) γεν. 39. θελει 
στ πουῦ εὐθεως ΝΒΟΡῚ,.. 1. Μοωρῆ. Ατ. Δ 1ἢ. ἐδ. χρηστος ἘἘΒ],. 
γι. Ρεῖ, Μϑωρῇ. νὶ. 1. οἵα. δευτεροπρωτῳ ΝΒΙ,. 1. 38. 69, ἐτί. ὃ. 
ας. 75". 1, ὅγττ. Ρϑι. ἃ Ηο]. τσ. γον. 84. δανεισητε ΒΞ. ὖ. 
λαβειν ΚΒΙ,Ξ. “ιεέ, Μετ. 48. πλημμυρης ΝΒ"1,Ξ. 833, ἰδ. δια 
τὸ καλῶς οικοδομεισθαι αὐτὴν ΝΒΙ,Ξ. 38. ὅγτ. Ησ]. τσ, ΜοιαρΠ.. 
(2 1.) ει. 49. συνέπεσεν ΞΒΏΒΙΞ. 1. 33. 69. ΖΤοϊ. ὃ. ὁ. 1. νἱὶ. 21. 
ἡμερᾳ ΝΊ,. 00. Μετ. 28. οἵη. προφητης ΝΒΤῚ,ΞΧ.Ὶ. 38, Κ ΝΜ. α. ὃ. ο- 
ε. 7᾽. 1. ὅγτ. Ηο]. τὰρ. ὅγτ. τον. Μοωρῆ. δύῃ. Οῖσ. Τότ. ἰδ. τοῦ 
βαπτιστου οἵα. ΒΙ,Ξ. 1. ὅγυ. Ρβί. Μ5. ὅ5γγυ. Ηϊοσ. Μοωρῆ. Αγ). 
Οτῖὶφ. Ὕέετ. 832. ἃ λεγει ΝΒ.1. Ὑοτ. 87. ἡτι5 ην εν ΝΒΤ,Ξ. 1. (69.) 
γυϊσ. ὁ. Κ 1. (ϑγετν. Οὐ ἃ 80.) Μοϑαρη. ἅτθ. νιϊ, 24, διεγερ- 
θεις ἘΝ ΒΊω. 88. ιχ. 84, ἐπεσκιαζεν ΝΒ]... ἃ. χΧ. 25. καὶ λεγων Οπι. 
καὶ ἘΒΤ,Έ. «. ὅστ. Ογί. Μθωρῃ. Ὑεγ. 86. ουν οἵα. ΣΒΙ2Ξ. 1. (1μΑ10.Ὰ} 
δγγι στο Μορη. ΜΆ. Ογίσ. χὶ. 48. μαρτυρες ἐστε ΝΒ],. (41}.}) 
Ογὶσ. ὍὙετ. δ8. κακειθεν ἐξελθοντος αὐτου ΚΒΟῚ,. 838. ὅγτι. Ηο]. πὰρ. 
ὝΣΟΣ γει. δ4. να κατηγορησωσιν αὐτου οἴχι. ΣΒΙ,.. ΜροΩρῆ. 
Ἔτι. 

9) ΌΒὴ 1, 8. οὐδὲν Ν 510. 1. Διοἴΐοπι, Οἴοπι. Ἐσςο. Τλεοά. Ογὶσ. ϑψη. Δ ηΐ. 
Ἐπ. τ. 4. ἐστιν (μοῦ ην) Ὁ), α. ὃ. 6. 6. ἢ 5. ὅυτ. Οτ, Τοῦ. 
Ἰγεπ. Οἴφηι. ἔσο. Τῆοοά, Πρ». Οτῖ. ὕγρνυ. μὴ. Ὗοῖ. 1δ. λδγων 
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οἴη. Ν᾿. 1. δ. ον. 18. μονογενὴς θεος Κ'ΒΟ", 33, βόγισ. δι ἃ 
Η].πῖρ. Μοωρὰ. ΖΕ Β. βοτὰ. 71 επ. 266. Οἴτηι. θ96. τε. 7 Ἀεοά. 
ΟἸ6πι. 968. (θεὸν αὐτὸν δηλοῖ λέγων, ὋΟ μονογ. θεὸς ὁ ὧν κτλ.) Οτΐφ. ἱ. 
440... (καὶ μονογ. γε ὧν θεὸν 800. ὨΟΠΠ.]108). ἧἱν. 89", 4388, Οτῖσ. 
Ῥιΐ. ἵν. 924. Μίατγοοϊ, αρ. Ἐπ. 1995 Επιδ. ο. Μο]. 678" ὁ μονογ. νἱὸς 
ἢ μονογ. θεό; ο. Μοὶ. 1245 θεὸν δὲ καὶ μονογενῆ ἤΠπΐ, 1124." 56. 
“1ὰ Ἰρβιτα υπὶσοηϊΐο 60 6886 ργοργίυα Εὔνϑησο]ϊα ἰαβίαη[Γ, 9 . .. 
ουπὶ ππὶροηϊίι8 Ποὺ ἴῃ βίπα ρδίΓΙ8 δύ, οὖ οπὶ ἐἐϑὺ8 ΟἸτβίυβ βαρογ 
οταηἶδ Πθὺβ οϑί.᾽ (οἱ ἴῃ βοαπθηθδυϑ δῶρο). ὥσπερ ὁ πατὴρ εἷς θεὸς 
εἴρηται, οὕτω ὁ υἱὸς κέκληται μονογένης θεός, λόγος, καὶ εἶς κύριος ᾿[ησοῦ- 

ιστός. Ζίάγπιια ἀα Τυγιηϊαία, 10Ὁ (Ρ. 27.).. περὶ μὲν τοῦ υἱοῦ 
Ιωάννης εἶπεν, 'Ο μονογένης θεὸς ὁ ὧν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ πατρός. Ἰὰ, 
625" (Ρ. 140.) μαδοΐ εὐ 38" (ρ. 76.) Ερρδαηΐιξς, ἀΐδογέε (μονογ. θεὸν 
αὐτὸν φάσκων .... περὶ νἱοῦ δὲ [ γέγραπται] ὅτε μονογένης θεός). Δπ- 
οογαῦ. 6. 8. (11. 8. δ 42) τὸ δὲ εὐαγγέλιον ἔφη .. . . ὁ μονογ. θεὸς αὐτός 
ἐξηγήσατο. 110. 111. ἴοτα. 1, Η86Γ. Ιχχ. ὁ. 7. (1. 8185). 110. 11, ἴοτῃ. 2. 
Ἡδῖ. ἰχν. ο. ὅ. (ἰ. 6129) 18 (ἀ18.). ὁ δὲ τοῦ θεοῦ τὸν λόγον μονογενῆ θεόν. 
Ἐρίεί. ϑυποαὶ Απονταπα 2" ἀρ. Ε)ριρῇῃ. 110. 111. το). 1. Ηφτ. ᾿χ σι. 
8. ((. 8645) 8 αεὶϊ. Μ-. ἀθ ϑριν. 85. ο. νἱ. (11. 125.) ὁ. νὴ], μονογενῆ 
θεὸν ἀϊβοτία 6 ϑογιρίασα ἰδυάαῦ (111, 1455). 6. ΧΙ, (235) 'π οοα. 
Μοβᾳ. (νἹά. Μαίμωι Ν. Τοβί. δα. 2. 1. 780.) να, σε. Νκ::. . 192": 
603" 11. 4325- 4475" 4785. δ065" 696[606567" 681" τ. Αἴες. ἵν. 
104“ ν- Ρ. 1. 137». 2375 7865. ΤΣ μἰσοπέϊμα Ἰπϊογάσα. 75 ἀοτμς Ῥεὶ. 
6. 111, 96. (αρΡ. ΥΥ εἰϑ81.) οτιρίοτεβ ἀστοὶ οὐ 1,Δ 01] βρρ βϑίπηθ Βαθθηὶ 
γοσῦα μονογένης θεός, εμπίσεπίξμα ἴοι5, ἰλπαύδτῃ ποτλθη “688 ἰὼ ὅϑοτὶ- 
Ῥίυτα ὑγϊαΐῃτα, 6. 5. αὐτός. Λῖγψ88. Βορ βϑιηγχ6, αγορ. Ναζ., δας. δεὶῖ,, 
«γίμς, Πιπιοίαπεδ (8. Ῥβθιιάο- .0.0.}, ποὺ πο Εἰ μηιοπιΐμβ, ΤΊ, ΜΒοεί., 
Οααικαρηξίμδ, Ἐεγταπάμα, Ὀγμάοπέϊιδ, Ῥριμα, Αομίπες, ὅζο. ; ηαυοα δὺ 
Πος ἴοοο υὐ νἱἀοίυγ ρΡοπαθί, [ᾧ μονογενη5 υἱοςς πκ"ΑΟΞΧΔ. 1. 
χα], Τ,αιῖ, βϑυστ. Οὐ, ἃ Ηο]. ὑχῦ. ὅγσ, Ηϊοσ. δίο. Ασπὰ, ΖΕ. (Ρ] Δι.) 
71 γοπ. 2δδ. Ηὑ»». ο. Νοβῦ. δ. (10). Ογίφ. ἴ. 440{- (αρ. θ)ὲ ἴα Βυεὰ 
ϑ'γπ. Απί. (Βουτ 11}. 197). Εἰ. ἴῃ Ῥδ, 440" α. Μοὶ. 8605. "- υ25- 
123". 1429 ὁ δὲ υἱὸς [χρηματίζοι ἂν) μονογένης θεός, 175" Ηἱ. 6520" 
8315 8525 8734: 8745 9065. νἱὰ. 7εγέ, κᾶν. Ῥγαχ. 8. Αἰλαπαβ. νυἱά. 
Βας. ΜΙ. ᾿ἱ. 285 (64.} 11. 868": στεσ. κε. 'ι. 6485 1... 4665: (ὐγγεϊ. 
“Ἵἴ62. ν. Ῥ. 1. 8665" νἱ, 905" 6χ 18 ΠΟΏΒ1}}1 (νἀ. ΒΌρΓΆ) σεγε Ἰοροραηὶ 
θεός, αι νοχ ροβῦ μονογενὴς [Δ Ο1]]ΠἸτὴ6 τη ὐαγοίυγ 8. ΠΠὈγαγβ (νἹά, “08, 
1... 160. 18. 1 Φοῖ. ἰν. 9.) οὔ ἴῃ ῃοο ἰοοὸ δογιρίαγο οὖ ἴῃ οἰ] οπΙΌι18, 
«πᾶ {ον ἰαπῖατα του αἰᾶ (ΘΟ οἱ 70); μονογ. θεος οὐυτα βἰξ ἴῃ ϑδογὶο 
δοιιρίυσβ ἅπαξ λεγόμενον, ρτορίογοδ ἡ 1οῖο ὨΟΠΗ]]οσαμα ἢδοο ἰθοο 
δντίδηάβ ϑϑί. ὦ 

ὁ Τὴ 118 ΟὯΘ ᾿πβίβης6 1 Παγο ρίνοη δὲ ἰοηρτῃ τῆ 6 ον ἀδησο ἴῸ0Υ δηὰ δραίΐηϑι {πὸ τεδάϊηρ, 
ΒΟ 88 ἴο ΒΟΥ ψἢδὲ ΔΌΙΠΟΓΙΕἾΟΒ ἀο ΣΘΔΙῪ Βυρροτί μονογενῆ: θεος δῃὰ πῖδς υρδοίά 
αονογενὴς υἷος. 'Γ διαιοιλθηϊ 18 Παγα αἰνοπ ἠδὲ 88 ἰδ δβίδη δ ἰῃ ΤΥ Οτεεῖκ Ταοβιδεμθῃϊ, 
ψΐτἢ τῆ ὈΓΕςΐδ6 ΣΟΙ ΓΟ 668 ἴ0 ἴῃ 6 Ῥαισίβιὶς οἰτδ} 1 ΟΉ8. 
ὝΠοπ ἰῇ ΤΥ “ ΗἰβίΟΥΥ οὗ ἴῃς Ργϊπιοὰ Τοχο 1 ἀγον διϊοιτίοη ἴὸ τ δ ραδβᾶρα, ἰς Ἰοὰ τὸ 

ἶι6 αἰδουδαδίοη ὈὉῚ στα Αὐὐοϊ, {τ., ἰπ δὴ Δρροπάϊχ ἴο τγοίεβδοσ Ανάγον β Νογίου᾽ 
“ΒΘΆΒΟΏΔ ἔογ ηοὶ Ὀο]ἰονίησ ἴ86 ])οσίγίης5 οὔ Ὑγϊη τα Δ 8 ̓" (βοοοπὰ εἀϊιοη), ὑ». 448-469. 
Ἦὸ ροϊηῖϊς οἂἱ τἰσ μεν ἰδαὶ ἔ δά ἱποογγοοῦν δ] οχεὰ Ρλαδαάίως ἴος 16 τοδάϊηρν μονογενηι 
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70}. ἦν. 1. ὁ Ιησους (ἴογ ὁ κυριοο)ὺ ΚΌὮ. 1. Δ. ψυΐϊρ. α. δ. «. 4. 1. 
στ, ΟΥΈ, Ῥβί, ὃ ο]. ἔχ. Μερη. Ασπι. αν. 21. πίστευε ΚΒΟ ὮΙ, 
ΤΡ. αταοο. Οτίσ. χὶλ.. 2. γεινομενου ΝΒ], Χ. ΖΒ. Οτὶφ. αυδίοσ 
10. ἑνα παραδοι αὖτ. Ἰουδας Σιμωνος Ἰσκαριωτην Β(Χ(Μ). υ!ρ. ὁ. 
(9). Μεπιρῆ. στη. Ογίσ. Ὑ τ. 12. καὶ ἀνέπεσεν Ἐ ΒΟ", ἃ. 6. ΚΓ. δι 
Μρωρῆ. Φ1ἢ. Οτὶσι 'νΊ Ὑογ. 19. πιστευσητε ὈδίοΓα ὁταν γεν. δὶ Β. 
Κταρ. Νιέν. Δ. Απι, α. ὃ. ε. φ. ΜεοΩρΆ. (2Ἐ 18.) Οτὶφ. ἴασ. Ὑ γ. 26 
βααψας ουν ΚΒΟΤΧ, 38. (α). Οτγῖφ. ἵν. 4374. 4445. 

ἼΠ688 τεϑάϊηρθ, Βοΐῃρ᾽ ἃ ρογίίοηῃ οὐ {ἴοβα ρίνοῃ Ὺ Τ᾽ βο μη οσῦ δ8 
ΒρΘΟΙΤΏΘΏΒ, Μ}}} βασνθ 146 ῬΌΓΡΟΒα οὐἩ δοιηραγαῦν οὐ οἴβπι; (ἘΠ 6Υ̓ 
βίον (μδὺ 5 ἀο68 'ῃ ΤΩΔΠΥ ροϊπίβ θϑίοησ ἰο {π6 Βδηι οἷδβδβ οὗ ἰδθχὶ 88 
86 οἶα ῖ᾽ Ἰποῦθ δποϊθηῦ ἀοουπιθηΐβ. Ατηοησβὺ ΟἴμοΥ τϑϑάϊηρβ βροοῖ- 
Βεὰ 1Ὁ τραᾶῦ δ6 οὗ ἰηϊογοδί ἤθσα ἴο βίαίθ {παὺ δὶ ||Κα Β ἄοβδ ποῖ σϑ- 
οορηἶθ6 {16 ἰαβῦ 11 σϑῦβθθ οὔ Μϑικ χνΐ. ; {πδὺ 1 οπαῖἐβ (π6 ρογίϊοι οὗ 
]οδη νυ. 4. ὅτο., {παὺ 18 οὐὁἨὁ ἀουιδίξι! οὐ 1688 ἐπαπ ἀοιδτία] δου μουν : 
{παῖ 18 ἀοθϑ ποῦ σοπίδίη {πὸ ἰβίοσυ οἵ μ6 ϑιἀυ]έθσγθθθ Φ μη υἱῖῖ, τ 
οπι. ν. 1. 10 τοδάβ α ργίπια τππαπῖε ἔχωμεν, ἴῃ 1 Τίη. 111. 16. 10 ἢδ8 
(48. 41} δοαυδιηὐοα τῖτμ οὐ ἰοῖϑηι του ποῦν πιαδέ Ρυ Δ Ό]Υ ὕ6 186 
6886) ὁς εφανερωθη ; ἴῃ ἘΉ. ἱ, 1. [86 ψοτὰθ εν Εφεσῳ γγ6 γα οὐσία] 
πού {ποτ ; [818 {86 ἀουδύ οὗ 1ποῖγ σοπυΐποηθββ, υἱοὶ 18 αἷδο ρϑίμογθ 
ἔγοπλ Β", 18 τηδύθυί αν οοπῆττηθα, [π Αοίβ χχ, 28, {86 τοδάϊπρ ἰβ εκ 
κλησιαν του θεου. Τὶ 18 τι6641688 ἰο εἰφῖο {πα 10 ἄοο8 ποῖ δοηΐδίη (ῃ6 
τ Γ οι οὗὨ {Π6 ἩΘΔΥΘΗΪΥ ὙΠ 68868 ἰῃ 1 “ομη ν. 7. [ἡ ΒΒ ν. ἰ. ὅ. ἰΐ 
᾿λ8 τῷ ὥγάπωντι ἡμας καὶ λυσαντι (ἃ, ἡμα93) εκ των. ὟαΙ. 6. και 
ἐποίησεν ἡμας βασίλειαν (Δα. και) ἱερειϑ. 

ἴὴ (86 Εριβι168 118 δοοογάδμοβ ψῖῖῃ Α 18 στοαί, ἔον ἔβογθ ἃ [88 ἴᾺγ 
ΏΟΓΘ 8Π ΠΥ (88 ΘΟΙΩρΡΑσδῦγο οΥἹ ἐἰοἶδηλ ργου 68) ΜΠ {86 τποβὺ δποϊθηϊ 
δηα υπδ]ίογοὰ ἰοχί, 

Βυΐῦ ὈεΒ|468 [Π6 τϑϑυ 8 ψὶοἢ ηΔΥ 06 ἄγανση ἔγοπι (86 βρθοϊ πη ἢ8 
οὗ [86 τοδάϊησβ ψ Οἢ ΤΙΒΟΠ ποσί δδ48 βοϊθοίθα, α Ἰπαρτηθηΐ ΤτηΔῪ Ὀ6 
ἰογπιθά τοι {π6 ρογίζοηβ οὗ ἰοχὺ το ἢ6 88 ρῥγιηϊθα : 8. οο ]δίϊοι 
Φπγουσβουῦ οἵὗὨ βοῖθ οὗ ἴπθϑα ρβαββαρθθ τ {π6 σοιμηηοη ἰαχὺ ψ|}} 
ἐμοτοϊοχὸ ΠΟΥ͂ δ6 ρίγθῃ, θδαϊηρθ τηαγκοα Κ' ἀγα [μο86 βυῦ86- 
ΑΌΘΕΓΥ δ] ογοᾶ, 

ϑεος (Δ ΟΥΤῸΣ ὙΒΙΟΝ ογχίπαιοᾶ, 1 Βϑουα, ἱπ σον δίηρ ἰῃ ἴἢ6 ρῥγοοίκββοοϊς [6 πϑῖηθ ψῆϊοὶ 
δδά Ὀδθη ἰηϊοηἀοά ἴον {ἴμ42), δηὰ ἷβ ΤΟΊ ΑΥκ5 ἤδγο θὰ ἴο ἃ γΓθ- χαπιϊ δίΐοη οὗ Π6 
ὙΠοΪο οὗἩ (6 ουνἱάθησθ. 10 ΔρΡρθδΙ8 ἴο ὉΘ τηοδὲ οἷθδὺ [δὲ οὶ ΟἿΪΥ ἷβ μονογενὴς θεὸς 16 
δηείοηὶ τεδαΐϊηρ οὗὐ Μϑ5. δηὰ βοϊγθ γϑγβίοῃβ, Ὀιϊ 8180 οὗ [86 ἔδίμουβ σεπεγαῖϊί ; ἴοτ τῇδ 
1πδὶ ἴδνὸ ΒΟ τοδάϊηρβ ἴῃ τἴΠ6 Ῥγοδθηῖ σορίεϑ οὗ τΠοὶγ ψγοσίκβ, δου! ἀ θη} ἀο βαρροτὲ δας 
ὙὮΙΟἷ '8. ποῦ ἴῃ τῆ ἑἰαίενρ Οτϑοῖς ἰοχῖ, νεῖ ἢ} ψἰο ἢ [Πο86 ῬἯο οορίοὰ τΠοὶγς τὶ ἰηρα τγοσα 
ἔδυ Πδγ ; δὰ [Π6 ἀουθιῆι] ραδδαρο8 τηυδὶ σἸΥΘ ὙΔΥ ἴο 186 ἐτργεέδδ τη δηςοΠ8 οὗ θεος ὉΥ 180 
δΆΤΩΘ ὙΓΙΓΟΓΒ 88 16 τοδάϊΐηρ ἴῃ (δ ἷ8 ῬΪαοθ. Μτ, ΑὐΡοϊ 88 ϑηξίσεὶυ ἴδ: ]6 ἃ ἴῃ ἢ18 Θῃ ἀθα γ ΟΣ 
[ο δου ἰδὲ Ῥδίσζίβιϊο οἰϊδιϊ ἢ δὸ ὝΒΟΪΥ ἃ τηλίϊον οὗ πηοοτίδίηιγ. ΒΘ δβοηθ »πποδὲ 
δησίοπὶ ΜΘ. ΒΟπῚ6 γΟΓΒΙΟΏ8, 8Πἃ ΒΟΙ)6 ΤΔΙΒΟΓΒ Βιρροτί 8 σοδϊηρ, γγὸ ΤΩΔΥ͂ ὍΘ Βῦϊο ἰπδὲ 
δος ἢ ἔδίῃογα [ΟἹ] ονγοὰ δὲ [ΠΟῪ δὰ ἴῃ {Π 61] σορίθβ. 1 ἀο ποῖ Ποῦ τ ]]ονν οὐ ΜΥ. ΑὉδοΙ 5 
ΤΟΤΊΔΥΚΒ οα ἴπ6 {πεο]ορίοαὶ Ὀοαγίηρ ΟὗἩἨὨ 1Π6 Ῥϑϑβαγο ; ἘΠΈΒΤΙΝ πο (ΒΟΥ τ ἢ 1} 9 
Τοδαϊηρ᾽ θεος ἰο Ὠἰπὶ νγῦο Ὀδ6᾽ ονο 8 ἴπαὶ ἴΠ6 Βοη 8 “ Οοἀ οὗ {Π6 δυϊδδίδηοο οὗ Ηἰβ Εδίθον 
δαχοίζθη Ὀοίοσγο ἴθ ᾿νοῦ] δ : "ἢ δυῖ, 88 Ὁ 88 1 οδῃ Ἰαάσο, Μτ. ΑΌδοι ἀοθβ ποῖ σα] 
δρργοδοηὰ ιοδαὲ ἴΠ080 ψὙἢο μοϊὰ (16 ἀοοίγίπα οὗ ἔπ ὙΤΙΠΙΥ το}! ἀο Ὀοϊΐανα ; ΟΥ τοὴψ 186 
Οοὐδορά οἵ ΟἸγχίθῖ, δπὰ ἴη0 Ῥτορίτἰδιίοη τγουρῆϊ ἱπ (86 εῃμοαάϊηρ οἵ ἰδ Ὀϊ]οοά, ἀγὸ οἵ 
800}} ιρογίδηοθ ἴὸ τ. Ιορτηδῖϊο στοιηὰβ Ἀγ 0 ΓΘΆΒΟῚ [ῸΣ ΓΕ) οἰ ΟΥ δοοθρίϊης ἃ 
χτοδαϊης ἴον 186 ξοηυΐποηοδδ οὗὨ ἩΔΙΟΒ ἴΠΘγῸ ἰ6 φορὰ ουϊάθῃοθ. 
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Μαΐί. χχυῖι. 
1. Μαριαμ ἡ Μαγδ. 2. καὶ προσέλθων. 10. οπι. ἀπὸ της θυρας. ἃ. 

οι. ν δὲ ἡ ειἰδεα αὐτου. Ὁ. ὥσει χιων] ὡς χ." ὥση χ, δ. 4. δγενη- 
θησαν ὡς νέκροι. ὅ. οπι. ταῖ5 γυναιξι". Ὁ. φοβηθηταιδ. 6. οπι. ὁ 
κυριος. ἴ. εὐπον] εὐπα". 8. απέλθουσαι. 9. οπι. ὧς δε. . . «. τ. μαθη- 
ταῖς αὐτου. Ὁ. Ιησοὺυϑ (οπι. ὁ) ὑπηντησεν", 10. ἀαδελφοι5 (οπι. μουλ 
10. απελθωσιν ελθωσινδ. 10. καὶ εκεί. 11. ανηγγιλαν. 12. λαβοντεΞ 
ἐποίησαν". 13. ὅτι απίο εἴπατε. 14, οηι. αυτον. ἰ0. ποιησωμεν. 1ὅ. 
αργυρια (οπι. τα). Ὁ. ὧς] καθωφ δ. ἴθ. εφημισθη. ἸΌ. μεχρε] ἑωε:". 
17. οπι. αυτῳ. 18. οπι. αὐτοιοῦ. 19. οπι. ουν. 20. εἰμε μεθ᾽ ὑμων. 
10. οπι. αμην. (Νὸο βυθβοσρίοῃ.) 

“οἷ. χχὶ. ((τΌτὰ - σης της Τιβ. σοὺ. 1.) 
2, οἱ υἷοι Ζεβ. 83. εξηλθον ουν. 1Ὁ. ενεβησαν. Ὁ. οηι. ευὐθυς. ἸΌ. 

εκοπιασαν" (Ὀυΐϊ κο οὐ6]1Ζε). 4. οπι. ηδη". 10. Ιησους (ογ. ὃ) σπι 
τὸν αϑγ. ἴῃ. δγνωσαν. ὅ. ἴη9. (οτι. ὁ). δ. ογι. τι", 6. ὁ δε εἰπεν] 
λεγειδ. εὑρησετε] ααά. οἱ δε εἶπον δι’ ὅλης της νυκτοϑ ἐεκοπιασαμεν καὶ 
ουδεν ἔλαβομεν, ἔπι δὲ τῳ σῳ ρηματι βαλουμεν". ἴὉ. εβαλον ουν οἱ 
δὲ εβαλον". 10. ἐσχνον. 8. τῳ ἀλλῳ πλοιαριῳ. 0. αλλα. 9. ανεβησανἥ. 
10. ὅπε τὴν γην." 11. ἐνεβὴ ουν Σιμων. 1Ὁ. εἰς τὴν γην. 18. οηι. ουν. 
14, τουτο δὲ ἡδη. 1. ὁπι. αὐτου. 1δ. Ἰωνα] οπι." (Ἰωανου"). 10. πλεον. 

16. παλιν λέγει αυτῳ(οπι. δευτερον" αὐά. το β.5). ἴΌ. Σίμων Ιὠαννου. 
10. οπι. ναι δ, 17. Σιμων Ιωαννου. ἰΌ. ελυπηθη] αὐἀή. δεΐξ. 10. φιλει:] 
Ῥγώπηι. και. Ὁ. λδγει αυτῳ, Κυριε. τ. παντα συ. ἴῃ. καὶ λεγει αὐτῷ 
(οπι. ὁ ἸησουΞ). 18. τας χειραΞ] την χειραν". ἴ0. αλλοε ζωσουσιν σε. ἸΌ. 
οὐσει ὁπου] ποιησουσὶν σοι ὁσαδ" αποισουσιν σὲ ὅπου". 20. ὁπι. αἀκο- 
λουθουντα ὁφ . Ὁ. εἰπε} λέγει" ὃ. αἀά, αυτῳ. 21. τουτον ουν ιδων. 
10. εὐσὲν τῳ Ἰησου. ὃ. οπι. κυριξ. 322. μοε ακολουθει. 23. οὗτος 
ὁ λογος. ἱὉ. οὐκ εἶπεν δὲ (οπι. και). ἰὮΌ. οηϊ. τε προς σε. 424. ὁ και 
γραψας. 328ὅ. πολλα ἃ ἐποίησεν. ἰὃὉ. οὐδ᾽ αυτον. ἱἷ. χωρησειν. 19. 
οπι. ἀμὴν. (βου ροη εἐναγγέλιον κατα Ἰωαννην.) 

2 ΟὐοΥ. χὶϊ, ὅς ΧΙ]. 
1, δὸὸ ᾿1π|0. »γῶπι. εἰ. καυχασθαι δὲ ουὅ συμφερον μεν, ἔλευσομαι δε 

ει5. ὅ. οπι. οὐ" (84.." αὐ ν4.) 6. οπι. τι, 7. αποκαλυψεων διο ἵνα. 
10. Σαταναῦ. 10. οπι. ἕνα μη ὑπεραιρωμαιδ. 9. δυναμις, οπι. μουῦ. 
10. τελειταιδ. 10, ὕβρεσιν εν) ὗβρ. και". 0. εναγκαιε" (οοττ..). ἰδ. 
εν στεν.Ἶ και στεν.ἧ. 11. οπι. καυχωμενοφΦ. 12. εν σημειοις]) σημειίοιϑ 
τε". 18. ἡσσωθητεῦ. 14. τρίτον τουτὸο ἑτοιμως. ἰἱθ. ο᾽π. ὕμων. 8. 
αλλα δὶ5. 18. εἰ και) οὁπι. και. 10. ὡγαπω"Ν. ἴθ. ησσον". 16. κατ- 
εναρκησα ὕμων ἀλλα. 19. παλιν] παλαιδ. 10. κατεναντε. ἴθ. θεου 
(οηι. του). 20. ἐριθς. 2]. ἕλθοντος μον". Ἰ0. ταπεινωσῃ με. ΧΙ, 
1. ΔΌ 1η10. »γῶπι. δου δ, 10. ἑνα ἐπι", ἴθ. ἡ τριων. 2. οπι. γραφω. 
4, οπι. εἰ". 10. ἀσθένουμεν συν αυτῳ αλλα ζησομεν συν αυτῳ. ὃ. οπι. 
η“. 10. χριστος Ϊησουθ. Ἶ. ἵνα ἡμειο". 8. αλλα. 9. οπι. δὲ (ροϑὲ 
τουτο)". 10. ὁ κυριος ἐδωκεν μοι. 18. οπι. αμην. (ϑυ βου ρέϊοι προς 
Κορινθιους β.) 

2 ΤΏ688. 11}. 
2. ὁ κυριος ἐστιν". 4. οπι. ὕμιν. Ὁ. οπι. καὶ ληΐθ ποιειτεδ. ὅ, 

κατευθηναι. 6. παρελαβε) -βοσαν". -βον"". 8. αλλα. 10. νυκτον 
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και ἧμερας. 10. οι. τουτοῦ. 12. δια του κυριου ἥμων ἴησου χριστου 
εν κυρίῳ ἴησου χριστῳῦ. 13. ἐγκακησητε. 18. οπι. αμην. (ϑυῦ- 
βοσιρίζοῃ προς Θεσσαλονικειϑ (Δα. στίχων ρπ'"5).) 

Αοίδβ χχυῖ. 17. οὐδεν ἐναντιον------- Βη. 
18. ανακρινοντεοῦ. Ὁ. μὲ εβουλοντο] αὐά. με. 19. μου ουὅ ὀχωνδ, 

10. κατηγορειν. 20. παρεκαλέσανὅ. ἸΌ. εἷνεκεν", Ὁ. ἰσδραηλ. 21. 
εὐπαν. Ὁ. κατα σου. 22. ακουσαν παρα σου. 10. ἡμιν ἐστιν. 28. 
λθον. ἸΌ. διαμαρτυραμενοι", 10. οπι. τεῦ. ἱὉ. οπι. τα. ἸΌὉ. Μωυσεω-. 
24, καὶ οἱ μὲν ουν. 326. ασυμφωνοι τεῦ. Ὁ, περι Ἡσαιου". 10. 
ὑὕμων. 26, λεγων. 10. εὐπον. 10. βλεψητε"", 217. ἐπαχυνθη] εβαρυνθηἥ. 
10. σιν αυτων. ἴθ. οηῖ, καὶ τῇ καρδιᾳ συνωσινδ. Ὁ. ἰασομαι. 28. 
τοῦτο τὸ σωτηρίον". 29. ὁηι. γ61. 80, ἐμεινεν] ἐνέμειν. (-αν", οοΥΓἢ) 
10. οπι. ὁ Παυλος. 81. οπι. χριστουδ, (ϑυ θβοσιρίίοη πράξεις ἀποσ- 
τολων.) 

Ἐν. :χ. ὅ. αυὐτων ὡς ἧν ἡκουσα Χ. 8. 
6. ου μη εὗρ. 1. φευγη. Ἶ. ὁμοιοι. 8. εἰχαν. 10. ὁμοιοι9. 1Ὁ. 

κεντρα και ἐν (οι. ἡν)ὴ. ἸΌ. ἡ εξουσια (ογη. και). 11]. οπι. καὶ δ Ἰηϊῇ, 
ἔχουσιν ἑαυτων τον βασίλεα τον αγγΟ' ἰὉ. ᾧ ονομα αὐτῳ. ἰὃ. εχει 
ονομα. 112. ἡ ουαι] οπι. ἧς. ἸΌ. ἡ μια] οπι. ἧ". 10. ἐρχεταιδ. 18. 
οηι. καὶ 80 Ἰηῖϊ. 10. φωνην] -νηο  ". 10. οπι. εκ των τεσσάρων κερατωνῇ. 
εκ των κερατων". 14. λεγουσαν) λεγοντα" λεγουσης". Ὁ. ὁ ἔχων 
τὴν σαλ. ἰδ. τεσσαρες. 18. οπι. οἱ δῖα ἡτοιμασμ. ὃ. οπι. και 
ἡμεραν. Ἰ1Ό. ἱνα] αἀά. μη. 16. των στρατευματων. ἰὈ. δνο μυριαδων 
μυριαδας ἤκουσα. 1. ἐπάνω αὐτων. 18. απὸ τῶν πληγων τοντῶων. 
10. πυρος καὶ του καπνου καὶ του θειους 19. ἡ γαρ εξουσια των ἵππων 
εν τῷ στοματι αὐτῶν ἔστιν καὶ ἐν ταιβ ουραῖι9 αὐτων. 0. ἐχουσαι 
ἐχουσαφ" (-σαΐ» οοττ.}). 20. πληγαῖς αὐτων ταυταῖθ οὐδὲ μετ. ἸΌ. 
προσκυνησουσιν. Ὁ. τα εἰδωλα τα χρυσαια καὶ τὰ ἀργυρα καὶ τα 
χαλκεα καὶ τὰ ξυλινα καὶ τα λιθιναΞ, ὃ. δυνανται. 2]. πορνειαΞ] 
πονηριαςἷ. 

Χχ. 1. και ιρι9] καὶ ἡ θριξ". Ὁ. κεφ. αὐτου. 2. καὶ ἔχων εν τῇ. 
10. ηνεωγμενον. Ὁ. τὴς θαλασσης. 10. τῆς γη5. 38. εκραξεν] ααά. 
ὧν". 10. αἱ ἑπτα]) οπι. αἷ“. 10. βρονται] φωναι". Ὁ. ται5 ἕαυτ. 
φωναις. 4. ὁτε] ὅσα. Ἰ. οπι. τας φωνας ἑαυτων. 1Ὁ. οπι. μοι. ἸΌ. 
ὅσα ἔλαλ. 1Ὁ. μη αυτα. 6. αντου την δεξιαν. 10. εν τῷ ξωντι) ὁπι. εν. 
10. οπι. καὶ τὴν θαλασσαν καὶ τα ἐν αὐτῃδ. ἱἷρ. οὐκ ετὶ εστινἣ 
(εσται" 5). 7. αλλ᾽ εν. 10. τοῦ αὙγγ. του ὁβδ, 1Ὁ. ετελεσθη. 
Το ἰοχὶ οἵ ἐπ δσοποϊυάϊηρ πογάβ οὗ (06 ῬοοΚ οὗ βου ϑἸαθομ ἃΓΘ 

δι σίνοη Ὀγ ΤΙΒομοπαοσί: --- αὐτου απὸ του ξυλου της ζωης καὶ εκ 
τὴς πολεως τῆς για τῶν γεγραμμένων εν τω βιβλιω ΄τουτω λεγε ο 

μαρτωρων ταῦτα εἰναι (οτχ."5) ναί ἐρχομαι ταχὺ ἐρχου κε ἐηυ(] 4. χε") 
ἢ χαρις τον κυ ιν μετα των αγιων αμην: --- 

αποκαλυψεῖι5 ιωαννου" 

ΤῊ εργγδοίϊοπϑ τααυϊκοα {85 τὸ ἰποϑο οὗ αι ἔδγαηΐ δποϊθηΐ πδηαβ, 
ὙΠΟ} ΤΙΒΟΒο Ποτέ [88 ὁπἀθανουγοά ἰο αἰδυϊηρσι βῃ: Ὁ 1} ἀρρᾶ" 
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ΓΘΏΠΥ θ6 ἔουπα ἰΠπαὺ οη6 δἱ Ἰθαδί οὗ [686 88 ΘγΘ]ΪΥ οοττθοίοά 
[Π6 ΘΥΤΟΥΒ οὗ {Ππ6 οὐσία] βου ; ̓Π4 664 1Ὁ ΒαΘΙῺ8Β ποῦ πη ρΓΟ δ ὉΪα 
ἐπαὺ βιοἢ ἃ ΘΟΥΥΘΟΙΟΣ ΙΩΔΥ͂ βᾶνα Ὀθθὴ [86 Ῥούβοη ποθ ὈυΒ᾽ 688 τὲ 
88 [0 ΓΟΥΙ86 ΥΠδαὺ μα Ὀ6ΘῺ πεῖ ῦθη ὈΥ͂ ἃ ΤΩΘΓΘ τ Ομ βηΐοδὶ σΟΡΥ δῖ. 
ἘῸΣ ἃ []}] δρργϑμῃβθηβίοη οὗ [86 να] ὅζο. οὗ 186 Θοττθοίοηβ, γα ταυδὶ 
γγαῖῦ [Π6 Δρρϑϑγδηοο οὗ ΤΊΒοΒ που Β οα!οη. ὙὍῈῊ6 δηι!υΥ οὗ 186 
τοχὺ 18 τηδηϊἝοδῦ; δηα, 88 δὴ ΔΑ] Π10Π81 τίη 688, 1ὲ 11} Ὀ6 ἰουπα (δὲ 
Ν ἰδ. 8. γα 8016 ΔΌΧΙ ΠΤ ἴο Β, δά 1Π6 ἔοινν οἴμον ΜΟΚ. οὗ (Π6 ο]ἀδϑβὶ 
οἶαϑα. Εὔνοῃ ἱμουρσὰ 1 ΤΑΥ͂ Ὀ6 1688 ΔΟΟΌΓΑΙΟΙΥ τυϊτθη ἴἢΔη ΒΒ, 1 
ἈΡΡΘΑΙΒ ἴο Ὀ6 οὗ [86 βΆΠη6 δρ6 δηὰ 118 νϑ]| 6 ΤΑΥ͂ δ6 αρουΐ 848 στοδῖ; 
118 ΑἸΒΟΟΥΘΥΎ ΘΟΠΗΤΙΩΒ {ἢ 6 ροΒ᾽ 10. ΡΓΘΥΙΟΥΒΙΥ͂ ἰβκοη, {Παὲ οδοῖ ΠΟΥ 
ἀϊβοονεσοᾶ ΜΆ, οἵ (16 ρστοαίθθὺ δηίαυ}7 ἀο068 ἱπ ἴδοῦ ργθβοηῦ 1δ0 
ἔδαϊαγοθ οὗ [86 δῃοϊθηῦ δῃα ποῦ [86 τιοα!ῆἔθα οΥ Ὀ]θηα θα ἰεχί. 



ΙΝΡΗΕΧΊΆ δ. 

Ι, ΙΝθῈΕΧ ΤῸ ΤῊῈ [ΝΥΕΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΞ ΤΈΧΤΟΑΙ, ΟΕΙΤΙΟΙΒΜ 

ΟΕ ἸῊῈΒΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

11, ΙΝΘΕῈΧ ΤῸ ΤΗΣ ἹΝΤΒΟΣΟΤΙΟΝΗ ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΒΡΕΟΤΙΥΕ ΒΟΟΚΕ 

ΟΡ ἸῊῈ ΝΕΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ,. 

11, ΙΝΕῈΧ ΤῸ ΤῊΒΞ ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΙΟΘΑΙ, [2181. 

νΟΙ, ΙΥ. 4Ε 





ΙΝΌΕΧΊ. 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ ΤῊΝ ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῈ ΤΕΧΤΙΛΙ, ΟΒΙΤΙΟΙΘΜ ΟΕ 
ΤῊΕ ΝΕ ΤΕΒΤΑΜΈΕΧΤ, 

ΑΑσσεντε, οτορϊογοὰ ὉΥ ΕἸ ΠΑ] πη, 338. Νοὶ 
ἰουπὰ ἰπ ἤϊο οἰἀοδὲ Μ85., 25. 

«Αἀδὲδοηδ, οοτατηοῃ, 59. 
«Ααΐον οι ἴμ6 Φοτγαξαίοπι ϑγγίδο νοσβίοῃ, 384. 

Οπ τ ϑυτίδς ΑΡρόῦδίγρϑβο, 381. 
“Ἐάεεῖμο δυὰ τἴμ6 ΖΕ ΒἰορίαπΒ, 315. 
“ἘΙιλιορὶς ἰκοδβῖτλ!]6, 823. ΜΒ. ἀοδβογδεὰ ἘἈΥ͂ 

Ηοτζπο, 821. ΜΗ5. πδοὰ Ὀγ Ρ]αιὶ, 8318. 
νποίε. Νὸν Τοδίδιηβδηϊ, ὅζο., ἢγβὺ ρυ ἰθηοά, 
316. Ψεγβίοη, 315. Μαχζείοη οἵ οπὰ οἵ 
δι. ΜαΥκΚ᾿Β αὐοδροὶ, 820θ.{ Μογβίοῃ, ταῖ8- 
ἴλας οὗ γτοηδογίηρ, ὅτο., 8319. 

Αὔίῖσα, ἸΘΔΙΟΌΒΥ οἵ τουϊβίου ἴῃ, 342. ΤΠΘ 
Τορίου βεγο 186 1,Δ. γογβίοηϑ θοζδη, 
290, 

«ΑΑδίρακ Ἰ,αιῖη τοχί, 24]. ἢ 
᾿δβάμοδη τη, σΘΏΘΓΑΙ, οὐ Θορί 68, 47. 

«Αἰδεὲν ου 1 Φοδῃ ν. 7., 387. 
«Αἰομὶπ οοτταςὶβ 1 δεΐη οορίοθ, 2471. ΜΒ. 

οοττοοϊοα ὉΥ, 248, 
«Αἰαΐϊπε οαἀϊίοη, 118. 
«ΑΑἰεχακάεγ᾽ ε σομηποϑίδ ἰοδὰ ἰο {80 ἀϊ ὨΒΙΟΩ 

οἵ ατοοκ, 10. 
Αἰεχαπάγίαπ ΜΆ, (Α), 153. 
Αἰεχαπάγίαπ τοδαϊηρβ οὔδθῃ δἀορίϑἃ ὃὉγ 

ΒΟΒΟΪΖ, 101. Βοοσδπδίοη, αὐ βῦδομ 8, 73. 
ΑΠὰΣ ποῖϊοοϑ {86 οἷάος ττιτης οὐ Οοά. 

ἘΡὮγρωϊ, 166. 
«γα εἀϊείοη, 142. Ἐβοτλδσκ8 οἡ 1Δοἷ- 

ΤΏΔΏΠ, 135. 34]. ποέε, 136. ποίξ. 
Αἰἐεν᾿ς εἀϊιίου, 181. 
“«Απιδτοσίαπ ἀοἰῖς μα! πιρδοβίβ, 805, 306. 
Απίαδπμα, Οράοχ (1,αἰη), 2658. ὕ]ϑοὰ ὉΥ͂ 

Βιχίαβ ., 35]. 
«Α!ππιοκίαπ βοοιίοηβ, 80. 
᾿πιπιοπίαπ νογβίοῃ, 2398. 
“Ἀπιρἰ βεαΐξίοηα, 56. 
“Ακοεϊεπὶ ἀἰνϊβίοηκ, 80. 
Ακεϊοοσῖ, βυχρσοδιοὰ 48 (86 ρἷαοθ ψῇογο (ἢ 6 

ἰοχὺ νγὰβ οὔδηχοί, 45. 
“Δκεοολείαπ οτοοὰ ἄἀοθϑ ποὲ οοηίδίη 1 Φοΐπ 

ν. 7., 365. 
Απίισεν» Ῥοϊγρίοιι, Ῥοδιῖο ἴῃ, 260. 

ογίδὲέ ἱοττηιηδίλοηδ ἴῃ ΝΟῊῪ Τεδβίδμιοπί 
Οτοοῖ, 16. 

ΑἹροειοϊὶς ἘδίΒοτα, 382, 
“«ρρίϊἸοαίίοη οὗ τεβ]15 οὗἉ οὐ εἰοΐβτη, 389, 
“Ἀγαδὶο νοτϑίοηβ, 324... ὝΠ6η τηδάοσ, 325. 
Αγρεηίξια, Οοάοχ (αοἰῃὶςλ, 801. 
«Ἀτγπιεπίαπ ΜΒ, τοὶ 1, αοἰηζοὰ, 312. ὙεΓ- 

δῖοῃ, 309. 

“Α6ρεπαπὶ οἢ. (16 76Γαβαϊοπι ϑ'γτίδο 1,ϑοϊΐου - 
ΔΙΎ, 285. 

«Αιλαπαείῖμε, 335. 
Αἰλονδ, ἸἰΓΟΥΆΥΥ Ῥχϑ- πη θηοο οὗ, 9. 
“Δαὶο ατοοῖΐ, ροιτηδῆθηοα οὗ, 9. [18 Τοϊδιίοη. 

ἴο ἴδο δοτμῃοη ἀἰαϊοοὶ, 10. 
«Ἀειϊοίσπιδ ἴῃ Ν ον Τοβίδιηθης ατροκ, 18. 
Αυσιεηδὶε, Οοὗοχ (Εν, 197. 
“Δυσίοπεῖε, Οοάοχ (1,Διη), 255. 
Διυσμείπε, Ἰ Φοϊνη ν. 7. πηϊκηονγη ἰο, 8362. 

Ὁ Δογοῖλθ, ὁῃ ΘΙ ΟΌΒΥ οὗ τουϊβϑίοπ, 242. 
Οη οἱά 1,δεΐη νοσβίοηβ, 934. 

Αἀμιλογιξἰδα, Ὦονν σαιμθτγοά, 400. 
«Ἀμιλογιίν, οτἱρὶπαὶ, ποὶ αἰδοιοα ὈΥ στη βία κοϑ 

οὗ οοργ φῖ8, 389. ΟΥ̓ ϑοτιίρίαγο, ποῖ βοὲ 
δϑὶἀθ ὈΥ οΥοἴδτα, 389. 

Αγνκον᾽ 8 ταυ τ ]δίίοη οἵ Οοά. ΟἸδσοσηοηίΐδηυε, 
19]. 

Βανυσπι ἰγαρτηοηῖ, 204. 
Βατϑδετϊπὶ ἵτασταοηῖβ, 904. 
Βαγδεγὶπὶ τοδάϊηρϑ, 113. 
Βαν- Ἠεόταιε, οὐ ἴ0 ῬὨΙοχθηΐδη Κιγτίδς, 

4274, 
Βαγπαδαε, 83.383. 
Βαντει 8 (οἸϊαϊίοηυ οἵ Οοᾶ. Μοπίξοτιϊδηπα, 

215. Ἑάδ!ίοη οὗ Οοὰ. Ταῦ] ηθηδίβ, 181. 
Βαγεαϊδαὶ, Οοἄοχ, οοηΐϊαίῃβ Φομη υἱῖῖ, 1.---- 

11., 282. 

ΒΒαγεαϊδαια οἶϊοβ αποίλεν υοτϑῖου οὗ Ζοἢπ 
Ὑ]ὶ. 1.----1}., 288. 

Βαρίοἰοοοῖ᾽ 6 (οἸ]Ἰαϊίου οὗ Οοᾶοχ Ὑ᾽ δἐϊοδηΐδ, 

Βαείϊαπια, Οοἄοχ (Β), 206. 
Βαεϊϊοεπεα, Οοᾶεχ (Ε), 300.ἀ Οοάεχ (1), 

208. 
Βεϊϊαγνκίπεῖα γτοῖδοθ ἰο ἔδο ΟἸἹαοπιοηςίπο 

Ψαυϊραῖο, 35]. 
Βεηεαϊοίίηε ἰοχὲ οὗ ογοπιο β νοσβίοη, 958. 
Βεηρεῖε Αρραγαῖιι8 Οτίεἴουβ, 129. Ἐδιίοη, 

128, Μαιυγοὰ Ἰυάδρτηθηΐ ΟἹ ζδῃ)}} 168 
εἰϊοα, 69. Ῥαγαστδρὴ αἰν!βίοηβ, 835. ϑρ- 
[6818 Βγβίοπιϑ οὐ γεσθπβίοῃ, 67. 

Βεημβοη οὰ 1 Φοδη ν. 7., 386. 
Βεπιΐϊσν Ῥτοσῦγοβ 8 (οἰ δέΐοη οἵ Οοά.  δἱϊ- 

ΟΔΠΏ8, 16]. Ἐδιϊηδίο οὗἨ ἴ[δ6 Ψαϊραῖο, 
253. Ῥτοροβοὲ οαϊζίοῃ, 127. Οἡ 188 
Βιχῦπο δηὰ ΟἸοιμοπεῖηθ Ψαυϊχαία, 353. 
ἴϊ86 οὗ Ῥαϊτϑιὶς ονίᾷοησο, 340 
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Βεηπίίευ (ἸΤΠοπ.Δ8) ὁχαμπιΐποδ Οοὰ, Ὑ' διϊοβηπδ, 
162. 

Βεγηβίριπ᾽ οἀϊιίοη οὗἉ 8ι. 90} πη 5 σοδροὶ ἴῃ 
16 Ηδγοΐοδη ϑγγίας, 376. Ου ἴδο Ῥδὶ- 
Ἰοχοηΐδη ϑ'γτίας, 274. 

εχζα ἀφηΐθβ ἴπ6 Ρυσ  οὗἨἩ 106 Νοῦν Τοθίδ- 
τηθηΐς τοῖς, 21. Οὐἰίοδὶ υδ86 οὗ Οοά. 
Βεζϑ, 1700. Ἑάϊμοπδ, 124. 

ΒΒ εχα, Οοάοχ (Ὀ), 169. 
ΔΒ γοΐ, οοἸ]αίίοιβ οἵὗὁἁ, 18]. 

ὙασδηαΒ, 162. 
Βιαποϊιπῖ᾽ ε οἀϊτίοη οὗ Οοά. Βτγίχίδημβ, 238. ; 

οἵ Οοά. ἙἘοτο) ] Θη δ, 254. ; οἵ (οά.  οῖ- 
οοἰ]οη518, 237. : οἵ (οἀ, ὙοΣΟΠΘΉΒ15, 237. 

Βιαολιοεῖί (ἰθπ Ῥᾶτῦ), ἀοίδπἀβ 1816 Ῥυσγ οὗἉ 
Νον Τοδιδηιθηΐὶ ατοοῖ, 22. 

οδδίεπδεε, (οάἀΐοοθα (1,Δτῖη), 389, 240. 
ΜΒοάε᾽ε 1,διῖῃ νοσγβίοη οὐ ἴδ ΖΕ Πἰορὶς ἰοχὶ, 

817. 
Βοεγπεγίαπιδ, Οοάοχ (6), 199ϑθ. ([διίϊ), 

241. 
Βοειἰολεγ᾽  οἀϊτίοη ΟΥ̓ [86 Αοἷδ 'ῃ ΜοΙΩΡὮ- 

εἰς, 292. 
Βοϊυϊκπ᾽ ε εχϊτϑοῖδ ἔτοῃ Οοά, ἘΡΒγβοη, 166. 
Βοπιδαδὶμα βοιιβ Ἐγδδίηυβδ δὌχίγδοίβ ΕῸΠὰ 

Ουά. γαὶ,, 158. 
Βογεεῖϊἑ, Οοάοχ (Ε),, 300. 
Βογσίαπιια, Οοάοχ (7), 180. 
Βοιυγίμᾳ (δὶς “.), οὐ ἴδ9 Οομρ] υἱοηδίδη 

Μ55., 121. 
Βεεαίλιίποε ποῖ Ἰοπηὰ ἰπ [Π6 οἰάοδὶ Μ55., 25, 
Βηνεάεμλατῃ» ᾿ς] ]δῖοθδ 186 Αττηθηΐδη Νὸν 

Τοβιίαπιοηΐ, 311. 
Βτγεβοία Μ8. ([,διϊη), 238. 
Βηνοεῖα Μ8. δηὰ (6 Π{4}1ς τονϊδίοῃ, 286. 
Βιολαπαη᾽ ε οἀϊίίου (ἰποοπιρ] 606) οὗ ἴμ6 Ῥδ- 

Βἢϊτο, 962. 
Βιιγσεε8,. ἀοίοποο Οὗ] Φόβην. 7.,364. Οη 

1 Φομη ν. Ἶ. (ῆνο πνοσΐκβ), 387. (ἴνο 
ΨΟΓΚΒ) 388. 

Βυγλ᾽ ε οἀϊου οὗἩ Βοηρο Β Δρρδγαῖπβ, 129. 
Βκεϊον' οὐ 1 Φοδῃ ΥΥ. 7., 8386. 
Βαείίμιαππ αἰὰδ 1Σ,ΔοὨτηδηη, 184. 
ἘΒγεξακίϊπο βιαηιἀδιὰ, νγ88 ἴῃ Ὸ ΔΩΥῪ ἢ 96. 

ΟοἸ]]αίε6 Οοά. 

ΟεσνΥ οὐ 1 Φοδη ν. 7., 8385. 
Οαΐηπεί οχ 1 Φοδη ν. 7., 8385. 
(απρίαπια, Οοάοχ (Μ), 2302. 
Οαηοηα, Ἐσυδβονίδῃ, 30. 
Οαπηίαδτι σιεκεία, Οοάοχ (8600 Οὐὗεχ Βα6ζϑ), 

169. 
Οαρϊ(μϊαίο Ὑ αἰϊοδῃδ, 80. 
Οαγο, Οατάϊπδὶ ἀ6 8ι., ἱηγοηῖδ ᾿ΐ8 ομδρίοσχα, 

84. 
Οατυϊίπια, Οοάοχ, 179. 
Οαγεδμπὶ οἀϊίοη, 324. 
Οαγγορλέϊμε δοὰ [9 Βασθοσίηὶ σοδαϊηρα, 

118. 
Οἰμδεϊοαογοια οΟτὴ Φογοσηθ᾿β σου βίο 
νεῖ τἢ τῃ6 οἹὰ [,8τ1π, 946. 

Ομειεϊρἰϊοπε᾽ ε Αοἰἴδιὶς τοδεδγοῖ δ, 804. 
(ὐἰπέισψ, Του, ἰγδηδίοη ἰοχὶ, 44. 
Οεγάα, [)6 ἴδ, ρα δ σδοδ ἴῃ Υ᾽ οἰοζξίδη τοδᾶ- 

ἴησϑβ, 11]. 
Οὔδαηρεε, ἱπιοπιϊοηδὶ, ΒΑΡ Του πά, 65. 

7κιζοΣ 12.---- ηἐγοσμοίϊοη ἰο ἔδδ 

Ολαρίενε, απεϊοηΐ, 80ῶ.{ ἴπ δε Αεὰ δηὲ 
ἘΡίδβι]ϊοα, 82ώ.ὡ 1,1, ἱπισοάποδὰ ἴδιο 
ατοοῖς οορέοβ, 838. Μοάσχῃ, 84. 

Ολαγταοίενιείϊο νατὶδιϊὶοηκ, 47. 
(λατγαείεγ ρεἶοο οἵ ΟτοΒ 6. ἢ 5 γοοθῃδίοις, 75 
Οὐαχακίενιεἰϊοα οὗ Νοῖν Τοβίδσωοης Οτοεκ 

12. 
Ολατγίεπιασηεε ΒΙΌ]6, 2472. Οἰδηδοδ 1.δἤπ 

ςορίοα ἴο Ὀ6 οοττεοίδα, 247. 
Οἰεπιϊοαὶ τοεϊοταϊίοη οὗ (οάοχ 1.1 Ὁ] πεηδίβ, 

181. Οἵ Οοάὸχ ΕΡμγαπιὶ, 167. 
ΟἈγυδοείομι, 385. 
Οἴοονο οὐ ἴδὸ ἀἰ διιδίοη οὗ ατοοῖ, 11. 
ΟἸϊαϊξίοπα 88 Βουτοοδ οὗ τι οίδεα, 8339, 
Οἴαγᾷε οα 1 Φοδη ν. 7., 386. 
Οἰατοιποπίαπια, Οοᾶοχ (1,ἤπ, ὅ8ι. ἔδιδεν), 

238. (εἴη) οἵ δὲ. Ῥδυ], 341. 
ΟἸαεεὶβοαξίον οἵ ἀοσυτηοηίδ, 66. Οὗ 1Δἴπ 

ςορίθδ, 24]. 
Οἴεπιεπε Απρὶἰσαπτβ οἡ 1 Φοδη νυ. 7., 388. 
Οἰεπιεηὶ οὗ οτιο, 332. 
Οἴεπιεπὲ οὗ ΑἸοχαπάτιδ, 3338. Οὐ Μεοεί}-: 

ῬὮΏΓΑΒΟΒ, 39, 
ΟἸἴεπιεκὶ Τ᾽ οἀὐϊάοη οἵ ([Ὡ0 Ὑ υϊραῖς, 35]. 
ΟἸεπιεπίίπε δα ὰ βἰχιὶηο Ὑ υ]ρζαῖα, ἀλδδσεηοοι, 

256. τ 
ΟἸεγιαονὲ ΜΆ. (Ὁ), 190. 
Οὐάες οἵ ἴ᾿ι6 Αοἰδ ργοουτοὰ ὉΥ Τιϑομβοηάοτί, 

211. 
Οὐάες ΑἸοχαπάσγίηυβ, (Α), 152. ὝΒετοθ 
χοῦ, 1652. εδοτ θεὰ, 1538. ΟὈΪ]4- 
ἴοτβ οἵὅ, 155. Ἑδποη οὗ, ὉΥ Ὑοάς, 155. 
Ἐδοθίμῖα οὗὅὨ, 157. 

Οὐάες Ανόᾶιϊαϊϊπυθ (1,Διΐη), 358. Τεεὰ "7 
Βιχίαδ Υ., 25]. 

Οὐάες Ατροηίθαβ, ἰδίου ἴγσοα ῬτΆσος (0 
ϑινοάρη, 80). Ἐσοπῃᾶ δραίη ἐπ Ηοϊδηὰ, 
801. Ἐοραυτεοϊαδοὰ ἴοσ ὅπαάθῃ, 80]. 
Οοηίοθηίβ οὗ, 807. ϑϑρθεϊθη οὗ, 808, 

Ουάες Αὐυρὶοηβὶ8 (Ε), 197. (Δ 355. 
ΟὐάεςΣ ΒδδὶἸοοηβἰβ (Ε), 200. (1}, 308. 
Οὐάος αϑὶϊϊαπα5 (Β, Βον.), 306.5Ἡ. Ἑάϊμοα 

Ὀγ Τἰθοποηάοτγῆ, 306. ᾿ 
Ουδρε Βασρ (Ὁ), 169. ΗἰδβίοῦΥ οἵ, 170. 

Τοβοσὶ ρέϊου οὗ, 170. Ἑάϊοὰ ὈΥ Εὶρίτπᾳ, 
170. Αξὸ οὗ, 17], Ἐδοδίτο οἵ, 176. 
Τ1,δῆη ἰοχί οἵ, 387. 

Οὐάες Βοοτηοιίδηαδ (6), 199. Ῥαδ ἰεθοὰ 
ὉΥ Μαιδρὶ, 199. (με), 34]. 
ες ΒοὈϊοηδ8 (Δὲ), 339, 340. 

Οὐοάες Βοτοοὶιὶ (Ε), 200. 
Οοάες Βοτρίδυυβ (1), 180ὅ. Ἑῤ᾽ιεὰ ὉΥ 

Αἰογσὶ, 180. 
Οὐοάες Βτίχίδηυβ (1δεη), 388. 
Οὐάες Βτιϊχίαθυβ δηὰ [6 1814 οὗ Αὐγα- 

οὐδεν ἕως Οὗ, 202 ΔΙΏΡΙΔΗΌΒ 202. 
Οὐάες δἰ ποπίαη ας (Ὁ), 190. 1γεϑεσίδοά, 

190. ἩΗἱδίοτγ, 191. Μαμϊδιοὰ ἘΥ Αγ. 
τποη, 191. Μιβδίηρς μαζὶ τοδιογοὰ ᾿Υ 
Ι1οτὰ Οχίοσγά, 192. Ἐλνεὰ ὈΥ Τίϑοδβεῦ- 
ἀογί, 192. 

Οὐάες ΟἸδτοταοηίδηυβ (δι) οὗ 8ὲ. Μαν 
ἔδονν, 238. 

Οὐάες Οἰατοιηοπίδητδ ([Αἰἴ8) οἵ 8:. Ῥδαὶ, 
94]. 



Ζεχέμαὶ ΟΥ̓ οίδηι ΟἹ ἐλε Νειο 7 εδἰαπιοπί. 

Οἰκίος: (οἱ ἰἰπίαμυβ (ΠΗ), 194. 
Οὐυάες (οἰνοσπηβ (22), 212. 

(μδιεῖπ), 257. 
Οὐάες Οοτδοϊοῃδὶ8β (1,Δ11η},, 340, 
ΟὐάοΣ Οοϊιοηίδπυβ (2). 177. 
Ο(οάες Ογρτῖιβ (Ε), 20]. 
Οοάες ΤΟ] ποηϑἷβ γχοβοτίριυϑ (Ζ), 180. 
της ἀϊδοονοτοὰ ὈΥῪ Βαιτοῖῖ, 180. 
Ἑάϊτίοη οὗὅὨ, ὈΥ Βαιτοῖϊ, 181. ΟΠΘοΙ ἶ᾿ 8] 

“Γοβίοσαιίίοη ὉΥ ὙΎΈβ6]16α, 18]. 
δ᾽ πλ116 οἵ (Ζ), 182. 

Οὐυάες ἙὈπογίδπυβ, ἔδοβίταΐ]ο οὗ, 290. 
ΟὐάεΣ Ἐφρῃτατωὶ (0), 166. Ἡϊδβίοσυ οἔ, 

166. (ΟΟΙΪαιίοπβ οὗ, 1666. ΟἸΒοπικὶςΔ] τὸ- 
δίοσαϊίοῃ οὗ, 162Ώ. Ῥαυδ]ϊοδιίοη ὉΥ Τίθ- 
οδεοηάοτγί, 167. Οὐττοοίογ οὗ, 167. Ὠδ6- 
βετριίοη οἵ, 168. 

Οοάες ἘΟΤΟ)]οη 818 (1,8:12}, 254. 
Ουάες Ἑαυϊάοπβὶβ (1,Δἰἴη), 254. 
Οὐάεα (ΟΡ ΠΟΥ Ὀγίδπαβ 4 (Ρ), 179. Ἑάϊοὰ 

ὉΥ Κηϊο},179. ΤΠΒΟΠΟΠἀοΥΒ ργοροβϑα 
Θὐἰοη, 179. ποίθβ. ἩΗϊβίοσυ οἵ ἴδμὸ μᾶ- 
Ἰϊπιρϑεδῖ, 179. ποίε. 

Οοάες περ Βογογίδηυβ 8 (0), 179. ἘΔιϊρὰ 
Ὀγ Κηϊτοοὶ, 179. 

Οὐάοα Ἠατϊεΐδημβ, 5598, [Δοβίη}]6 οὗ, 224. 
Οὐάες 1,δυᾶϊαπαβ (Ε), 187. Ποβοσδοά, 187. 

Ηϊἰδβίοσγ, 187. Ἑάϊϊοὰ Ὁγ Ἠράγης, 188. 
ΕλΕΒί πλ1]6 οὗ, 189, (Ἰ,Διΐη), 240. 

ΟὐάεςΣ Ἰ,οἰοοβιγοηΐβ (69), 210. 
ΟὐυκεςΣ Μομδορηςΐδ (Χ), 195. 
Οὐάες Μουιίοτγιίαμβ, 218. Βαϊτοῖ 8 οο]- 

Ἰαιϊΐοη οὗἁ, 215. ΟΡ ΒΒ οΟἸ]δίΐοι; οἵ, 
216. Ἐδοβισηΐϊο οἵὗὅἁ, 217, 

Οὐάεχ Μοβαηποηβὶβ (), 208. (ὦ, Κ), 205. 
Οὐάες Μαιϊῃοηβὶ8 (Η), 205. 
Οοάεχ Ναπίδημβ (7), 202. 
Οὐάες Νεοδρο ἰδπὰβ Εορία5, 318. 
Οοάες ΝιιτΙο πὶ (ΠΕ), 188. Νοιϊοοὰ Ὁγ 

᾿ Οὐγοίοῃ, 188. Οὐ]]αῖιοεά γῪ Το, 6]168, 
1838. Ῥχγαδρασγθὰ ἴοσ ρῃ]οαιίοη, 181. 

(Οὐοιίες Οἰλοδοηίθηβίβ, 217. Ἐδοβίμη]ο οὗ 217. 
Οὐάες Ῥαϊδιῖπυδβ (1,Δεη}, 287. 
ΟὐάεςΣ Ῥαβδβϊοηοὶ (οσ Απροϊΐουθ), (, Φ, 205. 
Οάες Ῥατρυτουβ (Ν), 177. 118 οχίβιϊης 

Ῥοτχίίοῃβ, 177. Ῥυδ]δῃοὰ Ὁγ Τιβοποπάοτγί, 
177. ἘδοδΙΏΙ]6 οὗ, 178. 

Οὐυάες Ἐανίαητ, 218. 
Οὐυήεχ Ἰβερὶα8 (1), 194. άϊοὰ ὉΥ Τί8- 

σἐμοηάοτί, 194. (18), 212. 
Οὐυάες ἈΠεοι ογίδηπβ (1ωδεΐη), 239. 
Οὐκίες ϑδηα! ] ομδὶβ (4), 196. Ῥυθ] θμοά ὉΥ 

Βειεῖρ, 196. 
Οὐοάεαχ ϑδη- οττηδηδηβὶβ (Ε)), 198. Τ᾿ βοσ!ρ- 

τἰοη δῃηὰ αρο, 198. Ηἰδβίοσυ, 198. ([μδι1ἢ}) 
οὗ δὲ. δι], 241. 

Οοάες ϑεῖάοὶ 1. (6), 301. Π. (ΒΕ), 201. 
Οὐάες Τιἰβομεπάογἥδηυβ γχοβογραδ (11,), 

184. ἱἷν. (Γ), 208. Σϊϊ. (Λλ), 208. 
Οὐοάει; Τοϊοίδημβ (1,μδι1Π}, 358. 
Οὐάες Ὑ δἷιϊλεδηυβ (Β), 158. ἘΔΙΥ Κποντι, 

158.Ὀ. Τοβογθοα, 158.,Ἁ. βορὰ ἕοσ ἰδς 
Βοδηὴ ΠΧΧ,, 161. ΟὐἸ]αλίομ5 οὗ, 16]. 
Εδοβίπι]α οἵ, 165. 

Οὐάες Ν᾿ διϊοδληυβ 579 (38), 211]. 854 (85), 
202. 

(88), 209. 

Εδο. 
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Οοάες οποῖτς (909), 219. 
Οοάες: Ν ετοεἸ]Θἢ5ἰ8 (1,811η}, 287, 
Οοώεχ Μοτοπθηβῖβ (1,Διϊη), 287. 
Οοάες Υἱμπἀονδοηοηδίβ (1,δι), 938. 
Οὐάϊοες (ὐοτὈοΐο 568 (μη), 2338. 
Οὐάϊοεα ϑΔῈ-ροΥτωδηθπδοβ (1411), 338. 
Οὐἱοϊϊπ ἴταταθηῖθ (Η), 194. Βοδ δ (Ε), 

208. 
Οὐοϊδετέ Μϑ, (Ἰ,Διἰἴη), 237. 
Οοἰδεγίϊπια, Οοάοχ (22), 213, (38), 209. 
Οὐοἰΐκαιι, οαϊοίοη οὗ, 128. 
Οοἱαξίοπα οἵ Βίτοι, 181. ΟΥ̓ Μοϊάοπμαπεσ, 

181. Οὗ δείνομεσ, 145. ΟΥ̓ Τίεοδου- 
ἀοτῇ, 137. ΟΓΎΤτοΕρεΙ]ο68, 14]. 

Οὐοἱοεδίωπα ἰὶ, 15., ον ταϊδἰπιοσρσοίθα, 38, 
ποίε. 

Οὐπιπιον δὰ ϊτῖοπβ, 59. 
Οὐινπιοπ ἀϊαϊοςῖ οἵ, ατοοῖ, 10, Βαβεὰ οὐ 

Ατῶς ατγοθῖι, 10. 
Οὐνιραταίζῖυε οΥἰιλοΐδτη, 148. 
Οὐυπιρίμἰεηδίαπ οαϊίοη, 119. ΜΒ8., 120. 

Νοῖθ οπ 1 ΦΔοδηῃ ν. 7., 360. ποέ.0 Νεον 
Τοδιδιηθηῖ, δοίη] 6 οὗ, 859, 

Οὐπιρομπάς, ἢδνν, ἰὰ Ν ιν Τοδίδιχθης Οτθοκ, 
14. 

Ουηδαίε τοδὰϊηρπ, 60. 
(οη)εοίωγε, οτὶτις αὶ, 149. 
Οὐπεδίαπεϊποροίϊαπ τοοοπβίοη, Οτίθβθδο]Β, 

74. 
Οὐπείαπίπορῖε, οορίθ8 οἵ ἴ:0 (οδρεὶβ βοηϊ 

{π|τῆοτ, 48. 
Οὐπέϊπμομ υτὶηρ, 25. 
Οὐοπίγαοέΐοπδ, ἀδιδ], 183. ποίβ. ἈΜ|βίαϊκοο 

ἔτοπ), δ4. 
Οὐρίϊο νετβίομβ, 287. 
Οὐτγδεϊεηδὶα, Οοᾶοχ (Δι) οὗ ὅ8::. δαπιοδ, 

240 
Οὐτὸδεν Μ85. (Ἰλεϊη), 388. 
Οὐοττεοίϊον ὈΥ̓͂ ΠΟΡγ δῖ8, 62. 
Οὐγτεοίοτγία, 248. 
Οὐδπαβ Ἰιϊοορ!οιδῦοδ οἡ ἔμ6 Οδ: ἢ. ΕῬΡ. ἴῃ 

δυγίας, 259. 
Οὐοἰοπίαπια, Οοἄοχ (Φ), 1 77. 
Οὐἰεσαὶ σοπ]δοίαχο, ποοά]οβ8 δηὰ σαϊβοδίον- 

οὐδ, 149. 
Ονιξοαϊΐ τυϊο8, 348. 
Οὐἰειοῖδηι, ΘΡΡ οβεῖοα οὗὨ τησίογίαἶβ, 842. 

ΑΡΡ]Ἰοδίϊίοη οὐ σϑβυ8, 8389. (ΟΟμηρασα- 
εἶνο, 148. Τοχίμπαϊὶ, ἀεῆηρά, 1. Ηον πιΐδ- 
ΔΡΡσοβοηάοα, 238. σοὶ ΠΥ διμα οδ, 
4. ρα] οδ]εοῖ οὗ, 3. οΌΓΟΘΒ οὗ, 147. 

Οὐίίο Ομ Υ χἰοηδβὶβ οα 1 Φόδη ν. 7., 387. 
Οἰγχοοϊϊα δ᾽ εἀϊτίοηδ, 124. 
Οἰσείοπίαη ὥγτίας, 267. ΟὈπίεηϊ8 οὗ (δ6 

Μ5., 267. ᾿ 
Οιυγεῖνε πτιτῖῦ, ὝΒΘΩ ἰηϊτοἀυςεά, 25. 
ΜΡ, οἵ ἱπιροτίϑιιςςθ, 207. 

Οὐγρνίαπ, 336. ὅδονι ποῖ ἴο οἶΐθ 1 Φοδη ν. 
ἡ., 870. 

Ουρνγίωα, Οοάεχ (ΕΚ), 301. 
Οὐτιῖ οἵ ΑἸοχδπάσίβ, 835. 
Ουγνιϊμα ἀνὰ τμ6 5᾽ανοπὶς γογβίοη, 8526. 
μια Ἰλιοατὶβ ϑοπθ (οά. Αἴθχ. ἴο Ἐπρ- 

ἰαπά, 152. 



90. 

εμωδυδ ἀοδῖτοβ ἰδ6 αἰ ἰοὸ ὃδὸ χουϊβοὰ, 
248, 

Τραυϊάδοη Ἂν οἱ όθς νυ. 7. 388. Οπ ἴδ6 
ϑυγῖδοε ΑΡοσδῖγρδα, 28]. 

ε Πιευ᾿ εἀϊιῖοι οἵἉὨ (Πς ϑ,υγτίδο ΑΡΟΘΆΙΥΡϑο, 
280. ῬῺΡ] 668 Φοόδη Υἱῖὶ, 1----1}1. ἰπ 5'.γ- 

“Τίδς, 382. 
Τε Ῥείίε εἰϊοὰ οὐ Νονν Τοβίδιηθης ΖΌΣΤΩΔ, 

16. Οἱ ΟατοΒΌΔΟΝ᾽ 8 δγβίθιμ, 76. 
Τα Τοεεαγόπ, Ταιδη᾽ 8, 80. 40. 
Το βιουϊοα ἐπ ϑεγίρίκτσε, 3898. Ἐοτηογοὰ ὈῪ 

σΟΡΥ ϑῖδ, 54. 68. 
Τὶοκγοῖια οὗ ΑἸοχδηάσία, 835. Οὐ 1 Τίπι, 

4}, 16., 889. 
Τϊοηπυοεῖμε οἵ ΟοΥἰ πεῖ ποιΐοοδ [8186 τεβϊηρΒ, 

39 
Τριυϊδίοπ οὗ ποτᾶπ, στοῦ, 80. 
Τριοϊείοπε, δηςοϊοηϊ, 80. 
Το οἱσίοηδ οὗ 1ἴμὸ δι ᾽θοῖδ Βρθοΐδ!γ οοπδὶ- 

ἀογεά, 6, ἢ. 
Τροδδιπ᾽ε ΟοἸϊαξβίοη οὗ Οοἄοχ Μομπεοσδβημα, 

9216. 

Τροδτνοισεῖψ οΟἸ]αῖο8 ἴπ0 δδυοηῖς Νονν Τοδ- 
1Δπηθηῖ, 327. 

Τοοιπιοπία, οἰδβδὶ βοδιίου οὗὅὨ, 66. 
Τοριοίδηις ἰῃ Νοῦν Τοδίδιηθηῖ ατροκ, 18. 
Τεδιὶπ Ῥαϊϊτηρβεδὶ οὗ δι. Μδίϊμον (2), 180. 

Ἑδνεπιάνῦε, Οοάοχ, 219. 
άρεβα, νῖλοο οὗ [π6 οτἱρίῃ οὗ [0 ῬΕβἢ το 

ϑγτίδς, 2359. 
Ἑαϊίοι οὗ ΑἸάσδ, 118. ΟΥ̓ ΑἸ οτὰ, 142. ΟΥ̓ 

ΑἸτοσ, 181. Οὐ Βεϑηρεὶ, 128. ΟΥ̓ (Ὀ]:- 
πδοι8, 123. Οομρ]υϊοηδίδη,119. Οογίη- 
τηΐδηβ, βιδη]ογ δ, 187. πνοίε. ΟΥ̓ ἘῈ]], 
125. ΟΥ̓ ατοβρδοῖ (γβῦ), 131. ΟΥ̓ Μδοο, 
128. Οἵ Μεαιμαὶ, 181. Οἵ Μ|ΠῚ, 128. 
Ἡοϊηδηβ, ἄς., Φονοῖι δ, 187. ποίθ.0 Ἐδ- 
γοϊδιίοη, ΤΎορ.}168᾽8, 189. ΟΥ̓ ὅο0]2, 132. 
ΟΥ̓ Ττοροῖ]εθ (ἰὰ [Π6 ῥγθβ8), 141. Οἵ 
Ὕ6116,196. ΟΥ̓ γγ͵οιοθίοϊη, 129. 

Ἑαϊιίίοηδ οἵ Βεοζα, 124. ΟΥ̓ ΟὐγοΟ]]1ου8, 194. 
ΟΥ̓ τ1π6 ΕἸ] Ζονγβ, 124. ΟΥἁἨ ΕΥ̓ΆΒτΏμΑ, 117. 
Ε(αϊαιίδη5 δηὰ ΕΡἢο5ϑδηβ, ἘΠ] οου 8, 144. 
ΟΥ [Δοδϑπη, 134. ΟΥ̓ ϑϑίορθθηβ, 128, 
ΟΥ̓ Τἰβεποηάοτχί, 188. 

Ἐσυρίίαπ υογβίοηβ, 287. 
οἵ, 288. 

ἘἘσυρίϊαπ νογβίοῃ, 8 [ηἰγὰ, 298. 
Ἔρίοτα οἡ ἴϊπο οἷὰ [Ι,διίη νογϑίοῃ, 9380. 

ποίθ. Ηΐδ βοοογάδηςθ τ} Ηρ Β βυβίθσχαη, 
87. 

ΕΠοοῖ 6 οἀϊοηδ οὗὁἨ Αἰ δἰδίίδηβ δὰ Ερδο- 
Βδη5, 144, 

ἰΪςευὶν οἀϊτίοηΒ, 134. 
Ἐπιΐνηα οα 1 Φοδη, νυ. 7. ((ἄσθθ ψοσκ8), 885. 
Ἐπρεϊδτειλ Ῥυ] 868 ἔγαρτηθηῖδ οὗ δ ἐλέγά 

εΥριΐδη νοσβίοῃ, 298. 
Ἐρὴλγαπιὶ, Οοἄοχ (Ὁ), 166. 
Ἐρλνεπι διὰ δ΄8β σουκβ, 3386. Ηἰβ ἀουδία] 

Οτοεὶς τοσῖβ, 337. ποέθσ. Οἡ ϑ'υγίδο γὸτ- 
δίοη, 358. 

ἘΡ τε ψἤθη ςΟἸ]οοἰοα, 25. 
"» ιεἰοίαγε, 86. 

ἙΔΙΙΥ ΟΧΙβίθῃο0 

ἴπάος 1.--- ]ἱγοσμοδίοπ ἐο ἐλδ 

Ἐταεηιιδἶε οαϊιίομδ, 117. Νίοίΐεδδ, το ΐσιδον 
85 ἴο, 110. ποέσ. ϑυχοδίδ [6 ομδγρὸ οἵ 
Τδιϊηϊδίης, 107. 

Ἐγρεπίαν Ατϑδίς, 324. 
Ἐπιρεπέκδ᾽ 6 τιδὲ οὗ 1 Φ08ῃ γ. 7., 873. 
ἘΕἰπεδίαπ ΟδῃοηΒβ, 80. 
Ἐπεεδῖμε, 885. ϑδοηὰδ οορίοα οὗ ἴδε Οοερεὶς 

ἴο Οοῃείδηϊίηορίο, 48. Ηἱΐϑο ἰοχὶ δοουγάν 
τ Οτὶ ρθη, 48. ᾿ 

Ἐκπιλαϊΐεα ὀταρίογα δοοοηῖδ, 38. Απηὰ κ- 
ΠΒΟΙΠΟΙΣΥ, 26. 

Ἐὐυαπρεϊϊαγίμηι, 86. 
ἙἘπχανερίεε οὗ Δρροδείου οὗ οτεἰοῖκαι, Μει. 

ἱ, 18.---.56., 8485. Με. ΧΙΥ. 32.---ΧΥ, 20. 
349. 

ἙἘ σίεγπαϊ ἴοττα οἵ Νονν Τοβιδσζηδης, 34. 
Ἐξ:κπαΐλ διὰ ἰτ0 Αττηοηΐδη ἰσαηδίδείου, 810, 

ῬάσαΣ, ΣΕ ιΒϊορίς, 848. ΟΥ̓ Οοὔοχ ΑἸεσ- 
δη τίη (Α, 167. ΟΥἩ Οοάοχ Υ͂ διϊοδηιν 
(Βλ, 165. - Οἵ σοᾶεχ Βοσα (Ώ), 176. Οἱ 
Οοάοχ Τυ )ηοηεῖ8 (Ζ), 182. Οἵ Οὐάςχ 
ἙΒηοτίδηιϊβ, 220. Οἵ Οοάοχ 1δυάϊδηυβ 
(Ε), 189. Οἵ Οοάοχ Μοπιίοστίδησβ, 217. 
Οἵ Οοὰοχ Ῥυγρύγεαῦβ (Ν), 178. Οὗ σαι- 
ΡΙυἱοπϑίδη Νοῦν Τεβίδιηθηΐ, 359. Οἱ 8 
Το ἰΟΔΥΎΥ, 394. 

Ἐαπηκεϊῖεα βδαρρεδιοὰ ὉΥ Βοηρεὶ, 67. 
Ἑαΐδε δοοσπδαιίοη, δἷπ οὗ, 186. ποίε. 
Ἑαίλετα, ΘΑΥΪ πϑοὰ δ9 ογίεἰσαὶ δαί δογη!εβ, 

840. ἀτεεῖ, 380. Ἰρηογδηὶ οὗ 1 Φοὰα 
Υ. ἢ.,8964. Μοάοδ οἵ εἰϊδιίοη, 380, 

Ἐ εἶ ε οαἰκίοη, 125. 
ΕἸἰδολ᾽ς ςοἸϊ]αίίου οἵ Οοὗοχ Ατηἱδείημε, 353. 
Ταάμε οαπὶ Οτεθοῖβ, 109. (866 διεὸ 44 

.) 
Ἑογὰ οἄϊὶα (6 ΤὭοΘΡαϊς νογείου, 996. 
ογπι, οχίοσῃὶ),, οὗ Νονν Τοδιδσηθηῖ, 34. 
ογπιϑ, ον, ἴῃ Νον Τοδίδισθης Οτοοκ, 18, 
Τογο) εεἱϊεποὶα, Οοάοχ (1,Δεη), 254. 
Ἐοεαϊολ᾽ ε οογτεοίίοπ οἵ ἩῸρ, 63. ποίε. 
Ἐοιτσιελ Ομ ΌΓΥ, Ἰσδηδβίεϊοη ἱοχέ, 44. 
Τγασπιεπί οἵ Ἡδῦτονβ δὶ ΜΟΘΟΟΥ 206. 
Τγαρνιεπία (οἰδ)ἰηΐαηα (Η), 194. Ῥανϊεμοὰ 

ΌΥ Μοπείδυοου, 194. Ῥεχιιδὶπα (16), 
955, 

Ἐνασηιεπίς οὗ Ἰδῖεῦ ὑποΐδὶ Μ58. οἵ Οοεροὶ 
904. 

ΤῬταρσιιεπίμηι ἩἨατϊοϊδηδτι, 201. Ὀηδεοι- 
ἰδηυ, 306. Ἰοἰάδαπητη, 180. 

Ἐγαπελον Ατϑαδὶς Οοάοχ, 8325. 
Τγαπλίδλ ποῖ 1868 Ιδηρτιδρο οὔ Οοὰασ Αγ 

δοπῖίουβ, 808. 
Ἐγιπιεπέια δὐπὰ ἴ86 ΔΕ ορίδηα, 816. 
Ἐκίάοηδὶα, Οοάοχ ([Δίΐη), 354. 
Τμίωγε δυ πηςσίίνο ἴῃ ἰδ6 Νοῦν Τοείδπιοῦί, 

16. ' 

Ολρεσπντε δυὰ 1ωοῦθ᾽α οὐϊεῖοῃ οἵ 109 
αοιιὶςο νεογαίοη, 807. 

Οαίαλον ἀρηΐοδ ἴ86 ΡΣ οὗ Νὸν Τορὺ» 
γηρηὶ Οτϑεκ, 92. , 

Οαυρεησίοἶ α οἀϊώοιυ οἵ ἴδς Οοἰδιὶςο νοεῖν 
808. 



Τοχίμαϊ Ογιεοῖϑηι 9 ἐλ ει Τεείαηιοηί. 

()εονγφίαπ νογϑίοῃ, 828. 
ΟἸονσίς οἀϊιοη οὗὁἨ Οοάοχ᾽ Βογρίδημ, 180. 

Ἑαϊείοπ οἵ Γοῦαὶο ἔγαστηθηῖδ, 295. Ῥαῦ- 
116 868 ἐγαρτηετ δ οὗ 8 σὰ Ἐρσγριίδη γὸγ- 
δίοῃ, 298. 

Οἰοις,1 Φοιη νυ. 7. οὐ χίῃδιν ἃ τρδυρ Δ] 
ἴη Ζαξϊκ, 862. 

(οϑερεὶς, οοἰϊοοιεὰ ἰπ [86 ἐἶπ)θ οὗ Ὑτα δα, 
25. Οοηίαδοάα ἰη τἘΠοῖν τοδάϊηρ8 ὈΥ ΘΟΡΥ͂- 
ἐβδίβ, 40.ψ. Οὐορίοδ ὑργοουγοῖ ἔοσ Οοῃδίδηιϊ- 
ΠοΟρΪο, 43. Μίοει δηοίθης Μϑ5, οὗ 15]. 

(ΟΟοἰλὶο νετείοη, 399. Το ρμασὶβ οχίδηϊ, 807. 
ῬΑ] ρδοδβῖὲ, (δοβίυο οὗ, 805. 

Οὐοἱδε, ἰποὶγ αἰν βίο δης ἸοσδΟΉ8, 299. 
Οταοο- πὶ ((οάϊος8), ἰοχὶ οὗ, 118. 
Οταπιπαν 85 αἰεσίίηρς ἱπιοσργοίδβιου, 17. 
Οταπωναίϊοαί ρος. ]ατῖι168 οὗ Νονν Τ οϑίδιμοηΐ 

Οτοοκ, 15. 
ΟἸγοελ, οἰαχϑοίογ  βιὶοβ οὗ ΝΟ Τοδιίδιηθηῖ, 

12, Οομμοη ἀϊΐαϊοεὶ, 10. ΕἸζμ688 οὗ [ὉΓ 
1.0 σοττο0η Γογαϊδιίοῃ, 11. 

Οτεελ ἰδυζύαρο, ἀἰβηδίοη οὗ, 8. ΗΟῪ εἴ- 
ἰοοϊοὰ, 9. ΟἸΑγδοιοσ δε ὶς8 οὗ, 8. 

Οτεεπ (Πεν. Τ.8.). οἢ χυδπιτΔΣ 85 δθθο πρ 
ἱητοσργοίδίοη, 18. ποίξ. Οη ἴδιο ατσϑοῖς 
ΘΟΙΏΟῚ αἰδΙοςῖ, 10. 

Οτεεηβεῖα᾽ ε οἀϊτῖοη οὗὨ [86 Ῥεδβμῖίο, 262. 
Αὐνεφογίεε, ἰΠ6 ἔπ, 835. 
Οτοφοτῳ 7. π508 ΨΦοσοσηθ᾿ Β Τουϊδίοῃ, 246. 
Οτεψογν ΤὨδαυπιδίυγρυ, 8385. 
Οτιδεδαεολ οὐ τ[6 οηθπιεγαιίίοη οὗ {{1|68, 81. 

Οκ 1 Δοδη, γ. 7. ϑ86. Μιδγοργοϑοῃιθᾶ ᾿Υ͂ 
Νοσίοῃ, 70. ποίβ.0. Οἱ 1, δὐϊηϊδίης ΜΗ5., 
116. Ορροθοὰ ὈΥ Μαιδο, 76. ΗἱΪδβ 
ςοἰϊοοίίοη οἵ τοδάϊηρϑ ἔγοιη Οτίρϑῃ, 841. 
ΕἾγϑι οἀϊιίοη, 131. δεοοπὰ εὐϊίοη, 182. 
Ηΐ8 Μεϊεϊοπηδία, 84. Ηἰ8 β τοὶ Οτὶ- 
τωρ, 132. Ηἰθ δγβίθπι ἀεβοσι δὰ ὈΥ [6 
γοῖῖο, 76. Ορροδεοὰ ὈΥ 1,δυγόηοθ, 88. 
ἯΐΪδ8 ἢγβι ἐποοσῖθϑ ΟἹ. γοοθ ΠΒ: 08, 7]. 

Οὕοῖξο δββοτίβ ἴ86 ρυσν οἵ Νον Τοβίϑιηθης 
Οτγϑοκ, 22. 

Οἰμεδίογ᾽ ε οἀϊτίοη οὗ 16 Ῥεδβῃϊϊο, 26]. 

Ἡτξα οα 1 Δοδη ν. 7., 387. 
Ἡαγοίεαπ τουϊβίοι οὐ ἴθ Ἰδίθσ ϑ'γείδο, 272. 
Ἠαγοίοαν ὅγτὶας, οὐἰτῖοαὶ 96 οὗ, 9577. 
Ἠατίείαπ ἰταρταοηῖ, 207. 
Ἠανπιοήν, "Γαιαμ᾿ 8, 80. 
Πειγπε᾿ οἀϊτίοι οὗἨ Οοάοχ [δυδίδηυδβ, 188. 
Πεδναΐδπιδ, Ἰπβῖδηςοδ οὗ, 19. 
Ἠεύτεισ οοἰουτίης οὗἠἨ (τἋΠ6 ατεοῖς οἵ [ἢ9 
ΧΧ., 18. Οἵ ιδὸ Νὸν Τορδίδιηθηὶ, 18. 

Ἡδεσεδίρραα οὐ ϑυτίας νϑγβίοη, 258. 
Ἠεϊπδίμα ἀξδῃϊοβ τπ6 ῬΌΓΠΥ οὗ τἴ06 Νοὸν 

Τεβίδιηθηῖ ατοοκ, 22. 
Πεἰϊεπιβίϊο, τἰὴ6 ἴοσῖλ δ8 δρρὶἰοὰ ἰο Νὸν 

Τοδβίδπιθηὶ ατγθοῖκ, 21. 
Ἡεἰϊεπ δὶς Οτοοῖ, τηΐβυβο οὗ τ86 ἴογηι, 21]. 
Ἡεπίεπίν οαὶϊδ ἴῃς Ὑα]ζαῖο, 249. 
Ἠεεγολέαπ τεσοηδίοῃ, 78. 
ἤεκαρίαν ϑγτίας, ΟΙὰ Τοδίδπιοιί, 278. 
Ἦδσν οἱ 1 ΨΦοδη ν. 7., 386. 
ΒΗ ΐαγυ, 386. 
Ηρροίψεμε, 334, 
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Ἡ ἰδίονψ, οδιΐϊγ, οἵ ἴδ ἰοχί, 82. Οἱ 1:)6 
Ῥυϊηϊδά ἰοχῖ, 116. 

Ἠυβῆιαπ οἰνεα οη ἱπερίγδίΐου, 23. ποίε. 
Ἡογποα (Βεν. ΤΌ Η.) δοοοπεὶ οἵ Μδ᾽Β 

Οοιμὶς ἀϊδοογεσίοβ, 804. 
ογηςε (μον. Τ. Η.}) οὐ δὰ ΖΕ ορίς ΜΆ,., 

821. Οπ 1 οβη ν. 7., 3568. δᾳφ. ΗϊΐϊΪε 
Ἰδὲ οὗὨἨ  ΝΟΥΚΒ οὐ 1 Φοδη νυ. 7., 38. Οἡ 
Μαιμδὶ Β ργοοδάμγοπ, 77. 

Ἡογϑίεν᾽ 8 ρΡαυδρῆγαδο οὔ 1 Φοδῃ υ. ἢ., 874. 
Ἡογέ᾽ε οοἰἸδιίου οὗ 8 1,δἰἱη ΜΆ., 255. 
ἮἩδΐρ οχδιρΐηοβ δηὰ ἀθϑογίθοβ Οούοχ ν διὶ- 

οδημ8, 162. ΗΐΪδΒ πιϊἰϑαυοϊδιίοη οὗ Φοτοπλθ 
οοχτοοϊαοα, 78. ποίδ. ἨΐΪδπ τεοθῃδίοη δΥδβίθΠ, 
78. 

Ἡμινεῖε οὐ 1 Φοδη γν. 7., 8382. Ου 7 ͵180- 
ΙἸΏ8} ΟΣ 1 ΦΔοδη ν. 7., 388. 

7]ονάτισα, 333. 
πα ρβύτ 116 Φδεοῦ!6 ρμδιτ σοῦ, 260, 
"Πεοίϊοπς ἰῃ Νον Τοδβιδιηθηὶ τρεῖς, 16, 

7ηβεγίϊοιδ, ἜΧΘΙΏΡ]68 οὗ, 55. 
7περίγαίον δ ἃ οτἰεἰςίβτη, 398. 
Ϊπιεσγίψ, βυϑιδηῦδὶ, οὗ Νονν Τοδβίδιηθηξ 

ὈοΟΚΒ, 402." 
7ηπιογρτείαἰίον ἀπ οὐ εἰοΐδη,, 894. 
Πηπιεγριποίίοι, ἦτϑι ἴγϑοοβ οὗ 26. ἴῃ Μ58, 
δὴ ἰτοααεηῖ, 29. ΨΑΓΥ ΩΣ, 88 ἰῃ Φοδη 
ἷ, 8, 4., 235. 

7Ἰοπιοίονι πὰ Ν ον Τοβίδιηθηϊ ατϑοκ, 18. 
]οία Ῥοβὲὶ οὐ βυϊδοτί δὰ ποῖ ἰουηά ἱπ ἴὯ6 

οἸΪάεοδὶ Μ᾿ ΒΚ, 25, 51]. 
7]νεπάαιιδ, 3838. Οπ [Ἀ]66 ἰηϊογρτγοίδιίοηϑ, 39. 

Οη Μαιῖ, ἱ. 18., ϑ88ιι Οἱ ἃ γδγίουβ τοδὰ- 
ἴηγ, 37. 

Ἰριοές εἀϊιίοη οὗ Οοὗοχ ὙΟΣΟΟ]]οηδἰ8, 287. 
]αεοίδης, 50. 
“ 7ιαἴα,,) πιοπιϊοποὰ ὉΥ Αὐυχκυδίΐηο, 3384. 

Ἀοΐ τὴ6 οἱὰ Τ,διΐη νογδίοη, 235. Τα τὸ- 
υἱθεὰ νογβίοη οὔ ὈρροΥ ΠΆΪῪ, 235. 

]ιαἴϊαπ τονὶϊβίου οὗ 1,διίη, 294]. 
Ἱπίσολαπρεε οὗ γον οἶδ, δ0. 

.74κ 889 οὗ Ἐλοδδα, εἷ8δ πτιηρα οοπίουηδοᾶ 
ὙΠ τΠοδ8ο οὗ Ερῆσοι, 8332, Οπ ὅϑ'γσχίδς 
ὙΟΣΒΙΟΏΒ, 359. 

«ζαπιεε, ΤΠοΙηΔ8, ΒΕ] πὶ Ῥάραὶς, 256. 
«7εαίοιαν οἵ τονϊδίοη ἰῃ Αἰοδ, 2423. 
«ὔεγοπιε τηϊδαποῖιοὰ Ὁγ Ηυς, 78. Νοῖ {86 

δυῖποῦ οἱ 116 “ Ῥγοίορῃο ἴὸ [6 Ομιἢ, 
ἘΡρΡ.,᾽ 872. Οη οἱὰ 1,8} γεγβίοῃβ, 235. 
Βονΐβοα [π6 1,αἰἰπ νοσβίου, 44. Τὸ 1)}ὰ- 
Ιδϑὰ8Β ΟἹ ΓΙΤουϊδίοῃ, 244. ον βίοη οἵ 
1)ὴ6 Ι,διϊη, 948. Ηονϊδίοι ἀἰδ᾽ κοὰ ἐπ 
Αἰἴτῖςα, 242. ον βίοη στδάμ ιν ἰπῖγο- 
ἀπςορὰ ἱπῖο πδο, 246. Βονἰ βίου στα Δ} 
οοττυρίθα, 247. 

«7εγιιδαίεης ϑγτίας 1,ΘΟςἸΟΏΔΓΥ, δοῦλο τοδαΐη 8 
ποιίςοα, 287. ϑυγίδο γογβίοιι, 284. 

]ολπ 1., νυ. 7., 83δ5. 
οπαΐ, ραβδβαψο ἰῃ, αἱϊεγοὰ ὈΥ͂ Ψογοσης, 242. 
οπεδ᾽ ε οοἸἸδιίοη οὗ (0 ΜΘ5. οὗ [Πς6 Ῥεδδϊο, 

264. 
«οδερὰ διὰ [6 Ατὐταοπίδη ἱτδῃδίαἰΐοη, 310. 
«7οισείέ οὐ ' Φοδη ν. 7.. 386. 
«Τοισείί (Β.), οἀϊἕοη οὗ Κοπ)ΔῺ8, διο., 137. ποίε. 
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Ἴκηλφα ἀθηλθδ ἴ86 ΡΟΣ Υ οὗ Νονν Τοθίδπιοπί 
Οτοοῖ, 22. 

ο7ωπίμο᾽ 6 οἀϊιίοη οὗ [86 Οοιδίς Οοθρεΐα, 
802. 

«7υδῦπ Μαγίψτν, 838. 
«7ωγπδοῖϊ οχ Αταθὶς γϑυβίοῃβ, 82 ὅ.. 

ἈΚΚΤΥΝΕΕΒ οΥ 1 Ζοδἢη νυν. 7., 8385. 
ἌΡΗΝ οὐἀϊοη οὗἩ Οὐᾶοχ Βοσϑ, 170. 
ἸΚπι οἰ οὐ 1 Φοδη νυ. ἢ. (ἰγδιβδιθα), 387. 

Ηἰβ οὐἀϊτοπ οΥ̓ [π6 Οοάϊςοβ Οὐ ΙρΒοσὺγ- 
ἰδΔηΐ, 179. ΟΥὨ ἔγαρτθηῖδ οὗ ἴμ6 Οοιδίς 
ἘΡ δ81168, 808. 

Ἀγαείπεῖν οὐ ϑδνοηϊς σοχίοῃβδ, 836. ποίε. 
827. ποίε. 

Κιείετ᾽ ὁ τερτίηι οὗ ΜΙ], 196. 

Γμοημαν ν᾽ οαἀϊτίοηε, 138. ΗΠ οὐγῇ οἷδὶ τ 
διὰ οχροοϊδιίοπβ, 137. Ηἱἰβ πὲ οἵ ρμδ- 
ἐγ ϑιῖς δαιϊμοσ 68,841. ΗΪθ υδὸ οὗ Οοὐοχ 
Ἑυ]άοηβίβ, 354. 

Ζα Οὕοξζο οοπιτίθαϊοα Μοιαρμἱτὶς τοδάϊηρβ 
ἴο Βεηρεὶϊ, 294. 

οὗ ἴδ Νοννγ Τοδίδιηθηῖ, 8... ΟΥὶ- 
Εἰμὶ, πο} ἰο ὈῸ Ὅὴ0 1} Κηοννῃ ὉΥ ἃ 
οὐἱἰς, ὅδ. 

“αξϑπ ἐλαρίεγε, π θη ἰπἰτοἀπορα ἰηῖο ατοεῖκ 
οορΐεΒ, 38. 

Ζωῃ οορίε5, οἸαδεϊβοδιίοη οὗ, 24]. 
1 αἰη αίλετε, 8386. 
1αἱἐπ Μ8.8. οἵ ἰ86 οἱὰ γεγβίοῃ, 387. 
1αἷεπ υεγείοπ, τουϊϑοὰ ὉΥ Φοτοπιο, 44. 248, 

ΟΙἀ, ςἢεαγδοίογ βῖο8 οὗ, 232. (Ο] 4), οπό 
δΔηὰ ποῖ ΙΏΔΏΥ͂, 238, Οτὶρίπδίθδ ἱπ Αγῖοδ, 
280 

Ζαἰΐπ υεγείοπδ Ῥτίον ἴο δοσοσηθ, 2380. 
ιαξη τοονγάβ ἴῃ ἴἰῃ6 Νονν Τοβιδπηθηϊ, 14. 
}ιαἰϊπέδίπο, οὔγρο οὗ, 107. 
Ζαιάϊαπια, Οοάοχ (Ε), 187. (1Δη), 2340. 
Ζαιγενοθ ΟΡῬοβεβ αὐ βθϑο Β δγϑίθτι, 88. 
Ϊικοίιοπαγεα, 36. 3921. 
ἐεοίίοπαγν, 1,αιϊη, οἰϊοὰ Ὁ ΜΑΡΙ]Ποπ, 2355. 
με οἵ δῃ “ΕΠ ορίο ΜΆ., 821. Ἠοΐοιτοά ἴο 

δραϊπεὶ ΝΟΪΔη 8 [8186 Ἀβϑεγίίουβ, 93. ποίξ. 
Ἡ!8 οἀϊείου οὗ 86 Ῥοδῆϊο, 362. 

πε (Ν.) ου Ἱπορίγαϊίοη φαοίθά, 398. ποέε. 
«[εϊοεοίεν Δ. (69., 210. 
δϑοπξ, ϑοςϊ δ διϊοδὶ, 36. 
]ασιϑάξη διὰ βοιδαῦ ΒΒ οἀὐϊιίοη οὗἩ [80 ῬοΒὨΪτΟ, 

26]. 

Ζιεκχιοοσναρὴν οἵ Ννν Τοδβίδιηοην τοοκ, 12, 
13 

Ζενάεη Μ’8. οἵ ἴῆο ϑγτίδο Αροοδῖγρϑο, 380. 
Ζίοάοτ᾽ α εἀϊοη οὗ [86 Μοιορ το Νον Τοθ- 

τδπιοηΐ, 293, 
Ζηϊυσσίοαὶ ηοῖοδ ἰταπίεττο ἴο ἰοχέ, 59. 
Ζοεδε διὰ ΟδὈ6]6η12᾽ 8 οὐ που οὗἩ ἴπ0 ΘΟΕ ο 

γοσγβίομ, 307. 
Τονάδε Ῥγανεν, 88 τεαιὶ ὉΥ Οτίζθῃ, δ6. 
Ζμιοας Βγωρονεὶς οα115 ἴΠ6 Ὑ υἱραῖς, 249. 
]ιμοίαπ᾽ ε τοοοῃδίοῃ, 78. 
Ζιιοῖ εν, 386. 
ἔνε'ε οἀϊίίοη οὗ τ ἀοἰμίς αοκρεῖβ, 802. 

ΪΙπὐοΣ 1.--- ιἐγοαμοίϊοπ ἕο ἐΐσ 

ΔΜ 465᾽ 8 οἀϊιίοη, 128. 
Μασεάοπίαπ διρτεπασψ, αἰ ακίουη οὔ 186 
τοῖς ἰαπρταρο Γγουρ, 10. 

Μααάεν, 8. Ἐν, ἷ8 δοοοῦηὶ οὗ οὐέδίπίης 
ΟΠΒιασ)οιηδρηθθ Β.]6, 947. 

ἈΔἤαϊ ἀϊδοονοσβ ἀοίδίς Ῥα᾿ πιρϑοδία, 
Οπ 186 ἰδίου οἵ ἴδὸ Οοάοχ Ο 
179. ποίξ. Οη “ ϑϑρεσαυΐαπι,, 340. Ηΐ 
οὐϊείοη οὗὨ Οοάοχ ΟἸαγομπηοπίδηυδ (1Δεΐη) 
οὗ δὲ, Μαθδον, 238. Ηἰἱβ ργερδγοὰ εὐϊ- 
ἐἴοη οὗὁἩἨ Οοάοχ Ν αἰϊοδηῦδ, 168. 

Μαπιωρογίριε, Ταϑιῖπ, οἵ ιν οἱ ὰ νεγβίοη, 937. 
4538... τιοϑὲ δηοίθηϊ οἵ ἴ86 ἀοδροὶβ, 15]. 

Νοιδιίοη οὗ, 151. Ῥαϊ πρθοβί, 153. 
Δαγοίοπ, ἃ Τοοττρίεσ οὗ ἴδ Νεὺν Τοδίδ- 

τηρηϊ, 88. 
Μαγσίπ, τοδὰϊηρθ ἴῃ, ἰγδπδίοειτοἁ ἰο ἐεχὲ, 

δ7. 
Μαγίαπα δηὰ 180 Υ᾽ εἰοσίδῃ τοδϊησα, 111]. 

Οπ Ασϑνὶς νοσβίοῃ, 815. ποίδ. 
Ἀἤαγελ οὐ ϑίορμοηβ᾽κ β΄ δηὰ Οοάοχ Βεσν, 

174, ΟῚ Φοδη Υἱ 7., 887. Οἱ ἴδο γο- 
Ἰεσίδη τοδάϊΐηρα, 112. 

Μαγελαῖ! δπὰ ἴθ Μοιρμίο ον Ὑεεὶδ- 
τηοηςξ, 2389, 

Μαγργεαπαν ὁ οὐϊοη οὗ Οοάΐοοα Οογρεΐδηδεο, 
238, 2340. 

Δαγαπ οχ 1 Ζοδη νυ. 7. (ἄγϑθ πουΐκδλ, 385. 
Μαερναπ᾽δ οἀϊίου οἵ ἴ[Π6 Οοιδὲς γοσείος, 

808. 

ἡΜαιογίαϊε ἴον οτἰιὶςΐδτη, δρρ]ςδιίοη οἵ, 842. 
ΜΜαιιλαὶ οὐ Οοὰ. Βοζεο, 172. ποίε. Ορροϑεϑ 

Οτίοσδοῖ, 76. Ηΐ οαἀϊιίοη, 1381. Ηἱδ 
οἀϊπίοη οὗἩἨ ὔοάοχ Βοογποσγίδηυμ, 199. 

Μοαπίποθ, πον, οὗ ποτὰ ἰηὴ ΝῸ Τοεσίδ- 
τηθηΐ τοοξ, 18. 15. 

Μενερήζες υοτεΐου, 287. 
ΜΙ. ἰα, 86. 
Μεκίαϊΐ Ῥγεγορμείἑος ἴοτ ἃ οετκὶς, 4. 
Μοεγοαίον οορίεδ μαζὶ οὗ 86 Οοιμὶς ἐεχὶ, 

801. 
Μετγορίμ Ἰατιὰβ ἴῃ ΠΗ ορία, 818. 
Ἡεϊαρἦγαδεε, 39. 
ΜἊοοιδοαϊΐμα διὰ ἴῃ6 Β᾽ανοηὶςο υογδίοη, 8336. 
ἈΜΙολαοῖϊ (Φ. Ἡ.) ἀσηΐοβ (80 μυγγ οὗ 
Νεν Τοκῖ. Οὐσοοῖ, 22. 

ΜΗΙολαείὶδ οἰδδδὶθοθ νασίουβ τοδάϊησε, 6]. 
Οπυ 1 Δοπη νυ. 7., 8373. Οη 1 ΦΔοβδη ν. 7.. 
8386. Ου ἴδ Ῥοδδέτο, 965. Ηΐδ5 τϑοδηδίοι 
Βγϑίθιη, 77. 

Δϊοο οοἰἸαῖοθ Οοάοχ Ψ διϊοδπαβ, 16]. 
ΜΙαδϊείοα (ΒΡ.) οχυ. Οοάοχ Βοσβ, 178. Οἡ 

1 Φοδη γν. 7., 877. 8386. 
ἈΑἥίεεγοῦ δὰ εἶα Αὐτηθηΐδη ἐγϑηβϊδιίοῃ, 809. 
ΜΏΓε οἀϊιίοη, 125. 580 οἵὗὁἨ ραἰσι διεὶς ουΐ- 

ἄεοποο, 3840. ἴ"66 οὗἉ νογαίοιβ, 399. 
ΜΙ κποιίαξίοπεε, δις. (οα 1 Φοδη ν. 7.) 

384. 

Μᾶαιραγεδὶ «ἀϊξΒ Ῥογίίοηβ οὗὨἨἁ [δ ἜΒεδδὶς 
γογβϑίοῃ, 295, 296. 

ΜΠ θά τοχὶ ἀοδοσι θὰ ὉΥ ΟΥ̓ ἜΒΌδοΣ, 74. 
Μαε:ο- Οοἰδὲς, 800. 
ΜΙοϊαεπλαιυεν, ςοἸἸδιοη9 οὗ, 1381. Ηΐς τῷ 

Ῥοτί οὐ ἴ6 ΟΟτρ] υἱοπείλη Μ55., 190. 
“ΜΜΗοπαοεηδὶε, Οοάοχ (Χ), 195. 
Μοπίύοτί Δ8.. 218. 

804. 



Τοχίμαϊ ΟΥἰἐοίϑηι υΓ ἐδιο ῆοιο Τοβέαπιοηΐ. 

Λοναὶ {ξεἰΐπο, Ῥοτυοσίεα, οὗ ᾿δοϊλδηη Β 
ΘΘΏΒΟΓΒ, 186, 

Μοταϊ ργεγοδημέξίζεβ ἴον ἃ. οτϊ εἰς, 4. 
ἡΜοτί οι ποιῖσο5 6 Οοἰμὶς νογβίοῃ, 80]. 
Μοδοοιο [ταρταθηῖ, 204. ΕΥ͵αρτηρηϊ οὗ Ηδο- 

Ὀγανγβ, 206. 
οεες Αρλείαιδ διὰ [Π6 ῬΈΠοχοηΐδη ϑτίβο, 

267. 
ἥοϑδες Οἠοτγεπδηδὶβ δὰ [16 ΑΥὐτΑ Δ} ἴΓΒΠΒ- 

ἰδιοη, 310. ᾿ 
ἽΜοεε5 οἵ Ματάϊη, 259. 
Μοδφιιρηείσ, Οοάοχ (Υ7, 203. (ὅ, ΕΚ), 205. 
ΛΜωπίεν οαὶϊΒ ΤΒοθαῖς ἐγααχτηοηίβ, 295. Ῥυῦ- 

1|688}68 ἔγαρτηθηῖβ οὗ δ ἐλίσχγά Ἐργριίδη 
ψουβίοῃ, 398. 

ἈΖατγαϊδε φτοίοβδοά εἀϊίοη οὗ Οοά. γαῖ - 
σδημ8, 168. 

Ἀωιποπδὶο, Οοᾶοχ (Ε), 205. 

νιανυα, Οοάοχ (Ὁ), 2302. 
ΤΝεαπάεν οὐ ἴῃ ϑανοῃίΐδῃβ, ὅζο., 8326. ποίε. 
ΤΝεαροϊϊαη ϑῃϊ, 204. 
“Νεαροϊαπιω, Οοᾶοχ δρίθβ, 218. 
,Νειο Τοβίδιηθης ατοοῖὶς, σμΑγδοίοσ  5ι105 οὗ, 

12. 
“Νειοίοπ, ϑϑὶτ Ἰδαδο, οπ ΟΟμρ] υἱοηβίδη ἰοχὶ 

ΟΥἽ Φοδη ν. 7., 8359. Οπ 1 Ψόδη νυ.Ἱ 7.) 
38δ, ῬΑΣΒΡὮΓΑΒΟ ΟἽ ΦΔοδη ν. 7., 376. 

ισίαη ΜΆ, (ΕΒ), 1835. Ῥαϊϊταρδοβὶ ἔγαρ- 
ΤηΘηΐ8, 184. 

ἸΝοΐαη οὐ 1 Φοδπ νυ. 7., 386. Οπ ἴδο ἀτοεῖκς 
Ψυϊραῖο, 925. Ἐδ]86 δοοιιβαιίοηβ οὗἁὨ Ἐπι- 
ΒΟὈΪπ5, 93. ποέ. ἘΒοροϊμου οὗὨ σϑ]υ πη 8 
ραϊηϑὲ Οτίρεη, 98. ποέε. ποδδγιίδθὶο 
οοπ͵θοΐαγοβ, 98. ποίε. 

ΟΝοτίοπ' δ ταϊβτορτοϑουίαϊίου οὐ Οὐ οβΡδοὶ, 
73. ποίε. ᾿ 

ἸΝοιαίίοκ οἵ Μ58., 1561. 

ΟὑΊΒΙΟΝ Δ, ΘΧΘΙΉΡΪ68 οὗ, 60. 
Ορίαξίνο, τατο ἴῃ Νονν Τοδιίδιηθης Οτοοῖς, 16. 
Οτάεν οἵ ποσὰβ, 52. 
Οτίσεπ, 334. Οποίδουβ οὗ, 42. 132. Οη 

ἴη6 τοράϊηρα ἱπ ἴδ0 1 δ ῬΓΆΥΟΥ, δ6. 
Ἡοοοηβίοη ὉΥ͂, ἱπηαρί ρα ὮὉΥ Ηαν, 78. 80. 
83. Οη 1δὸ βίαϊο οὔ τὴ ατϑοκ ἱοχὶ, 4]. 

Οτγπιὸ οὐ 1 ΨΔοΐη ν. 7., 388. Ομβίσγο- ἀοὐδδ, 
299. Οἰὐξοδοπίδπαβ, ΟΟάοςχ, 217. 

Οἰισεπ᾽ ε αἰδοῖ οἡ Ὑ αἰΐοῃ, 125. ποίο. 
Οπγοτά, Ἑδτὶ οἵ, τοβέοσοβ {Π6 σηϊβδίηρ ῥατί 

οἵ Οοά. ΟἸαγοπιοπίδημπ, 192. 
Οαΐθε οἡ 1 Ζομη ν, 7., 386, 887. Οἱάετ 
ΜΗ. γγοίοσγοά ὉΥ Ψοζοσηθ, 44. 

ῬΡώσβομεσε, τ ]ο8 οἵ, 388. 
ΤΡασηΐπιιϑ ΤΆ κο 8 γοῦβ ἀἰνἰςίοηβ, 84. 
Ῥαίαξπε ΜΆ. (1Διῖη), 2337. 
ΤῬΡωϊεδέϊπίαπ τεσοπείοη οὗ Ηυρ, 84. 
Ῥαϊέπιρεεεὶ Μ858., 152. 
Ῥαΐπιον βεμηὰβ Μ55. οἵ 16 Ἰδίεσ ϑιυσίδο ἴο 

Ετορο, 27]. 
ῬΡαπιρλιΐμα, Ὧο γϑσθηβίοῃ ἡϑογί δε ἴο, 86. 

ΒΕΟΠΟΙΏΘΙΓΥ, 27. 

Ῥαρψτγιω, Ἐφγγιίκῃ, 24. 
Ῥαγασταρῆε, Βου 618, 85. 
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ῬΡαγαϊεἶ Ῥαββαζοδ αἰϊοσοὰ ὉΥ͂ σοργ δβίβ, δ4. 
Ῥαγὶα ἵἴταρταοηῖ, 204. ΜΞ. (18), 212. Ῥὸ- 

Ἰγχίοιῖ Ατδνὶς, 824. 
Ῥαδεϊοπεὶ, Οοάεχ (6, 4), 305. 
Ῥαμὶ, ἃ ϑγτίας ᾿Ἰγδηβὶδίοσ, 278. 
ῬΡεοιιϊιαγ 8 οἵ Νὸνγ Τοδίδιμθης Οτϑοῖκ 
ΑΙ δίηρ' ἔγοῦι [86 δ )οοίΒ, 20. 

Ῥεγϑὶς (λοβροῖβ, 828. 
Ρεγμσῖπα Ἐταρσταθηῖδ (δίῃ), 355. 
εβλιίίο, ϑγτίας νοσβίοη, 258. Ααἀάϊείοῃβ ἰο, 

278. ΟΥ̓ 68] 086 τηδὰθ οὗ, 264. ΕἾγϑι 
Κπονγῃ ἴῃ ΕΌΤΟΡοΟ, 359. 

Ῥείεγ οὗ ΑἸοχαπάγίβ, 385. 
Ῥ(ολθη ϑββουὶβ ἴ[Β6 ῬΌΣΙΥ οὗ ΝΟῊῪ Τοβία- 

τηθηΐ ατροῖ,, 22. 
Ῥλατεζ οὐ 1 Φοβη νυν. 7., 8386. 
Ῥλιίϊοίοσῳ, 895. Οοπποοιοὰ τὰ ἘὨθοϊορΥ, 

23, Ἰδοϊβῖνθ 88 ἴο ἴ16 οἤδγβοῖοῦ οὗ Νουν 
Τοδίδιοης ὕτοοκ, 28. [080 οὗὨ 88 δρρ ἰοὰ 
ἴο 1πΠ6 Νοῖν Τοβίδιηθηϊ, 1δο 

Ῥλιϊοχοπμα, 470. 
ῬΑγαϑβεοίοσν οὗ ἴ0 Οστοοκ Νοῦν Τοδίδιηθηξ, 

18 
Ῥιίαξε ςοἰἸ]αϊΐοηα οὗὁἩΘ ΖΕ μϊορὶς Μ55., 817. 

Ἑάαίιοη οὗ 0 Φ Βορὶς Νοῦν Τοδιδιηθηῖ, 
817. Οὐ βοῃδ Πορίς Μ58.. 819. 

Ροοοολε᾽ 8 οαἀϊτίοη οἵ βϑγτίδο δίῃ, Ερρ., 278. 
Νοῖῖοθ οὗ 1π6 ἰαῖονς Ἐ τίδα 27]. 

Ῥοίψοαγν, 382. 
Ῥοίψοαγ» διὰ ἴῃ Ἰδίον ϑιγτίδς, 270. 
Ῥοίψροίοιέἐ (ὙΝ αἰνοπ᾿ 8) Ῥαογείς, 828. 
ῬΡογδοῆ οῃ 1 Φοδη ν. 7., 386. 
ῬΡογίενρ οὰ ἱ Φοδη νυ. 7., 388. 
Ῥονίϊοηα οἵ ἴῃὸ ατοοῖς ΝΟ ἸΤοδιδιηθηξ, 
ΘΓ ἰοδὶ ῥγίπιοά, 117. 

Ῥοεδίπι ἀπὰ ἴ6 Βασθοτὶ πὶ γοδάϊηρ, 112. 
ῬΡοβέεϊ! αἰὰβ 116 δἀϊιίοπι οὗ [πὸ Ῥεδβαϊο Νονν 

Τπεδιδιηθηὶ, 260. 
Ῥραχαροδίοϊοο, 86. 
Ῥγεγεφιιίδίίοα ἴον ἃ οτὶεἰς, 4, δ. 
Ῥγεσοδί᾽ε ςοἸ]δλίοη οἵἉἩ ΡΙδἵ 5 ΖΘ Ιἰορὶς ἰοχὲ, 

918. 
Ῥρϊποίρίες οὗ οτἱεἰςΐθπι, 8343. 
γιπιεά ἰοχῖ, Ὠϊδίοτυ οὗὅὨ, 116. 
Ῥγορασαπάα εἀϊίοη οὗἉ [6 ῬεΒῃϊο, 26]. 
Ῥμποίμαΐξίοι ἴῃ Μ58., 29. Νοὶ δυιϊπογι δεῖνα, 

29. 
Ῥῳωγίφέβ, τοοᾶθ οὗἩὨ ἀγρτιπηοη δίίοη, 238. 
Ῥαυγιίν οἵ Νὲν Τεδβίδιηθης ατθοῖς αβϑοσίοὰ ὉῪ 

Η. ϑιορθθηβ, 22. Ρίοομοιη, 322, ἄτοεθδθ, 
22. ΒΙΔΟΚν6}} (ἀπ Ρᾶγ), 22. 

Ῥυγὶίν οὗ Ναν Τοδίδιηθης ἀσοοκ ἀοπῖοὰ ὉΥ 
ψα}]α, 21. Βοζα, 2]. ὅπηρο, 22. Ηεΐη- 
Βῖυβ, 22. Οδίδκοσ, 322. 7. Η. Μίοδο]16, 
22. 

Ῥωγραχεμα, Οοάοχ (Ν), 177. 

υοτατΊον πα οΥοἰκη, 897. 
ῳκοίαξϊοπδ ΟΧὨΙἱηςς [μ8ὸ δἰδῖο οὗὨ [Ἐς ἰοχὶ, 

40. 

Τἐσιάνυδ, Οοὔοχ, 218. 
Ἰεαάϊπσα, ΒαΑΥΌοτηὶ, 112. (ἑοπδαῖο, 60. 

ΟΥἹ Φοδη νυ. 7., 855. δϑρογδάϊς, 64. 
Ματίουβ, 48. Ὑαϊοζίβη, 11], ᾿ 
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Πεσεπδίοκ, ἴπο ἴοΤαὶ πο ὈΥ οι ϊοσ, 70. 
Ἀβεεεπδὶοη-Ἔυδίεπι οὗ παρ, 78. ΟΥ̓ ΜΙΟΒΔοΙΐΕ, 

77. ΟΥ̓ Νοΐδῃ, 92. Οἵ βοβδιοῖζ, 94. 
Ἡεοοπϑίοπα, ἀἰβουββιοηβ ΟἹ. ἰδοῦ ᾿ΠΘΟΥΓΊ6Β, 

88. Οὐ δΌδο ἢ 8 γοὶ ἰμοογίθβ, 71. Μοῖθ 
τηυτοῦ 1Ποοτίθϑ, 75. ἘΘβ}18 οἵ ἀἷ8- 
Οὔ 5808 οῃ, 104. ϑυγρεδθίοα ὮΥ Βοηρεὶ, 
67. 

Ἰεοσεπί τοχῖ, 46. 
ΠΕεσίμα, Οοάοχ (1). 194. 
Ἰοαϊίϊοπ οὗ Μ855. Ἔχ οἱ οα, 106. 
Ἀειεἰς᾽ 6 οἀϊιίοη οὗὨ Οοά. ϑβ'Ῥδηραι θη βἰβ, 196. 
ευϊεοά 1,Δἴὶῃ οορίοδ, 2341. 
Ἰευϊδίοπδ ΘΑΥΪΥ ἀἰδου θεά, 85. ; 
εδβεδις οἵ οΥἰεἰοῖβηι, δρρ ἰοδοα οὗ, 889. 

Οὐ ἀϊδουιβδίοηβ οἱ γδοθηβί 8, 104. 
ευοϊαίίοπ, ΤΥΘΠΉ1165᾽6 οἀϊ[ίοη, 189. 
Ἠευϊείοπ οἵ [6 1,διῖη ΟΥ̓ Φότοιηθ, 248. 
ἽΚειιδ6, οἰϊο οὐ 1,οιοπαγίοβ, 221. ποί, Οη 

ΘΙανοηὶς ΜΗΒ,, 827. ποίε. 
Κλεαϊσογίαπια, Οοάοχ (1δι1η}),, 289. 
Κιαάίον οπ ἴΐὸ ϑγτίδο υϑγβίοηβ, 2720. ἀπὰ 

ἰδίεῦ ϑυσίβο, 271. 
ΑἈἰπολ᾿ 8 τουτηϊ πο] ορΎ, 108. 
Εἰ οι  σοἸ]διίοη οὗἩἨ 186 Ατιπδηΐδη ΝΟ Τἴ68- 

ἰΔιηδηΐ, 812. 
1 δάϊφετ' οῃ ἴ6 τυτίτἰηρβ οὗ ΕΡΏγοπι, 8337. 
οίϊδ, πο οορίο8 οὗ ἴμ6 Νονν Τ᾽ οβίδπιθηΐ ἴῃ 

ἰΠδι ἴογηι, 25. 
ΜΠ οπιαπ Αταδῖο, 324. 
Τέοπιθ, ρχοναίθηοο οὗ ατθοῖς ἰη, 11. 
Ἀοπιϊδῆ γογβίοῃβ οὗ ϑβογὶιρίυτο, (]βδοά, 890. 

ποίο, 

,ϑ284ΤΙΕῈ 5 οἀἰϊίοη οἵ Οοάοχ Οο] ογίίημδ, 
287. 

ϑαελίαϊο νοτβίου, 295. 
5. Οεγπιαὶπ Μ55. (αἰ), 238. 
ϑϑαπραίίεπδὶα, Οοάοχ (Δ), 196. 
ϑαηπ- Οεγπιαπεηδὶ, Οοάοχ (Ε), 195... Ἰδη 

οἴ δὲ. Ρδαϊ, 2341. 
ϑολαα "ἢ 8 οἀϊιίου οὗ (ἢ 6 Ῥοδμῖῖο, 26]. 
Δολοῖίξζ ὁπ δὴ Αὔγϑδὶς νογβίοη, 826.Ἡ Οη 

1 Φοδῃ νυ. ., 388.(. Ἑαϊίοη, 1832. Ἐὰ- 
ΤᾺ 108, ΒΡΟΟϊπηθ 8 οὗ, 100. δοοθηδίοῃ 
δυβίθηι, 94. ϑυβίοιῃ σοῃβίογοα, 95. 

,ϑελισαγίζε᾽ 5 οἀϊοη οὗ 6 ΜοΙαρὨῖς 608- 
Ρ019, 290. 

ϑογίυοπεν ἀρσαϊηδὺ ἴΠ6 ΘΒ ΕΠΠΟΠΥ Οὗἁ ὙΘΓβίΟΠΒ, 
226. Οπ 1δυγζοησοβ ΕΧδτηϊπδίίΐομ, 9]. 
Οπ Νοϊδηβ Ιπααῖγγ, 985. Οη “ ΥΥ Ιδομδῃ Β 
Οὐοη͵οοϊατε,᾽" 232. ποίφ. ΟἹ 85.012 8 Βγ8- 
ἔοπι, 102. ποίθ. “ ΟΟἸ]αεοη ̓᾿ οἰϊοά, 102. 
ΟὐοἸ]διίοηΒ, 145. ὔ 

ϑ'εοίίοπϑ, Δτασηοιΐδῃ, 80. 
ϑεϊαεἰϊὲ 1]., Οοάοχ (6), 20]. 
ϑεϊαεἰϊ 11., Οοάοχ (Η),, 201. 
ϑεηνοῦ οα 1 Φοδη ν. Ἶ., 385. Οη [1,Δἴϊ18- 

ἱῃν Μ58,, 114. Οπ σϑοθῃβίοῃβ, 70. 
ϑερέμασιπί, ἩΘΌΣΟΥ οΟΙουΣης οὗ 18 ατοοκ, 

18 
ϑερεϊσοάα᾽ς Ἰεϊίον ἰο Εγδδιηνδ (666 8160 3 

ΔΑἀάθηάδ), 108. 
ϑίπιοπ ΟὨ 1 Φοδη ν᾿. 7., 385. 
Βιοπὶία, ΟδΌτιοὶ, οαϊὶ5 ἐμ6 Ῥοβμιίο, 260. 

]μάοχ 1.---- ]Ἰηἰγοσμοξοῃ ἰο ἐπέ 

ϑίπαΐδο ἴταστησηίδ, 905. 
ϑισιίπε δὰ ΟἸδπιθηῖππο ὙΨαϊραίο, ἀξῆἶος- 

ΘΏΘΟ68, 256. 
ϑιχίια Ῥ΄ δυϊδβοσίβοβ λὲς Υ υἱρσαῖο, 950. Ηΐα 

εὐϊίοη οὗ ἴῃς Ψυϊμκαῖο, 250. 
ϑἰαυοπίς οἀϊιίοηα, 822. Μϑ88., 397. 

βίοη, 3926. 
ϑοδς οὐ 1 Φοδη ν. 7., 385. 
ϑηιαϊότολε ου 1 Φοδη ν. 7., 8385. 
ϑδπλ οὴ 1 Φοδη ν. 7. (ὑπὸ ποῦῖκδ), 385. 
ϑοιυγοῦα οἵ ἰμ6 ἘΓΑΒτηΐδη οὐϊίομδ, 199. 
ϑοιγοες οὗ ἰοχίπ8] ΟΣ ἰοδπι, 147. 
“δρεσμίμπι," 2389. 
ϑρισγὶέ ἴο ὍὈ6 σμοσιδῃθὰ ἴπ ογιεῖςδὶ δια ῖαα, 6 
ϑρογαάϊο τοδάϊηρ, 64. 
ϑιαηίεν᾽ 8 οἀϊιοπ οὗ (ον ίδη9, 137. ποίε. 
διερλθηδ οἀϊουβ, 123. β' δηὰ (υάεχ 

Βοζῳ, 178, 174. 
ϑίερλονα (ἢ...) δββοῦίβ [86 ρυτγ οὗ Νεν 

᾿Γοβιατηθηΐῖ Οτοοῖ,, 22, Ιηϊγοάυςοβ γοῦϑε 
ἀϊνϊςίοηΒβ, 834. 

διορῆεπα (Ἐ.) οἀϊις [86 ΨΜαυϊραῖο, 949. 
ΕὉΤΙΏΒ {86 τηοάθτζτηι γΟΓδοα, 34. 

ϑμοὐλοπιείσῳ, 26. Οὗ (6 αοδροῖβ, 29. ὅὃρε- 
οἰπηοηβ οὗ 28. 

Θεϊεγηλίείηι᾽ 5 οἀϊιοη οὗ [86 Οοιδὶς ἀοβρεῖα, 
802. 

ϑέυγγ ΟἹ ΑΥ̓ΔΌΪΟ ὙΘΓΒΙΟΏΒ, 324, 
ϑ'μὀ)ιμοίυς ἕαϊατα ἰῃ 16 Νεὲνν Τοκιδλπιοσῖ, 

16. 
Κ' εδείεμείοπα, 52. 
ϑυπαταγία, 86. 
ϑυγίας Ὑουβίουδ, 3258. ἴῃ ἴῃς δοοοπὰ Ἵθη- 

ἴὌΓΥ, 258.(Ὀ. Μ55. οἵ ἴδε Ῥεβμίῖο, 264. 
Οιυτοϊοηϊδη, 267. ῬΒιοχοπῖδη τογβξίου, 
267. Ὑογβίοη οὗὨἩ ἴ6 Αροσδίυ ρθε, 280. 
Οὐ ΟδίΒ, Ερρ., 278. ΟὗὨ Ψοβὴ νι 1-- 
11., 282. 

ϑυγο- Ολαίάαϊε σοτὰβ ἰὼ ἴδ6 Νεὲν Τοεὶ8» 
τιτηΐϊ, 14. 

ϑυτο- Πίιεγοδοίμνμίαπ νοτεῖου, 284. 
ϑυζυσία βυρροειθὰ ὉΥ Βοηροὶ, 67. 

Ὑ4Τ1Ι4 Ν᾽ Ὦϊα Τοδβατοη, 80. 40. 
Τεγηιϊποίοον οὗ Νενν Τοβίδιηθης Ογοκ, 30, 
Τεγίμἰ απ, 3836. Πότ ποῖ ἴο οἶἴο 1 Φοδα 

Υ. Ἶ., 3870. 
Τεχῖ, ΘΑΥΙΥ ὨἰδβίοτΥ οὗ, 387. Μιχοά, ἀσδοτίθεά 
Ὁγ Οτγοβθδος, 74. Ἐδορηϊ, 46. Ττδηεὶ- 
το, 44, 45. (Ρηηϊεὰ) ΒΙδίοσυ οὗ, 116. 
Οἵ Νὲν Τοβίδιιθηϊ ἰὴ 118 Ὄχίογ 8) ἔοσαι, 
24. 

Τοχίμαϊ οτἰκἰοἶθπὶ ἀοβηρᾷ, 1. 
ομογβδοὰ ἴῃ Ἐπρ]δηά, 7. 
147. 

Τοτίμα Ἰὶοοορίυδ, 124. 
Τῆλεϑαὶς νοτβῖουι, 295. 
Τλεοάογε οὗ Μορβδυεσδίία, 385. 
ΤἼεοάιγεί͵ 385. 
Τλοοίοσψ δοπηφοϊοα 18 ἰσὰθ ΡΒ] ΟΩΥ, 33. 
ΤΑοορλῖμα, Αοιμῖο Ὀϊδθορ, 800. 
Τλεογίοα οὗἨ ΤΟΟΘὨΒΊΟΏΒ, ἰδίοσ, 88. 
Τλοπιαα οὗ Ἠδτίκοὶ, τουθοῦ οὐὗὁἩ ἴδὸ ἰδίοῦ 

ϑγχίδο, 272. 
Τλοιδον (Ὦτ. 4.) οὐ ἴ6 Οὐοσορίυϊειςιαα 

ΜΗ5,., 121. 

ψε:- 

ἘἙττη τ 
δοῦγοος οὗ, 



Τεκίμαϊ Οἱ ἐἰοΐδηι Οὗ ἐδε ει Τεδίαπιοηΐ. 

Τιολεπάοτ  ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΪΥ οἰΐο8 8 ποῖο ΦῸΠι 
Οοάοχ Αὐυρίομ δἰ, 198. ποίσκ. Ηΐδ Οοάεχ 
οὗτδ6 Αςἰ8, 211. ΟοἸἸδίίουβ, 1387. Ἐδ]- 
τἴοι δ, 138. ; Οὗ... 194.; οὗ Οοάοχ Ατδ- 
ἰἰηυ8, 254. ; οὗ Οοάοχ ΟἸδγομπιοηῖδηδ, 
192.; οὗ (οάοχ ΕΡΒγατΩὶ, 167.; οὗ Οοάοχ 
Ῥαϊδίηυβ, 237. ; οὐ Οοάοχ Ρυγρυγοῦβ,] 77.; 
οἵ ὕδη ὈΔο. δὰ Ηδυ  οἰδη ἔγαβτηθηίβ, 207. 
Η.8 οη8, 204. ῬΑΙΙπρδοδὲ ἴτδρ- 
ταθηῖδ (11.), 184.; ἀοδβοτὶ θεὰ ὉΥ δἷπι, 184. ; 
Ῥυθ)εμοὰ ὈΥ δἰπι, 186. 

Τιϑολεπάογἤαπως ἷν., Οοάοχ (Γ), 208. ; 1}. 
Οοὰοχ (ΔΛ), 208. 

Ζ ἴδε οΥ ἸΆΤΩΟΥ ΒΟΟΙΟΠΒ, 8]. 
ΤΩΘΓΔΙΟΩ ΧΡ δἰησά, 8]. 

Ζοϊείαπια, Οοάοχ ([,δΔιϊη), 355. 
“ταηδιίίοη ἰοχὶ, 44. 
Ζταυΐε οὐ 1 Φοδη ν. 7., 8386. 
“Ζτ1επιεἰ(ἐμδ᾽ε οἀϊοη οὗ 106 Ῥεβμῖϊο ΝῸ Ἢ 

Γοβιδιηοηῖ, 260, 
7 τερεί 686 οοἸ]αϊΐοΏΒ, 141. Οὐ οΔ] ῥσίη- 

οἰρίοβ, 1406ὅ. Ἐσιου (ἰπ ἴδ Ργτθ58), 14]. 
Ἐκιείου οὗ Ἐονοϊδίίοη, 139. ἘΣΧΔΙΪΏΔ- 
τίου οὗ ρῥδίγιβίς οἰϊδίοηβ, 8341. 

7 τοπί, Οοιης}} οὗ, οδμοπίβο ἴμ86 Ὑυϊχϑβίο, 
249, 

Ζ γἱκὶίν Οοἱΐεφε, (απιδνιάσε, ἸΔὰμ ΜΆ. ἱπ, 
255 

7 τοϑί᾽ς οἀἰτίοη οὗ ἴῃς ῬοβὨϊΐο, 260. 
Ζ  γπεῦ οἢ ΝοΙδῃ Β [Π4Ό]ΓΥ, 98. 
7 Ἡτίοπ οὐ 1 Φοδη νυ. 7. (αἶδο ΒΥ 18), 8387. 
Ζ᾽ροϊ δ᾽ 4 Δίδνοῦ ἴο Μδορ, 128. 

Το οης- 

ὥσεσκνβασησάνσα, Ἐταρταθηΐθῃ, 206. 
ζσίρλιίαο, ἀοιδὶς τγαηδϊαῖοσ, 800. 
ὥσπηειϊαὶ πτὶεῖτν οὗ τ1Π6 οάοδι ΜΩΜ., 25. 
ἔρηγευϊεεά τοχὶ οἵ Ηυρ, 80. 
ὥρρείγδηι᾽ ὁ εἀϊίοη οἵ ὑοάοχ Ατροηίσδαβ, 808. 
ἔξίαν» αἰτοσαιίοηβ οἵ 86 Αυὐπιθηΐδῃ ἰοχῖ, 

818, Ηΐϊδ οαἀϊοηῃ οὗ 16 Αττηθηϊδη γοῖ- 
βίοῃ, 31]. 

ἔσελεν᾽ ε ϑγτίδς ΜΒ. Ἰοβῖ, 284. 

Ῥάάκσα (Ἰδατϑηιι8) ἀσηΐθθ 116 ΡῬυτ οὗ 
Νον Τοριβπιοηῖ ατοεκ, 2]. 

Ῥαϊατ δῖ 5 ἰεχὶ οἵ Φοσζοπηθ᾿β γοσβίου, 258. 
Ῥαϊςοἰϊενιαὶα, Οοάοχ, 248. Ομο ΜΆ., αυοϊοὰ 

86 ἴῃγοο, 348, ποίο. 
Ῥαγϊαίίοπα οὗ ἴ86 {Πἰ|Γὰ σΟὨΓΌΓΥ, 42. 
Ῥατγίοιις τεαάϊησθ, 48.(. ΑΔΒ οἰαββδίβοὰ Ὁ 
ΜΊο 86118, 61. ἘΧΑΡΪῈΒ οὗ δβαυυδίτα- 
τἴοη8, 82. Ηον οτὶίπδίϊηρ, 48. 111π8- 
ἰγαϊθὰ ἤτοι ΤΥ̓ΡΟΡτΆΡὮΥ, 49. 

Ῥαξίσαπ ΜΆ. Βεοιῖοπβ οὗ, 80. 
Ῥαιίσαπ τ αρταοηῖδ οὗ Οοάοχ Ῥυγρυγοῦβ [Γ], 

177. 
Ῥαίιίςαη Μ8. (Β), 158. 
Μαϊίξαπ ΜΆ. 519. (38), 21]. 
Τ᾽ αἐϊσαπ Μ5. (8), 202. 
Ῥοείοζέωαπ τολάϊηρϑ, 111]. 
Ρεπείι, Οοάοχ (209), 212. 
Ῥετγοεί(ὶ Μ8. (1,81τ|}), 287. 
Ρείοπα ΜΆ. (1,Δτη}), 237. 
Ῥεγδο αἰνὶβι 5 9180 111Πλτ6 χοίογοηςς, 85. [ἢ- 
)Γοὰβ ΟΣ ποῖ, 8ὅ. 
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Ῥέγϑοϑ, ὮΟῪ ἰηἰχοάποοά, 84. 
Ῥεγείοηδ, δῃοϊθηῖ, 2325, ΟΥΘΔ] ᾽θ6 οὗ, 228. 

ΑΔΒ ὙΪΏλ65568 οὗὨ ἴπο δίδίο οὗ {πὸ ἴοχὶ, 40, 
ΤοδΟΌΠΟΣΥ οὗ, 225. 

Ῥείμ ]ίαΐα, 234. 
Ῥειογίπεο, 286. 
γέεππα ἵτγαρταθαῖβ οὗ Οοάοχ Ῥαγρυγεῦθ [Ν], 

177. 

Ῥίεκπα ΜΆ. (δε), 288. 
Ρών. Οοἱδο, 299. ᾿ 
Ῥυοισείε, Ἰῃ! οΥο Πδηροδ οἵ, δ0. 
Ῥαωίσαίε, ἸΑτὶα, ἃ8 δἀοριίθὰ, 9249θ.90. ΑΒ κα 

Βοῦζοο οἴ οτγ ἰοίβιη, 2568. ΟΥ̓ ΟἸοσιοης Υ1Π|., 
251. Οἱ διχίυβ Υ., 3560. Απά Οἱἰά 1,Δἰΐπ, 
ΣΩΌΓΌΔΙ τοϊδιίοη, 256. 

ῬεΣτονΝ ὃ Ατδθὶς, 8324. ΟΥ̓ ἶσΑΙ δρραγδῖτιβ, 
124. Ῥοϊγρίοιϊ, Ῥεδαϊο ἱη, 261. ΕΘΡΙΥ 
ἴο Ονοῃ, 125. ποίε. 

Ἡ εἰ ̓ς οἀϊθίοπ, 126. 
Ἡεγάεη, αοιμὶς ΜΚ. ἴοπηὰ αἱ, 80]. 
Ῥεείοοίἑ οἡ 186 οΪὰ 1, αἰΐη νογβίοῃ, 381. 
Ἡεοίογη τοσθηβίομ, Οσδῦδο μ᾽, 74. 
Ἡγεοιδίεῖπ οὐ 1ιαιϊηϊδίης Μ55., 114. Οα 
ΤΟ. ΟΠ ΑΣΙ68, 322, Η]5 σο] ]διίοη οἵ σοάοχ 
ἘΡΒγσεαὶ, 166. ΗἰΪ8 οοΟἸ]αλίου οὗ 186 ἸαῖοΣ 
ϑγγίας, 2716. Ηἴβ οἀϊίοη, 129. 

Ἡγλοίοο᾽ 5 Ῥογϑβὶς, 898, 
ῬἩγλιδίοπ᾽ 8 πιϑὲ οἵ Οοάοχ Βοζε, 172. ποίε. 
Ῥρλὲιδυ᾽α αἰϊδοῖς οη Μ|]], 126. 
Ῥλέϊε᾽ 8 οἀϊτίοι οὗ ἴπ6 ἰαΐοῦ ϑιγτίδς, 276. 
Ἡιολοίδαμα οὐ 186 Ῥεβμῖῖο, 265. 
Ῥριαπιαπείααε οἀϊιοη οὗἩ ἰ6 Ῥοδῃϊίο ΝΟ 

Τοσίδιηθηΐ, 260. 
Ῥγυλίδ᾽ 6 εὐϊοη οὗ [16 ΜοΙρμὶθς ΝΟ 

Τοβιδιηθηῖ, 260. 
Ῥγίπον οἰτοὰ, οὐ Νον Τοδίδιηθηξ 1 οχίςοο- 

ΠΤΆΡὮΥ, 18. Οπ ΡΨ ΥΔΙΏΙΠΆΣ 88 δῇλωόοιίηρ᾽ 
᾿μτοΓργοιϊδιίοη, 18. ,0ο-ποίσ. Οἡ ἴδο 
Ῥεβλῖῖο, 268. 

Ἡβεπιαπ, οὰ ἴ6 τι ηρε οὗ Ερδγθι, 237. 
Οη ἴδ6 [ια]ΐδη τουϊβίοη, 336.Ύ.. Οἡ ΑτβΌθϊς 
ὙΟΓΒΙΟΠΒ, 325. ποίδ. Οπ 1 Φοδη νυ. 7., 388. 
Οη ἴδο οἷά 1,Δεἰη νοσβίοη, 281. Ὁιυοιϊοὰ 
οὐ ἴδο οἰὰ Ι,αἱΐῃ γοσβίοῃ, 282. Οη 109 
Ῥαβῃῖο, 259. Οπ “ ὅῃβοουϊυμι,᾽" 240, 1)6- 
ἔορῃςς οὗ] Φοδη γὶ 7., 368. 

Ῥγοΐάε οἀϊιβ Οοάεχ ΑἸοχδηάσίησθδ, 1δὅ56. Οἡ 
Τλιηϊδῖη; ΜΗΜΝ., 1156. Οἱὑ Τμεθαὶς 
τοδάΐϊηρθ, 295. Οπ 1 Τίμι. 111, 16. ἴῃ 
Οοάοχ ΑἰἸοχαπάσίημβ, 156. 

ῬἩροϊάεαπερι, Εταρτηθηΐαχη, 180. 
ῬΡοϊάε᾽ ὁ ςοἸ]δεῖίοη οὗ Τπαῦδὶς ἔγαρτηθηί8, 296. 
Ῥγοϊεηιδ(μιεί Μ58. [ὃὈ δηὰ 6], 179. 
Ἡγγιιπο, οοππθουβ, 28. 
Ἰγτιεπο πιαιοτίαϊ, οτἱσὶπα), 24. 

ΧΑΝΑ4144, 270. 
Χήπεπει πὰ ἷδ οαἀϊίοῃ, 119. 

ΖεομονΝ1Ἶ2 ἴδοβίτα]ο οὗ Οοάοχ Ὑαϊοβδηςς, 
1θὅ. 

Ζοεσα φυ] 6866 ἔγαρτηθηίθ᾽ οὗ ἃ ἐλίγά ἘφΥυΡ- 
εἴδη νεγείοη, 298, ἯἱΪδβ οδίδίορζιιο οἵ {10 
Βογείδιι ΜΩ͂Ν, 297. 



ΙΝ ῈΧ 1]. 

ΙΝΘΕΧ ΤῸ ΤΗῈ ἹΝΤΒΟ ΠΟΤΊΟΝΒ ΤῸ ΤΠῈ ΒΕΘΡΕΟΤΙΨΕ ΒΟΟΚΘΡ. ΟΕ 
ΤῊΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, 

ΑΒ ΟΤ ΤῊΞ ΑΡΟΘΥΙΕ5, 416. Τίἶο οὗ 476. 
Αὐἴῆοῦ οὗ, 477. Οσπηιίποηθθα δηὰ δὰὺ- 
ὉΠ οπ οἰ γ οὗ, 477. ΟὈ͵]δοίβ οὗὁὨἁ τ6. ὈΟΟΚ, 
478. Ἰ)αῖο8 οὗὅ, 479. ΑἠηδΙγβὶβ οὗ, 480. 
Ναιτδαῖῖνο οὗ, 482. 

ΑΑἰετακάεν, χυοϊεα, οα Ματκ δηὰ Γλικο, 446. 
Α{γὰ οα Φοόμη χχὶ., 466. Οπἡ (6 ὀρροβοσβ 

οὗ δὲ. σοῃ πη ἀοβροεϊ, 464. 

ΈΝΕΟΝ οἱ ῬΆΪ]οτηοΙ, 562. 

ΟἌΝΟΝΊΟΘΑΣ ΒοοΟΪκβ, πδτΘ δῃ ἃ πατηθοσ, 407. 
Οαἱλοϊἐς ἘΠ ρἰ8:168, 688. 
Οἰετγὶπίλιια, ἐουνήδ τ οὗ, 470. 
ΟἈγοποίοσυν οἵ τῇς ἘΡίβι1ς8, 511. 
Οἰαδεὶβοαξίοη οὗἩὨ ὈοοΚα, 404. 
Οὐἱοδείαπ ΟἾατοὶ), ΟΥ̓ Βοπὶ [Ουπᾶοα, 541. 
Οὐοἱοβδίαπα, 5841. Οοροαδίοη οὗ, 542, ϑοορθ 

οὗ, δ48. Απαῖγβὶ8 οὗ, δ48, Οοπηροίέοη 
νὴ ἘΡΒοβίβηβ, 544. 

Οὐτιπιλ, δὲ. Ῥδ0} 8 νἱβὶ(β ἴο, 529, 
Οονϊπίλίαπ ΟἸυγο, 521. 
(οτνίπίλίαπα Ἰ., 521. Οεςρςδβίοῃ οἵ, ὅ92. ΑὨδ- 

Ἰγβὶβ οἵ, 523. (οπαΐϊηθηθ8δ οὗ, δ25. 
Οὐνϊπίλίαπε 11,, δ27. ὙΝΏΟΥΟ τυϊεΐθη, δ27. 

ϑοορο οὗ 528. Απαϊγβὶβ οἵ, 528. 
Οοτιπίλίαπε, 15 ΔΩ Ορίβιϊο ἰο τπ6πὶ ἴοσέ ἢ 

δ25. 

Οὐείε, ΟἸγΙ ΒΕ δη ΕΥ̓ ἰπ, 558. 
βδυχρπομηνακμεκαςαν τϑσταστςακορει 

ΤΟΟΤΕΙΝΑΣ ΒΟΟΚΒ, 404. 
Τοοίγίπεε δα ρσαι ἴῃ [80 ἘΡίδέ168, 507. 

ἘΟΧΈΚΜΑΝΝ, ΟἹ ΒΟιΓΟΟΒ οὗἩἨ ΘΌΞροΪβ, 658. 
Εἰοσλῆογη, οα. Βουγοοβ οὗἩ (οβρο]β, 648. 
Ἐρλεδίανδ, 5384ἅ. ΑὐἸδογβῆρ, 5835. Τὸ 

Ὑγἤοπὶ δἀάἀγοβεοῦ, δὅ856. ΑἸἩΔΙγβἰ8 οὗ, ὅ88. 
Οοπηροζίοη τυ ΟΟ]οβδίδπβ, 544. 

Ἐρύέδιϊοϑ, διροβῖο οϑ), ἴῃ σϑῆθγαὶ, 506. Οἴγο- 
ὨΟΪοδῪ οὗ 511. ὈΠΘΌ] 68 οὗὅὨ 512. 

Ἐοαπρεί δα, ἀεδῖσῃ οἵ, 408. Νοϊ σορίογβ 
ΟΠΟ οὗ δῃοίδοι, 642, 

Ἑυϊάεηοσε, στοαπὰβ οὗ, ἀποπαηροά, 408, 

(ὕλεάτιαν ΟΒυσοΝ, δ81. 
Οαἰαίϊαπ5, 5380. Ὠδὶθ οὗ 580. Οἰοπαΐηο- 

Ὧ688, δ8]. Απδὶγείδ οὗ, 582. 

Οἰεδεῖεν, ΟἹ Βοιγοοϑ οἵ Θοδβροῖα, 658. 
Οἰεὶσ, οα 1μαἶκο ἱ. 2., 448. ποέξ. Οἡ δουγοο 

οἵ σοβροΐβ, 660. 
Οοϑρεῖ, τὰς ὙγἹοτγὰ, 407. 

ΒΟΌΓΟΟΒ οὗ, 641. ὙΤΉΥ ίοατ, 405. 
6 δῃὰ ΠΟΙ τυτίτίοη, 409. 

Οταίξ, οῃ. Βοῦγοο8 οὗἩ ἀοβρεῖε, 648. 

κρεκνε, δ656. Τὸ ὙβοΙλ ττίθη, 566. 
Ιδησύδρο, 569. ΑἸΠοΟΥΒΗΐρ, 571. [λαῖς, 
δ8ὅ. Απαϊγεὶδ οἵ, 588. 

Ἡεγάεν, οὐι βδουτοθβ οἵ αοβρεΐα, 667. 
Ἡμἱϊογίοαὶ ὈοΟΐΚΒ, 404. 

ΤΑΕν πεσα, ου. ἴῃ ἀρδῖρτι οὗἩ 8ὲ Ζοῆιπ' κα Οοε- 
Ῥοὶ, 468. 

.ὔάχ κε, ορίβιϊθ οἵ, 591. ΑὐἸδογαδῖρ, 591. 
Αὐἰβοπςγ, ὅ98. ΤῸ Ὑβοπὶ πττίδα, 
594. Απδϊγεβὶθ, 695. 

«7απιδδ, ῬΟΥΒΟῚΒ πϑιηρὰ, δ9]1. 
«“72ολη τἴ6 Ενδηροὶ δὲ, δοοουπὲ οὗ, 460. 
7ολπ᾽ ες Οὐοβροὶ, 460.ἁ Πδῖο οἵ, 462. (ε- 

ΠαΪΠΘΠ688 οὗ, 468. Τλοδίμη οἵἁ, 467. Απα- 
Ἰγβὶ8 οἵ, 471. ΟΠδγδεῖοσ οὗ, 475. [1Δη- 
ἔυδρο οἴ, 476. Υἱὶ, 58----ὐῖ. 11. ἀϊδουκδοά, 
4656. ΟΡ χχίὶ. ἀϊδουεϑοά, 464. 

οῖπ 1., 610. Τϑαῖο, 611. Ῥεσβοῦδ δά- 
ἀγεββϑᾶ, 618, Απηδι γείβ, 614, 

«7οδη 11., 616. 
“ολη 1Π,, 617. 
“7 κάε, Ἐρίδιϊο οἵ, 619. Αὐἱποπείο εν οἵ, 619. 

Οοπηθοιίοῃ Υῖ 2 Ῥεῖοσ, 628. 

1 ἐν; ηοῦ 1Π6 ἰδηρσθδρο οἵ δ8ι. Ματῖβ (ο5- 
ΡΕΙ, 487. 

Ζε Οἴεγο οὐ ἴῃς ἄδιθ οὔ τῃ6 Θοθρεῖδ, 412. 
ποίε. 

1 εδεῖπσ, ΟἹ. Βοῦτοοβ οὗ Θοβρεῖβ, 646. 
Ζμάε, ἀοοουης οὗ 442. 
Ζελες Οοβροὶ, 442, (απιυΐποηοθβ δηὰ δα- 

(πο πεο Υ οὗ, 444. ΟἸΑρα. ἱ, δῃὰ ἰἱ, ἄς, 
ΒΌΓΒΟΥΠΥ͂ οἵ, 449ϑὅ. ὙΓείοη ἴοὸς Θεπεῖῖος, 
462. ὅοορο οὗ, 454. Απεϊγεὶδ οἵ, 455. 
ΟἸΠαγδοιογίβιῖςα οὗ, 459. 

ΜΜαοκηϊσηί οα 1 ΤίΊη)., 658. 
Μαγοῖοπ᾽ 8 Οο8ρεϊ, 449. 
Ματγά, πὸνπ βτουπᾶϑ ἔοσ ἰάθη γἱησ Ηἶπὶ πὶ 

ΨΦομη Μαγῖ, 482. ποίε. 



Τιάρ 11, --- Πιϊγοἀμοίξοπδ ἐο ἐλε βοοὶξ οΥ ἐλο ῆοιο Τεβίαπιοπί. 791 

Μανλ᾽ε Αοδραϊ, ΘΑ (ΒΕ ΠΟΠΥ͂ ἰο, 4338. 
᾿ϊβουδβίου οα ἴμ6 σοηοϊἀϊπρ γΈΓ868, 484. 
Βυρροδοά ἀδίο οὗ, 486. 

Μαγελ οὐ βουγοοβ οἵ (οΒρεῖβ, 647. 
)ΜΜαίίλεισ, δοσουηὶ οὗ 411. Ηἱἰἷβ Οοβρεϊὶ, 

410. Ἠαῖε οὗ 412. Ιδηρυδρο οὗ, 416. 
(ὐοπυΐϊμοηθδδ δηὰ δῖ βοητ 7 (ᾧ, 420. 
ἘΔΙΪΥ οδδρίοσε, βοησιηθηθδδ οἵὗἥ, 42]. 
Ὑυτιθη ΟΣ “ον5, 427. Αμδ[γεὶθ οἵ, 
480. 

ΔΙαγα, δοοοπηΐ οὗ, 433 ἩΗ5 αοβρεϊ, 432. 
ΑΠπαΙγβὶβ οὗ, 438. Ἰϊοϊαίίοη ἰο ΜδΠοΥ, 
489. 

Μωλαεὶΐα οὐ ἴδ6 Αοἴβ, 479.0. Οη [6 δὺ- 
1ΠΟΥΙΥ οὗὨἨ Ματὶς δηὰ [λι|κὸ, 445. υοϊοα 
οἵ ἴΠπὸ αομρεΐβ, 409. . Οἡη ὅὲῖ, Μαγῖ, 440. 
Οη Βοχιδῃ8, 518. Οὐ βοῦτοοϑ οὗ (Λ08ρ618, 
645. ἦ ᾿ ᾿ Ν᾽ 

Νέκπ διὰ πυθοΥ οὗ σϑηοηΐοαὶ ὈΟΟΚΑ, 407. 

ΟπδΕΕΡΤΊΟΝΕ, ῬΤΕἸ τα πασγ, 408. 
Οτάεν οἵ ὈοΟΚΒΕ, 404. 

Ῥεσε, δοοουηὶ οὗ 484. ΟὐΟπγογεΐοη οἵὨ, 486. 
ἱπὶ οἵ, 490---1, Ἱπιργϊϑοητηθηΐ οἵ, 

494. Ματίγτάοπι οὗ, 496. ΒοΙιΔΓ ΚΒ ΟΣ, 
497. 

Ῥείεγ, δοοουηὶ οἵ, 597. 
Ῥείεν 7, 5970. Τὸ Ὑπὸ τί εη, 599, 
ὙΠ ογο τυ ίοη, 600. ΑΠαΑΙγκ8ἷ8 οὗ, 602. 

Ῥείεν 1]1., 608 ΟΑδηπίπομποδθ οἵ, 604. 
Απδγβὶδ, 609. Οὐοππεοίοη τ Φυάθ6, 
628. Οοπηροζίου πὶ 5... Μααν 8 αοδρεϊ, 
436. 

Ῥλέϊειδοι, 560. ΟὐὀΔποιὶ ΕΥ̓ οὗ, 661. Οὐοη- 
1ΘΏ8, 5668. 

Ῥλιιρρίακε, 588. Ἢ Βοη δηὰ τ μαγὸ Ἡεϊθ8, 
δ89. βοορο οὗ ὅ39. Απδὶγεὶδ οἱ, δ40. 

Ῥγεϊιπιίπαγῳ οὈδβογναιίοηβ, 403. 
Ῥγιοείεν, αυοῖοα οἡ {π6 (ὑοΒρε]8, 409. 
Ῥγορλεέϊοαὶ δοολ, 405. 

ἈἈΚΡΕΣΑΤΊΟΝ, 624. Αὐἱποηιὶοἶτγ, 624. Τ)αΐσ, 
682. ΔΑΠαΙγβὶβ, 635. Μοΐάδβ οὗ ἱἰηϊοῖ- 
Ῥγοιηρ, 633. 

Ἰοηιαπ Ομ τοὶ, δ14. 
Ἀοπιαηβ, Ἐ} 8116 ἴο, δ18, αῖθ, 518. (6- 

παϊηθηρ88, ὅς., 614. Οοοσαβίοη, 515. ὐοη- 
ἀϊτίοῃ οὗ ἔβοβθ δ ἀγοϑβοὰ, 515. ΑὨ ΔΙ γ 818 
οὗ, 518. Μι|οἢδο}18 οη, δ18. 

ΘΟΗΣΕΙΚΗΜΑΟΗΚΕ ΟἹ ΒΟΌΣΟΘδ οὗὐἠἨ ἁ ΟΟΒροΪδ, 
653. 

ϑοοίξ οἡ 2 Ὅογ., δ29. 
ϑεπεῖον οὐ βουγοθβ οὗ (Ο8ρ618, 646. 
ϑίΐαα πὰ [λκο, 444, 
ϑρελ, δδσηθδ, οὐὗὁἨὁ Φογάδῃ 1], οἡ ὅϑι. Ῥδὺ} 8 

Ἄογαρο, 482. Οη δϑουγοοβ οὗ ἋσοβρεΪἶ9, 
664. 

ϑουγοεε 07 Οὐδρεῖε, 641. 

ΎΠ ΕΣ οἵ ΟἸδβεϊβοδείοη οἵ Βοοῖε, 406. 
Τλεοεεαϊοπίαπ 1., 544. ΑἸΔΙγ5818 οὗ, 645. 
Τλεεραϊοκίαηπ 11., 5645. ΑἸΔΙγΕΙδ οὗ, 546. 
Τιπιοίδν, Δοσουηϊ οὗ, 647. 
Τυὐποιδν 1.,. 541. Ὦχδιο οὗ, 548. Αἰ 68- 

εἰεϊγ οὗ, 551. ΑἸἸδἰγεὶβ οὗ, 552. 
Τιποίδῳ 11., 554.  ου νυ ΐοη, δ54. Αη6- 

Ἰγβὶδ οἵ, 557. 
Τί μα, ἘΡίϑι16 το, ὅ58. Ἡδίο οὗ, ὅ59.0. ΑἸ)» 

Ἰγβὶβ οἵ, δ60, 
Τονεϊίπε φαοιϊοᾶ, οπ ἔπ ἀδίο οὗ [μὸ ἀορρεῖε, 

412. 41ὅ. 
Τοισκδον ΟἹ 81. Μαίίδον, 429. 

Ῥέεσχεῖπ οὐ ϑδουτοοδ οὗ ἀοδροῖδ, 6δϊ. 



ΙΝΌΕΧ [11]. 

ΙΧΝΡΕΧ ΤῸ ΤῊ ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΙ͂ΟΑΙ, 8151. 

Αρωκε, Οτ. Θοερεἶβ, 712. 
«Ααΐϊεν, ΒιὈ]Ποἴμοοδ ΒΙΌ]ςα, 667. 
«ΑΑαΐεν οὐ ϑυτίδο γογείομδ, 729. 
“ιλιορὶς Νετῖοι, 782. 
«Αἰοη, Οτ. Τοεῖ., 697. 
«Αἰάϊκε ΧΧ,, 721. 
αΑἰεσανάγίπιε, Ουᾶοχ (Ν. Τοδι.), 678. 
«ἀϊεχαπαγίπια, Οοᾶοχ (Ο. Ταεβι.), 680, 
«Αἰεχαπάτιπια, Οοὗοχ (ῬεΔΙΟΡ.), 679. 
Αἰγογά, αν. Τοδῖ., 710. 
Αἰιεν, ατ. Ταεῖ., 692. 
«Απιϊαίπιι6, Οοάοχ, 7δ5. 
Ανπιππον, αν. Ῥοηΐϊ. (εὶς), 727. 
«ΑΑποίο- ϑαχον Μοτεῖου, 788. 
ΑἈπίισεγ» Ῥοϊγᾳρὶοιίξ, 71δ. 
Αρεί, Αροοσυρβα, 740. 
«Αροοτυρλαὶ Ὀοοϊκ6 οὗ Ο. Τεβῖ,, 740. 
Αροοτυρδα, Ν. Τοεδὶ,, 749. 
«ἀρρεπαὶξ ἰο (οὰ, ΑἸοχ., 679. 
Αταδὶς ΒΙΌΪ66 (Ρο]γρίοι), 780. 
ΑΑγαδὶο Ὑεοτβίοηβ, 783. 
“Α γεπίειια, (οἄεχ. 788. 
Αγιαν ῆοπίαπιω, ἩοὉ. Β:ΌΪο, 672. 
ΑἈγηιεπίαπ Ὑοτβιοηβ, 733. 
«ΑΑἰλεπε 1ΧΧ., 726. 
«ιλίαο, Ἠ6Ὁ. ΒΙΌ]6, 672. 
«Αμσιωίὶ, ΑΡοΟΤΥΡΒδ, 740. 

Β45κα, Οοὰ, ΑἸεχ. Ο. Τοβί., 724. 
αφείεν, ἨοὉ. Β10]6, 676. 
Βασδείεγ, ἴδῦρο ὑχὶπὶ ασ. Τοκί., 711. 
Βαρείεν, Ῥοϊγᾳϊοιι, 717. 
Βαρείεν, ας, 725. 
αρείεν, 1,ΧΧ. (πἰῖὰ Αροοῦγρδδ ἂς.), 726. 
Βαλτνάϊ, Ἠεχδρῖα, 727. 
Βαγδεγὶπὶ Ἐταρταθηίδ, 688. 
ΒΒαντείί, Οοὰ, απ οπδίβ, 696. 
Βαφδἧπιωγὶο Ὑοτβίου, 782. 
Βαεδίφ ατ. Τεβὶ. (1825), 698. 
Βαεῖε ἩοὉ. ΒΙΡΙο, 677. 
Βαγνίεν, ἨεὉ. ΒΙΌ]ο, 674. 
Βεοῖ, ασζυτα οὐ ΟΒγομῃΐοΐοβ, 720. 
Βεπεαϊοίῖκε οἃ, οὗ Φοτοιηθ᾿β νοτβίοῃ, 784. 
Βεηπρεῖ, αν. Τοβὲ., 689. 
Βενγηίεῖν, Ἡδτοϊοδῃ ὅγσυ. 8ι. Φοδη, 729. 
Βεχα, Οοάοχ, 681. 
ἐξα, ατ. Τεδίδβ., 686. 

Βιαϊοδίοίεῖν, τα Βιβλια διπλα, 677. 
ΔΒ ίδίε ϑοεϊείν᾽ α ἨοΌ. Βιδῖο, 677. 
Βιδιίοίλεοα Βιδίέοα, Αἀϊον, 667. 
Βιδίϊοέλεοα Βίδξεα, Οττηο, 699. 
Βιδίοίλοεοα ϑαστγα, Οαϊταςῖ, 667. 
Βιδίἑοίλεεα ϑαοστα, ΜδβοΒ, 667. 
ΒΒ ιδίϊοίλεοα Ἠδεόταα, ὙὝ οἷ, 668. 
ΜΒ διίϊοίλεοα ϑαοστα, ἴ,.ε Ἰοὺ, 667. 
Βιῤῥιοίλεορα διιδεεσίαπα, Ῥεϊίρτεν, 669, 
Βιεἰ (})ε), ἨεὉ. ΒΙΌ]ο, 673. 
Βυσελ, Α 4, Ν. Τ΄. 749. 
Βισγεΐ, αν. αοβρεῖΐβ, 692. 
Βιγοὶ, ψατίουβ Βεδάϊηρε, 692. 
Βιακολὶπὶ, ἘνΔΠ σοὶ ατίασα 
Βίανπεν, Ῥεουὶ, Ηφδ. ϑδπιδγ., 678. 
ΒΒοοπιπείά, ατ. Ἰοδι,, 103, 704. 
οεγπογίαπα, (οάοχ, 681]. , 
Βοειιέοῆεν, Αςἰα ΑΡοδίοϊογυπι, Οορθοὲ, 79] 
ΒΒοϊεεοπαάε, Οτ. 'Γεεῖ,, 698. 
οπιδεγσ, ἨοὉ. Β1Ὁ]6, 671. 
Βοοιλτογῶ, ἩςὉ. ΒΙΌ]6, 676. 
Βογσίαπιε, Οοάοχ, 552. 
Βοε, 1 ΧΧ,, 728. 
Βοισψεν, Οτ. Τεει,, 691. 
Βνεϊξίπφεν, 1, ΧΧ, 798. 
Βιεπίοη, υΧΧ, τὰ Ἐπρ ἰδ, 796. 
ΜΒγεοία Ηφν. ΒΙΌΙΘ6, 671. 
ΒΒνειεοϊπείάεν, Ἐκοϊοβαβίσυδ, 14]. 
Βνυϊίηφεν, 6 ΧΧ, 721. 
Βυφαέξϊ, ΤἸϑαυιῖοῖ, ϑγγ. Ηοχ., 729. 
Βιραξΐ, Ῥεαῖταβ, ὅγτ. εχ. 729. 
ΒΒωγίοπ, Οτ. Ἴ᾽εει., 702. 
Βιαίοτῇ, ἨοὉ. ΒΙΌ]ο, 671]. 
Βγιάπεν, Τγτὰ ανὰϊα, 678, 

᾿ἡσασπαικνισεις τ μσμαπανοδεεν, 

Οκυκον, Απρ.- 85 χ. ῬδΥΔρΆγδθο, 786, 
Οαἰηιεί, ΒΙΌ]ΠοΙοςοα ὅβογα, 667. 
Οαταΐα, Τ ΧΧ., 7.9. 
Οατάιοεῖί, τ. Ὕεδι,, 705. 
Οαεἰϊφίίοπε, αοἰδίο Ῥα] πιρδοβίδ, 787. 
Οεἰαγιὶ, ἤοτο ϑαπιατὶιδη, 678. 
Οερλαίαιε, ατ. Τεδῖ, 688. 
ΟὈέρλαίαιε, ΧΧ. 121. 
Ολα) τε, ἨφὉ. ΒΙΌ]ς, 671. ᾿ μὰ 
Οἴατγζε, ϑυοσοοβδίου οἵ βδογοὰ ζἰογδίαο, 
Οἰαγοπιοπίαπιε, Οοᾶοχ, 683. 
Οἰεπιοπεῖκε Ν αἰξαίο, 78ὅ. 
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(Ἴκυεν ακὰ Κίμρ, ΤΙ ΧΧ., 722. 
(Ουϊϊπαι, τ. Τοεῖ., 686. 
(Ὀπερϊμιεπείαπ ατ. Τοδῖ., 685. 
(οκπιρἰμιεπείαη Ῥοϊγρίοιῖ, 714. 
(υνερἰμιεξηείαπ 1 ΧΧ, 3]. 
Οοἰεδι Ἑτδρτωθηίβ, 682. 
(ΟὈρίο-Αγαδὶς Ῥοριίον, 78]. 
(οἰίον, Μδοοδῦθοδ, 74]. 
(Οισεείϊαια, Οτ. Τοθῖβ., 687. 
(Ουγχείοπίαπ ϑγτῖδο, 728. 

7 έχιν, Ον. Τοεὶ., 697. 
Ὁ Αἰϊοιαπα, ἨεὉ. ΒΙδΙ]6, 676. 
Τραπὶοὶ, Βοοῖς οὗἁ ΟΕΧΧ, 724. 
Ζρακὶιεὶ, 1,(ΧΧ. 722. 
Ζραυϊάεον, Ἐονϊδίοη οἵ Ἡοῦτον Τοχὶ, 677. 
ανε, Ατρ.-8ϑ6χ. αοδροΪβ, 739. 
7)εο, Ἰγτα οὗ Ἡανὶᾷ, 678. 
Ἰἱαοί, ἴδιο ψαϊκς., 786. 
Τίσι (126), ϑγτῖδο Αροοδίυψβο, 729. 
Τοδτοιοεῖν, Ἐ ΠΥ Τλ}}}} 86, 735. 
1)οεάετνί εἴπ απὰ 
7λεδιϊπεπεῖΣ, Οοἄοχ, 682. 
Τρυϊαυτγίεγ, ΑΡΟΟΤΥΡΒΑὶ Εονυοϊδίίοηβ, 750. 
Ζεποαν, σε, Τοεδῖ, 700. 

ἙΞΟΥΡΤΊΑΝ Μοτβίομβ, 781. 
ἘΠ οοῖῖ, ααἸαιϊίδηβ δηὰ ΕΡμοδίδῃδβ, 711. 
Ἰ;ευὶν Οτ. Τεδίβ., 686. 
Ἑπσεϊδγειλ, Ἐιππγριϊδα Εταρτπθηΐβ, 732. 
Ἑποίελ Ὑταυδβίδιίοηβ οὔ υΧΧ,, 726. 
Ἐρλτναιηὶ, (οάοχ (Ν. Τοδβι.), 680. 
εὐρλτιαπιὶ, Οοάοχ (Ο. Ταδὶ.), 651. 

γαδηιμα, ατ. Τοαῖδ., 6885. 
Ἐτνρεπίμε, Ασ. Ν. Ταεβῖ,, 780. 
Ἐπ (Ῥαη), ατ. δῃὰ 1,δϊ, Τααὶ., 698. 
Ἐπε (Ῥαη), ΟΧΧ., 725. 

ΤΣ ΔΒΔΙσΙσα (ἈΡΟΟΤΥΡὮΔ), 747. 
Ταὐτιείμδ, ΑΡοοτΥΡΒ8, Ν. Τεδί., 749. 
Ἐεϊ!, Οτ. Τοοῖ,, 688. 
Τιοίον, Ἐχοᾶ. δηὰ 1,6ν., τ. 728. 

ΤΊ δολεν, Νατον. δηὰ Πδυϊ., 6τ., 724. 

ΤΊεολ, Οοᾶ. Απιλαϊποβ, 785. 
Ζέοχε, ΑἸ 8.-Β6χ, αοδρεῖδ, 739. 
Τγαπλίονὶ 1δῃ γυϊμαῖε, 786. 
Τγοάενιοο- Αυσωείαπιω, Οοᾶοχ, 688. 
Τμίάα, Οοιϊμὶς αοθρεῖδ, 7857. 

Οἴαεφοιν τ. ἴεδῖ. (1821), 697. 
ΧΧ. 725. 

(οεεοδεη, ατ. Το, 705 
Οοιλὶς Νοτίου, 786. 
Ονταδε, ΧΧ., 728. 

οἰβδηεν, ΗἨοΌ. ΒΙΌ]ο, 678. 

Οἵταῖς, Ον. δπὰ [,Δἱ. Τοβὶ., 697. 
Οτεελ Ν. Τοδβιδηιοηΐϊ, 084. 
Οτεεηβεϊά, ατ. Τοδι., 699. 
Οτεοη ποιά, ϑγτῖαο Ν. Τοδέ,, 728, 
Οτευεγις, Οαάτηοῃ, 139. 
Οτὶεεδαεΐ, ατ. Το. οα. 1,, 691. 
Οτὶιοεδαοὶ, αν. Τοδῖ. οα 11].. 698, 
Οτὶιεκδαοςῖ, Ν. Τοδῖδ. ([μεἰρβῖ0), 694. 
Οτιροδαολ᾽ε Τοχὶ οὗ αν, Τοδῖ., τι τοδάϊηρο 

οὔ ΜΠ|} δῃὰ δοθο]Σ, 705. 
Ονἰηβεϊά, Ἠεϊϊοπ διεὶς αν. Τοδὶ,, 708, 
Οπείρλεγὀγίαπὶ, Ο οἄ!οοΒ, 682. 

Ἡδοιοοκαρηά (1487), 670. 
Ἡαΐη, Ον. Τοεεῖ., 706. 
Ἡαΐη, ἨςὉ. ΒΙΌ]ς, 676. 
Παδη, ἨφοΌ. δηὰ 1,δἱ. ΒΙ16, 677. 
αἰ 1,ΧΧ. (1759), 128. 
Ἡαγίείαπ Ἐταρταθηϊῖ, 688, 
Ἡατιωσοοά, ατ. Τοεῖ., 691. 
Ηαδδε, βροοϊσηθη οὗ ὅγυ. Ηδχ, οσείος, 729. 
Ἡεατης, Οοὰ. 1,Δυά πη, 689. 
Μετειο ΒιΌΪα, οαἰο.8 οὗ, 670. 
εότειο Ἀοδάϊηρ 1. 8508, 678. 
Ἡδεπλία, ΑΡροοσυρδα, 740. 
Ἡεπολαϊ!, αοἴδις 8... Μαῖι., 787. 
Ἡδεγυασίμα, 1ΧΧ., 721. 
Ἡδεχαρία (Οτὶχοη᾽ 8), 726. 
Ἡδεχαρία, ἘΠ αἰϊϑῃι, 718. 
Ἡοίΐπιεα, 0 ΧΧ. 724. 
Ἰοπε, Αροοσυρῆδὶ Ν. Τ'., 750. 
ἸἩΙοοσλϊ (απ ἀἄεν), ἨφοὉ. ΒΊΌΙε, 678. 
Ἠουδίσαπί, 1160. ΒΙΡ]ο, 678. 
Ἡοιυυατά, ἘΞοοϊοβἰαβίίουθ, 74]. 

7ΌΞΙ ΞΕ, Οορίϊς Ῥβαϊιοσ, 781. 
1άγε, Θοιδῖο ΕὙΔΩτηοηΒ, 787. 
7 θ᾽. Βιθλα Ἐδοϊοδί Απρίιοδηθ Ῥοϊγρίοιία, 

718. 
7αιεγϊμποατν Ηεδ. απὰ Ἐπσίϊεἢ Ῥεαίίετ, 671. 

ΕΣ ον πκΥ, Ἠοῦ. ΒΙΌ]ς, 672. 
«ασεν, 1 ΧΧ., 725. 
“αλη, Ἠεοὃ. ΒΙΌ]6, 675. 
αεδεν, 747. 
«7αελεν (ἔογετν ν 741]. 
«αιπιαπη, τ. ν 704. 
7εγοπιε᾽ 4 Μοτϑῖοῃ, 784. 
«7εγωβαίεηι Τάτρυτη, 720. 
«Τοπαίλαπ, Τάτρσύτα, 720. 
«οποβ οὐ ἴα Οδηοῃ, 749. 

οπεϑ, ϑγτὶας ΟοἸ διϊοηδ, 728, 
«οεορῆ, ᾺΣ 720. 
«οιοείι, Οτ. οδῖ., 708. 
ουειὶ (Β.), ΤΉε58., 6 4]., ΕΟΠΊΔΠΗΒ, 711. 

εωπίια, ΟΘάταοῃ, 739. 

ὔωπίμε, Οοίδιςο αοβρεΐβ, 786. 

Κεννιοοτ, Ἠοῦ. ΒιΌΪο, 674 
Κυρίϊπσ, Οοἁ. Βεζῶ, 693. 
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Κιγβοῖ, Ῥοηὶ, ὅγγυ., 727. 
Κζπαρρ, τ. 'Γεβι., 696. 
ἸΚπιειεὶ, Οοιμῖς Εταρτηθηίβ, 786. 
Κορρε, ατ. Τορῖ,, 691 

ἤμσημανν, τ. Τοείβ., 70]. 
Ζαοδηπαηπ, δι Τοχὶ, 785. 
2 αἰπ Ὑοτβίοηβ, 7838. 
Ταμάίαπιμα, Οοάοχ, 681. 
Ζακγοποο, ἘποΟΙ, 747. 
Ζαιγεποο, ᾿Αβοθηβὶο [βαϊθ, 748. 
αιγοποε, ἘβάγΑΒ 1., 749. 
Ζι “αν, Ῥοϊγρὶοῖι, 71δ. 
16 ἤωπο, Βιθοίμοοα ὅδοσα, 667. 
1.6 Ζοηφ, ϑὺ: 168 Β10]68 Ῥοϊγᾳίοιίοδ, 667. 
Ζμε, ϑγτίας Ο. Τοβί, 727. 
4.66, ϑγτ. Ν. Τοδί,, 728. 
“Κειιϑύίεπ, ΑΡοΟσΥΡΒα, 740. 
Ζιεμίεολ, ατ. Τοβῖ., 699. 
Ζιαΐεν, Μδταρι. δὰ Ατδδ. Ν, Τοεδί,, 781. 
ζιὲμάε, ἘΞοΙοβἰαβίί οι, 74]. 
Ζεογά, ατ. Ταδὶ., 699. 
Ζωοεδε, ὉΠ8]45, 738. 
Ζωοπάοη, Ατ. Ν. Τοεὶ., 790. 
Ζοπάοη Ῥοϊγᾳίοιί, 71 δ. 
1ωοκάοη ϑοοῖείν᾽ε Ἠφὃ. Β[Ό0]6, 676. 
ἔνε, ἀοιμὶς αοβροῖδ5, 786. 

Δἴμοα, αν. Τοεὶ,, 689. 
ΜΜαοριϊιοδαεῖ͵ Οτ. Τεδῖ., 711. 
Μαεοείσίολι, ΟΥ. Τοδι., 689. 
Δασὶοίσιε, (126) Ἰϑαπϊοὶ, ΧΧ., 794. 
ΔΜαὶΐ, ὑοᾶ. δι. Μαῖι. 1,αἱ., 784. 
λ1αἱ, Οοιμῖς Ῥα]πηρθεβίβ, 787. 
ΜΙαϊ, ατ. Τοϑι., 712. 
Μαπιεοτίρίε, ἴδ ο-δἰταῖ]6 οἀϊείοηα οὗ, 678. 
Μαγεδίμα, ἩφὉ. Β10]ο, 672. 
}Μαγεῇ, 1,δεἴαγτεβ, 668. 
Δαεδολι, ΒΙὈΠοἴμοοα βδοσα, 667. 
Μαδενιαππ, Οοιἰμίς Εταρτηθηίβ, 737. 
Μαδοπιαπη, ὉΠ8145, 788. 
Μαιιλαῖ, Οοὰ. Βοοτγηογίδηυβ, 698. 
}Μααειλαὶ, αν. Τοδίδ., 69]. 

ἈΜεσιΠοιλ, ᾿αΐηααο, (1482, 1486), 670. 
ΔΜΙεΐβενον ἀπά Ἰοεάεγί εἴα, ον, ΒΙΌ]16, 676. 
Μεπιρλιεο Υὶ ἐτείου, 781. 
Μεαρλίξο ἀπ Ατϑοὶς Θοβρε]8, 731. 
Αονπρλίδο δηὰ Αταδίο Ν, " εὶ., 731. 
ἈΜΙολαεϊϊο, σατο ἴῃ ογ5. ϑγτ. Αοὲ. Αροβί,, 728, 
"Μιολαεῖϊα, ἨφὉ. ΒΙΌ]ο6, 678. 
ΜιαάείάονΡ, οὰ ὅγτ. Ηεχ. γετσείοη, 729. 
ΜΠ α. γῇ͵ Οοά. ὅγυ. οχ., ὅς., 729. 
ἽΝ οι 6δῖ., ἐν Κ᾿ 

ἱπσαγεῖϊι, Το δὶς Εταρτηθηίδ, 782. 
ἡΜΗοπίαπιω, ἨοὉ. Β1Ό]6, 672. 
Μοπύζαμφοη, Ἠδχαρῖα, 726. 
Μαυπκείοεσ, ἨΘὉ. ΒΙΌ]6, 672. 
δ͵ϊπίεν, ἔταρ. 1,αἱ., 784. 
Αἴζηίεν, οα Το θαὶο, 782. 
Αίωσταν, ἘΠΟΟΙ Βοδιϊϊαϊυς, 748, 

Νάκεα, αν. Τοβι., 701. 
ΤΝειοοαείίε Αταῦὶς ΒΙΌΪο, 780. 

, Δοδεϊέ, Ἰ,Διη νογβίοῃ οὗ ΠΧ Χ,, 138. 
Ι νοάϊεν, ΒΙθΠ οι μὰ ιο βαογέο, 669. 
ΜΝοτδετο, δεν. δηὰ ἘΖεκ,, ὅγχι. Ησχ,, 1923. 
Νοτσὶ, ἨφὉ, ΒΙΡΙο, 678. 

Ονκππος, Ταῦροι, 719. 
Ονϊεπίαί Υ βγβίοῃβ, 797. 
Οτίφεη, οχαρὶδ ἀπὰ Τοίγαρἰα, 796. 
Ογηιε, ΒΙ Π]οἴθθοα ἈΠ ἰοα, 669. 
Οὐυεγίοπ οἡ ἙἘποοῖ, 749. 
Ουρτα 1,ΧΧ, (Ὁ ατρζον᾽ α [πιτοὰ,) 735, 

Ῥαΐγεν, ΑτἱεβΌθοδ ΒΒ Οἵ. Τεχὶ υδηδεινὶ 
696. 

Ῥαγὶε Ῥοϊγρϊοίε, 71 δ. 
ῬΡαγβοπ 1, ΧΧ,, 724. 
Ῥαμΐμς, ϑρϑοϊμιίηα Ὑ Γε8., Αστ., 730. 
Ῥαγὶε Ἑταρτηρηίβ, 688, 
ῬΡεπίασίοι! Ῥβαῖτοτ, 714. 
Ῥεμίαίϊεμοὶ, ϑατιασίίδε, 678. 
Ῥεπέαϊεμομα ἨεοὈγαϊςυδ (1482), 670. 
ῬΡεελείο, 127. 
Ῥεγείαη. ἀοβρεὶβ, Ῥοϊγρίοις, 780. 
εγεὶς Ψοτδίοη οὗἩ ἀοβροὶβ, 780. 
Ῥεξέσγειο, Β1Ό]οΙΒοοα ϑαβθοχίδηα, 669 
Ῥλιοτεπίαη ϑγτῖας, 728. 
Ῥίακπέπ, ἨφὉ. ΒΙΌ]6, 672. 
χολεγίησ, αν. Ταβῖ,, 699. 
Ῥίαει, ᾿Βιϊορῖς αοβροῖδ δηὰ Ν, Ταδί. 133 
Ῥρυοοοῖε, ϑγγν. Οδιἢ. Ἐρρ., 729. 
Ῥοϊψσίοιί, Φκϊορὶς Ῥεαδιίοσ, 782. 
Ῥοϊνυίοεέ ἘΙΌΪο5, 718. 
Ῥοίάεη, Ζειιορὶς Ῥβαϊίοσ, 789. 
οίζεη, Τεϊγασίοις Ῥβαϊίοσ, 714. 
Ῥκαίεπείς, ΗεὉ. ΒΙΌ]ε, 671. 
Ῥρορδεία, Ἠδεδ. (1486), 670. 
Ῥιαίπιε, ἨοὉ. ἀπὰ Επρ ἢ, 677. 
ῬΡραΐϊεν, ΤῊ] ΠΟΔΙΥ, 677. ἌΝ 
Ῥραϊογίωμα ἩδοὈγαίσαμ (1477), 670. ' 
Ῥμγρωγεια, Οοᾶοχ, 688. μ: 

712245διν:ο Ἠδςὃ. Β[Ὁ]ο, 671. 
ἤεευος, ατ. Τοκῖ., 696. 
εσίμα, Οοάοχ, 682. 
Μελαϊσεγίαπμε, Οοα,, 784. 
βεϊπεσεῖμα, ἨοὉ. ΒΙΌ]6, 6738. 
εϊπεοοίια, ΧΧ, 728. 
εϊπεοοίμα, Τοιταρίοιι, 717. 
Ἰεκὶσ, Οοἄ. ὅδη- ΑἸ]οπβὶδ, 70δ. 
Ἰειδε, Οαὀβοβιοῆία ἀθ5 Νοῦθῃ Τοειδιβοι, 

669. 
Ἰέοσετο, ἨεΌτονν Ῥβδίίοσ, 677. 
Ἰποπιαη ΖΕΛὨιορὶς Ν, Τοδὶ., 732. 
Τδοπιαπ Ατϑαὶς ΒἰὉ]ο, 7390. 
ονιαπ Αὐ. αοβροΐβ, 780. 
Ἰονιαπ Οοριο- Αγαδὶς Ῥρδὶτοῦ, 781. 

ΩΧΧ,, 722. ἥδοπιαπ, 
, Πἰοβεὶ (1. ε), αεῖο 1, οξίοπος γοι. Τασο, 66} 
᾿ ΤἸλοδεὶ (6), Βεβοὶῖα Οτσα, 669. 
: Ἐοεσὶ (126) οὰ ὅγτ. Ηοχδρὶ. γεζείου, 739. 

ϑαδαίϊεν, Ταῦ Ἅ τα. Απὶ,, 738. 
ϑαπιαγίίαν, Ῥοηῃίδίουςί, 678. 
ϑακ- ααἰϊεπεὶς Οοάοχ, 682. 
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ϑολααῇ, ὅγτ. Ν. Τεβὶ,, 798. Τιρολεπάοτῇ, ατ. Τοβῖβ., 707, 708. 
δελαγγεπόεγσ, οα ατ. Ετασταθηῖβ, 727. 7Τ᾽οολσπαάοτί, Μοπυτηρηΐδ βδοσα, 682, 688. 
“ϑολειῖδεί, Οοα. Βοδαϊ ογίδηυβ, 784. Τιμολενκάννς 1,ΧΧ.. 726. 
“Δεληιοίίον, αοίμῖς δηᾶὰ ΕὙΔΉΚι8 8ι. Μαῖς,, ) Τιισιαπη, ατ. Τοβί., 697. 

787. Τοιοπίεν, 1}]υϑ᾽ τα Οη8 οὗὨἨἁ Β΄ ]1ς 4] 1, 1ἰογαίυτο, 
Θοληιῖα!, ἨΘὉ. ΒΊΌ]6, 678. θ68 
ϑολοεοίζοη, Οτ. Τοβῖ., 690, Τοισηίον, ΤΛΙΘΓΑΣΎῪ Η!ΒΙΟΥΥ οὗ (06 ΒΙΌ]6, 668. 
Θϑολοίεπείά, αν. ἀπά Ἑπρὶ, Ταβῖ., 705. 
ϑολοίς, ατ. Τοβῖ., 700. 
Δολοί᾽. Τοχὶ, σὰ ἘΠΡΠΒΗ δηᾷ νϑγίουβ 

Γοδάϊηρβ, 708. 
ϑολοίί, Οτ. Τοδῖ., 696. 
ϑολιοατίζε, ΜΟΙ ΡὨϊς Οοδροῖ8, 731. 
Δολισατίζε, Ῥραϊοτίυμη Οορἕίοσαμῃ,, 781. 
δολκίς, (οα, ΕΠ ἀϊρσογίδηυβ, 734. 
δ ελείς, Οὐ ΘΌΔΟ ἢ 5 ΟΥ. αοΒρε]8, 694. 
ϑογίυσπον, ΒΓ 8} οἀϊὶ, οὗἩ αΣ. Τοβὶ., 710. 
ϑεριμασίπί, 790. 
ὅϑλαγρε, Οὐ οβΌδ ἢ ὅτ. Τοχὶ ΤΥδηβδιοὰ, 696. 
ϑυπυπία, ΗΘ. ΒΙΌΙς, 678. 
Θιτίπο Νυϊραῖο, 735. 
Δ ἰαυοπὶς Νοτϑίοη, 738. 
ϑοποῖπο, ἨφΌ. ΒΙΌ Ια (1488), 671. 
δϑρείνιαπ, Ατιρὶ.-ϑαχ. Ῥβαίιθσ, 739. 
Δ ροΐπ, Φεογοπιίας, ασ., 726. 
Δδιαπίον, (τ 4}, 712. 
ΔΘειογπλιοίπι, αοιδὶς ο5ρ6]5, 736. 
Διερήοης, ατ. Τοβίβ., 686. 
δεν δὰ ΤΠοΙ]ο, Ροϊγαιοῖξ, 719. 
ϑνγίας ΒΙΌ]168 (ΡοΪγΥρίοι), 727. 
δγτίας Ἠοχαρὶδγ νυϑγβίοη, 709. 
ϑυγίαο Ῥεπίδιϊουοῖ, Κιγβος, 727. 
ϑυτίας Ὑετβίοηβ, 727. 
γγίας Ο. Τοδι., 1,μες, 727. 

7 πκουμα, 719. 
7 ἀγσμπ, οὐἱ ῬΒΆΪΤΩ8, Φοῦ, ἕε., 7290. 
Ταίζίαπι, ΜΙ Θταρ τς Ῥχορδοῖβ, 781. 
ΖΤείγαρία, (Οτιρσοπ᾽ 5), 726. 
ΖΤλεδαὶς Ὑ οτβιοη, 782. 
Ζλειΐο, ΟΥ. Ταςῖ,, 709. 
Τλοιίο, ἨοΌ. ΒΙΌ]6, 677. 
1 λϊίο, Αςῖα Ῥοιίγὶ οἱ Ῥδῃ}}, 749. 
Το, Αοῖὰ ΤΠοιη, 749. 
Τλο, ΑΡοστυρμδ, Ν. Τὶ, 750. 
ΖΤλονιβον, ΟΧΧ, ἰὼ ΕΏρΠ Ι8}, 726. 
Τῆογρε, ΑὩρ.-ὅϑαχ. αοδρο]8, 740. 
Τλοτρε, Απα.-ϑαχ. Ῥβα)ορ, 739, 
ΖΤῆλοτρε, Οπάμηοῃ, 739. 
ΖΤλισαϊίεα, ΑῺρ.-ϑαχ. Ἡορίδιίθαοι, 739. 
Τιρολοεπάον ἢ, ΔΡΟΟΓΥΡΒΑὶ Αοἴβ, 750. 
ΖΤιροδεπάον, ΑΡοσσΥρθδὶ αοβροε]8, 750. 
Τικνεἠεπώοτί, (οἄ, Απιϊδιϊπαδ, 735. 
ΖΤιεοϊεπάογ, Οοά. ΕΡὨγεδηιὶ, 709. 
Ζ ἰδολεηάυγ 75, Οοά!ϊςοοδ, 688. 

Ττοροίίς5, Αςσσουηί οὗὨἩ Ρυιμϊοὰ Τοχὶ, 670. 
Ττγοσοίίες, τ. ἀυὰ προ. Εδνοϊδιίοη, 709. 
7Ζτερφοίίες, ατ. Τοβῖ., 712. 
Ττεφείίεν, Ἠοῦτον Βοδάϊηρ, [,ο88οη5, 678, 
Ττισίοἐξ ΟοΒρε}5, 719. 
Ττοίίωρε, ατ. Τεδι., 705. 
ΤΏΙ, ατ. δπὰ Εηρ., ΕΡΒδϑίδηβ, Ἠθῦσγονβ, 

Ἐυχίδηβ, 711]. 

ΤΟΡΡΕΝΒΑΟΗ Ἑταρτηθηὶ, 688, 
ὥρρειγῦπι, Οοάοχ Ατροηΐθυβ, 738. 
ὕρεαί ατ. Τοδί. (1820), 697. 

ῬΏΣΣΑΙΣΙ, δ τοσο Β Ὑοσβίου, 785. 
Ῥαίρψ, αν. Τοβι., 702. 
Ῥαΐίργ, 6 ΧΧ., 755. 
Ῥαπ ἀεγ Πουσὴ!, ἩςὉ. Β1}]6, 678. 
Ῥωίοτ, Οτ. Τοεῖ., 698. 
Ῥαϊέοαπ 1,ΧΧ.. 722. 
οπῖος ατοοὶς ογβίοῃ, 727. 
Ῥογβίοπϑ, δῃοϊθαῖ, 719. 
Ριοίβοη, ατ. Ῥτον., ὅζο. (γ᾽ ῃΐο6), 727. 
Ῥμίραίε Ὑοτδὶου, 785. 

σάστον, Ῥοϊυμὶοῖι, 715. 
Ῥ͵αίιυη, Ῥοϊγρίοις ΟΥ. 'Γαδβί., 687. 
Ἡνγεδείον απὰ Ἡιλίνδοπ. τ. Τοδῖ., 1}. 
Ἡεολεὶ Ἰ,(ΧΧ. δπὰ Ν. Τόδι., 722. 
Ἡοἰς, αν. 'οδι., 688. 
ῬΡείϑιοίη, ατ. Τοδῖ., 690. 
Ἡλεοίος, Ῥογβίδη αοβρεὶβ, 780, 
λίιο, Οτ. 'Γοβι., 697. 
ῬΡλἑ., Ῥ]οχοηΐδη ὅγτιδς, 728, 729. 
Ἡαἀπιαπείαηϊ, ϑγγν. Ν. Τοβὶ., 727. 
Ἡ ει λίηδ, ΜειαρὨ τὶς Ν, Τοεῖ., 731. 
ἡγε κίπα, Ταγρυχι οὐ ΟἸἜ το 6168, 720, 
Ἡνιίδοπ, ΔΡοοσυρδδ, 740. 
ἩΡοϊάς, Οοᾶ. ΑἸοχ., 692. 
ῬἩγοίάε, ΤΘΡαϊς ΕἸαρτηθηΐβ, 782. 
Ῥγοΐ, ΒΙιὈΠ}οἴμοςα ΠοΌγοδ, 668. 
Ἡνυταειυοτίδι, ατ. ΑΡροσδίγρϑο, 710. 

ΧΊΚΕΝΕδ, ῬοΙΥροίϊ, 714. 

Ζοκοας, Το αϊος Οδίδϊοραο, ὅο., 782. 
Τιρολεπάύον, Ἐνδηαρσοιτση Ῥαϊδιΐηυπι, 784. Ζολταῦ, Αττιμδπίδη ΒΊΌ]6, 783. 

ΕΙΝΙῚΒ 
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ΨΟΥΌΟΝ : ῬΉΙΝΤΕ. ΠῪ 

ΒΡΟΤΤΙΒΎΟΟΌΝΜ ΑΝῺ ΟΟὐ., ΧΕΥ-ΕΤΒΕΚΈ βοῦδπε 

ΑΔῺ ῬΔΕΣΙΔΜΒΝΥ ΒΤΉΚΝΤ 



39 ΡΑΤΕΚΝΟΒΤΕΚ ἔρον, 1.6, 

ΓΟΝΌΟΝ, δοδίονμύον 1878, 

ΛΕΝΕΒΑΙ, ΠΙΒΤ ΟΕ ΜΌΒΚΞΘ 
ῬΟΒΙΙΘΒΗΕΌ ΒΥ 

ΟΝ ΈΞ5Ε5. ΠΟΝΟΝΑΝΘ, ΟΒΕΕΝ ἃ, (Ὁ. 
-- --οοἱοίοο.--Ξ--ὄ. 

ΗΙΞΒΤΟΒΗΎῪ, ῬΟΙΠΙΤΊΙΟΘΞ, ΗἸΘΞΤΟΗΙΟΑΙ, 
ΜΕΜΟΊΙΗΒ, ἅτ. 

Α Ηιβίοῖν οὗ Επρίαπά ΤΠ Ηἰβίογν οἵ Επρίδπά 
᾿ ἤγσοσι ἴπ6 (οποϊιβίοη οὗ ἴπ6 Οτοδὶ ἔἴτοτα ἴῃς ΕΔ]1 οἵ Δ ο βου ἴο τῆ6 Ὠοίδαὶ 
Ἦν δῦ ἴῃ τϑι5. ΒΥ ΘΡΕΝΟΕΚ ΝΑΠΡΟΙΕ, οἵ {6 ϑρδηίβῃ Αγδία. Ὡγ 1]. Α. 
Αὐἴδοτγ οὗ “11{6 οὔδε Κκ, ΠῚοη. ὄρθποουῦ ΕκΟοῦΌΕ, Μ.Α. 
Ῥετζενα].᾽ ὙΟΙ.5, 1. ἃ 11. ὅϑνο. 36. ΟΑΒΙΝῈΤ ΕΌΙΤΙΟΝ, 12 νοΪ5. ου. ϑνο, χ' 3. 12ς, Ηἰβίογν οὔ ἙἘπρίδηά ἴῃ ΓΙΒΒΑΚΥ ΕΌΙΤΙΟΝ, 12 νοΐβ. ϑνο. χ8. 18: 

ἴῃς τϑᾶι Οεπίυτγ. ΠΥ ἊΝ, Ε. ΗΠ. ΤΠ ἶ1 
ΤΕσκΥ, Μ.Α͂. ΨΟ 5, 1. ἃ Π 17οος ΤῊ ἘπρΊ 5ῃ ἴῃ Ιγεϊαπά 

π ἔπε ΕἸ βίθοπί (οπέμγγ. ΒΥ]. Α. 
1760. 2 νοΐβ. ὅνο. 36-. ΒΟΟΌΕ, ΜΔ. .3 νοῖ]ξβ. ὅϑνο, Χ2. 8:. 

με ΗΙβίογυ οἵ Ἐπρίαπαά: 7ουγηδὶ οὗ ἐπε Βοίρηβ οὗ ἔτουι ἴπ6 Αοςδββίου οὐ ]π|ὸ8 [1]. : ΚΊηρ' σδογρε ΙΝ. απὰ Κίηρ ὙΝΊΠΑπὶ Βγ δε Αἰρῃς Ήοη. ᾿οτὰ Μαολύτλυ. ΙΝ. Βὲγ τὴς Ἰαῖε. Ο, Ὁ, Ἐς κενιμ, 
ΘΤΌΡΕΝΤ᾽ 5 ΕΡΙΤΙΟΝ, 2 νοΐβ. οσ. ὅϑνο. 125. Ἐβδὲ6. ΒΕαϊπεά ὃν 11. ἈΈΕΝΕ, ἔβα. 
ῬΕΟΡΙΕ᾽Β ΕΡΙΤΙΟΝ, 4 νοἷς. οὕ. ὅϑνο. 16-. ΕἸΠῚ Ἑἀίοη. 3 νοῖβ, ϑνο. ρῥυίος 365. 
ΟΑΒΙΝΕΤ ΕΡΙΤΙΟΝ, δ νοΐβ. ροβὶ ὅνο. 48:. " 
ΙΛΒΚΑΚΥ ΕΡΙΤΙΟΝ, καὶ νοΪβ. 8ὅνο. χ(4. ΤΠΟΙ͂ΟΙ͂Ν Δροίΐθοῃ 11. 

ἀεγνοα ἔτγοιῃ ϑίαϊε Β δοογάς, ὕμηριαν- 

Ογιὶσδὶ δηά Ἡ:ϑίοσγίοδὶ Ἰἰϑῃεἃ ἘΑπΪγ (οττεβροπάεηος, αἀπὰ 
: ἴσο Ῥευβοηα] Ταβιπηοηγ. ΒΥ ΒΙΑΝΟΗΑΚΌ 

τόμ τ βε τἰβ ον θὴ τὸ πεν ΠΕΣ ΤΕΚΒΟΙ,Ὁ. Τη Ἐοιν Ψοϊιιπιος, ϑνο. ἢ ΤΕ τον Υ εξ ᾿ ΠΘτοῖς Ἐογίταιϊ[ς δἀη Ἐδοϑίπλ]δς, 
γοΙ.5, 1. ἰο 11. ῥτγίοα 18.:, βαςῇ, 

, 6 (οηοιαξίοηδὶ Ηἰς- 
ῬΕΟΡΙ,ΕἾ 5 ἘΡΙΤΙΌΝ, 2 νοἶΐβ. σσονη ὅνο. 8. ΤΟΥ οὗ Ἑπρίδηὰ δἴηςα ἐπα Αςςρϑϑίου 
ΟΑΒΙΝΕΤ ΕΡΙΤΙΟΝ, 4 νοΪϑβ. 24.. οὗ ἄἀδοσρε 111. 187γ0. Βγ τ 
ΤΊΒΒΑΞΚΥ ΕΡΌΙΤΙΟΝ, 3 νοΐς. ὅνο, 46-. ι ΓΗΟΜΑΞΈΈΞΚΙΝΕΝ λΥύ, ΚΒ. Ὁ.Ε.Ἱ,. 

; κ ΕΠῸῚ Ἑάϊεοη. 3. νοἱβ. σγοννῃ ὅνο. 185, 
Ι,οτὰ Νίδοδιιαν᾽ 5 ΝΝ οσῖκβ. , 

Οοτηρϊεῖα ἀπά ππίίοττα 1ἀγατν Ἑαϊτίοη, Ὠοπιοοῦ ΘΟΥ 1η Επιγ ΟΡΘ:;: 
Ἑαϊτεὰ Ἦγ ἷ5 ϑἰϑῖεσ, Δὰν ΤΕΕΥΕΙΥΑΝ,. ἃ ΠΙβίοτγ. Βγ 51. ΤΉΟΜΑΒ ΕΚΞΚΙΝΕ 
8 γοἱβ. ὅνο. τυῖἢ Ῥοτίγαϊ τ, χί 5. 5. , Μαυ, Κι 48. Ὁ.Ο,1.. 2 νοἱβ. ϑνο. 22:, 

ΔΛ 

ΟΗΞΑᾺΡ ἘΡΥΤΊΙΟΝ, ογοννῃ ὅνο. 3. 64), 
ΤΌΡΕΝΤ᾽Β ΕΡΙΤΙΟΝ, οσοῦῃ ὅνο. 6-. 



2 ΟΚΑΘ φεδῥίηεα ὁγ 'ΣΟΝΟΜΙΑΛΒ ὦ. (Ο. 

[ηἰγοάιιοίοῦν [.«ΘοζιΓ6 5 οὐ 
Μοάοσηι Ηἰβίοῦυ ἀεϊϊνετεά ἰῇ 1841 
Δ 1842. Βγ (δε Ἰαΐϊ ἔδν, Τ ΑΚΒΝΟΙ, 
Ὠ.})ὴ. ϑ8νο. ῥτῖςβ 75. δώ, 

Οὐ Ῥαδγιϑιηθηίαῦν 6Ἃο- 
νογηιθηῖς ἴῃ ἙἘπρίαπά; 1.5 Οπρίη, 
Πενεοϊορπιεηῖ, ἀπὰ Ῥιδοίῖοδὶ Ορεγαίίοηῃ. 
ΒΥ ΑἸΡΗΕυ5 ΤΟΌΡΡ. 425 γοΐβ. ὅνο. 
ὑτίοα ΑἹ. 175. 

Ἡ!Ξίοῖῦν οὗ (νη ] βαδίζοι 1ἢ 
ἙΕπρίαπὰ διὰ Εσαμποθ, ϑραὶη διὰ 
Θοοίίαη Δ. ΒΥ ΗΈΝΑΥ ΤΗΟΜΑΚΒ 
ῬυΟΚΙΕ. 3.γ0]5. οὔοννῃ ὅνο. 245. 

ΙΘοΐυγο 5 οὐ (η6 Η:βίοῦν 
οὗ Ἑηρίδηὰ ἤομὰ ἴπΠ6 Εδυηεδὲ ΤΊΠΊ65 
ἰο ἴῃς Τεαῖ οὗ Κίηρ Ἑάινγατὰ 11]. 
ΒΥ ΔΝ. ΤΌΝοΟμΜΑΝ, Ε.5.4. Μαρβ5 διὰ 
1ΠΠυϑιγαιίίοηβ, ὅνο. 155. 

Ἡϊδίοσν οὗ (6 [16 ὃς 
Τίπιοβ οὗ ΕἘάνναγά 111. ΒΥ. ΤοΝνα- 
ΜΑΝ, 0.5.4. νὰ 9 Μαρ5, 8 ΡΙ δίς, 
διά 16 ΝΥοοάςιιί5. 2 νοΐβ. ὅνο. 28-. 

ΩΝ 

Ἡϊ βίον οὗ (π6 [1,16 δηά 
Ἐείρη οὗ Εἰοδαγά 111. Τὸ ν Ὡς ἰδ 
δαἀαεά της ϑίοτγ οἵ ῬΕΚΚΙΝ ΝΑΚΒΕΟΚ, 
Πποῶλ ΟΠρῖηαὶ Ὠοουμηεδηίβ. ΒΥ [ΑΜῈ5 
ΟΑΙΚΌΝΕΚ. ὙΠ Ῥογίγαις δά Μαρ. 
Οτοόον ὅνο. 10:. 64. 

Τῆς [16 οἱ ϑίπιοῃ ἀδ 
Μοπίίοσί, Ἑδεί οὗ ἴ,οἱἰςοϑίοσ, νυ τ ἢ 
ϑρδοΐαὶ σείεγεηος ἰο (ἢ6 Ῥαι] απ ἴα 
ἘΠδίο οὗ 815 ἰἰπ|6. Βγυ 6. 
ῬΡΒΟΤΗΕΚΟ. (ἴον ὅνο, Μάαρϑ, 9.. 

Η: βίον οὗ Ἐπρίδαπά τπ- 
ἀδσς (6 Ὠπκὸ οὗ Βυοκίηρδμαπι δηὰ 
Ομδσῖίοβ 1. 1τό24-16ό28.ὁ Βγ 5. Ἐ. 
ΟΛΆΚΡΙΝΕΒ. 2. νοΐβ, ὅνο. Μαρξβ, 24-. 

Τῆς Ῥοζβοηδὶί Ὁονογῃ- 
τοόηΐ οὗ ΟΠαγίοβ 1. ἴγοσῃ ἴῃς δα οὗ 
Βιυιοκίησἤδαηι ἴο {16 Π.οο]ατγαίοη ἴῃ ἵλνουσ 
οὗ 580} ΜομῃεοΥ, 1628--1637. Βγ 5. ΒΕ. 
ΟΑΚΡΙΝΕΚ. 2 νοΐβ. ὅνο. 24.. 

Ῥοριΐϊαν ἩΗιβίοσν οὗ 
ἘτδΏςθ, τοῦ 6 Ἑδι]εσὲ Τίπηο5 ἴο 
116 Τεδί οὗ 1ουὐἱκ ΧΙΝ. Βγυ ἘΠ,͵1ΖΑ- 
ΒΕΤΗ Μ. 5Εννε., ὙΠ ὃ Μαᾶρε. 
(τόν ὅνο, 7. 6. 

Τηο Βδηλίπο ᾿(αηηραίρηίη 
ϑοιίπογη 1πάϊα, (Μαάγαβ, Βοσιδαγ, 
διὰ γυϑοσγα,) ἱπ 18)6- 78. Βγ Υ1:- 
ΠΙΑΜ ὈΙΟΒΥ͂, ϑεοσζείαγυ οὗ ἴῃς Μδάτγας 
Ἑδταΐπα (ομηϊίεε. ἢ Μαρς δηᾷ 
ΤΆΔΩΥ 1]]5ἰγαϊοη5. 2. νοῖς, ὅνο. 32:. 

Α δϑιυάδθηῖ 5 Νίδηιαί οἵ 
πὸ ΗἰβίοΙν οὗ [πάϊδ ἔσο ἰῃς Εληϊεεὶ 
Ρείοὰ ἰο ἴμε Ρχεβεῆῖ, ΒΥ (οὶ 
ΜεΕαρονβ ΤΑΥΎΟΚ, Μ.Ε.Α.5. Το 
ἹΤΒουβαπᾷ, Οτοόνῃ ὅνο. Μδρς, 7:. ἄ., 

Ιλἄϊδη ῬοΙγν ; ἃ Νίεν οἱ 
ἴῃς ϑγπίδθηι οὗ Αὐἀχηϊηϊξέγαϊίοη ἴῃ [πάϊλ. 
ΒΥ Τλςεαῖ, -«(οἱ, α. ΟΗΈΞΝΕΥ. 8ὅνο. 21. 

Νναίεοσίοο [1«δοξιγοβ; ἃ 
ϑΘίθαν οὗ ἴῃς Οδιηραῖσῃ οὗ 1815. ΒΥ 
(οΐομεὶ Ο. (Ὁ, ΟΗΕΈσβνευ, ΚΕ 
ὅνο, 10, 64'. 

Τηο Οχίοσγά Ἐοίογηο-- 
{68 (οἱεῖ, Εταβπιβ, δηᾶ ὙΠοσιδς 

ΟΓΟ; ἃ Ηϊκίουγ οὗ [Βεὶνς ἘῸΝ οὶ. 
ΒΥ Ἐν, ΘΕΕΒΟΗΜ, ὅνο. 14. 

ἀεηοζαΐὶ Η: βοῦν οὗ Εοηιὸ 
ἔγοτλ Β.6. 753 ἰο Α.Ὁ. 476. ΒΥ εᾶη 
ΜΈΒΙΝΛΙΕ, Ὁ.Ὁ. Οτονη ὅνο. Μδᾶρς, 
ΡΠοΘ 75. δ(,, 

ΤΠ6 ἘΔ] οὗ (6 Ἐοπιδη 
ἙρυδΙϊς ; ἃ Θμοτὶ Ηϊἰβίοτυ οἵ ἴῃς 12εἰ 
(επί οὗ ἰῃ6 Οοχημηοηνγθδίῃ. ΒΥ 
θδὴ ΜΕΆΊΙΨΑΙΕ, ἢ... 12π:|ο. 7:, 6, 

(αγίπαρο δή πο (δγίῃδ- 
οἰηίαηθ. ΒΥ ΒΕ. ΒΟΒΝΟΚΤΗ ὅθ ΜΊΤΗ, 
Μ.Α. ὙΠῸ 11 Μαρς, ΡΙδης ἃς 1Π|ὼ- 
ἰταϊοῦβ. (τόν ὅγο. 10:. δα, 

Ηϊβίοσν οὗ ἰπ6 Ἐοηιδηβ 
ὑπάος ἴῃς Ἐπιρίτο. ΒΥ Πεᾶπ ΜΕΕΙ- 
ΨΑΙΕ, 02... 8. νοϊξ. ροβὶ ὅνο. 48:. 

ΤΠ Ηἰβίοῦ οὗ Ἐοπιο. 
Βγ Δ ΊΣΗΕΙΜ ΙΗΝΕ. ΥὙ01.. 1. ἰο 11], 
ὅνο. ῥτοα 45:. 

Ηἰβίοῦν οὗ [6 Μοηροῖς 
ίτοι 16 ΝΙηδ (ἰο τῇς Νιηοίοοηιἢ 
(επίαγ. ΒΥ ΗΈΝΚΥ Η. ΗΟΛΝΟΚΤΗ, 
Ἐ.Ν5.4, οι. 1, Βογαὶ ὅϑνο. 28. 



ΟΑΚΟΣ ῥυῤῥῥλοά ὃν ΣΟΝΟΜΑΜ 5 Φ’ (Ο, 3 

Τῆο δίχίῃ Οὔ εηίαὶ Νῖο- 
ΠΆΤΟὮΥ ; οΟΥ, ἴῃ 6 (ἀδορτδρῆνῦ, Ηἰβίουυ, 
δ Απιϊχα 165 οὗ ῬαγίΔ. ΒγῪ Ὁ. 
ἘΑΝΝΙ͂ΝΒΟΝ, Μ.Α. ὙΠῸ Μᾶρβ δηὰ 
ΤΠ ιϑἰταϊίοηβ. ὅνο, 16-. 

Τη6 ϑονοηίῃ ατγοαῖ Οτἰ- 
δηΐδὶ ΜοΟΠΔΤΟΌΥ ; οἵ, α Ηἰβίοσυ οὗ 
ἴῃς ϑαβθαπίδηβ. ΒῪ Ο. ἘΑΝΙΙ͂ΝΒΟΝ, 
ΜΙΑ. ΜΠ Μᾶρ ἀπά οὗ 15 τε! ἢ 8. 
ὅνο. 28“. 

ΤΠ Ηἰβίοεν οἵ Εποροδῃ 
Μογαῖβ ἴτοπι Αὐρικῖὰβ ἴἰο ΟΠατίο- 
τλρτθ. ΒΥ ἊΝ. Ε. Η. ΤΕΟΚΥ, Μ.Α. 
2 γοἶβ. στον ὅνο. 1ὅ-:. 

Η: βίον οὗ (Π6 Εἰβθ6 δηά 
Ιηδυδηςς οὗ τπς Θρίτγιε οὐ Ἐδεϊοηδ- 
ἷαπι ἱπ Εστορο. Βυ Νἥἡ. Ε. Η. ΓΈΟΚΥ, 
Μ.Α. 2. νοἷς. σγσοῦσῃ ὅνο. 16-. 

Το (μΠάποοά οὗ (Π6 
Ἑ;ρΊ] 6 Ναδΐξίου  οτ, {π6ὸ Βερίπηΐπρϑ 
οὗ Επρ] δὴ ἩΗἰβίογ. ΒΥ Εἰιὰ 5. 
ΑΚΜΊΤΑΟΘΕ. ἘρΡ. ὅ8νο, 2:. (2, 

ϑκοίοῃ οἔίπε ΗἰβίοσΥ οὗ 
ἔπ Οδυγοῖῦ οὗ Ἐπρίδηά ἰο {πε Εδνο- 
Ιαϊϊοη οὗ τό88.ὁ Πγ Τ. Ν, ΘΉΟΒΚΥ, 
Ὦ.Ὁ. ὔΟτονπ ὅνο. 7:. 647. 

ΊΤΠη6 Ηἰβδίοσν οἵ Ῥῆ1]1ο- 
ΒΟΡὮΥ, ἴτοπιὶι ΤἬΉΔ]ες ἰο (οπιίθ. ΒΥ͂ 
ΟΕΟΚΟΕ ἩΈΝΕΥ [ἘΕ5. Ἐουτἢ 
ἙἘδὶοη 2. νοΐΪβ. ϑνο. 32:. 

Ιαἰγοάποζίοη ἴο [π6 ϑεὶ- 
ὁπςα οὗ Ἐεϊρίοηυ, Εοιυγ Γ,δοΐατος ἀ6- 
᾿Ἰϊνεγεά δ {πὲ Ἐόυαὶ [Τηβετὰτῖοη ; 1} 
Το ἔξθαγς οἡ Εα]ς6 Απαϊορίοβ απᾶ (ῃς 
ΡΆΠΟΞΟΡΕΥ οἵ ΜυγίίμοϊορΥ. ΒΥ ΜΑΧ 
Μύμμεκ, Μ.Α. στον ὅνο. τος, (67, 

ΖΕ]1ογ 5 ϑίοϊοβ, Ἐρίςιι:- 
το Ώ5, ἀπὸ Θοορέῖςβ. Τυδηβὶαιθα Ὦγ (ἢ 6 
Ἀδν. Ο. . ΚΕΙσΗΕι, Μ,Α. Οτ, ὅνο. 14.. 

ΖΟΙΊ]ΟΓ 5 ϑοοζαίος ὃς {6 
Θοοσγδθς Θομοοῖβ. Ὑγαποὶαϊθα Ὦγ τη 6 
Βον. Ο. ||. ΚΕΙΘΗΕΙ͂, Μ.Α. ϑεοοπά 
Ἑαππίοη. Οτοῦγῃ ὅνο. 10. ΟΖ, 

ΖΕοΙ]οτ᾽ 5 ΡΙαἴο ὅς ἰμ6 ΟἹ ον 
Ἀεδάδπινγ. ὙΤταηποίαϊοα ΡΥ 5. ΕΚΑΝΟΕΞΚ 
ΑἸΤΕΈΥΝΕ πὰ ΑἸΕΕΕ. ΟΟΟΡΥ͂ΙΝ, 
Β.Α. (τόση ὅνο. 18-. 

ΕἘροοΐβ οὗ Μοάογῃ Η:15- 
ἴοῖγ. ἙΕάιιοὰ Ὁγ Ο. (οι ΒΕΟΚ, Μ.Α. 

Οδυσοἢ 5 Βορίπηΐϊηρ οὐ (6 ΜΊ|ιΑάάϊ8 
ΑΡρ69, 2-. 64. 

Οοχ᾽β Ογυϑαδάδϑ, 2:. δα, 
Ογεϊρδίοη 5 Αρε οὗ ΕἸ ΖΡ ΕΣ, 2:. 6. 
Οαἰγάμος᾽ 9 Ηοιιϑ865 οὗ 1ηοδϑίος δηά 

Ὑοσῖς, 2:. 66. 

Οαγάϊπον᾽ 5 Ῥυχίδη Ἐδνοϊυξίοι, 2:. δώ. 
---.. Τμιι Ὑοδγϑ᾽ δύ, 2:. 64. 
Ἡδ,ο᾽ 5 ἘΔ1 οὗ ἰπ6 Θιυδγία, 2:. 6. 
]οῃ5οη 8 Νοσῃδῃ8 ἰῃ ἘΠΤΟΡΟ, 2.. 641. 
1ὐὐϊονν 5 δας οὗ Απιογίοδα [πάδροπ- 

ἄδηςθ, 2-. 61. 

Μοσ8᾽ 5 Αρε οὗ Αὔπό, 25. 6(,, 
ΘοΟΌοΠπ 8 ῬῬχοίοϑδίδης Ἐδονοϊπεοι, 

ῬΤς6 2. δ΄. 

ΘΕΘΣΡ5᾽5 Ἐδεν Ῥ᾽δηίδροηθίβ, 2:. δά. 
ὉΝαιθυτίοη 5 Εάνναγά [11]. 2:. 6(.. 

Ἐροςῖβ οὗ Αποίθηίς Ηἰ8- 
ἴοῖγ. Ἑαιεά Ὁγ ἴ6 Ἐδν. δὶ. Ο. ὟΝ". 
(οχ, Βα. Μ.Α. ἃ (, ΘΑΝΚΕΥ, Μ.Α. 

ΒΒ 651γ᾽58 σγδςςῆὶ, Μασγὶια ὃχ Θ0114, 2:. 62. 
Οδρθ58᾽5 Αρὸ οἵ τῆς. Αηἰοηΐη65, 2-. 62. 

Ἑδεγ Ἐοπιδη Ἐπιρίτα, 2.. 66]. 
(οχ᾽ 5 Αἰποηΐδη Ἐπιρίγα, 2-. 62. 

Ογσοοῖςς ὃὲ Ῥογβίδῃβ, 2-. ὁ(], 
(Κιυτίε 35 ΜαἼοδάδοηΐδη Ἐπιρίσα, 2:. 6ώ. 
ἴῃπὸ᾿ 95 Ἑζοπις ἴο ἰ(5 (᾿αδρίιζε ὉΥ {δὰ 

Οδι15, 2-. 62. : 
Μεογναῖο' ας οιιδ Τυυηινίγαῖθϑ, 2-. 60]. 

ΘαΏϊκογ 5 Θρασίδη ὃὲ Τποῦδ Θυρτο- 
τ 0ῖ65, 2. 66. 

Εροοδβ οὗ Επρ]!ϑῃ Ηἰ9- 
ἴογγ. Ἑάδιιοὰ Ὀγ ἴῃ αν. ΜΑΝΘΕΙ., 
ΟἌΕΙΟΘΗΤΟΝ, Μ.Α. 

Βτονυσηίηρ 5 Μοάεογῃ Ἑπρίαπα, 1820- 
1874, 9. 

(ογάογγ᾽ 5 ϑίπιρρίς δρδίπσϑδέ Αδβοϊαξα 
ἹΜοπδίοῦνυ, 1603- 1688, οί. 

γερο 5 (Μτβ.) ΕἘπρίδηά 4 (οπίΐ- 
ὩΘΏΪΑΙ Ῥονγοσ, 1:ούό- 1216, 

Ογοϊσ που 5 (ἕν. Μ.) Τυάοτβ δπὰ ἐῃς 
ἘἨοϊξοσηημδείοι, 1485- 1603, 9]. 

ΠΟΤ ΕΣ Σ Εϊ56 οὗ ἴῃς Ῥϑορῖθ, 1215-1485, 

Ἡουνΐίογ᾽ 5 ϑοιιίοιδηξς οὗ {πὸ (οπϑεξι:- 
Ἐοη, 1688.-1γ7)8, οὐ. 

Τδποοοῖκ᾽ 5 Ἑηρίδηδ ἀυτηρ (πΠ6 Απιοτὶ- 
οδ ὃς. Επτγοροδηδῖϑ, 1778-- 1820, οὐ΄. 

Ὑγοτῖκ- οννε11 8 Ἐδυν Ἐπρίαπά ἴο πὸ 
(οπαιαϑβέ, 1-. ΝΞ 



4 ΨΟΚΑΘ φωῤέϊἠηκα ἐν ΣΟΝΟΜΑΜΝ5 ὦ» (Ο. Ξξβξεξβεν ξξθειες ξρεξεξειδ ει τες τς σε ςξοῖς. ςτὸ - “. 

Τῆ6 Θιυάοσδηϊς Νδηια οὗ 
Μοάογῃ Ηἰβίοσν ; (6 Εἶςα απᾶ Ῥτο- 
στεβϑ οὔ 6 Ῥσίποῖραὶ Επτορθαπη Ναϊίοῃβ. 
ΒΥ. Οοοκὲ ΤΑΥ ΟΚ, 1.1,,}, Οτοόνῃ 
ὅνο. 75. 64, 

Τῆο ϑιιάδηςς ΝΜ δηλ οἵ 
Απείεηςϊ Ηἰβἔογγ; [Ὡς Ῥοϊτί αὶ ΗΙἰ βίοι, 
εορτάρὴν δηᾶὰ ϑοοίαϊ ϑίαὶς οἵ ἰδ 
Ρηποῖραὶ Νιίίοῃβ οὐ Απη φαΐ. Βγν, 
ΟΟΟΚΕ ΤΑΥΓΟΚ, 1.1... Οὐ, ὅνο. γ..(«{, 

ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, νΝΟΕΚΞΘ. 

Μοτηοὶτα οὗ (πα 1,16 οἵ 
Ἀπηδ 7} απιδβου, Αὐΐποτ οἵ ἐϑαςγθὰ δπὰ 

᾿ Ἐερεπάδιγ Αὐε᾽ ὅσο. ΒΥ Βεσ Νῖίεος, 
ΟΕΒΚΑΚΟΌΙΝΕ ΜΑΟΡΗΕΆΈΒΟΝ, 8ὅνο. ΠΝ 
Ῥοτγίταϊϊ, ρτῖσθ 12:. δά, 

Μεοπλοσία!β οὐ Ομαγίοζίε 
ὉΠ απι5-γαθ. Ἑσιιοεά Ὁγ δεῖ 
Θιβίασ, ΟἋτονη ὃνο, νι Ῥογίγα!ϊ, 
Ῥτίος τος, δώ, 

ΤΠ [,16 δηὰ [,οἰξοσβ οὗ 
Τιοτὰ Μδοδυίαν. Ἐν ἢἷϊς Νερβεν, 
σ. ΤΆΕΝΕΙ͂ΥΑΝ, Μ.Ρ, 

ΟΑΒΙΝΕΤ ΕΘΙΊΤΊΟΝ, 2 νοΐς. σσονῃ ὅνο, 12’. 
ΓΙΒΚΑΒΥ ΕΌὈΙΤΙΟΝ, 2 νοΐβ, ὅνο, 26-. 

Τπο [,|8 οΥὗἹὨἹ δὶς ΝΝῚΠἝἜδ πὶ 
Ἑαϊτθαίγη, Βαγὶ, ἘΞ. .95. σἴοόνηῃ 
ϑὅνο, 25, 6, ἄδην ὅνο. 18:. 

ΤΠ 116 οΥἩ Θίγ, Νίαγείῃ 
Ἐτορίβμος, πε, ςοηιαίηίηρ ἃ Ναιτα- 
ἔνε οὗ 16 ϑραῃίβῃ Απηδάα, Βγ ἰὴ8 
ον. ΕἌΑΝΚ ΤΌΝΕΒ, Β.Α, ῬΡογίγαϊι, 
Μαρβ, ἀπά Ἐδοβίμν δ, τόν 8νο. 6δ-. 

Αγίδιυς Θομοραπἤδιιοσ, ἢἰΚ 
ΤἸ(6 δηὰ μἷς ῬΠΠ]Οσορηγ. ΒΥ ΗΈΓΕΝ 
ΖΙΜΜΕΆΝ, ΡῬοβί ϑνο. Ροτίγαϊϊ, 7-ς. 641. 

σοξίπμοϊά Ἐρδγαίπι 1,65- 
δἰηρ,, Ηἰβ 1116 δηὰ Δ ͵ουκβ. ΒΥ ἩΈΓΕΝ 
ΖΙΜΜΕΚΝ,. Οτόνῃ 8ὅνο. τος, δ, 

Τπ6 [16, ΨΝΝοσῖκα, ἀπά 
Ορίπίουβ οὔ Ἡοίησίς Ἡεΐπδ, ΒΥ 
ΊΗΑΜ ΘΤΙΘΑΝΡ. 2. γοϊὶς. ϑ8νο. 
Ῥοσίγαϊ, 28. 

ΊΤΠ6 [1 οἱὗὐὁἩἨ Μοζασί. 
Ὑγαηϑίαϊεα ἔγοτα ἴῃς οπηδη ὝΥΟΥΚ οἱ 
Ὅτ. Τὐῦνο ΝΌΗΙ, Ὀγ 1αὰγ ὙΥΑΙΠΑΟΕ. 
2 γοἷβ, σσοψῃ ὅνο. 21ς. 

1 οἵ Βορεσγί Ἐσγδπιρίοῃ, 
Ὦ. Ὁ. Βίβορ οἵ ΟἸουςεβίετ, ἀερηνθὰ ας 
8. Νο;-7υτοῦ ἰπ τ689. Ἑάϊιεα ὃγ Τ. 8. 
Ἐνανβ, Μ.Α. Οτοινπ 8νο. τὸς. 6. 

ἘΦ ΝΜ οθ 15 9οῃη91.6(- 
ἴθ γβ, ἱγδῃβαιθὰ ὉΥ [Δαγ ΔΝΆΙΙΑΟΕ, 
2 νοΐϑ, οσοννῃ ὅνο. δ. δδοῖ, 

Αἰὐζορίορσγαρῆν. Βγ ]οὴν 
ΘΤΌΛΕΤ ΜΙΣ1,. ὅνο. 7:. δα, 

ἈΑροϊορία ργοὸ νιὰ ϑυᾶ; 
Βεῖῆρ ἃ Ηἰϊβίοσυ οὔ ἢἰβ Ἐεϊιρίους 
Ορίηϊομβ ὉΥ ΪΟῊΝ ΗΈΝΒΥ ΝΕΝΜΑΝ, 
Π.0, οὗ τε Οταδίουυ οἵ ὅι. ΡΠ 
Νεῆ,. Νὲεν Ἑἀϊίοπ, ΟἋτόνα 8 . 

Ῥορε Ρίιιβ 1χ. Βυ ἴδε 
Ιαίς 1. Ε, Μλαῦϊκε, ΜΡ. ᾿Κοενίϑοά 
αηὰ ὑχουρῆὶ ἄοννπ ἴο τῆς Αδςοκϑβίοι οἵ 
Ῥορς 1,εο ἴῃς ΤῊ Θαπἢ Ὁγ (ἢς Εἰρὰι 
Ἀδεν. Μοπβίρῃος ῬΑΤΤΕΚΞΟΝ. Οἴονῃ 
ὅνο. Ῥοσίγαι 5, ὅς, ροϑί ὅνο, 2:. (ὦ, 

ἴδβδας (δβϑιροῦ, 15590- 
16:14ι. ΒΥ ΜΑΚΚ ΡΑΤΤΙΒΟΝ, Ἐδοῖοι 
οὗ Γλποο]η Οο]]ερε, Οχίοσα. 8νο. 18. 

Ιδϑάθγβ οὗ Ῥιθὶὶς Ορί- 
Ὠΐϊοῦ ἱπ Ιγεϊαηὰ ; νυν, ἘἸοοά, 
Οτγαιίαη, Οομπε!!. Βγ Υ. Ε. Η. 
ΓΈΓΠΚΥ, Μ.Α. Οστοόνπ ὅ8νο, 7:. δ, 

Ἐδϑαυβ ἰῃ Ἐπγτοϊδϑίαϑίϊοδίὶ 
ΒίορταρὮγ. Βγ με Εἰρδι Ηοη. 8ιγ]. 
ὅΤΕΡΗΕΝ, 1.10. στον 8νο, ἢ-. 6“. 

Ὠιο ΟΔν οὐ ἈΟεοποχαὶ 
ΒΟ ΎΑΡΗΥ ; ςοπίαἰηίηρ Οσηςῖςε Με- 
ἸΏΟἾτ5 απα Νοίϊςςς οὗ {π6 πιοβὲ Ἐπηίηδοϊ 
Ῥειβοὴθ οὗ 8ἃ]] Αρες απὰ (ουηίηες, 
ΒΥΝΟΙ, ΒΕ. ΟΑΤΕ5. ϑὅνο. 2ζ5:. 

[16 οὗ [6 Ὀιῖκα οὔνν εἰ- 
Πηρίοπ. ΒΥ (με Ἀδν. α. Ε. ἀζεισ, 
Μ.Α. στον ὅνο. Ῥοτίγαϊὶ, ὅ:. 

Νίδπιοίγα οὗὔ ὅν Ηδησ 
Ηανεϊοοῖς, ΚΙΟ.Β. Βγ]ΟῊΝ Οἰμλκκ 
ΜΆΚΒΗΜΑΝ, ΟἋτοόνῃ ὅνο. 3:. δα 

Ψιοϊδϑιί δος οἵ Εδηι 7165. 
Βγ 81. ΒΕΚΝΑΚΌ ΒΌΚΚΕ, ΓΒ, Τὸ 
νοΪ5. οσονγῇ ὅνο. 21:, 



ΨΟΑΑΙΣ φιῤιίρηκά ὃν ΣΟΝΟΜΑ͂ΔΙΣ ὦ» (Ο. ᾿ 

ΜΈΕΈΝΤΑΙ, αμὰ ῬΡΟΩΟΙΠΙΤΙΟΑΙ, ΡΗΙΠΟΞΟΡΗΎΥ. 

ζσοτηίο᾽ 5 ϑυϑίθῃ οὗ Ροϑι- 
εἶνε ῬοΪΣΥ, οὐ Ττεαίΐβε ἀρομ ϑοςῖο- 
ἸΟΡΎ :- 

ψοΣ..1. σοπογαὶ νιον οὗ Ροβιενί5ηι πὰ 
ΤηϊτοἀυοίοσΥ ῬΓΠοΙρ]ε5. Ὑταμπϑίαϊθα ὈΥ͂ 
7. Η. ΒΕΆΙΌΘΕΒ, Μ.Β. νο. 21-. 

ΝΟΙ,. 11. Το Θοοῖδὶ ϑίδεϊςβ, οὐ ἴῃς 
ΑὈδίγαος [Ὧν οἵ Ηυδη Οτάοσυ. Τυβῃβ- 
Ιαϊεὰ Ὁ Ε. ΗΆΑΒΕΙΒΞΟΝ, Μ.Α. ἄὅνο. 14:. 

νοι, 1Π. Τῆα Θοοίδὶ γηδηςβ, οὐ 
ἴπε εηεταὶ [ἂν οὗ Ηππιδῃ Ῥτοόρτεββ ((ἰὶς 
ῬΒΠΟΞΟΡῺΥ οἱ Ηϊβίουγ). ὃἊΓσαπϑιαίςξἃ ὈΥ 
ἙΕ. 5. ΒΕΕΞΕΥυ, Μ. ἃ. ὅνο. 21-. 

ΨΟΙ,. ΙΝ. Το ὙὝΏΠοοΙῖν οὗ ἔπ Ἐπξιγα 
οὗ Μαπ; νἱἢν ΟΟΜΤΕἾ 5 ΕΔΓ Ἐβθαγβ Οἢ 
ϑοοίαὶ ΡΒΠοσορἢγ. Τταπβὶδίςα ὃγ καὶ. (οΝ- 
ΟΒΕΥΕ, Μ.Ώ. «πὰ Ἡ. Ὁ. ΗὐτΤΊΟΝ, Β.Α, 
ϑὅνο. 24:-. 

ΒΓ ΤοσαπΕν:εἾῈ Ὠοηλο- 
ΟΆΟΥ ἰη ογίςβ, ἰσαῃδαίεα Ὁγ Η. 
ἘΕΚΨΝΕ. 2. νοΐβ. οζσόνῃ ὅνο, 16-. 

Απδῖνϑῖβ οὗ ἰἢ6 Ῥπρϑηο- 
τομαὶ οὗ [πὸ Ἡππδη Μιηά. Βγ 
͵Ίάαμὲο Μη. ὙΠῸ Νοίες, 1Πυκίγα- 
ἔνε δπὰ Οὐ οα]. 2. νοὶξς. ὅνο. 28:. 

Οη Βορτγοβοηίαίζινα 6ο- 
νογηπιθηῖ, ΒγῪ ΙΌΟῊΝ 5ΤΌΛΕΤ ΜΙΠ11.. 
(τόν ὅνο. 2:. 

Οη [Ροσγίν. ΕΥ̓ ΤΟῊΗΝ 
ΤΌΛΕΤ ΜΙΠῚ. ῬῬοβὲὶ ὅνο. 7ς. δώ. 
οσονῃ ὅνο. 1... 421. 

Ῥγηηοῖρίθ5 οὐ Ροϊείςαὶ 
Ἑςοποῖγ. ΒΥ ΙΟῊΝ ϑτΌλΑῚ ΜΙ. 
2 νοΐΞς. ὅνο. 307, ΟΥἹἿἹ νοΐ, οσονῃ ὅνο. 55. 

ἘσθαΥβ οὐ βοῦηα [Ἂ7η560- 
εἰεἅ ιυιεπιίοιβ οὗ Ροϊ  ςα] Εςοηοσαγ. 
ΒΥ ΙΟΗΝ ΘΤΟΛΚΊ ΜΠ. 8νο., 6-., 6. 

Ὁδπαγίϑη 151). 
ϑΤΌΛΕΚΥ Μιι,. 8νο. δ5:. 

Τῆς δϑυῤ]θοίζου οὗ Νν»ο- 
ἴθ. ΒΥ ΪΟΗΝ 5ΤΌΛΕΚΤ Μι11,.. Εουτῃ 
Ἑαϊοη. Οἴτοννη ὅνο. 6ὅ:. 

Ἐχϑιηδίοη οὗ 858:.ς ΚΝ :- 
απ Ἡδη οι 5 ῬΕΙΪοϑορῆγ. ΒΥ 
ΤΟΗΝ ϑτύλεκυ ΜΙ|11.. ὅνο. τό-. 

Βγ ΪΟῊΝ 

Α ϑυβίθη, οὗ [ορὶς,. Κδ- 
[ἰοοϊηαιϊῖϊνς απὰ Ιηἀυοῖίῖνε. ΒΥ ΤΟῊΝ 
ΤΌΛΕΤ ΜΙ11. 2. νοΐβ. ὅνο. 255. 

Ὠ᾿ϑβογίδιίοη δηά ἢ)15- 
οὐ5ϑίοῦβϑ. ΒΥ ΟῊΝ 5ΤΌΛΑΤ ΜΙ. 
4 νοΐβ. ὅνο. ρῆςβ Χζί2. 6-. δ. 

Τῆς Ῥμοβορῆν οὐ Εο- 
Βεςιίοα. ΒΥ ΘΗΑΡΨΌΟΚΤΗ Η. Ηοο- 
50ΟΝ, Ηοπ, [1,1,.,0., Ἑάϊπ, Αὐΐδοσ οὗ 
“Τίπη6 απὸ ϑραςς,᾽ δηὰ “Τῆς ΤἬΘΟΥΥ οὗ 
Ῥγδοίίος.᾽ 2. νοῖς, ὅνο. 21-. - 

ΤὮΘΊΓΙαν οὗ Νεαίϊοῃβ οοῦ- 
δἰἀετεοὰ δ5 ἱπάδροπάθηξ οϊεςαὶ 
(οιτλυηΐα5. ΒΥ δ851᾽Γ. ΤΕΛΨΝΕᾺΒ 
ΎΤνν155, Π.Ο.1,, 2 νοΐβ. ϑνο. ΧἹ. 13.. 

Α ϑυϑίαπιμαίις σίου οὗ ἔπ 6 
Θοίοσος οὗ υγἱϑρσιάθποθ. Βγ 55Ε1.- 
ΡΟΝ ΑΜμοβ, Μ.4. ὅνο. 18:. 

Α Ῥγίπιοσ οὗ (Π6 Ἐπρ] 5ἢ 
(ζοηϑεξιηίοι απὰ σονογηπιθηξς, ΒΥ 
5. Αμοβ, ΜΙᾺ, Οζον ὅνο. ό-:. 

Α ϑικοείςξ οὗ ἴμ6 Ἡϊ:βίογν 
οὗ Τάχοβ ἢ Επρίαπἃ ἔτοπι ἴδὰ 
ἘΑυ] εδὶ Τίσηος ἴο ἰπ Ῥτεβεηΐ Ὁδυ. 
ΒΥ ΘΤΕΡΗΕΝ ὈΟΝΈΕᾺ. ΝΌΙ,.. 1. ἴο 
τῆς Οἵν}} Νασ 1642. ὅνο. 1ο-. 667, 

ῬγΙΏΟΙΡΙ65 οὗ Εσοποπιίοδὶ 
ῬΈΣΟΒΟΡΩγ. ΒΥ Η. ἢ. ΜάσμοΟΡ, 
Μ,Α. ϑεοοπά δοθῆ ἴῃ 2 νοὶβ. ΝΟΙ,. 
1. ϑνο. 155. οι, 11. ΡΑΚΤ Ι. 12’. 

Τῆ6 [Ιηβατζαῖο5 οὗ 71ι1- 
πίοι; νὰ Ἐπρ] 15} Ιπιἰτοάἀυςξοη, 
Τταπϑϊδίίοη, ἀπά Νοῖίςβ. ΒΥ Τ᾿ Ὁ. 
ΘΛΑΝΘΑΚ5, Μ.Α. ὅνο. 18:. 

Ι[Γ,ογά ΒδοἊοουβ ΝΝ ογῖζϑ, οοἱ- 
Ἰεοιεὰ ἃ εὐἀϊεά Ὁγ ΚΕ. 1,. Ετ,115, Μ.Α. 
1. ΞΘΡΕΌΡΙ͂ΝΟ, Μ.Α. ἀπά Ὁ. Ὁ. ΗἙΑΤΗ. 
 νοΐβ. ὅνο. Χ3. 13:. δώ, 

[,οἰζοῦϑ δηά 1,16 οὗ Εζγδῃ- 
εἷβ8 Βδοοῃ, ἱποϊιάϊηρ 4]1 ιἷ6 Οσσδβίοῃδὶ 
Ἄγουκβα. ὈΟἸ]]οοϊοα δηὰ εαἀϊοά, ἢ ἃ 
Οοχπηηλοηίατγ, ὈΥ ]. ΘΡΕΌΌΙΝΟ. 7 γοΐβ. 
δνο. Ζζ4. 4:. 

Το ΝΙσοσηδοῆθδῃ ΕἸΠΙῸ5 
οἱ Ατϑίοξίθ, ἰταπϑϊδίςα ἱπίο Επρ ἢ 
Ὁγ Καὶ ΜιμμΑμ5, ΒΑ. Οτοόνη ὅνο. 
Ῥτῖςς 7.5. ΟῚ, 



6 ΤΡΟΚΑΘ δωδίξιλεῖ ὃν ΣΖΟΝΟΜΜΑΔς ᾧ ΓΟ. Ἐπ Ξτ- τ τε τπτ'' τ - 
Αγιβίος θ᾽ 5 Ῥοϊς5, Βοοκς 

1, 17711.|ῚΜΝ. (ΝἼ1.) ἄἀτεεῖκ Τοχί, 
δῃ ἘπρΊ] 5} Τγδηβί δου Ὀγ ΑΝ. Ἐ. ΒΟΙ.- 
ΓΑΝῸ, Μ.Α. δηά δῃοτί ξββαγξ Ὁγ Α. 
Τανο, Μ.Α. Οτόνῃ 8νο. γ:. 64), 

ΤῈ ῬοΙ65 οἱ Ατίβίοίίο : 
Οτεεκ Τεχὶ, ἢ ἘΠρΊ ἢ Νοῖοθ. ΒΥ 
ἘΊΟΗΑΒΡ ΓΟΝΟΚΕΨΕ, Μ.Α. 8νο. 18: 

Τη6 Εἰηΐς5 οὗ Ατγίβίοίϊθ : 
ψ ἢ Εξθαγς δηά Νοίθβ, ΒΥ ϑδὶγ Α.Ἅ 
ΑΚΑΝΊ, Βατγί. Γ1,.}0. 2 νοΐβ. ὅνο. 32:. 

ΒαἊοοῦβ Εβϑαγϑ, ἢ Αη- 
ποίδιϊοηθ, ΒΥ ΚΕ. ΨΉΑΤΕΙΥ, Ὁ.Ὦ. 
ὅνο. 10.. 66, 

ΡΙ σίγα Ἱνορὶς; δὴ Αἰξεηρεὲ 
ἴο Ῥορυϊατῖξα [ἢ 6 ϑοίδηςς οὗ Κδαςοπίηρσ, 
ΒΥ Α. ΘΨΊΝΒΟΟΚΝΕ, Β.Α. Ῥοκῖ 8νο. κ-. 

ΕΠΟΘηΐβ οὗ Τορίς. ΒΥ 
Ε. ὙΗΑΤΕΙΥ, Ὁ... ὅνο. τος. 64, 
Οτόνῃ ὅνο. 4:. 6(, 

ΕἸΘηθη5 οὗ ἙἘποίοσίο. 
ΒΥ ΕΚ. ΑΤΕΙΥ, Ὁ.Ὁ. 8ϑνο. τος. 64), 
(τόν ὅνο. 4.. 62. 

Οὐ (π6 πῆϊθηςο οἱ Αιι- 
ἐποῦῖν πὶ Μαίίοῦβ οὗ Ορίπίοθ. ΒγῪ 
{πὸ]αἷς 5ῖτ, α, ΟΕ 5, Βασί. 8ὅνο. 14. 

ΜΙΒΞΟΕΒΙΙΑΝΕΟΌΒΞ ἅς 

Τὴ Γοπάοῃ 56γίθβ οἵ 
ἘπρΊ15}: (Ιαϑϑῖςθ. Ἑάιιοὰ ὈΥ ΤΟΗΝ ᾿ 
ὟΝ. Ηκχϊες, Μ.Α. απᾶ ὃν ΟΗΑΆΠΕ5 5. 
ἸΕΆΚΑΜ, Μ.Α. ἘῸρ. ϑὅνο. 

Βαοοῦβ Ἐδβϑαυβ, απηοίαίοα ὮΥ Ε. Α. 
ΑΒΒΟΤ, Ὁ... 42. νοϊξ. 6-. 

Βο Ϊοηβϑοη 5 νον Μαὴη ἱπ Ἧϊβ 
Ἡυπιοισ, Ὀγ ΕΠ. ΒΟ. ΥΝΗΕΑΊΤΕΥ, Ε.5.4. 
Ῥῆςα 2-, Ο{ῖ, 

Μδοδιῖαν 6 Οἴΐνο, Ὁ ΗΠ. Ὁ, ΒΟΝΝΕΝ, 
Μ.Α. 424.:. 6. 

ἹΜατίονυο᾽Θ Ὠοςίος Ἐδιιβέιϑ, ἘὉΥῪ 
ΥΆΟΝΕΚ, Ρῃ. Ὁ. 2.9. 

ΜΜ11οη 5 Ῥαγαάϊθε Βοραίποά, Ὁγ (Ὁ. 5. 
ΤΈΚΚΑΜ, Μ,Α. 425:. 6. 

ὟΝ, 

Ῥορεβ Θείδεεξ Ῥοοθῖιβ, ὉΥ̓ Τ. ΑἈΝΟΙ,Ό, 
Μ.Α. 42:, 62, | 

ΤΠ ὅϑϑῆβος δά {δα 1η- 
εςξ. ΒΥΑ. ΒΑΙΝ, ΠῚ, Ὁ. 8νο. [ς;, 

ΤΏθ6 Ἑπιοίΐζουβ δηά (ἴθ 
ΝΜ. ΒΥ Α. ΒΑΙΝ, 11,.Ὁ. 8ϑνο. 1ς;. 

ἸΜεοηΐδὶ δηὰ Νίοσγδὶ 9ε- 
ἔπος ; ἃ (οτηρεπάϊυπι οὗἁ Ῥεγοβοίοργ 
δὰ ἘΠῚΪςσ5. ΒΥ Α. ΒΑΙΝν, 1,1,Ὁ. 
Οτόνῃ ὅνο. 10:. 64. ΟΥὖ΄ φοραγαίεὶγ, 
ῬΑΚΤΊ. Μοηΐαὶ δοίεηςς, ὅς. 6, ῬΑΚΤ 
1. Μοταὶ ϑοίδηςο, 4-. 6. 

Αη Οὐ 11η6 οὗ ἴ[Π6 Νοορϑ- 
ΒΑΙῪ ἴναννϑ οὗ ΤΏΟΌυρΡΒΕ ; ἃ Ττεδῖςε 
οη Ρυγε δῃηὰ Αρρ᾽ δὰ Ἰορῖς. Βγ 
ΤΗΌΜΡΒΟΝ, Ὠ.ὮὉ. Οτοόνη 8νο. ὅ:. 

Ηππ6 5 ΒΙοβορῆίοδὶ 
νοσίςβ. Ἑάδϊιοά, τ ἢ Νοῖες, ἃς. ὃγ 
Τ. ΗἩ. Οκεεεν, Μ.Α. αδπὰ ἰὸς ον. 
Τ. Η. 6ποβε, Μ... 4 νοῖΐς. 8νο. ςὅ:. 
ΟΥ δεραγδίεῖγ, Ἐββϑαγβ, 2 νοΐς. 28:. 
Ττρδίϊσδα οὐ Ηυπιδη Ναίυτο, 2 νο]ς. 28:. 

Το ϑοδποοῖίς οὗ Οἤμδγῖος 
πὸ ατγοαΐῖ, απᾶὰ {πὰ Ἐοειοσαϊοη οἵ 
Ἑαυοσδίίοη ἴῃ ἴῃς ΝΙΝ Οεπίμγ, ΒΥ 
]. ΒΑβ5 ΜΌΜΙΝΟΕΚ, Μ.Α.. 8ιο. 
Ῥτίος 75. 64, 

ΟΗΙΤΙΟΑΙ, ΝΝΟΒΙΚ5. 

ΜΠ |ϑοο!]δηθοι5 ΟΝ τι ἰηρ58 
οὗ . (οπϊηρίοη, Μ.Α. Ἑαϊιοά ὃ 
]. Α. ΘΥΜΌΝ 5, Μ.Α. 2 νοῖϑς. 8το. 28:, 

Μ οϑηθϑηι, ϑρι τ τ18115Π| 
ὅτς, Ηἰβιο 8 ΠΥ ἀπά Θοίοπ ἰ δολῇν 
(οηδίἀοτοῦ, ΒΥ . Β. ΟΑΈΆΡΕΝΤΕΚ, 
ἘΚΚν5. ἄς, Οτοόνη 8ὅνο. 5. 

Ἐνθηϊηρβ τ] ἢ (Π6 ΘΙΚορ- 
εἰς8 ; οὔ, Εσοο Ὠιβουβϑίοῦ οὐ Ετδο 

ἰηῖζοῖθ. ΒΥ ἸΟῊΝ ΟἾΕΝ, Ἐσεῖον 
οὗ ἕαϑὶ Απϑείοευ, ἤενοῃ. Οτοόνγῃ ὅνο. 

[7 1.,ὲ γαπάν. 

ϑῃογί ϑιιάϊος. οὐ Ογοαί 
Θυδ᾽εςί9. ΒΥ]. Α. ἘΚΟΟΡΕ, Μ.Α. 
4 νοΐβ. σγσονγῃ ὄὅνο. 18.. 

δηιϊαΐὶ οὐ Ἐπρ 5 ἢ 1[1[6- 
ταῖυγο, Ηἰβίοσίςαὶ δηὰ Ογιεῖοαὶ. ΒΥ 
Τ᾿ ΑΒΝοΟΙΡ, Μ.Α. Οτονπ ϑ8νο. 7:. 6, 



ΟΛΚΑΘ ῥωδίἑελαί ὃν ΣΟΝΟΔΜΑΝΙΣ ὦ. ΟὉ. Ὶ 

Ι οτὰ ΜίαδςἼοειαν᾽5 Μ| 5ςο]- 
ἰαπθουβ Ωγ 5 :-- 

ΤΓΊΒΕΑΚΥ ΕἼΙΤΙΟΝ, 2 νοΐβ. ὅνο. 21-, 
ῬΕΟΡΙῈ᾽5 ΕΌΙΤΙΟΝ, 1 νο]. οτ, ὅνο. 4-. 64], 

τ οτά ΝΜίδοδιι" αν 5 Μ| 5.6 ]- 
ἰδηθοιβ νη ηρ8 δπὰ Θρθθομ68. 
σιυάοηϊ 5 Ἑαϊ το. (τόν 8νο. 6:. 

ΞΡΘΘΟΠ65 οὗ ἰπ6 Εἰρδί 
Ήου. 1.οτὰ Μαρσδιΐαν, οοττεοϊεὰ ὉΥῪ 
Η πλ5ε 1. Οτόνῃ ὅνο. 3:. δώ. 

Θοίδοίοηβ ἤοσ (Π6 ΟΝ τὶ- 
ἤηρϑβ οὗ 1 οτὰ ΜαἼοδιΐαγ. Ἑϊιεά, 
νὰ Νοῖςεβ, ὉΥ α. Ο. ΤΚΕΝΈΕΓΠΥΑΝ, 
ΜΡ. Οτοόονῃ. 8νο. 6.. 

Τῃδ Βον. ϑγάηον 5η}1} 5 
Ἐ55αγ8. Ἃτοόονπ ὅνο. 3’. δώ), οΙοίἢ, 

ΤΏο ΝΝη δηά βάση οὗ 
[πὸ Ἐδν. γάμον Θην. (τονῃ 
ὅνο. 35. 62. 

ἹΜ ̓ϑοο]!δηθοιῖι5 δηαά Ῥοϑβί- 
δυπιοι8 Ὁ οσῖκ5 οὗ ἴπ6 ἰαί6 ἩφΩΣΥ 
ΤΠποπιᾶ8 Βυοῖεῖα. Ἑαϊιεὰ ΌΥ ἩΕΙῈΝ 
ΤΑΥΓΟΚ. 3. νοΐΪβ. ϑνο. 52:. 61. 

ἹΜςοο!]δηθοι5 Δ οεΐκ5 οὗ 
ΤΒοσδ9 Αγηοϊά, Ὁ.Ὁ. [|Ιαϊς Ηρδά 
Μαβίοσ οὗ ΚυρΟΥ ϑοῆοο]. ὅνο. 75. 64. 

Οοδη Ηομα [106 ἃ 
ΘΟΙ65 οὗ Ἐββαγς οἡ ἴῃς Ποχησϑίὶς 1,18 
οὗ σοπηδηγ. Οτόνῃ ὅνο. ὅ:. 

Ἐοδϊ 65 οὗὐ [Ιγἰϑῇ 1,16. 
ΒΥ ΝΥ. ΘΤΕΌΑΚΤ ΤΈΕΝΟΗ. (τον 
ὅγο. 2:. δ΄. Ξκειννεά, οἵ 2:. 6. οἰοίῃ. 

Οπιγοῦ δηά ϑίαδϊο : {μεὶγ 
Ἐοϊδιίοης Η ἰϑιοσοα! γ θενεϊορεα, ΒΥ 
Η. ΟΘΕΕΕΟΚΕΝ, τοί, οὗ Ιπιογηδιοῃδὶ 
αν, ἰὐηῖν. οὗ δίγταβθυγσ. Ὑτγαηϑὶαϊςα 
ὉΥ Ε. Εν ΤΑΥᾺΟΚ. 2 νοΐβ. ὅνο. 42:. 

Γδοΐζιζοβ οἱ ἰῆ6 ϑοίθηςα 
οὗ δηριαρο. ΒΥ. Μλχ Μύὕμιε, 
Μ,.Α. 2. νοΐξ. σσοννῃ ὅνο, 16:. 

Ἴ ΟΠΙρ5 ἔἴτοῃ] ἃ ἀΟογηιδῃ 
ΟΥΈΞΠΟΡ ; Εβϑαγβ οὐ ἴῃς ϑοίεποα οὗ 

ἘΚεϊϊρίοη, ἀπά οἡ ΜυίδβοίορΥ, Τυδάϊιοη8 
δὲ ΟυδίομμΒβ. ΒΥ Ε΄ Μαχ Μύεᾷ, 
Μ.Α. 4 νοΐβ. ὅνο. ζ2. 18. 

Γδηριαρο ὃς ᾿δηρι 65. 
Α Κεονίβεα Βαϊίοη οὗ Ομαρίειβ ου 1.,3Π- 
συάᾶσα απ δηλ 65 οὗ ϑρεθοῆ. ΒῪ 
Εις ΝΝ. ΒΆΑΚΚΑΚ, Ὁ.Ὁ. ΕΝΚ.9. στόνα 
8νο. ό-. 

ΤΠΘ ἘΞβδΥΒ δηά (οπίγὶς 
Ῥυξοης οὗ Κι. Ἡ. Β. σηϊζοπῃ 
(αδίηοι Ἑαἰτοης ἴΠ σσονν ὅνο. 

Ἐδοσοδέουβ οἵα (οιηίγυ Ῥάασζβου, Τῆτος 
ΘΟΣΊ65, 25, δα, ξδςοἢ. 

1τιαράδποδρος, ΟΠ γοἢ 65, ἀηὰ Μοτγα 168, 
Ῥῆςς 3:. 64, 

Θοδϑίάς Μυβίηρ 5, 3:. 6), 

Ομδησοεά Ἀβρεοίϑ οὔὗὖ [υςπαηροῖᾶ 
Ὑτγιη5, 35. 6, 

(οιιη8εῖ δηπὰ Ο(ὐπιίοσξ ἔσοπ ἃ ΟΥ̓ 
Ῥευριῖ, 3... 6«., 

1.69550ῃ5 οὗ Μ|Ιάάϊε Αγο, 3-. δώ. 

1,εεἴϑυγο Ἡοιτϑ πὰ Τόν, 3:. 6(.. 

Αὐυϊυπι ΗἩ οἱ άδγ8 οὗ ἃ (ομηίς Ῥδσϑο, 
Ῥῆςα 3». 6(., 

Θυιυηάδαν Αἰξεγποοῦβϑ δὲ ἰ(εὰ Ῥαγβῃ 
Γδυτγοῦ οὗ ἃ [}εἱνεγοὶίν ΟἹ, 3:. 64. 

ΤΟ με ορρα Πρ περ ν ῬὨΣΟΒορΟσ ἱπ 
Το δαὰ ( ομηίσυ, 3-. 6(. 

Ῥχγοβοηῖ- δ Τπουρπίβ, 3-. δα. 

Οειεὶςαὶ Ἐ5354Υγ59 οὗ ἃ (οιηΐίγζυ Ῥάδζϑοη, 
Ῥτῖςα 25. δώ. 

Τῃ6 ασγανεγ Τπουρῆίβ οὗ ἃ (οΟΙΠΕὟ 
Ῥδσβϑοῦ, ΤὮΏτγες ϑογίοϑ, 37. ε΄. σΔο ἢ, 

ΠὨΙΟΤΙΟΝΔΑΗΝΙΕΘΩΘ. δεὐὰ ΟΤΉΕΗ ΒΟΟΚΘ οὗ 

ΒΒΕΕΒΒΕΝΟΕΗ,. 

Ὁἱοξίοπαγν οὔμε Επρ 5ῃ [Α Ὀϊςείοπαῦν οὗ ἐμ Ἐπρ- 
Ἰδησιαρο. ΒγῚ ΒΕ. 6. [Ι΄ᾷἅτηλμ, 
ΜΑ. ΜΙ. Ανπάρεὰά ἔἤοπι Ὁ. 
1 δι μαπι᾿5 ΕΑ οπ οὗ Τομπϑοπ᾿5 ΕΠ 58 
Ὀὶοϊομδῖγ. Μεάϊυπλ ὅνο, 24:. 

115} ᾿δησιαρο. Βγ ΚΕ. Ὁ. ΓΆΤΗ͂ΑΜ, 
Μ.Α. Μ.Ὁ. Ἐουπάοά οπ Τομηϑβοηΐ 
ΕΠ ρΊ5ἢ ᾿ς ἰοπᾶτΥ 45 οἀϊϊοὰ Ὀγ ἴῃς Κδν, 
Η. 1. ΤοῦρΡ. 4 νοΐβ. 4ἴο. ζ' 7. 



8 ἹΨΟΚΑ͂5 ῥιδιίιίελεί ὧν 

ΤἼποβαιτιιβ οὐ ΕπρΊ5ἢ 
ἸΜοτιάβ δηὰ Ῥῆγαβοϑ, οἰαςοιβοά δηά 
ΔΙτλ οί 50 5 ἴο (δοϊ πλίς ἴΠὰ ἐχργοβ- 
δἷοη οὗ Ιάδαβ, δηὰ αβοιϑί ἴη 1 ἸΕΓΑΤΥ 
(οπιροφιοη. ΒΥ Ρ. Μ. ΚΟΟΕΤ, 
Μ.Ὼ. ὔΟτοόνῃ ὅνο. 10:. 67. 

ἘπρΊ5ἢ ϑνυηοηνηιθβ. Βγ 
Ε. 1ἡ.. ΨΉΛΤΕΙΥ. [1 ἀπο ὉΥ ΚΑ. 
ὙΥ̓μΆΤΈΙΥ, 1)... ἘΕτΡ. ὅνο. 3-. 

ΗἩδηάροοῖς οὔτπε ἘπρΡΊ5ῃ 
[Ξδὐσυᾶρο. Βγ Ια. Ο. ΠΆΤΗΑΜ, Μ.Α, 
Μ.. ὄὕτονπ ὅνο. 6-. 

(σοηίδηβοαι"β Ῥγδοίϊςοδὶ 
Ὀϊςοπασν οἱ [Ὡς Ἐσοηο ἢ δῆ ΕΠΡ 158} 
1Ιἀπσυᾶρσεα. Ροβί δνο. ῥτῖςς 7:. 641, 

(σοπίδηβοδι β Ῥοοςσκοῖί 
Ὀϊςοπαγγ, Ετοποῦῆ απ Κηρ]5ἢ, 
αὐγιάρεά ἴτοσὶ (ἢ 6 Ῥγαςίοαὶ Π1 ΟΠ ἸΟΠΔΤΥ 
Ὁγ {πὸ Αὐΐμποτ. ϑαπαῖθ τδιλο. 35. δώ, 

Α Νεὸν Ροοῖκοῖ διοίξου- 
ΔΙ οὗ ἴπΠ6ὸ Οογηιδη δηπὰ Επρ]150 
Ι.δησυᾶρεθ. ΒΥ Ε΄ ΝΥ. ΓΌΝΟΜΑΝ, 
Β1]1, (οἱϊ. Οχίοιἃ. ϑαιατα 1δηο. 55. 

Α Ῥχγϑδοίὶοδῖ Ὠϊοζίοπαῦν 
οὗ [πὸ Θεγδ δηὰ Ἐπρ ἢ 1.81- 
συδροβ. ΒΥ δον. Ν. 1, ΒΑΘΚΊΕΥ, 
Μ.Α. ἅ τ. Ὁ, Μ, ἘΒΝΙΕΡΚΆΝΘΡΕΚ. 
Ῥοβί ὅνο. 7.. 6. 

Α Ὀιοϊζίοπαῦῖν οὗ Ἐοιηδῃ 
δῃά ατοοῖς Δηξ αι. ΜΠ Π 2,οοο 
Ὑνγοοάςαί5 1Ἰπ5ἰγαῖνε οὗ ἴῃς Ατὐίϑ. δπὰ 
1{6 οἵ ἴῃς τεεκβ ἀπὰ Ἀοπίαηθ, ΒΥ 
Α. Ετοη, Β.Α. ὔΟτοόνῃ ὅνο. 75. 6, 

ΤΠο ΟἸτοδὶ [μοχίσοη δηά 
Οοποογάαποο ἴο (πὸ ΕΏρ] 150 δπά 
Οατγοεῖς Νὸνν Τοβίδπιοπξς. ἢγ ἰἰὸ Κδν. 
ΕΝ. Βυ ΠΝ ΕΚ. Μροάϊαπι ὅνο. 30-ς. 

Α ὟΑατγοοῖκκ- πρ! 98 ἢ [Οχι- 
ςοῦ. ΒγυΗ. Ὁ. ΤΌΡΕΠῚ,, Ὁ... εαῃ 
οἵ ΟΠ τς οπατοῦ, απὰ Εα. ὅσοττ, Ὁ.Ὁ. 
οδη οὗ Κοομοεβίεσ, Οτόνη 40. 236», 

Ι,14461] ὃς 5οοί 5 [καχί- 
οου;, Οτοοῖς δηὰ ἘπρΊ 5}, αὐτιαροά ἴον 

Θα]ῦδγα 1210. 75. 641. ὩςΠοΟΪΚ5. 

ΖΟΝΟΜΑΛΔ5 ὁ’ (Ο. 

Απ ΕἘπρΡΠ5Π-Ογοϑοῖὶς 16 χὶ- 
(ΟΣ, ςοπίδίπίηρ 81} ἴπε Οτοεὶς ἈΝ οτὰς 
υϑεὰ γ᾽ πεῖς οἱ ροοά δυϊδοσιῖγ. Βγ 
ς. Ὁ. Υ̓ΟΝΟΕ, Μ.Α. 4ῖἴο. 21:. 

ΝΜγ. Ὑοηροβ [1 οσχίςοηῃ, 
ἘΠΡΊ 5 απὰ Οτεεκ, αὑτιάρσεα ἔτότα ἢὶς 
ἴατρεν [οχίοοη. ϑᾳίδάσγε 12π|ο. 8... ὅδ. 

Α ,αἰϊη-ἘΠΡ|150 Ὠ!ςοςοη- 
ΔΙ͂Υ. ΒΥ ΤΟΙ͂Ν ἽὙ. ΜΝΗΙΤΕ, Ὠ.Ὁ. 
Οχοη. δπά ]. Ε. ΕἸΏΡΙΕ, Μ.Α. Οχου. 
ΙΧ Ἑάιτίομ, γον ςοα, Σ νοὶ, 41ἴο. 285. 

ΔΕ 6 5. (Ο(οϊΐορο 1. διϊη- 
ἘΩρΊ 550 ὈιςοπδσγΥ, ἴογ τς τς οἵ 
Τηίϊνεγειν ϑπάεηῖς. Μεάϊαπι ὅνο. 1 5:. 

ΑΙ αἰ -Επρ] 5 Ὠϊςςοη- 
ΔΙΥ ίογ ἴΠ υϑεὲ οἱ Μιά4]6-( 455 δοδοοῖε, 
ΒΥ ἸΟῊΝ Τί ΨΙΉΙΤΕ, Ὠ.Ὁ. Οχου. 
ϑΊΌΑ4Γο [ορ. ὅνο. 3:. 

ΔΝ ΏΣο 5 7πηΐοσς ϑιυάδηΐβ 
[,ΔΈπ-Επρ] 190 δηὰ ἘΠῚ 1158- δύῃ 
Ὀϊςομαῖγ. ϑηυᾶγα 1210. 

ἘΝΟΙ ΘΗ ΓΑΤΙΝ ΠΙΟΤΙΟΝΑΚΥ, 5: 6. 
ΤΑΤΙΝ- ἘΝΟΙΙΒΗ ΙΟΤΙΟΝΆΚΥ, 7:. 6(΄. 
ΟὈΜΡΙΕΤΕ, 12-:, 

Μ (Π]οο ἢ 5 ϊοςοΠ ΘΙ 
οὗ (οπιπιεγος δπὰ (οιιτηοτοῖλὶ Νανὶ- 
ρσαίΐοη. Ἐε-οἀϊοὰ γ Ητοῖ Ο. Βειν, 
Αϑ9ἰϑίδηι- (οι ρίγο!]εγ Ἡ. Η. δϑιδι ποῖ 
Οδῖος, ὙΠ τα Μαρς ἀπά 30 (βλτιίς. 
ϑνο. 63:-. 

Κοιῃ Τομηβίοη᾽β σθηοσδί 
Ὀὶςοσατν οὗ ἀδορταρῶν, ᾿εςοτὶρῦτε, 
ῬΗγβίςαὶ, ϑιαιιβιῖοαὶ, δὰ Ἡϊϑίοπολὶ ; 
ἃ Τοοπρ]οία Οδζείίεεσ οὗ ἴδ Μνοτά. 
Μεάϊυτη ὅνο. 42:. 

ΤΠ6 ΡΟ] ϑοδῃοοῖβ Αἰδς 
οἵ Αποίδηϊ ΟδορΥΔΡὮΥ, ἰπ 28 επιϊγεὶγ 
ΠΟ (οἱουτοα Μαρβθ. Εάϊιεὰ Ὁ Ὡς 
Ἀεν. α. Βύτιεξκ, Μ.Α, Ἱπιρετδὶ ὅτο. 
ΟΥ ᾿ππρο Δ] 4ῖο. 795. 62. 

Τα ΡΟ]. ϑοῃοοῖβ Αἰ148 
οὗ Μοάογῃ ΟδοςτδρῆνΥ, ἴῃ 31 δπεγεὶγ 
πεν (οΪουτεά Μαρβ5. Ἑάϊιοα ὉΥΓ ιδε 
Κεν. ΟΊ. ΒΌΤΙΕΚ, Μ.Α. Ιπιροταὶ ὅγο. 
ΟΥ̓ ᾿προγὶδ] 4ἴο. 55. 
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ΑΞΤΗΟΝΟΜΥ δὰ ΜΕΤΕΟΞΒΟΙΟΟΘσΎ. 

Οι11πη65 οὗ Αδβίγοποιην. 
Βγ 8:1]. Ε. ΝΥΝ. ΗΈΒΒΟΗΕΙ, Βατι. Μ.Α. 
ΙΤαἴοςὶ Ἑάδιτοα, νι Ρ]αῖο5. ἀπ 1)18- 
δτδῖηθ. ϑΘαῦλγα στΟυ ἢ ὅνο. 125. 

Εϑβαυβ οὐ Αβίγοποσην. 
Α ϑεγίεβ. οὔ Ῥδρεοῖβ. οἡ Ρδηείς δηά 
Μείδοτβ, {λ6 ϑυη δἀπὰ ϑυη-βυστουηάϊηρ 
ὥρδςθ, ϑίαγ ἀπά δίας (]ουάϊεϊῖθ. ΒΥ 
Ἑ. Α. Ρκοοστοξ, Β.Α. ὙΠ τὸ ΡΙαῖας 
δῃὰ 24 ΝνΥοοάςυϊς. ὅνο. 129. 

ΤῆῈ Μῶόοοη;: πεῖ Μοίϊοηϑ, 
Αϑρδοῖς, ϑοθηοῦυ, δπὰ Ῥῃγϑίοαὶ (ου- 
ἀϊῖίοθ. ΒγῪ ΕΚ. Α, ῬΒΟΟΤΟΚ, Β.Α, 
 Ῥίαιος, Οματίς, ΔΝοοάοσυϊς, δπὰ 
ΤλιηδΥ ΡΒοϊορταρἢβ. τον ὅνο. τος. 662. 

ΤΠΟΘπη: Ευΐογ, Γἰρπ, ΕἸτα, 
δῃά 1,106 οὗ [86 ῬΙΑπείαυΥ ϑυϑίοη. ΒΥ 
ΕΟ ΑΟΡΒΈΟΟΤΟΚ, Β.Α. ὙΝΈὴ ΡΙαῖος ἃ 
Λνοοάοσυϊς. Οτονα ὅνο. 14-. 

Τῆς Οτἵῇϑςο Ατγοιπμά ὕ5: 
ἃ ϑοιίος οὐ Ἐξθαγς οὐ ἴῆς Μοοὴ ἃ 
ῬΙδηοίβ, Μοΐθοτς ἅ (οπιοῖς, (Π6 ὅ0η δ 
Οοϊουγοά Ῥαὶτα οἵ δυης. ΒγῪ ΚΕ. Α. 
ῬΕοΟΤΟΚ, ΒΑ. ΝΠ Οδατίὶ απὰ 1) 14- 
στάτωβ. (τον ὅνο. 75. 6(, 

Οἰποῦ ΝΝοεάβ ἤδη Οιγϑ5; 
ΤὨε ΡΙ]υτΑ  ν οὗ ΛΝ ου ἄς ϑιυάϊοα αηάεσ 
τς Τἰρῆς οὐ Βδοεηὶ ϑοϊεμας Ἐὸ- 
βϑδσοῆοβ. ΒῪ ΚΕ. Α. ῬΚΟΟΤΟΕ, Β.Α. 
ΝΗ 14 ΠΙυΞιταϊοη5. (τ. ὅνο. τος, 67, 

ΤΠ Ὀμπίνογβαε οὗ (δ; 
Ῥγαβοηίησ Ἐδβοδγοθοβ ἱηΐο αηὰ Ναὸν 
ψΊεν5. τεϑρθοιϊίηρσ (ἢ6 (οπϑοιυτοη οὗ 
τς Ηδανεης. Βγ Ἐ. Α. ῬΒΕΟΟΤΟΕ, 
Β.Α. ϑεοοπὰ Εαάϊοη, ν᾿ ἢ 22 (δι 
(4 (οἷοιιτγεα) δῃὰ 22 Πίαστασηβ. ὅνο. 
Ῥτίςα τὸν, (7. 

ΤὮ6 Τιδηβϑίβ οὗ  ϑηιβ : 
Α Ῥορυῖαγ Αςςοουηῖΐ οὗ Ῥαβὶ δηᾶ (οτηΐηρ 
Ττγδηβῖθ. ΒΥ ΒΕ. Α. ῬΕΟΟΤΟΚ, Β.Α. 
20 Ρ]αΐες (12 (οϊουτοά) απὰ 27 ΝΥ οοά- 
σαῖς, Οτοόνη ὅνο. ὅς. 6, 

Θαίυγηῃ δηά ἰ(5 ϑυϑίθῃι. 
ΒΥ Ε. Α, ῬΆΟΟΤΟΚ, Β.Α. ὅνο. ν͵ ἢ 
14 Ῥ]αίο5, 14-. 

Το Νίοοῃ, δπά πε (οη- 
ἀπίοη ἀπά (οπῆρπυτγαί οῃϑ οὗ 15 ϑυῃγίδςδ. 
ΒΥ Ε. Νέεξῖβδον, Ἐ.Κ.Α.5. ΜΙ 26 
Μαρϑ ἃ κ Ρ]αῖες. Μεάϊυπι ὅνο. 321-. 6. 

(οΙοϑία ΟΡ͵ εοῖϊβ ἴογ 
Γ(οπιπιοη Τοίεβθοοροβ. ΒΥ Τ. ὙὟΥ. 
ῈΒΒ, Μ.Α. νυ Ομαγί δπά νη οοά- 
συϊ5Β. Νον Ἑαϊίοη ἴῃ ἰῃς Ῥγα55. 

Α Νὸν 5δγνΧ Δ{145, ἴοσ τῃ6 
ΓΑΡγασν, {πΠ6 Θοποοὶ, δηὰ ἴῃ Οὔ ϑοτ- 
ναΐοτυ, ἴπ 12 Οἰγουϊασ Μδρβ (ἢ 2 
Ιπάοχ ΡῬὶαίεϑ). ΒΥ ΚΑ. Α. ῬΒΕΟΟΤΟᾺ, 
Β, Α, Οτονη ὅνο. Κ:. 

Γαὐροῦ ϑίδγ Δ 45, ἰοῦ τΠ6 
ΤΊΡγασγ, ἴῃ Ὑνεῖνε Οἴγουϊασ Μδρϑ, 
σὰ Ιηἰτοάαςσίίοη δηᾶ 2 [Ιηἄοχ Ρ]αίθβ. 
Βγ Ἀ. Α. ΡΕΟΟΤΟΙ, Β.Α. ῬΌΪο, 15. 
ΟΥ Μδρϑ οἠΐυ, 12. 6ώ. 

Ὠονοβ [ἷν οὗ Θίογῃιδ, 
σοηδιἀοτοὰ ἴῃ ςοηηοχίοη ἢ [Πα 
ΟτγάϊπασΥ Μονεπιθηῖὶς οὗ τς Αἰπιο- 
ΒΡἤετο. Ὑτδηῃβίαιοά Ὁγ Ἀ. Η. ΘΟΟΤΥ, 
Μ.Α. ὅνο. τος. 6ζ΄, 

Αἵ δηά δίῃ; [ῃε ΒερΊη- 
πἰηρϑ οὗ 4 (πεγῖοϑὶ (Ἰπλαϊοϊορυ. ΒΥ. 
ΒΕ. Α, ΘΜΙΤῊΗ, Ε.Κ.5. 8νο. 24-. 

Αἱτ δηά :ἰ5 Βοίδιίζοπβ ἴο 
εἰΐο, 17γ4-187γ4; 4 Οουτεα οὗ [,60- 
ἴυτες ἀ6] νεγεὰ δἵ {πῸ Κογαὶ ηςεἰατοῃ, 
ΒΥ. Ν. ΗΛΆΤ ΕΥ, ΕΟ .5, ΜΝ 66 
ννοοάςιι5.. 9π|4]} ὅνο. 6-:. 

ΘΟΠΟΙ]ο 5 ϑρδοίγιπι 
Απδὶγϑίβ, ἰπ ἰ(5 Αρρ]οβδιίοη ἴο Τοττος- 
1Π8Δ] Βυρβίδηςας πᾶ 16 ῬΡΉγϑίοδὶ 
(οπεοίταἰοη οὗ ἴπΠ6 Ηδανθη Βοάϊος, 
Τχαπϑίαιϊθα ΕΥ̓͂ ΙΑΝΕ απὰ (, ΓΑ ΞΞΕΙ, 
ἢ Νοίες ὉγῪ Ὗ. Ησσοινϑ, 1.1,.}, 
ἘΝΕ.5. ὅνο. Ρ]αῖος απὰ Υγοοάςιυϊς, 28.. 

Α Ττοδίβε οὐ [Π6 (ν- 
οἷοί, «πὰ οἡ 11] ἔογπις οὔ Ογοϊοϊάα] 
Ουγνεβ, ἀπά οὐ (ἢθς τὲ οὗ (γοϊοϊ αἱ 
Ουγνεβ ἴῃ ἀεαὶὶπρ ἢ τΠ6 Μοιίίζοης οὗ 
ΡΙαπείς, (οπιοῖς, ἅς. δπᾶ οὗ Μαίας 
ὑτο)εοϊεά ἔτοπῃ πε ϑὺη. Βυ ΚΕ. Α. 
ῬΚΟΟΤΟΚ, Β.Α. ΜΗ τόι Τλιαρταπης, 
Οτοννη ὅνο. το-. δώ. 
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ΝΑΤΌΒΞΒΑΙ, ΗΙΞΒΤΟΒΝῪ δμᾶ ῬΒΕΥΘΙΟΑΙ, 

ΞΘΟΙΕΝΟΕ. 

Ἑταρπιοηΐβ οὗ ὅείθπςα. 
ΒΥ ΙΟῊΝ ΤΥΝΘΑΙΙ Ἐ.Κ.5. [Ιαἱοθὶ 

Ἑδιΐοα. ὅτοντι ὅνο. 10’. 64). 

Ηεαίὶ αΑ Μοάε οὗ Νιοίίοπ. 
ΒΥ ΙΟῊΝ ΤΎΥΝΡΑΙΝ Ἐ..5. ΕΠ} 

Ἑάδιάοη Ὠραυΐγ τοδάγ. 

Ῥχγοΐδεβος ΗΠ οἰ πιμοῖί Ζ' 
Ῥορυΐαγ 1«οςξιτο5 Οα Θοϊοπεδο 50Ὁ- 

εςΐ8. Ὑταπβίαιεὰ ὈΥ Ἑ. ΑΤΥ̓ΚΙΝΒΟΝ, 

Γι. 9. ΜΠ πυπιεγουβ ΔΝ οοά Ἐπρταν- 

ἴηρ5. ὅνο. 12-. 64. ͵ 

Ῥτγοΐδδεοσς. Ηο ποῖ οὐ 
ἔπιε Θοηϑεαίίοιβ οὗ ΤΌΠΕ, 85 ἃ Ῥηγϑπίο- 

Ἰορὶςα] Βακὶβ ίοσ ἴδε ὙΠ ΘΟΥΥ οὗ Μυθῖςο. 

Τιδηςϊαϊεὰ ὉΥ Α. 1. Ἐ:1.15, Ἐ.Έ.5. 

ὅνο. 36:. Ι 

Φοιηά. Βγ ΤΟῊΝ ΤΎΝΡΑΙ, 
ἘΠ.5. Ταιὰ Εαϊιίοη, ἱποίυάϊηρ 

Ἑεοοηΐ Ἐσβθασοθεβ οὐ Εὐρ- ρα ηρ' 

Οτοόνα ὅνο. ρος τον. 6. 
Παδμοῖς Ναίυγαι ῬὨ11ο- 

ἴος Οεποσαὶ Ἐδεδάοσγβ δά 

νουῆρ Ῥοσβοῦϑ; ἃ ὕουτθς οἵ ῬΆγϑ,ο5 

ἀϊνοςιοά οἵ Μαιποσιδί 8] Ἑοχυΐϊα δπὰ 

ἐχργεββεά ἱπ ἴῃς ἰδηρυλρε οἵ ἀαὶϊγ ἸἸέε. 

Τυληβιαϊοα ὉΥ Ε. ΑΤΚΙΝΒΟΝ, .(.5. 

“ΤῊ Ἑἀϊοη. Ῥ]αίες ἀπὰ νγοοάουίϑ. 

στον ὅνο. 5. 64. 

αδηοὶ 5 Εἰεπιοηΐατῦν 
Ττεδῖβε οα ῬΈγείςβ, Ἐχρευσαθηιδὶ 

απὰ Αρρὶϊεὰ, ἕοσ ἴῃς υϑὲ οὗ (ο]]ςρε5 

αὐ ϑοίοοῖβΌ ττδηβίαϊεα απὰ εὐϊιεὰ 

ὉΥ Ε. ΑΥ̓ΚΙΝΒΟΝ, ἘΚ0.5. Εἰρμ 

Ἑαϊίοπ. Ρίαἰεβ αηὰ Νοοάσυϊ5. Ῥοβῖ 

ϑνο. 155. 

Ατηοί 5 ΕἸοπιθηαίβϑ α ΡὮν- 
οἷς5 ος Ναίυγα! ῬΕΪΟΒΟΡΏΥ. Θενθηἢ 

ἘΔπίοη, εἀϊτοὰ ὉΥ Α. ΒΑΙΝ, 11,.2ὃ. 

εὐ Α. 8. Ταυῖομ, Μ.. Ἐ.Ε.5. 

Ονονπ ὅνο. Νοοάουίς, 125. δώ. 

Τῆς Οοτγγοϊδίίοη οὗ Ῥπνυ- 
εἰςαί Ἐοζοθβ. ΒΥ ἴῃς Ἐοη. οἷν ὟΝ 

ΝΠ Ὅκονε, ΒΆ.5. ἃς, δέχ: Ἑάϊθοπ, 
τεγὶςοὰ απὰ αὐρταεηϊεὰ, ὅνο. 155. 

υνείημοῖά᾽ 5 [ηἰγοάιοςοῦ 
ἰο Εχρεύπιεηία! ῬΗγϑίςβ; ἱποϊυάϊησ 

Τὐτοοϊίϊουβ ἴογυ (Οοποίγιοηρ ῬἈγϑὶοδὶ 

Αφρασαῖυϑβ δῃά [οσ Μακίηρσ Εχρο
υηεῃ (5. 

Τταηβὶαιεὰ ὌΥ Β. ἸΟΕΝΥΎ, Ἐ.Ἐ.Α.5, 

νη αΡρτείδος Ὁγ Ο. Γ. ΕΌΞΤΕΚ, Ε. Ἀ.5. 

ξνο. Ρ]αίς5 ἃ ΔΝ οοάσυίϑ 315. 6. 

ΑΔ ὙἸτοαιϊβα οὐ ΝΜίαρποεί- 
ἦρτα, ασπεταὶ δηθὰ Τεισοβίτῖαὶ. Βγυ Η. 

ταουρ, ἢ.Ὁ. Ὁ... 8νο, 10». 667. 

Βοϑθδζοῖοβ οὐ διδηιδρ- 
ποἰΐϑι αηά Μαρτς- Οτγϑίδ!ςΑςθοῦ; 

ἱποϊυάϊηρσ Τἰδιπαρπεῖῖς Ῥοϊατγ. ΒΥ 

ΤΟῊΝ ΤΥΝΘΑΙΙ, ΕΙ.5. Μὰ ὁ 

ῬΙαἰες ἀπὰ τδηῦ δ οοάςυϊδ, ὅνο. 14. 

Γσοπεεϊδυξίοηβ ἰο Νοῖϊε- 
εὐἷατ ῬΕγπβίοβ ἰα ἔπε ἀοπιδία οἱ ἈΔ- 

ἀϊδος Ηέδί. ΒΥ ἸΟῊΝ ΤΎΝΡΑΙ 

ἘΞ... ΡΙ]αῖες απὰ ΛΝ οοάευί5. βνο. 16:. 

Οἰχ [οοΐιγζαβ οὐ [ἱ ρα, 
ἀεϊνεγοὰ ἱπ Αταθτῖοα ἴῃ 1872 δηὰ 1871. 

ἘΣ ΊΟΗΝ τυνϑαι, Ε.Ε.5. 

ἴΐοη. Ῥοσιγαϊϊ, Ρ]αϊς, πὰ Ὠίδρταπι, 

στόν ὅνο. 75. 621. 

1.65 53οη8 ἱπ ΕἸ οἰ ΟΥ̓ δἱ 
ἔς Εογαὶ 1π5εἰταξίοι, 1875-ό. ΒΥ 

Τοην Τυνρα,, Ε.Κ.5. Μὰ τ 

Ὑνοοάςαϊ5ς. τόν ὅνο. 2:. 64. 

ποιὰ δοά Ὑδεοσγίεβ, ἀεϊϊνεγοὰ ἱ 

(ἢς Βογαὶ 1πϑτυῦοπ, ΒΥ ἸΟΗΝ ΤΥ͂Κ- 

ραι,, ΕΕ.5. Οτοόνῃ ϑνο. 1". 

οὐ 1-:. 6. εἸοῖῃ. 

Νοίεϑ οἵδ σουζϑβε οἵ ΝΙΩε
 

1.δςΐυτε5 οὐ [υἱσδῖ, ἀεϊἐνετεά αἱ δε 

Ἐογαὶ [ποι ταιῖοῃ, ΒΥ ΤΟῊΝ ΤΥΝΡΑΙΜΣ 

Ἐ..5. Οτονπὶ ὅνο. 1’. βοσαί, Οἵ 

1-. 64. οἸοια. 

Ῥγίηςίρ[65 οὗ Αηΐπιαὶ Νο-
 

εἰαπίςβ. ΒΥ ἴδς Βον. 5. ἩλύσΘΗΤΟΝ, ΕΠεπιεπῖδσν ΎΤτοοίθο Οἱ 

Ἐ.5. ϑεοομπᾶ Εαάϊοη, 8γτο. 21’. (Ὡς νανο-ὙΠεο οὗ εἰσ. ΒΥ 

Ἡ ΊτουΡ, Ὁ. Ὁ. Ὁ.6.1.. ὅνο. 10». 64. 
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Τοχί-Βοοῖκβ οὗ ϑείθῃοσθσ, 
Μεοδαπῖοαὶ δηὰ ῬὨγϑιςοδὶ, δάαριθα ἴου 
ἴΠ6 τ6 οὗ Ατίΐϊδαης δπά οὗ διυάθηίβ 1ἢ 
ῬΌΡ]ΠῚς ἀπά ϑοίεπος ϑοῃοοῖθ, ϑὅ.118]} 
ὅνο. ψὶἢ ΝΥ οοάόπίς, ἂς, 

Αὐπογ᾽ 5 Ῥποίοσζαρδυ, 3». 6(. 

Αμάοσϑοσ 5 ϑίσοβγ τῇ οἵ ΜΜαίεγίαἷἶβ, 3:. 6(. 

Αγπιϑίγομ 5 Οτραπὶς Ομ πηι ϑίσυ, 3-. 6. 

Βασῖυ 5 Εδίϊνναν Αρρ᾽ίδποθϑ, 3-. δώ, 

ἘΙοχδιη᾽ 5 Μείδ] 5, 3... δώ. 

Οσοοάεονε᾽5 Μεοπδηΐςς, 3:. ὁὠ, 

ΜΜεςδδιΐδηι, 32. δώ, 

σοτε᾽ 5 Εἰεςίγο- Μεία!υγρυ, Ὁ. 

στ ῆπ᾿ 5 ΑΙρσοῦτγα ὃς Τυ οπμοιεί συ, 36. 

]επϊείπ᾽ 5 ΕἸεςιτ ον ὃ Μαρηει5πι, 36. 

Μαχννοῖ 5 Τ ΠοοτΥ οἱ Ηοδί, 3.. 6(. 

Μεοιτθ 6145 Τεομηίςαι ἈΠ] 6 Ες, 3». δα, 

ἹΜΙ11οε᾽ 5 ἱποσχδαηὶς Ομειἰβίσυ, 35. θώ. 

Ῥγεοςο ἂχ Θίνενστί Βὸ 5 ΤΙ  ΎΔΡΩΥ, 36. 

Θ86116γ᾽5 ΝΜ οσίκβιορ Δρριίδπος5, 3:. δα, 

ὙὝποπιδ᾽ 5 ϑιπιςίιταῖ δηὰ Ῥαγβίοϊορίολι 
Βοίΐδεν, 6-. 

ὝΒοτρε᾽ 8 Ουδηιίαεινε Αηδίγϑίβ, 4:. 6ζ. 

ΎΠοτρε ὃὲ Μυΐτ᾿8 Οὐδ δαᾶνε Απδίγϑίϑ, 
Ῥτιςα 25. 64. 

ΤΙά6η᾽5 ϑγβίειεδις ΓΒ οηλβίσυ, 3:. 6. 

τον 5 ΜδἊομίης Πεϑῖίρι, 3:. δα), 

Ὁναίπου᾿ 5 Ρίδης ὃς Θοί!ἃ (ὐδοσι συ, 36. 

τσὶ Θοίθηςσο ἔογ μα ϑιγα 
Ἡουτβ ; ΕΔ] Αγ Εβθαγς οὐ ϑοϊοπιῆς 
Θυθ)εοῖ56, Ναΐατα! Ῥμεποιποηα, ἄζο, 
Βγ Ε. Α. Ῥκοστοξ, Β.Α. 2 νοϊΐϑ. 
οὔόνῃ ὅνο. 75. 6α΄. ΘΔΟ ἢ. 

ΤΠ6 Γ(ομπιραζαίίνα Δπδ- 
τοῦ δηὰ Ῥμγϑβίοίοσυ οὗ ἴδε Ψοεγίο- 
Ὀγαῖς Δηὶ ΒΥ ΚΙΟΗΑΚῸ ΟἾΝΕΝ, 
ΕΙΆ.5. ΜΠ 1,472 ΝΥοοάςιῖ5. 3 
γοΪβς. ὅνο. 2.3. 13. 663. 

Κιγῦν δῃηά ϑρϑθηςθβ [1Ὡ- 
ἐσοάυοςξοι ἴο Ἑπιοιμοίοσυ, οἵ ΕἸε- 
τηθηΐβ οὗ ἴῃς Ναίιγαὶ Ηἰ βίου οἱ Τηϑθοίβ. 

“ Οὐοόνῃ 8ὅνο. 55. 

Δ ἘδηΠθοΕᾶια Ηἰσίοσν οὗ 
Βίγτάβ. Βγυ Ε. ὅτανιευ, ἢὉ.0. Ἐτρρ. 
ὅνο. ἢ Υοοάςαίς5, 3-. δυ 

Ἡοπιο5 ψϊίποις ἨδηάΞϑ : 
ἃ Ἰεβοσί μοι οὗ ἴπὲ Ἡδθϊαιίομβ οὗ 
Αηϊπλ815, οἰαβϑθὰ δοοογάϊηρ ἴο (Ποὶσ 
Ῥηηοίρὶς οἵ (οποιπιςοῖίου. Βγμο Καν. 
1]. Ο, νΥοουῦρ, Μ.Α. ν πὴ δϑουϊ 140 
γΊσπεῖίεβ οη δ οοά, ὅνο. 14:. 

δνοούκ ϑίγδηρε Ὀνοῖ!- 
ἷῃσϑ; ἃ Πεβοτὶρίίοῃ οἵ (ῃς Ἡδρθιϊδίϊοης 
οὗ Αηϊμμαὶς, αὐγάροά ἔγομχ “ Ηοπιας 
ψ μου Ἡδηάς.᾽ ἍΝ Ἐτοηιϑρίθοα 
δ) 6ο ΝΥ οοάοιιῖϊθ. Οτονῃ ὅνο. 75. 66. 

νοοάΙηβοϑοίβ δἱ Ηοπλα: 
ἃ Ῥοριυῖίαγ Ασοουπὶ οὗ Βη 5 ἢ Ιπϑεοῖϑ, 
{πεῖν διίπιοίαγο, Ηδρὶίς, δἀμὰ Ὑγδης- 
ἰογγηδιίοθβΌ ὙΠ 700 δ γοοάςιϊς, 
δνο. 14.. 

Ννοοάβ [ηβοςοῖ5 Αῃτγοδά: 
ἃ Ῥορυΐαγ Ασσουηὶ οὗ Ἐοτγείρι 1πβθοῖβ, 
[μεὲγ ϑιτασίυσε, Ηδθϊϊ5, ἀπά Τγβϑη9- 
[οστλαίίοη. ἍΠ οο Υοοάςαίϑ. 
ϑνο. 14.-. 

Ννοοάδ Οιιἷ οὗ Ποοῦβ; ἃ 
ϑεϊεςιΐοη οὗ Οτίρίδὶ Αγίοϊαβ οἡ 
Ῥταςῖίςαὶ Ναίυταὶ Ηἱϊβίογ. ὙΠῸ 6 
ΠΠυδιγαϊουβ. Οτόνψῃ ὅνο. 7.. 6. 

Ννοούβ ΒΙΡ16 Απίπιδ15: ἃ 
ἀεβοστιρίίοη οὗ δυεῖν [ἰνὶηρ Ογοαΐυγα 
τηδηϊοποά ἴῃ [6 ϑουρίαγος, ἔσομχ {Π6 
Αρε ἴο ἴῇς (οταὶ. ὙΠ 112 Νὶρπείϊοβ. 
ϑνο. 14:. 

ΤΩ6 5684 δηά 15. Εἱνίηρ; 
ὉΜοπάοτβΌ ΒΥ Ὧν. ἃ. Ἡλξκτνιο. 
δνο. τὶ! πυμηεγοῦβ 1ΠΠ]υ5γαιίοηβ, τσ 
1ος, 641.. 

Ηδγίνὶρ᾽ 5 Τζγορίοξδὶ 
ὩΜοιῖά, νηΐ ἀρουϊ 260 {1 π|οἰταῖίοῃ. 
ϑνο. 10.. ὁ, 

Ηδείν!ρ᾽ 5 "οΐαγ ΝΝνοσὶ!ά ; 
ἃ ϑεδοηρίϊοη οἵ δὴ δῃά Ναῖιυγε ἰῃ (86 
Αγχοῖϊΐς δἀπὰ Απίασοϊϊς Ἑδρίοης οἵ 168 
ΟἸΙορα. ΟἸΒγοπιοχυ)]ίΊορταρῆβ, Μαρϑ, δπά 
Υοοάςυῖς. ὅνο. 10», δα, 

Ἡδτγίν 5 ϑιθίογγαπθδῃ 
οσά. ὙΠ Μαρς δηὰ ννοοάοσιυίϑ. 
ὅνο. 10-., 64], 

Ηκαδτγίνιρ᾽ 5 Αογίδὶ δ οσγῖά: 
ἃ Ῥορυϊασ Αεςςουπί οὗ [6 ῬΒεποιηδθηδ 
δηὰ 1ἰ|ὲ οὗ ἴπε Αἰπιοβρῆοσθο. Μδρ, 
ΟΠ γοπιοχυϊορταρῆβ, ὙΝοοάςιιϊ5. ὅνο, 
ῬΓγῖος 1ον. 64, 
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Βοοῖκς ΟΙαϑοϊδοά δηά Π6- Δ Πιςοίου 
βδούδοά, ΒΥ ΒΕΚΝΗΛᾺῈΡ ΝῸΝ (ΟΤΤΑ. 

Απ Ἐπρίβη Τγυδηβιαιίοη, Ὁ Ῥ. Η. 

ΤΙΑΎΆΕΝΟΕ (ἢ Ἐπ 5, (ἀεγηιαῃ, αηά 

ἘτοποΝ ΘΥΠΟΏγτἜ5), τανε ὈΥ̓͂ ἴμ6 

Αὐἴῆογ. Ῥοβῖ ὅνο. 14. 

ΤἼο ἀεοΐορυ οὗ Επρίδηά 
αηὰ Ναῖοβ; α Οοποῖϑβε ᾿σςοουπΐ οὗ 

(ες 1Π1ποϊορίςα!ὶ ΟΠμαγδοίετβ, 1.βαάϊηρ 

ἘσΞεῖ!]5, απὰ Ἐσοποτηὶς Ῥσοάποῖβ οὗ ἴπ6 

Βοος. ΒΥΗ. Β. ΝΟΟΡΨΜΑᾺΡ, Ε΄ Ο.5. 

Οτόνα ὅνο. Μαρ ἃ Νοοάουῖδ, 14:. 

Ἰζε!!1οτἦ5 1αἴκα ννοΠηρ5 
οἵ Θυυιϊἐζοτίαπιά, απὰ οἵμεῦ Ρατίβ οὗ 

Ἑυτορο. Τταπβιαιοὰ Ὁ’ ΙΟῊΝ Ἐ. ΓῈΕ, 

Ἐ-... ἘΓὰ.-:5. Νεὲν Ἑάιϊίοη, εἢ- 

Ιατροᾶ, ψῖιἢ 206 1Π|υβίγαϊοπθ. 2 γοἶΪ5. 

του] ὅνο. 42:. 

Το ΡῬηΐϊπιοναί ΜΝ οῦά οὗ 
Ουϊίζοτίδη. ΒΥ Ρυοΐεδβθου ΟΞΨΝΑῚ, 

Ἤξεκ, οἵ ἴῃς ὕπἰνετθι οἵ Ζυποῇ. 

ἘΔιιοά ὉΥῪ 7ᾶμὲβ Ἡξεύψνοοῦ, Μ.Α. 

ἘΠ.9. ὴᾺ Μδρ, 19 Ρ]αἴεβ, ἃ 372 

νοοάοσυϊ5. 2 νοΐβ. ὅνο. 28:. 

ΤΠδς ΡιιζΖίε οὗ 11 δηά 
ον ἱξ Ηδ8 Βεοο Ρυὲ Τορεΐπογ; ἃ 

φῃοτί Ηἱἰβίουυ οἵ Ρυδεῃιβιοσὶς Ν ἐρείδὈ]ς 

Δηᾶ Απἰπιαὶ {6 οα ἴῃ6 ΕΑ. ΒΥ Α. 

Νιοοι5, ΙΕ Ο 5. ΜΒ 12 ΠΙαβῖτα- 

ἰἰοπς. Οσοόονηῃ ὅνο. 3:. 6(.. 

Το Οτὶρίη οἵ (ιν11154- 
ἔοῃ, διά τὸ Ῥηπιείνε (οηάϊθίοι οἵ 

Μίδη ; Μοηΐαὶ απὰ ϑοςΐαὶ (ομπαϊοη οὗ 

ὥανασεβ. ΒΥ δ'γ 1. Ύ ΒΒΟΟΚ, Βαγ. 

ΜΡ, ἘΞῸΠπ.5. 8νο. Υοοάςιυίς, 18-, 

Τῆο Αποίοπί ϑίομο [τ- 
Ὁ επιοπῖβ, ὑεδροῦβ, ἀπά Ογηδπιθηΐβ 

οὗ Οσεαὶ Βείίδίη. ΒΥ ἸΟῊΝ ἔνανϑ, 

Ἐ-.5. ΜΠ 2 Ρ]δῖος δπὰ 476 ΝΝ οοά- 

ουΐς. ϑὅνο. 28-. 

-----.-. 

οὗ ϑείθῃςθσ, 
11τοταΐζαυτο, απὰ Αστί. ἈἘς-εἀϊοὰ ὈΥ̓ 

ἰῆε ἰαΐϊα ΝΝ. Τ. ΒΚΑΝΡΕ (ἴ[δε Αὐἰποτ) 
δηᾶ τῆς Ἐδν. ϑίσα.ἌὟΝ. Οοχ, Βατῖ.,Μ.Α. 
4 νοΐβ. τηοάϊιτι ὅνο, 63-. 

ΤΠο Ηἰκίοσν οὗ Μοάοργῃ 
Μαυϑὶς, ἃ ουτϑε οἵ 1οΐυτες ἀεἰϊνεγεά 

αἱ ἴα Ἐογαὶ [ποιτυϊοῦ οὐ Οτεαὶ 
Βηϊαίη. ΒΥ ΙοῊν ἩσιΆΗ, ΚΙ,.Ὁ. 
ϑὅνο. Ῥτίος 85. «1. 

τ. Ηι]Π164ῃ 5 24 (Ο(οιζβα 
οὗ 1,οςΐυζο5 οἡ ἴῃς Τταηοιιίου Ῥεγοᾶ 
οἵ Μυῖςαὶ ΗἰΞίοτυ, ἴτοτῃ ἴῃ Βερι μην 
οἵ 1π6 «718 ἴο (ῃ6 ΜΙάΔΑ]ς οὗ ἴῃς 188 
Οεηίασγ. ὅνο. 10:. 64, 

Ιουδου Ἐπογοϊορεοῦϊα 
οἵ Ῥιίδηΐβ; οοπιρηϑίηρ ἴῃ ϑρεςῖδε 
Ομαγαοίογ, Πεβοήριίοα, Ουϊῖατε, Η15- 

ἰοΥῦ, ἄς. οὗὨ 411 {πε ΡΙαπῖς ἰουπὰ ἴῃ 
Οτοαὶ Βηια, ΜῈΒΠ αἀρνατὰς οὗ 
12,)0οο Ν͵οοάςυϊ5. ὅνο. 42:. 

6 Οδίϑης ὃς. 1.6 Μίδου 5 
ϑγϑέεπι οἵ Ὠεβοσρᾶνε ἂπὰ Απαῖγ- 

εἰςδὶ Βοίδῃγ. ὙὈὙτγαπϑίαϊεα ὉΥ Μεξ. 

ἩΟΟΚΕᾺ ; οἀϊϊοά δηὰ ατταηρεᾶ δοοοσά- 

πρ ἴο {πε ἘπρΊ 15}: Βοίδηϊςαὶ ϑγβίεπω, ὈΥ͂ 

17. Ὁ. ἤοοκεε, Μ.Ὁ. Μὰ σ,500 

Ὑγοοάοσυϊς. Ιπιροτῖ] ὅνο. 31-. 667. 

Ἡδηά-Βοοῖς οὗὐ Ηαγαν 
Ύτοοβ, ϑγιδθ, δηπὰ Ἡδγῦδοθου 
Ῥιαπίςᾳ ; οοπίαϊηΐὶης ᾿εϑοτ ρους ἅς. 
οἵ ἴα Βερῖ ϑρδθοῖος ἰῇ (Ουλναῦοῃ. 

ὙΠ 720 Οτρίπαὶ Δ οοάςσας ΠΙυΞῖτα- 

ἴοῃμβ. ΒΥ ὟΝ. Β. ΠΈΜϑΙΕΥ. Μεάϊυσα 
ϑνο. 12:. 

Τῆς Εοβὸ Αιππδίθυτβ 
Ουϊάο. ΒΥ ΤΗΟΜΑΒ ΕΙΝΕΚ5. [μΔἴεϑξῖ 
Ἑάδϊάοη. ΕτΡ. ὅνο. 4:. δα. 

ΟΗΕΜΙΘΤΗΕῪ εαὐὰ ῬΡΗΥΒΙΟΙΟΟΥ. 

ΜΊΠοΡ 5 Εϊοπθηΐβ οὕ (Πο- 
ταϊϑίσυ, ὙὨεογεῖϊοαὶ δηὰ Ῥχγδοίϊοαὶ. 

Ἐδ-οἀϊιεά, νὰ Αἀάϊιίοηθ, Ὁ Η. 
ΜΑσιξοῦ, Ε.ΓΟ.5. 3 νοῖΐϑβ. ὅνο. 

ῬΑΚῚ Ἰ. ΟΒΈΜΙΟΑΙ, ΡΗΥ5105. 16ν. 

ῬΑΚῚ 11. ΙΝΟΚΟΑΝΙΟ Γ(ΗΕΜΊΒΤΕΥ, 24. 

ῬΑΚΊ 11. ΟΚσΑνΝισ ΟΗΈΜΙΒΤΕΥ, ΝΟΥ 

Ἑάϊάοη ἰῃ ἴπ 6 ᾿γε58. 

Απίπιαὶ ΟΠοΩΙ ΒΕΓΥ ; οΥ, 
(ἢ Βοἰαιίοης οἵ ΟΠοτη βίτυ ἴο ΡΉΥΞΙΟΙΟΡΎ 

απὰ Ῥδιποϊορυ : ἃ Μαηπδὶ ἔοσς Μεάϊοϑὶ) 

Μεοὴ απ ϑοϊεπῆς ΟΒεπισῖ. ΒΥ 

ΟΗΑΚΙΕΞ Τ᾿ ΚΙΝΟΖΕΤΥ, Ε.Ὸ.5. 

Ῥτῖςε 18-. 

ὅνο. 
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Α ὈὨϊςεξίοηδῦν οὗ (Ποη,15- ΎΤΠΟ Ηἰβίογν, Ῥγοάιιοῖβ, 
ἐγγ δά πὸ ΑΙΠ 4 Βταηςδ65 οὗ οἴμοῦ 
Θοίοηςοβ. ΒΥ ΗΈΝΚΥ ΝΑτΊΚ, Ε. Ο. 5. 
αϑβίσιεὰ ὈΥ͂ οπηϊποηΐ ϑοϊεπίῆος δηά 
Ῥταςιίςαὶ ΟΠμογηϊϑῖβΊ 7. νοΐβ. τῃθάϊ τη 
ϑνο. Ζ:1ο. τ6-. 6. 

Θυρρίοπιεηίατν Νοίυπιθ, οοτωρ]εἰϊηρ [πε 
Ἐδοοτὰ οὗ Οβοιῖοδὶ Πιβοονεῦν ἴο [ῃ6 
γεαῦ 1877. [75 ἐλέ 2 γεέ::. 

Θοῖοςὶ Μοείποάς ἴῃ (ἢ- 
ταῖςδὶ Απαῖγϑίϑ, Ομ εν Ιποτραηῖς. ΒΥ 
ὟΝΜ. ΟμΟοκες, ΕΚ.5. Μὰ 22 
Ὑγοοάοσυϊς,. Οτονη 8ὅνο. 12:. 67. 

διὰ Ῥτζοςδ58865 οὗ [ῃς ΑἸϊκαῖ! Τταάςσ, 
ἱποϊυάίϊηρ τῃῆ6 τηοβί σϑοθηΐς [πιρτονθ- 
τηθρηῖς.Ό ΒΥ ΟΗΑΚΙΕ5 Τ. ΚΙΝΟΖΕΤΊ, 

Ἐ,Γσ.5. ΜῈ 32 Ὑγοοάςιϊίς. ὅνο. 125. 

Ἡραϊῆ ἢ {πὸ Ηοιιδθθα: 
Τυνθηϊγεῆνε 1,δοΐαγεβ οὐ ΕἸΘπΘηἴδσΥ 
ῬΥΚΒΙΟΙΟΩΥ ἱπ ἰϊ5 Αρρ]ϊοαιίοη ἴο [86 
Παῖϊγ Ναπίς οὔ Μὴ ἂπὰ ἊΑηϊπιλ]ϑ. 
ΒΥ Μι5. ΒΌυσΚΤΟΝ. Ἃτονη ὅνο. 

ΔΝνοοάοιι[5, 2. 

ΤῊΘ ΕἾΝΕ ΔΑἘΗΤΘ δα 0 ΞΤΕΑΤΕΘΒΡ 

ΕΒΠΙΤΙΟΝΘ. 

Ϊῃ Ἑαδίγνίδπά ; Ριοίΐυγεϑβ 
ποῦ τὰς ΕἸ οΙά. ΒΥ ἘἈΙΟΗΑΚΡῸ 
Ὅονυμε. ΙΝ ἃ Ῥοδὶ ὉΥ ἮΝ. ΑἹ.- 
1ΠΝσΟηὰΜμ. ΝῊ 16 οοἱουτοά ΡΪαίε5, 
οοηϊαϊπίηρ 26 Πεϑῖρπβ. ΕῸΪ]1ο, 155. 

Ιογά ΜαδςἼϑδιι αν [«ὰγ8 οὗ 
Απεΐδϊ ἕοπιό. ΥΠΠ ΝΊΠΕΙΥ {ΠΠ5[Γ- 
οηβ οὐ Υοοά ἔτοπι ᾿γαννηρβ Ὁγ Οὐ. 
ΘΟΗΑΚΕ. ΕῸΡ. 4ἴ0. 215. 

ἹΜ:πίδέτεο Ἑὰιιίοη οἵ 
Μαςδιῖδγ᾽ 5 [.«8γ8 οἵ Αποίεης Εοπια, 
ἢ ΘΟΒΑυῖ 5. 9ο 1Ππϑιγαϊίοης. τεἀπσεα 
ἴῃ Γ᾿ Βορταρῆγ. [πιρ. τόπιο. 1ος. 6. 

ἹΜοοζτος [.4114 Ἐοοῖκῇῆ. 
ΤΕΝΝΙΕΙ) 5 Εἀπίοη, νι 68 ΔΝοοάοσαυϊς 
11Π]ακἰγαιςίοηθ. ἘῸΡ. 4ἴ0. 215. 

ἹἸΜοογοβ [τἰϑῃ Μεϊοάϊ65, 
Μασ 195Εἰς Εαϊίοη, ἢ 161 5.66] 
Ῥ]αῖθβ. ϑυρετιτογαῖ ὅνο. 21-:. ᾿ 

Τιοοΐιτο5 οὐ ΗδιΊΟΩΥ, 
ἀαϊ γοτοά αἱ ἴπ6 Εογαὶ περι ττοπ. ΒΥ 
6. Α. ΜΑΘΕΑΚΕΕΝ. ὅνο. 125. 

ΤῺ6 ὉΘΕΕΙΠΙ, ΑἩΤΘ, 

Τμο6 Αγί οἵ ϑοείοηϊςξιῃδς 
Ὠίβοονεσγ. Βγ σα. ὅοβε, 11... 

Ἐ.Ὰ.5. Αὐυὔιοτν οὗ “Τῆς Ατίὶ οὗ ΕἸςοῖτο- 

Μεία! υτργ." Οτοόνη ὅνο. ρῆςΒ 159. 

Θαοτοά δηά 1 ροπάδγν 
ΑΙ ΒΥ Μιβ. ΤΆΜΕΞΘΟΝ. 6. νοΐϑ8. 
βαπατα οτονῃ ὅνο. ῥτίος χα. 155. 6. 

7δηλοϑοη᾿βὶ Ἔροηάβ οὔἵπ6 
Θαϊηῖβ δηά Μαγίγγβ. ὙΠ 19 Εἰοἢ- 
ἱπρε απὰ 187 ΝΥοοάςιυ5, 2 νοΐβ, 215, 64, 

Ταιιθβοη βίο ροηάβ οἔΠ6 
ἹΜοπδϑβιὶς Ογάἄοσθ. ΜΠ τα ΕἸἰοδηρθ 
απὰ 88 ΝΝΥοοάοσιιῖ5. ΘΞξ]1[ νοὶ. 215. 

͵Ἰαπιθβοη βρη α8 οὔ Πα 
ἹΜαάοπηδ. πῆ 27 Εἰοϊιηρβ απὰ 165 
γγοοάοιυϊξδ. ΘΞΡ νοὶ. 21-. 

7δπιθϑοηβ Ηἰβίογν οὗ ἴΠ6 
Θανίους, Ηἰκ ΤΥρθβ απὰ ῬυΥδοῦΓβουβ. 
Ο(οπιρ!εἰοά Ὀγ 1, ΑΘΤΙΙΑΚΕ. ἍΝ ΠῊ 
13 Εἰοπίηρε πὰ 281 ᾽ν οοάοσυΐϑ. 
2 γνο]ς. 42.. 

ΤΗΘ Τῆγοο (αἰποάγαϊς 
ἀεάϊςαιοά ἰο 5.ι. Ῥδι] ἰῃ Ἰνοηάοῃ. 
Βγ ὟΝ. ΙόΉονομαν, 5... ννπὰ 
ἈυτΊστοιβ {Ππ|ΈῈ γα Ποη9, Θϑαυαγα οΥΟΠ 
ὅνο. 215. 

ΜΑΝΌΟΕΑΟΤΌΗΝΕΘΒ, ἅἄτο. 

ΤΠ Απιδίοιν ΝΟ Πδηϊοθ᾽ 
Ῥτιαςξςαι Ἡδηάδοοϊς ; ἀεβου ίηρ τΠ 6 
ἀϊβετγεπὶ Τοοὶς τοαυϊγεα ἴῃ ἴπεῸ Νήοτκ- 
5οῦῃΡ. ΒΥ Α. Η. α. ἤοββον. πὰ 
23 Νοοάςυϊ5. Οτοόνῃ ὅνο. 25. 6, 



14 ΟΑΑΘ ῤιδιλῖ ὃν ΣΟΝΟΜΑΔΝΘ ὦ" ζΟ. 

ΤΠο ἙἘπρίηδογβ Ναϊυίηρ 
Αϑϑοϊϑίβη:. Βγ Η. Ὦ. 11} 5ΚΟ10, 
ΟΙν} απὰ Μιπίηρ Ετυρίημδθοσ, 16 γεϑδτῖβ 
Μίπίησ Επρίημοεν ἰο ἴῃς δα Εογαβῖ 
Ιτοὸρ ΟΟμλραηγ. ὅνο. 31-, 64. 

Ιπάϊιϑίσιαὶ Οποηλϑίγν ; ἃ 
Μαπιαὶ ἴοσ Μαπυίαδοίϊυγοις δπὰ ίοσ (]- 
Ἰερεϑ οὐ Τξομηῖοδὶ ϑοῆοοΐβ ; ἃ Τγαῃβ]α- 
τἰοῦ (ὉγΥ τ. Τ. Η. Βακεὺ) οὗ ϑίοῃ- 
τηᾶπῃ ἀπά Ἐμρ]ο 5 σεπηδῃ Ἑἀϊθίοη οὗ 
ῬΑΥΕ Ν᾽ 5 “Ρτάοϊβ ἀε (Βίπιὶο [μά πκίτιο}]ς;" 
ν ἢ ΟΒαρίετθ οα ἴῃς ΟΠπεηβιυ οὗ ἴΠ6 
Μείαϊς, ἄς, Ὀγ Β. Η. Ραυτ, Ρῃ.Ὁ. 
6οϑ Νοοάουϊ5. Μοάϊζυτῃ ὅνο. 42:. 

αν! Ἐπογοϊορεεαϊα οὗ 
Ατγχεδίζαςσξιγα, ψ 1 ἀρονο 1, όοο ΝΥῪ οοά- 
ουϊθΒ. Ἐκενιεεά δπὰ οχίεμπάθα Ὦγ Υ͂., 
ῬΑΡΜΟΚΤΗ, ὅνο. 52-:, (2, 

[,δἰμο5 δηά Τιυγηϊηρ᾽, 51π- 
Ὀἷε, Μεομδηΐοαὶ, ἀπά Οσηδγλεηΐδὶ. ΒΥ 
ὟΝ. Η. ΝΟΚΤΗΟΟΥΥ. ϑεοομά Εάπίοπ, 
ΣῈ 3328 ΠΙυπιταιοθ5. ὅνο. 18:. 

Ηϊηῖϊβ οὐ ἨἨοιβοδμοῖϊά 
ὙΤαδβία ἰῃ Ευγηϊξαγο, Οἱ ρβοίδβίεγγυ, 
αηά οἱμεσ Ποίας. ΒΥ (. 1,.. Ἐλϑτ- 
.ΑΚΕ. Ἑοιυτὰ Ἑαϊοη, ἢ τοὸ Π|05- 
(ταϊίουβ. ϑαυάγα οσονῃ ὅνο. 14. 

Ἡδηάδοοῖϊς οὗ γδοίὶςδὶ 
Τεϊοσταρῆγ. ΒΥ ΚΕ. 5. συλ ΕΥ, 
Ἅ ΩΡ. ἰπςῖ. (Ο.(Ἑ. ϑιανοηιῆ Ἑαϊοῦ. 
Ῥ]αίθς ἃ Ννοοάςιιϊ5. ὅνο. ῥτίος 165. 

Α Ττοδίβα οὐ {π6 ϑίβδῃι 
Ἑαρίπο, ἰπ 115 νᾶτίοιιΒ Δρρ] αἰ οης ἴο 
Μίηος, Μ|15, ϑίθδσια Νανιραίίοη, Ἐ41}- 
νγᾺγ5 ἀπά Αρτὶουϊατο. ΒῪ . ΒΟΟΈΝΕ, 
σΕῈ. ΜΝ Ῥοπταῖῖ, 27) ΡΙαΐθβ, απὰ 
546 Νοοάοιιϊί5. 410. 42-. 

Βοορηΐ ρτγτονοηθηΐβ ἴῃ 
ἔα Θίοδπι Ἐηρίπθ. ΒΥ]. ΒΟΌΚΝΕ, 
(.Ε. Κορ. ϑὅνο. Νοοάςιι5, 6. 

Οδίθοπίϑπι οὗ ἰπ6 ϑίθδῃι 
Ἑπρίὶπο, ἱπ ᾿ἴ5 νατίουβ ΑΡρ]οδίίοηβ. 
ΒΥ ΙΟΗΝ Βουκνε, (.Ε. ἔσρ. ὅνο. 
Ὑγοοάςαί5, 6-. 

Ἡδηάρδοοῖ. οὗ {πΠ6 ϑίϑδῃι 
Ἑηρίπο, ἃ Καν ἴο ἴῃ6 Αὐἰμουὶκ (αίε- 
οἰὐΐσυ οὗ ἰῇε ϑίεδιη ΕΒηρίηα. ΒΥ ]. 
ΒΟΥΚΝΕ, (.Ε. ἘτρΡ. ὅνο. ΝΥ ͵οοάουί5, 95. 

ἙἘπογοϊορεράϊα οὗ (ἱν!! 
Ἑηρίποοηρ, Ηἰϑιοτίοδὶ, ΤἈθοτγεῖίοδὶ, 
δηα Ρχσαοίϊςαὶ, ΒΥ Ε. σβεϑυ, (.Ε. 
ὙΠ ρους 23,οοο δοοάςυϊς. ϑνο. 42:. 

το 5 Πιοξίοπδγν οὗ Αγίϑ, 
Μαπυίαοξυτεδ, ἀπά Μίπεβ. ϑενεηῖι 
Ἑἀϊιίοπ, τε- τυτ ἴθ δπὰ εηϊαγροὰ ΡΥ ΚΕ. 
ΗΥΝΊ, ἘΦΕ.5. αϑϑοιϊϑίϑά ΌΥ πυιρεσουῦς 
οοπαϊραϊοι. ὙΥΜΙ 2,6ο4 ΝΥ οσάςυϊξβ. 
4 νοΐΞβ. πιεάΐϊππι ὅϑνο. χ(7. 72. 

Ῥτγαδοςοιὶςδί Τγϑδίβο οῇ Νῖ6- 
(ΔἸΠΠυγργ. Αἀαριεά ἔτοπι ἴῃς ἰαϑὶ 
αεπαῃ ΕἙαϊιίοη οὗ Ῥγοίδβθοσυ ΚΕΒΙ 5 
Μεία!]υγρΥ ὉΥ ὦ. Οκοοκες, Ἐ. Ε.5. 
ἃς. διὰ Ε. Ἐδηκιο, ΡΒ... 3, τοῖς. 
ὅνο. ψΙὮ 629 ΝΥοοάςυϊ5. «4. 195. 

ΤἼο Τποοῖν οἵ 50Γαη5 1ἢ 
ΟἸγάογα δηὰ βιπιίας ϑεπιοίησοα, τι ἢ 
ΟΡ Ξεγναοῃβ. οὐ ἴδε δρρ]ϊοδίϊου οὗ 
ΤΒΕΟΙΥ ἴο Ῥγδοῖϊςθ, απὰ Ταῦὶες οἵ ἴπε 
ϑιγεησίῃ δπὰ οὐμεῦ Ῥυορεσῖεβ οὗ Μα- 
(εαῖὶς. ΒΥ ΒΒ. Β. ὅτονευΥ, Μ.Α. 
Μ. Ιηξε. ((!ἙῈ. Ἐογαὶ ὅνο. ψἱἢ κα 
ῬΙαίος δῃὰ 1:23 νοοάςυΐα, 36:. 

Βαῖϊναγβ δηά Ἰνοςσοπλο- 
εἶναϑβ ; ἃ ὅϑετῖες οἵ [,μεἴιγεβ ἀεἰϊνεγοὰ 
αἱ 1π6ὸ ϑοῆοοὶ οὗ ΜΙΕΠΔΥΥ Επριηδοπησ, 
ΟΒαίδαπι, ἱπ ἴῃς γεᾶσ 1877ζ. Αιαίίσαγε, 
Ὁγ ΄οην ΝΟ ΕΕ ΒΑΚΚΥῪ, Μ. Ἰηςὲ, ΓΕ, 
1οεομοίϊνες, Ὁ Ε΄. 1. ΒΒΑΜΎΕΣΙ , 
Ἐ.Ε.5. Μ. ἴηβ. (.Ἑ. 7: 2Δε ἤγεες. 

Α Τιραίβε οὐ Μ|Π1115 δπά 
Μιννοσῖς. Βγ ἴδε Ἰαῖς δὶς ΝΥ. ἕα͵αϊα- 
ΒΑΙΕΝ, Βατῖ. (. Ε. Ἐουσπ ἙάϊίοΣ, 
ἢ τ Ρ]αῖεβ απὰ 2221 Δ ͵ οοαςαῖς. 
Ι νο]. ὅνο. 25“. 

56! [Ιηΐογηδίϊοη ἴοσγ 
ἙἘπρίμοετβ ΒΥ {πε ἰδλῖς δ1γ ΝΥ. 
ἙΑΙΚΒΑΙΆΝ, Βατί. Γ(Ἑ. ὙΠ τλὴγ 
ῬΙαίος απὰ Νοοάςιϊθ. 32. νοὶβ. Ἵτόουσῃ 
8νο. 31:. 62, ᾿ 

Τῆς Δρρίϊοείίοη οὗ (α5ὲ 
διά τουσπὲ ἴσοῦ ἴο Βυϊάϊηρ 
Ῥυγροβοϑ. ΒΥ ἴδε ]αίς δῖγ ἮΝ. ἕα͵αιπ- 
ΒΑΙΕΝ, Βα. ((ἙῈ. ΜΠ 6 ΡΙδῖοϑ δπὰ 
118 ΝΥοοάςιιι5. ὅνο. Τί. 

Απίῆγδοθῇ ; [5 Οοπϑιτυίοπ, 
Ῥτορετίεβ, Μαπυΐδοίυτε, δὰ εγῖνα- 
{ἶνες, ἱποϊμάϊησ Ατίδβοῖαὶ ΑἸζαπη, Απ- 
πταο πενατίπ, ἐπ σὰ τλεῖς ΑΡρ]ςα- 
(ἰοπβ ἴῃ Ὠγοίηρ αηὰ Ῥγηϊρ. Βγ α. 
ΑΥἘΕΚΒΑΘΗ. Τταποϊδίεἃὰ ΕΥ̓ ΥὟΥ. 
ΟΚΟΟΚΕΘΒ, ΕΕ.5, ὅνο. 12. 



ΟΚΑ ιῤῥιελε ὃν ΖΟΝΟΜΑ͂Δ5 ὦ- (Ὁ. 15 

Ῥγαοίίοαὶ Ηδηάροοῖς οὗ [ιοιιάοη 5 Ἐπογοϊοροάϊα 
Ὀγείηρ απάὰ (αϊϊοο- επί. Βγ 
. ΟΚοοκεο, ΕΞ .5. ᾶε. πὰ 
πυσηότους 11] 5ἰγαίοηβ δηα Ξρθοϊπλ ἢ 
οἵ γεὰ Τοχί]ς ἘΔΌΓοΘ. ὅνο, 425. 

ΙΜ ϊοἢ 6115. Μδπιδὶί οὗ 
Ῥγαςῦςδὶ Αϑϑαγίηρ. Βουσίὰ Ἑαϊπίοη, 
γανὶοεα, νὰ τῃ6 Ἐδοοης Ὠἰβοονθυΐθβ 
Ἰῃοοτρογδίεά, ὃὉγ ΑὟ. ΟΚΟΟΚΕΘ, Ἐ.Ε.5. 
Ογονπῃ ὅνο. Νοοάσαίϑ, 31-, 6. 

ΒΕΙΙΘΟΙΟΙΣΞ δπὰ 

Αη Ἐχροϑί(ίοη οὗ ἴπ6 39 
᾿ Αχέοϊοβ, Η!κἰοτίςαὶ ἀπά Ποοίτιπδὶ. ΒΥ 

Ε. Ἡ. ΒΒΟΝΝΕ, }).Ὁ. Βίϑμορ οὗ ΝΥ τη- 
οπεβῖοσ, ΕἸδνεηίῃ Ἑαϊθοη. ὅνο. 165. 

Α Οοιηπμοηΐδῦν οὐ [Π6 
40 Ατγεοῖοθϑ, ἰοσπτΐηρ δὴ 1πἰτοάιποίιίοη ἴο 
186 ΤΠεοΐοργ οὗ [6 (Πατρὶ οὗ Επρίδηά, 
Βγ ἴδε δον. ΤΌ Ῥὶ Βού"τΒΕΕ, 11,0. 
Νεν Ἑάδποθ. Οσοννῃ 8ὅνο. 69. 

Ἡ!βἰογίοδι [1 οοΐζιγοθ οἱ 
ἔιο 116 οὗ Ουγ ]ογτά 7651:15 (ηγϑί. 
Βγ (, . ΕΠΓΟΤΥ, 1).1). ὅνο. 129. 

ΘΟΙΠΏΟΠ5 ργοδοῆοά σηοϑί- 
'γ ἰῇ δε Οδαροῖ οἵ Ἐπ ΌΥ ΘοΠοοῖ 
Ὁγ ἰῃς ἰαῖς Τ. ΔΈΝΟΙ, Ὁ.}. ΟοἸϊϊεςῖνα 
Ἐκιιίοα, τονϊϑεὰ ὉΥ ἴῃς Αὐἰποτ᾽β 
Ὀαυρδίεσ, Μ τ. ὟΝ. Ε. ΕΟΚΒΤΕΚ. 6 νοἱϑβ. 
ΟΥΟ ὅνο. 309. ΟΥ̓ ΘΕΡΑΥΔ(ΟΙΥ, 55. ἐΔ0ἢ. 

ΤΏΘ ἘσδΙρ56 οὗ ΕἙδίτῃ ; οἵ 
ἃ Νίιοιι ἴο 4 Ἐεϊϊρίοιθ ϑεοορίϊο. 
ἩΈΝΕΚΑΥ ΚΟΘΕΚ5. Ετορ. ὅνο. 5. 

Ὠοέίδϑηςο οἵ [ῃ6 ἘςΙΡδε οἵ 
Ἑαΐϊί. ΒΥ Η. ΚΟΟΕΚ5. ἘῸΡ. ὅνο. 3’. 64. 

ΒΥ 

Ναίισεο, πὸ ὕ{{Π||ὴὺὐ οἵ 
Ἐεϊ σίου δηὰ Τμεῖϑπι. ΤὨτος Ἐϑθαγβ 
ὈΥ ΙΟΗΝ ΘΥΌΑΚΊ ΜΙ11,. ὅνο. τος. 66. 

Α Οὐἰίοαι διά ἄγβϑη- 
τιδιῖϊςα] (ΟΠ ΙΔ οὐ 51. δι} 5 
Ἐρίβϑεῖθϑ. Βγυ Ὁ. . Ετιισοττ, Ὠ.Ὁ. 
ϑνο. Ο(Οαϊδίίαῃϑ, 8:, 6. ἘΡΒεδβίδμβ, 
8:. Οὐ, Ῥαβίογαὶϊ Ερίβϑι]θβ, ἴον 6, 
ῬΒΙΠΙΡΡίδης, (ο]οβδίδπϑ, ἃ ῬΠΣδηοη, 
1ο.. 6. ὙΤἈοϑβδϊ οπίδῃβ, 75. δα, 

οὗ σαγάδηϊηρ ; ἴῃς ὙΠΕΟΣΥ απὰ Ῥσδο- 
τὶἰςα οὐ Ηουιἰουϊίατο, ΕἸου σα αγο, Αὐθοσί- 
οὐἱατο ὃς Τιαπάβολρε ἀλγάδηϊησ, ὙΥΠῈ 
1,οοο ΔΥοοάοσιιῖϊ5σ. ὅνο. 215. 

ΙΓ οαάοη 5 Ἐπογοϊορεδά!ϊα 
οὗ Αρτίεοιϊειγα ; τ[ῃς 1,Αγϊηρ-οαΐῖ, [π|- 
Ῥτονειηςηῖ, αηὰ Μαηδρεμεμί οὗ ̓ Δηάεά 
Ῥτορετ ; (μς (υἱϊναϊίοη ἀπα Εσοποότη 
οὔτῆς Ῥγοάιοιίοῃϑβ οὗ Αρτιουϊυτο. ἍΝ 
1100 ΝΥ̓οοάοιι5ς. ὅνο. 21:. 

ΜΟΒΑΙ, ΜΝΟΒΗΙΚΚΘ. 

Οοηγθοασζα ὃς. Ἡονβοῦ β 
..16 διὰ Ἐρίδιίεβ οὗ 8ὲ:. Ῥαιῃιὶ.. 
Τῆτες Ἑαϊὔοης, οσορίουβὶν 1] δ ταῖθά, 

{ὶὍτασν Εἀϊθοι, ἢ 41} τὰς Οπρίπαὶ 
ΠΙυΞιγαϊίοης, Μᾶρβθ, [ηάβοαρεθ οὐ 
ϑίοεῖ, ΝΥοοάςσιιί5, ὅς. 2 γοΪ5. 41ο. 42:. 

[πιοσηοϊδίοε ΕΔ οΩ, νυν ἃ δεϊθοίου 
οἵ Μαρϑ5, ΡΙαἴεβ, αῃὰ Νοοάςσιιϊ5. 2 νοἶβ. 
β|0Δ ΓΕ ΟΥΌ ὅνο. 21. 

Θευιάοη 5 Εάϊοη, τονιοοὰ απμᾶὰ ἊἼοῃ- 
ἀρηβοά, ψῈἢ 46 1]]υϑἰτατίοη5 ἀπά ΜΆρϑβ. 
1 νοΐ, σσοῦνῃ ὅνο. 95. 

ΤὮς ον ΜΜοϑϑί δῇ; 
Οὐἰεῖςαὶ Ἡ!ςίοτγ οἔὗ ἰῃς Μεβϑίδηϊς 1ἄδα 
διποηρ ἴῃς [6ν8, ἔγοπι ἴῃς ἘΪ56 οὗ {86 
Μασοδρδαβ ἴο [6 (ΟἸοβίηρ οὗ ἴῃς 7Α]- 
πιυά. ΒΥ Τάμεβ θαύῦΜμΜΟΝ, Β.4, 
ὅνο. 15. 

Ενϊάρηςς οὗ {πὸ ΤΠ οἱ 
(6 Ομ βεέίδη Ἐδοϊρίοῦ ἀενεα τοὶ 
ἴδ 11ἴ6ταὶ ΕἸ] ΔΙ οπὶ οὗ Ῥτορἤδογ. ΒΥ 
Α. Κειτη, ἢ... φοῖὰ Ἑάϊπίου, τι 
πυπιοτοιις Ρ]αίο5. ϑασατο ὅνο. 125. δαὶ, 
οὐ Ῥοβὶ ὅνο. ἢ ὁ Ρ]αίς5, ὅς. 

ΤΠο Ῥγορποίβ δηά Ῥζο- 
ῬΊΘΟΥ ἴῃ ᾿ϑγαεῖ; δὴ Ηἰβιοτίοδὶ δπὰ 
Οὐῖοαὶ ᾿πααυΐϊγτγ. ΒΥ Ῥτοί. Α. ΚΌΈΝΕΝ, 
Τιδηβιαϊθά ΠΌπι ἴῃ 6 υῖο ἢ ὉΥ ἰδς αν, 
Α. Μιμκου, Μ.Α. πιὰ δὴ Ἰωϊτοάυο- 
το ᾿γ 1. Μυιτκ, Ώ.6.1.. ὅνο. 21. 

ΤΠΟο Ηἰβίοῦν δηά 1ς|6γὰ- 
ἕυτα οὗ {πε 5γδοοβ, δοζοσζάϊηρ ἴο 
[π6 ΟἹά Τεβίαπιθηϊ απὰ ἴῃ ΑΡοσΎρΒα, 
ΒΥ Ο, ΕῈ ἘΟΤΗΒΟΗΙ ἃ Α. δκ 
ἘΟΤΗΒΟΗΙΏ. 4Σ. γοΐβ. Ἄγοντ 8560, 
125. 64, τ νοὶ]. ἴορ. ὅνο. 35. 67. 



τό ΟΜ ῥεδῥἑῥηεα ὃν ΔΟΝΟΜΑΜΝ5 δ. ἋΟ. 

ἹΜγίποίορυ δηοηρ [(ἢ6 
Ἡφῦτοτυβ δηὰ ἰἰ5 Ηἰβιοτγίςαὶ Πθνεῖορ- 
τηθηῖ, ΒΥ ΙσΝᾺ2 ΟοΟΙ ΌΖΙΗΕῈΒ, ΡὮἢ.). 
Τταηϑαιθα Ὁ σϑΘΕΠ1, ΜΑΚΤΙΝΕαῦ, 
Μ.Α. ὅνο. 16:-. 

ΒΙ:Ρ16 διιάϊθς. Βγυ Μ. Μ. 
ΚΑΙΊΒΟΗ, Ρῃ.Ὁ. ῬΑᾺΤΊῚ. 724 2 »»ο- 
2λειίες οὐ δαίσαρι. ὅνο. τος, δά. 
ῬΑΚΥ 11, 7.6 δοοῖ οΥ οηαλ. ὅνο. 
1ο». 6ώ, 

Ηἰςἰογίςδι δηά Οὔίεϊοδὶ 
ΓΟ οπιπιθηίδν οὐ ἔπε ΟἹά Τ οϑίδηιδηῖ; 
νυν ἢ ἃ Νὸν Ὑγαῃοϊδίίοη. ΒῪ Μ. Μ. 
ΚΑΙΙΘΟΗ, Ῥῃ.. Μο]. 1. Οεομδεϊς,- 
ϑνο. 18. οΥἩ Δἀαριοα ἔογ ἴ86 Οεηογαὶ 
Ἐδαάοσ, 125, Μοϊ. 11, Ἐχοάιι, 155. ΟΥ̓ 
δἀαρίεα ίου ἴῃς (ὐεμοσαὶ Ἐσδάοσ, 12:. 
νο]. 1ΠΙ. Ιρνιτουθ, Ῥατὶ 1. 1δς. οΥ 
δἀαρίεα ίογ ἴδ Οοπεῖαὶ Ἐδαάοσ, 8:. 
οὶ]. ΙΝ. Ἰινίθςσις, Ῥατὶ 11. 155. ΟΥ 
δαἀαρίοά ἴον ἴῃς σεηοσαὶ Βδδάοσ, ὅς, 

Επνα1 645 Η:ϑίοσνυν οὔ [5γϑεῖ. 
Ὑτδηβίαιοα ἔτοτῃ (86 Οδγπιαη ὉΥ ]. Ε. 
ΟΑΆΡΕΝΤΕΕ, ΜΑΑ. στ Ῥτείδος Ὁγ ΒΕ, 
ΜΑακτινεαῦ, Μ.4. καὶ νοΐβ. ὅνο. 64-. 

Ενναϊ 5 Απηίίαιϊ65 οὗ 
ἴαγαοὶ. Ὑγαπεοδλιοα ἔἴσοση ἴπ6 ἀοιπηδῃ 
Ὁγ Η. 5. Θον, Μ.Α. ὅνο. 12.. 6α᾽ 

Τῆς Τηάρδηΐς, {π6 (Ογοο- 
οοπὶ ἃ {πὸ (τοβ8; α γίον οἵ τς 
ἘοΙΙρίοις ΗΠ! βίου οὗ [πᾶ ϊᾶ ἀυτίηρ [Π 6 
Ηΐϊπάυ, Βυάάηϊοί, Μοπαπιτηθάδη, δηά 
Ομ βίιαη Ῥεγίοᾶς. ΒΥ 16 Εεδν, 7]. 
ψαύσηλν. ὅνο. 9:. 664), 

ΊΤη6 Τγρθβ οὗ Ὁσδηρϑίϑβ, 
ὈΠΕΗ͂Υ σοηεἀεγεὰ ἃς σονθαὶησ ἴῃς 
Πενεϊορηηεπὶ οὗ Ἡυπιὰπ Ναΐυτο. ΒΥ 
Α. 70 ΚΕ5. Οτοόντ ὅνο. 75. 6], 

Τη6 ϑεοοημά Ὀοδίῃ δηά 
(δς Ἐδοεςπεοη οὗ 411] ΤἬΐηρ 9; ἢ 
βοὴ 6 Ῥυδὶ ΠΑ ΒοαΥκς οἡ [πα 
Ναΐυτε ἀπά 1πϑρίγαίΐοη οὗ ἩΟΪν 5. Ὑ]ρ- 
ἴατε. ΒΥ Α. 70 ΚΕ5. στον ὅνο. 3:. 6], 

Η] βίον οὗ (πΠ6 Ἐοίογπια- 
εἰοῃ ἰΏ Ἑπγορα ἴῃ [πς εἰπια οὗ ( αἰνίῃ. 
ΒΥ ἴδε εν. 17. Η. ΜΕ θ᾽ Αυ- 
ΒΙΟΝΕ, Ὁ.Ὁ. Ὑταπβίαίεὰ Ὁγ ὟΝ. 1, 
ΒΚ. ΟΑΤΕ5. 8. νοΐϑ. ὅνο. ῥτῖςς χζίό. 12:. 

(σοι δηίαγ65, ὃν {πε Κδν. 
ὟΝ. Α. ΟὌονοε, Β.4. Βεοῖον οὗ 51. 
ϑηοη δηὰ δι, [υἀς, Μαποβμοβίοσ. 

Ἐρίβε]ς το τὴ6 Κοπιδης, Ἅοσονσ 8νο. 3:. 6. 
Ἐρίβεϊς ἴο (ς Ἡεῦτενβ, 45. 6. 
5., 10}1η᾿5 ἀοβρεὶ, τος. δα. 

Θυρογηδίιγα Ἐειρίοη; 
ΔῊ ΙΠ]υΥ ἱπίο (ῃ6 Ἐφα ν οὗ Ὀῖνπε 
ἘἈσνεϊδίίοη. 3 νοῖὶΞ. ὅνο. 38:. 

ΤΠ6 Ἐοις ἀαοβροῖβ 1ἢ 
Οτοοῖς, ἢ Οτοοκ- ΕἸ ΡΊ 5} 1 χίοοῃ, 
ΒΥ ΙΟῊΗΝ Τί ΜΉΙΤΕ, Ὁ.Ὁ. Οχοη. 
ϑφιάγο 22110. 55. 

Ῥαβϑίηῃρῃ;: Τμποιρῃϊ οἱ 
Ἐοἰ σίοη. ΒΥ ΕΙΙΖΑΒΕΤῊ Μ. ΒΕΨΨΕΙ,,. 
ΕτΡ. ὅνο. 3», 61. 

Τποιρηῖθ ἴοσ ἴπΠ6 Αραδ. 
ΌΥ ΕΠΙΖΑΒΕΤΗ Μ. ΘΕΨΕΙ. Νὲεν 
Ἑάϊίοη, Ἐςρ. ὅνο. 3.. 6. 

Ῥγοραζγδαίίζοῃ ἔογ ἴπΠ6 Ἡοἷν 
(οχηπηίο ; (πε Πενοϊϊοης ἙἨςΗ͂Υ 
ἔτοῦχ ἴῃ 6 ψότκε οὗ 76γετΥ ΤΑΥοσ. ΒΥ 
ἘΠΙΖΑΒΕΤῊ Μ. ΘΕΆΝΕΙ.. 2322Ζτηο. 3». 

ΤΠο ΕΒἰίιαὶ οἵ [ῃ6 ΑΙΐασ, 
οὐ Οτάεσ οὗ ἴςΖ Ηοὶν Οοπιαιυηίοῦ 
δοοογάϊησ ἴο {6 Οδυτοῦ οἵ Επρ]απά. 
Ἑάιϊοά Ὀγ τῆς Ἐδν. Ο. ΘΗΙΡΙΕΥ, Μ.Α. 
Θεροηὰ Εἀϊιίοη, τονϊϑοὰ απὰ δηϊασρεά, 
ἢ Ετοπιϊβρίθος δηᾶὰ 70 ῬΕΙοοάςυίξ5. 
5118] {0]1ο, 42. 

Βίϑῃορ 16γοῖν Ταν]οῦβ 
Ἑπᾶσγο οσκβ; νι ΓΛ ὉΥ ΒΙΊΒΒΟΡ 
Ἡδορογ. Ἀονιβοὰ δπᾶ οογτεοῖεά ὉΥ [πε 
Ἐδν. ΓΟ. Ρ. ΕΡΕΝ. 10 νοΐβ. χζζ5. 5... 

ΗΥπιηβ οὗ Ῥγαῖθβθὸ δηά 
Ταγεῖ. (οιτεοίεά δῃὰ δἀϊϊοὰ ὍὉΥ͂ 

δεν. ΤΟῊΝ Μακτιίνεαῦ, 1.1,. 
στον ὅνο. 4.. 6. 432τιο. 1ς. 67}. 

ΟΠΟΗ πάγον ϑοΏρ5, 
(ατγοῖβ απὰ ϑεαςγοά Β4115.45, Οτίριηδὶ 
αηὰά ϑυϊίαῦθ]ς ἔοτ Μυβὶο. ϑαῦδγε ἴσῃ. 
ὅνο. 25. 66. 

ϑρίτίια! ϑοηρθ ἴοσ δα 
Θυπάαγβ δηά Ἡοϊαγϑ τπγουρβουῦξ 
{πη δα. ΒΥ 1. 5. Β. ΜΟΝΞΣΙΙ,, 
11,1), ἘόρορΡ. ὅνο. δ΄. 18π|0. 2-. 
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ζγτὰ αογημηδηΐσα ; ΗΠ γηληβ 
ἰγαηϑδιεα ἔγοτὶ ἴῃς Οεπηδη ΟΥ̓ ΜΙ|55 (. 
ΔΥΙΝΚΊΝΟΚΤΗ. ΕῸΡ. ὅνο. 5. 

Τῆς Τοηιροζαὶ ΜΝΜι:βϑίοη 
οὗ (6 Ἡοῖν Οἰιοβῖ ; οἵ, ᾿ἀβαβοὴ δηά 
Ἐσενοϊδῖοη. ΒΥ ἩΈΝΕΥ ΕΡΜΑΚΡ 
Μάαάννινο, ἢ... ὄὍτονη ὅνο. 8:. 661. 

Ηοιτβ οὗὐ Τδποιρῃί οἱ 
Θαςζτοά Τπίηρϑ; ἃ Νοίυτμης οὗ 8εῖ- 
ΤΆΟΠ8. ΒΥ 7Ι͂ΑμΜῈ5 ΜΑΈΤιΝΕελῦ, 1).}. 
11,0. Οτοόονπῃ δνο. Ρτῖίςε 75, δώ, 

ΤΟΝΟΜΑ Δ 5 ὦ: (Ὁ. 1 

Επάρανοιβ δε {πὸ 
συηθῦδαη 16; ἰξοοιγθος. ΒΥ 
ΙΑΜῈ5Ξ ΜΑκτΤΊΙΝΕΑΙ, 1).}, 1{,1,}. 
ΕΠ Ἑαπίοη. (γον ὅνο. 7-. ων, 

ΤΠ6 Ῥοηίδίοδιςῃ ὃς Βοοῖς 
οἵ τς Οὐ θςδγ Ἐπχαδηνηδά. 
Βγ 7. ΝΥΝ. Οονενϑο, 1)... Βίββορ οἵ 
Ναίαϊ. Οτόνπ 8νο. 6:. 

[δοΐγος οὐ {π6 Ῥεοηίδ- 
τους δηὰ (πε Μοδδίία ϑίοηο ; 1 
ΑΡροεπάϊςεθ, Βγ 17. Ὗ. ΟὈΓΕΝΘΟ, 
1)..1). Βῖβῃορ οἱ Ναῖαὶ], ὅνο. 129. 

ΤΗΑΝΕΙ.5, ΝνΝΟΥΑΘΕΘ, ἅἄσ. 

Α ΨΝογαβε 1ῃ {πῸ “5ι1:η- 
Βοδπι, οὖζ οιηα οὐ ἰδς Οοοδῃ ἴοσ 
ΕΠονοα Μουΐμ8. Βγ λίιβ. ΒΒΑΘΒΕΥ. 
ΙΧ Εάπίοη, ἢ 8 Μαρϑ απὰ (δαιὶς 
αηὰ 118 νοοὰ Επηρτγανίηρβ. ὅνο. 21. 

Α Υοα.: ἢ Ννοθίογη 
Ετδῆςθ. ΒΥ Μ. ΒΕΤΗΑΜ- ΡΨΨΑΚΙ5. 
στον ὅνο. Ετοηίβρίεσθ, τος, Οώ, 

Οὔο Τποιιβεαμά Ν165 ὸπρ 
ἔς ΝΘ; ἃ [ουπηεν ἰὨτουσὰ Ἐργρί 
αηὰ Νυρῖα ἴο ἴῃς ϑεοοηά (δίλδταςί. 
ΒγΆΜΕΙΙΑ Β. ΕΡΜΑΚΌ5. ΔΥΠῺ ΡΊδηβ, 
ὍΜαρς ἃ Π]ποἰταϊοης. τ ροτίαὶ ὅνο, 42:. 

ΤΠοΙμάΐδη ΑΙρϑ, απ Ηον 
νγὸ Ο(τοβϑεὰ ἴπθηπι; Το Ὑδαγβ᾽ 
Ἐσδίάοπος ἰὼ ἴπΠε Βαβίοσπι Ἡ!πηδίαγαϑ, 
δῃὰ Το Μο πη ἢ5᾽ Τους ηἴο {ΠῸ Τπίοτίοσ, 
Βγὰ ἸΙΑΡΥ͂ ΡΙΌΝΕΕΕ. ὙΠ} 1ΠΠ]υβίγα- 
ἴομβ. [προῦδ] ὅνο. 429. 

Ὠιβοονογιθβ δ Ἐρδμθϑιι, 
Ιποϊυάϊηρσ ἴῃς 5116 αμὰ Ἐειηδίπδ οὗ (ἢ ς 
Οἴτςαὶ Τεηρῖὶς οἱ θδηα. Βγ Ἶἵ. Τ. 
Δ οοῦ, Ε.5.4. ΜῈ} 27 ΓΑΙ Βορταρῆὶς 
ῬΙαίος ἀπά 42 Υοοὰ Επρτανίηρθ. Μοε- 
ἀϊυπι ὅνο. 63-. 

ΤὨΏτγοιρ ἢ Βοβηΐα δηά (Π6 
ἩετγΖζεχονίπα οὐ Ἐοοί ὄπιτίηρ [πὰ 
Ἰοϑυσγγοοο, Αὐριϑὶ πὰ ϑερίεπιρεῦ 
1875. ΒΥ ΑἙΤΗΥΚ |. ἔνανϑβ, Β.Α. 
Ε.5... Μᾶαρ ἃ Ν᾽ οοάσιιῖ8. ὅνο. 18. 

ΠΙγγδη 1.οἰΐογβ, ἰτοπὶ [6 
Ῥτγονίηςδς οὗ Βοβξηϊα, ΗἩεγζορονίηα, Μοη- 
ἴδποστο, ΑἹΡαηία, ΤΠ αϊπιαῖῖα, Οτολία ἃ 
δΙανοηία, ἀυγίηρ τ(ἢ6 γεαγ 1877. ΒΥΑ. 
1. ἔνανβ, Β.Α, 15... Ροβὶ ὅνο. 
Μαρβ. 75. 6ωὶ 

Ονος {πΠ6 ὅθα δηά Ἐὰδγ 
Αὐνᾶῦ; ἃ Ναχιαῖϊϊνε οὗ ἃ Βαγηῦϊς 
τοιηά ἴῃς ον. Βγ Τ. ὟΝ. Ἡιϊνοι- 
ΡῈ, Μ.Α. ὙὙ 14 Δ] -ρᾶρε ΠΠ μι 5ῖγα- 
[ἰοη5. Μαάϊυτῃ ὅνο. 21:. 

αι!Ὧδ6 ἴο [Π6 Ῥγζβθῆθθϑ, 
ἴογ ἴῃὲ τς οὗ Μοιιηϊαϊποοιθ, ΒΥ 
ΟἸΑΒΙΕΘ ΡΆΟΚΕ. (τομῇ ὅνο. 7-ς. 64. 

ΤΠΘ ΔΑΙΡΙπε σι ΝΜίδρ οὗ 
ΘυιϊΖογίδη, νυ ρατγὶς οὔ ἰδ Νεὶρῃ- 
Ῥουπηρσ (οπῃηίγι!εβ, οἡ ἴῃς 5.α]θ οἵ Εουγ 
Μ|Π169 ἴο 84π ἴποῆ. Ἐάιεὰ Ὁγ ΚΕ. (Ὁ. 
ΝΊΟΘΗΟΙ,5, ΕᾺ κι .5, 4 9Πεεῖς ἰη Ῥοτχί- 
(οἸ᾽ο, 42. οςοἰουτεά, οὐ 345. υπηοοϊουτεά, 

ΊΤη6 Αἱρίπε αι6. Βγ 
ΤΟῊΗΝ Βασι, Μ.Ε.1... Ῥοβὶ ϑὅνο. νὰ 
Μᾶαρϑ δῃά οἵιογ ΠῚ ται! οηβ. 

ΤΠο Εαδβίογῃ ΑἹρϑ5, τος. 64, 
(εοηΐγαὶ ΑἹρϑ, ἱποϊιάϊηρ 81] 

[Ὡς ΟΡεγδπά 1)15ιγὶςῖ, 75. 6, 

δνεοίογηῃ Αἱρϑ, ἱποϊυάίηρ 
Μοπὶ Βίδης, Μοηΐε Ἀοβα, Ζεγηλαί, ὅζο. 
Ῥχίος ὅς. δώ. 

Ου Αἱρίηθ Τγανο!ηρ δηά 
(6 Οεοΐοσνγ οὗ [πε ΑΙρ58. Ρτίος 1. 
ΕΠ͵ΠοΥ οὔ πὰ 2 ΝοΪυτλο5 οὐ Ῥατίβ οὗ ἴῃς 
“ΑἹρίπα αυἱάε᾽ ταῦ ᾿ς δὰ 8 [ἢ 15 
Ιηϊγοάυςιίου ρῥτεῆχοα, 15. οχίτα. “Τμςα 
ΑἹρΡίπε Ουϊάε᾽ τρῶν αἷ8ο Ῥὲ μβαά ἰπ 10 
βδεραγαῖς Ῥαγίβ, ου ἀἰϑίγὶοῖβ, 24. αἴ, ἐδοὶ, 

Ηον ἴο 58ε6 Νοῦῖχαν. ΒΚ 
]. Κ. ΟΑΜΡΒΕΙ, ἔςρ. ὅνο. Μὰρ ἃ 
ΔΝ οοάοιῖϑ, 55. 
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ἹΜοπιογίαῖ5 οὗ (6 1΄15- : ΕἸρῃς Ὑδδῦβ ἴῃ (ονίοη. 
σον ον δηὰ Εδεῖν ϑοιξίοπιοης οὗ [86 
Βογηλιάα5 ΟΓΥἮ Θοπιοῖϑ [514πᾶ5, ἴτοτῃ 
Ιό6τῷ ἰο 1685. ΒΥ Μα)οτ-σεηθγαὶ 51 
7. ΗἩ. Τξξέκου, Ἀ.Α. νοι. 1. ἱπιροσίαὶ 
ϑνο. ἢ 2 Μᾶρ5, 30.. 

ΒΥ δ᾽. ὅάμυει, ΝΥ. ΒΑΆΚΕεκ, Μ.Α. 
Οτοόονῃ ὅνο. ΝΥ οοάςιυϊς, 75. 61, 

ΤὮο ΕΙἢῆδ δηά ἔπ Ἡοιιηά 
πῃ (ογίοη. Βγ ϑιγϑάμυει, ΝΥ. ΒΑΚΈΒ, 
Μ.Α. ὄΟτοόνη ὅνο. ΝΥ οοάςυϊίς, 7.. δα, 

ΜΜΟΒΗΙΕΚΘ οὗ ΕἸΟΤΙΟΝ. 

Νονοίβ δηά Τα ϊῖεβ. Βγυ τῇς 
Εἰρῃς Ηοη. ἴῃς ἘΑΕΙ, οὗ ΒΕΛΟΟΝΒ8- 
ΕΙΚΙ, Κα. σδριπει Ἑαϊ θη, σοταρϊεῖα 
ἰη Τοη Ψοΐιππιεβ, σσονῃ ὅνο. ὅς. φαςἢ. 

Σιοιπαΐς, 6. Μεποίία, 6-. 

Γ(ου Πρ 5ΌΥ, 6-:. ΑἸγου, [πίου, ὅχο. 6-. 

ΘΥΡῚ,, 6:. Υοιηρ δεῖς ἄχος. 6:. 

Ταποζοά, 6:. Νὶνίαι ΟΤΟΥ, 6:. 
Ἡδροητγεἰξα Τοαπιρῖς, 6-:. 
(οπέδείηϊ ΕἸοπιηρ,, ἄχος. 6:. 

ΤὮα Αἴοίΐος ἅν ἔγϑ; οὔ δη 
Ατι-ϑυυάεης ἴθ ἴῃς Ἐεῖρι οἵ Τεττοσ. 
ΒΥ {πὰ δὐἴμοῦ οὗ " ΜαάεπιοίβἊ]α Μοχ."Ἶ, 
Τῆϊτὰ Εά!ίοη. Οτοόνῃ ὅνο, ὅ:. 

ΔΝ ΏΙβροῦθ ἤοσ Ἑδϊτυ- 
ἰαπᾶ, ΒγΥ τ6 Εἰρῃς Ηοη. Ε. Ἡ. 
ΚνατοηΒῦ,- ΘΕΞ5ΞΕΝ, Μ.Ρ. πὰ 
9 Π|ππϑιγταϊΐοη5. Οτόνῃ ὅνο. 3-. 6(,. 

Ηρ ρΙεάν - Ριρρίθάν ; ογ, 
Θίοτιθβ [οΓ ἘνΘΙΥΡΟΟΥ πὰ Ἐγνογ- 
Ῥοάγ᾽5 Ομ ἄγεθ. ἘΒγ (6 ΕἸρῃς Ἡοη. 
Ἐ. Ἡ. ΚΝΑΤΟΗΒΟΣ, Ἤ ΎΘΕΒΞΕΝ, Μ.Ρ᾿Ὀ. 
ὙΠ 9 1]υδιταϊίοηθ, Οὐς ὅνο. 35. ὁ, 

δϑίογίθβ δηά ΤΤαΐθθ. Βυ 
ΕΤΙΖΑΒΕΤΗ Μ.ο ΘΈΝΝΕΙ,.. ἀαρίποῖ 
Ἑάιιίίοη, ἴῃ Τεη Ψοϊμπηος, δας σοηΐαϊῃ- 
ἱῃρ' ἃ σοπιρίεἴα Τα]6 ΟΥ ΘΙΟΥΥ :-- 

τὶν Ἡεοτγδοσί, 2:. 64, Οεγίσγιάς, 25. 6. 
ΎΠΗῈ ἘπΠ1| 95 Ὀαυρπίοσ, 2:5. 6, ΤΗΣ 
Ἐχρεζίοδηςς οὗ 1.1}16, 2. δά, ΟΓΙενα 
ἯΔ1]], 25. 64“. ἵνοζϑ, 2-. 6. Ἰζαιδαγίηδ 
᾿Αϑβῃίου, 2:. 6. Μαγραγοῖ Ῥοζοῖναϊ, 
4... 642. Ἰνᾶαποίοῃ Ῥδΐβοπαρθ, 3:, 6. 

Ὀσβιϊα, 3:. δώ, 

ΊΤΠπο Μοάοεγῃ Νονοϊ δῦ β 
1εἰθγασν. Ἑδοῖ νου σοτηρ]εῖα ἴῃ ᾿ἴ56], 
ῬΙῖςς 2:, Ὀοατζάς, οἵ 25. 64. ε]οιἢ. 

ΒΥ [,οτὰ ΒΕΑΟΘΟΝΞΕΙΕΙ Ὁ. 

1, οὐμαίτ. 
Ο(οηΐϊη Ὁ Υ. 
ΘΥΌΙ.. 
Ταπογρά. 
ΜΝ επεῖΐδ. 
Ἡεητεἰία Τοπιρῖο. 
(οπίετίηὶ ΕἸδπηρ,. 
ΑἸγΟΥ, ἱπίου, ὅχε. 
Τῆς Υοιηρ Ὠυίεο, ἂς. 
Νὶνίαη ατογ. 

ΒΥ ΑΝΤΗΟΝΥ ΤΆΟΙΓΟΡΕ. 

Βαγοποϑίος Τοννοσϑ. 

. Το Μασάορηῃ. 

Βγ ἰῃς Αὐἰδοῦ οἵ “Τῆς Εοξε σαγάδη.᾽ 
ὕὕπεαννασοϑ. 

ΒΥ Μα]οσ ΝΗΥΤΕ- ΜΕεινπ τ, Ε. 

ὈιοΌΥ Οτγαπά. 
(οπογαῖ Βοιηςθ. 
ΚαῖςἊ (ονυδηΐϊσυ. 
ΤΒς Οἰδάϊδίοςβ. 
(οοά ἔος Νοίδίηρ:. 
ἩοϊΪσιδν Ἡοιιβ6. 
Τας 1πἰογργοῖοσ. 
ΤὮς Οτδοη 5 Μαζγί6ϑ. 

ΒΥ τῃς Αὐἴδογ οὗ “Τῆς Αἴοὶϊος ἀὰ 1,γ5.᾽ 
ἹΜαάοπιοίβ6116 ΜΜοτσί. 

ΒΥ δ ατίουβ ΝΠ εΙβ. 
Αἰδπεγβίοης Ῥχίοσγ. 
ΤὮς Βιυγροπιαςίογ'᾽ 8 ΕΠ. 
ΕΠ584 διά πεῖς ΨαΌΕζα. 
ΤΩς ϑὶχ ϑίιδίοσβ οἵ ἴπὸ 4116 γ9. 

Το Νονοῖς δηά ΤἴΤαΐϊθϑ οὔ [6 Εἰρῃς Ἡομποισαῦϊα 
16 Ελι οὗ Βεδοοηβῆεοϊά, Κα. Οοπιρϊεῖς ἰῃ Τεὴ 7 οἷυπιαβ, στον ὅνο. ςοἴοία 
εχῖγα, οἹ εἄρε5, ὑτίος 20ς. 



---τοόὖὖθὦὖὦὖᾶΡᾶΡΠΡἂὃΒΒ-αἝοΘ 

ΟΚΑΘ ρωῤίῥῥἰκί ἐν ΣΟΝΟΜΑΜΝ5 ὦ: (Ὁ. 19 
---- «-....---.ο--ο.......  -- 

ῬΡΟΕΤΗῪ δὴηὰ ΤῊΞΒΞ ΒΗΑΜΑ. 

ΓαΥ5 οὗ Δηοίεπὶ Βοπια;" 
ΜΊ ἢ ΙντῪ ἀπά ἴπε Ατηδάα, Βγ [ΟΚῸ 
Μασαύμανῦ. τόπο. 3:5. 6. 

Ἡογαῖὶ Οροῦα. [1{ΡΌγαγῦν 
Ἑδιίοη, νὰ ἘΠρΊ] 5 Νοῖος, Μασρίηδὶ 
Ἐοίογεηςεϑ ἃ νατίουβ Βεδάϊηρσβ. Ἑαάαϊεὰ 
Ὁγ Κδν. 1. Ε, ΥΟΝΟΕ, Μ.Α. ὅνο. 21-. 

2 νοΐ5. ἔορ. ὅνο, τος. 

ΕἸΚΒΤ ΘΕΕΙΕ5, οοηπίδἰηΐηρ “ιν ἀ64,᾽ ΤῊΘ 
Θίατ᾽ 5 Μομυτηςηΐ,᾽ ὥς, ΕῸΡ. ϑ8ὅνο. 5-. 

ΘΕΟΟΝῺ ΘΕΚΙΕ5, “Α διουῦ οὗ Ῥοοπ;," 
“Αἰδάγϑ δπὰ δεῖ 1ϑ]απά,᾽ ἅς, ὅ.. 

ῬοΘπ5 ὮΥ 68 Ιηροΐίονν. 
ΕἸγϑὶ ϑεγῖθβ, ἢ ΘΑ τοὸ ΝΥ οοάσιι 
1]ὰϑἰγαϊίοης. ἘςΡ. 4ϊἴο. 21-. 

ΞΟΠ Ογ᾽ 5 

Ἐρδϑδίιιθ, αὶ Ροθῆ. Βγ 
ΡΗΙΠΙΡ ΤΑΜΕΒ ΒΑΙΧΕΥ, τοι Ἑάϊτίοπ, 
οηΪαγροα ὧς τονϊβεά, στόν ὅνο. 125. 64), 

ΤὮο 11Π1|δ)ά οὗ Ἡοπιοε, Ηο- 
τηοπ οἰ σΙοα] γ ἰγαηδίαιοά ὃγΥ (, Β. 
ΟΑΥΚΕΥ, Τυδηβὶδίου οἱ Πδηϊθ᾽β (ουηθαγ, 
ἄς, ὅνο. 12.. 6, 

ΟΠ ὙΠ6 ΖΕ ηεἰά οὗ νι γρΊ!. 
Ῥοδπ5 ὃν 68 Ιηρεῖονν. τῷ Ἐπεῖε "Ε Ὑγδηβίδίθα ἱπίο Ἐρ] Ξἢ εῖθα. Βγ]. 

ΟΟΝΊΝΟΤΟΝ, Μ.Α. Οτόνῃ ὅ8νο. 9:. 

Βοννάϊοτ᾽ 5 Εδηλν 58Π41ς- 
ϑΡθασα, ἀδηυπς Ἑάϊιίοη, ἰπ 1 νοὶ, 
τηράϊαπὶ ὅνο. ἰατρε ἴγρε, ἢ 26 ν᾽ οοά- 
οπΐ5, 14. ΟΥ̓ ἴῃ 6 νοΐβ. Ὁ Ρ. ὅνο. 21-. 

Ῥοοίίςδῖ 
ἍΜ οσῖκϑ, νῷ τἢ6 Αὐἰποῦς ας (οΥ- 
τοοίΐοηβ δά Αἀάϊίοπβ. Μροάϊαμι ὅνο, 
τ Ῥογίγαϊι, 145. 

ΗΌΗΑΙ, ΞΒΡΟΗΥΤΥ͂Κ, ΗΟΒΗΞΕ δὴὰ ΟΑΤΤῚΙΕ 

ΜΑΝΑΛσΘΕΜΕΝΤ, ἅτ. 

Απηδῖς οὗ ἴ[ῃ6 Βορδά ; ογ, 
Νοῖίεβ οὐ Μδὶ δηὰ ϑίαρσεο- Ἵδοῃίηρ ἰῃ 
Οτεαῖ Βπίαϊη. ΒΥ (αδρίαϊη ΜΑΙῈΤ. 
ΜῊ 2 ΥΜοοάςσιυϊα δἀηὰ τὸ (οϊουγεὰ 
ΠΙυπιταϊίοηθ. Μεάϊαπὶ ὅνο. 21:. 

Ὠον ἰἢ6 Εοβά : οἵ, Κε- 
το ἰφοθποας οὗ ἃ (ὐοπίϊοσλδη (οδοῆτηδηῃ. 
ΒΥ (. Τ. 5. ΒΙΒΟΗ ἸΕΥΝΑΚΏΒΟΝ., 
Θροομά ἘΔ ίοα, ψ 12 Οοϊἱουγεά 
ΤΠΠυςιταϊίοηβ. Μοάϊππὶ ὅνο. 21-. 

ΒΙΑἴπςο᾽ 5 Επογνοϊορεράϊα οὗ 
Ἐυγα] Θροσίβ; (ομρὶεῖς Ασςοουηί5, 
Ἡ!βιίοσῖοδὶ, Ῥγαςῖίςαὶ, δπᾷ Ἰεβουὶρίϊνς, 
οὗ Ηυπίϊηρ, ϑῃοοίπρ, ΕἸβπίηρ, Κδοίηρ, 
ᾶς, ΔΥ ὅοο νΥοοάςαϊς, ὅνο. 21:. 

Α Βοοῖ οὐ Δῃρ]ηρ ; οἵ, 
Ὑτθϑαῖϊβα οα ἴπ6 Ατὶ οὗ ΕἸΞῃϊησ ἰῃ Ἔνεῦν 
Ὀτδηςἢ ; ἱποϊυάϊηρ ΠῚ 1] υδιταιϊοα 1,1515 
οὔ ϑαϊπιοῃ ΕἾ165. ΒΚ ΕΚΑΝΟΙΒ ΕΆΛΝΟΙ5, 
Ῥοβί ὅνο. Ῥοτίγαϊ δῃηὰ Ρ]αΐεβ, 156. 

ἍΝ ΊςΟοοῖκο᾽ 5 964-ΕἸβῆΏοτ- 
Τ1Λ1| : σοιῃηρτίϑίησ ἴῃς (πιεῖ Μειμποάᾶς 
οὗ Ηοοϊκ απὰ 1|ὴ6 ΕἸΞϊησ, ἃ ρίδηςε αἱ 
Νεῖϑς, δηὰ γεσλαυκ οἡ Βοδίβ δπὰ Βοαί- 
ἴπσ. Ροϑβὶ δνο. Νοοάςιϊς, 125. 64. 

ΊΤΠῃς ΕἸγ-ΕἸσποῦβ Επηΐο- 
ΤἸΔΟΪΟΥ. ΒΥ ΑΙἸΕΚΕ. ἘΟΝΑΙΌ5. 
ὙΠ 20 (οϊουτεα Ρ]αῖε5. ὅνο. 14.. 

Ηοῖβοβ δῃά Εἰ άΐηρ. Βγ 
ΟΈΟΚΟΕ ΝΈΝΙΠΠΕ, Μ.Α. ἢ 21 ΠΙὼὺ5- 
ἰγαϊοῦς. Ἃσοόονῃ ὅνο. 6ὅ-. 

Βγ Ηοῦβ65 δηά 5{840168. 
(οΐομποὶ Εἰ ΕἸΤΖΥΘΚΑΜ, ΧΝ, ἰδ 
Κιηρ9 Ηυβθαῖο, ὙΠ 24 Ρ]αΐεβ. οἵ 
ΠΠυκιγαϊίοηβ. ὅνο. 1ον. ὁ, 

Υοιδίς οὐ (πΠ6 Ἡοῦϑθο. 
Ἐδνιϑο4 αηά δηϊαγρεα Ὦγ ὟΝ. ΝΑΥΞΟΝ, 
ΜΟ.Β.ΟΟΝ.5. ὅνο. ννοοάοιυῖς, 12-. δώ, 

Υοιιδίςς ΨΜοΣκ οὐ (6 
Ῥορ. Ἐκνιβοὰ απ επϊαγρεά ὅνο, 
ννοοάοιιίς, 6-. 

ΤΠο Ὠορ ἰῃ ΗἩρδἢ δηά 
Ὠίθοαϑθο. ΒΥ ΘΤΟΝΕΗΕΝΟΕ. ἍΝ 
3 Νοοά Ἑπρτανίησθ, ϑαυδσα στον 
δνο. 7:. δώ. 

ΤΠπα ατγτογποιηά. Ἐν 
ΘΦΤΟΝΕΗΕΝΟΕ, ον οοά Βάπίου, ἢ 
25 ῬΡοτγίγαιϊ [5 οὗ Οτευβοιπάθ, ἄχ. 
ϑαύαγα σΥΟ ὅνο. 155. 
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ΘίδΡΪος δηά ϑίδῃϊ!ο ΕἸ(- 
ἔπρ8. ΒΥ ΝΥ. Μιμεθ. Πρ. ὅνο. 
ΨΠῊ 12 Ρ]Αῖοβ, 15. 

ΤΏΣ Ηογβοβ Ἐοοί, δηά 
ον ἴἰο ἴκοορ 1 Θϑουπά, Βγ ΝΥ. 
ΜΙ1Ὲ8. πὰρ. ὃνο. Ν͵οοάςιιίς, 12-. δώ, 

Α ῬιΙιαΐῃ Τγοδίΐβο οἱ 
Ἡοτβο- 9 ποείηρ. ΒΥ Ν. Μ|1Ὲ5. Ροβὶ 
ϑὅνο. ηγοοάςεῖίο, 2:. Οεΐ, 

ΒοηιαΥῖ 5 οὐ Ἡογϑοϑ᾽ 
Τοοῖδ, δαἀάτεςοεά ἴο Ῥυτομάβοια, ΒΥ 
Ὗ. ΜιΠῈ59, Ῥοβὶ ὅνο. 1-:. δώ, 

ΤὮ6 ΟΣ, ἢἰς ᾿Πίςθαςας δπά 
{πεῖς ὙΤτγοαϊπιθηῖ ; ὙΠ δὴ ἘΞΒΑΥ οὐ 
Ῥασίυπιίοη ἰη. ἴΠῈὸ (ον, ΒΥ ]|. ἈΚ. 
ὍΟΒΘΟΝ, ΜΙΕ.ΌΟΙΝ.5. ὄὍιοόνη 8νο. 
ΠΙυΞιγα σης, 7... 6, 

ΜΜ ΟΗΙΚΚΞ οὗ ὈὉΤΙΓΕΙΤῪ δα ΘΟΕ ΝΕΗΑΙ, 
ΙΝΕΟΒΞΒΜΑΤΙΟΝ. 

Νπυδἀεὺς Ττοαβθιῦν οὗ ὙἼΤΠῈ ὙΤτγδαβιγν οὗ ΒΙΡ]6 
Κηονϊεάρο δηά 1010 οὗ Ἐοίοσ- 
Ως ; σοτηρτβίησ δλη ἘΏρ 9ἢ Ὀιοιοη- 
ΔΙῪ πα Οτασητηδσ, [᾽ ηἰνοσβαὶ (δζείίδου, 
ΟΙΔϑϑῖςαὶ 1]οιϊομασγγ, ΟΠ ΓΟΠΟΙΪΟΡΎ, [δ 
ὨΙΟΠΟμΔΥΥ, ΘΥΠορβῖβ οὗ ἴπ6 Ῥδογαρα, 
ὕ8βεξι! ΤΑΡ]ες, ἄς. ἘΕτορ. ὅνο. ὅ:. 

ΝΜίαιηάογ Βιίοργαρῃιοδί 
ὙὝτΤΟΔΒΘΙΣΥ. Τιαίεοι αἰ οη, τεοου- 
βσιοίθα δηὰ Ῥδυ  Ὺ το- στη, ἢ 
Δῦονα 1,6οο δάἀάι τομαὶ Μαεπιοῖτβ, ὮὈΥ͂ 
ΜΙ, Ε. Οατεβ. Ἐτρρ. ὅνο. ὅό:. 

ἸΜαϊιιηάογ᾽β ϑεϊθηξῆς δηά 
1 ἰξοσασν ΤιδαδισΥ; ἃ Ῥοριυΐᾶαγ Εη- 

᾿ ΟὙο]ορϑεϊα οἵ ϑοίδηςς, [ω1ογαΐαγο, δηὰ 
Ατὶ. [1Αἴεϑὶ Εὐϊοα, ῬΑΙΓΥ τε- τυυυπίςη, 
ἢ ἀῦονε τοῦ Νενν Ατίοἶεβ, Ὀγ ]. 
Υ, ΤΟΉΝΘΟΝ, ΕῸΡ. ὅνο. 6:. 

Μαιηάογβ Ὑγοαβιῦν οὗ 
Θεορταρῆγ, ῬἨηγϑῖοαὶ, Ἠ!βίοτγὶςαὶ, 
Πεβοσρίῖνα, απ Ῥο οαὶ. Ἑαϊιςα ΒΥ 
ὟΝ. Ηυσημξϑ, Γ.Ε.Ο.5. ΜΙ 7) Μὰρ5 
δηά 16 Ρ]αίεβ. Ετρ. ὅνο. 6ὅ-. 

'Μαιηάογβ Ηἰβίογιςδὶ 
ὙΓΟΒΘΌΓΥ ; [Ιηἰτοἀυςίογνγ Οὐκ]ης5 οὗ 
υἱηίνετϑαὶ ΗἩϊςίοσυ, δηά δεραγαῖς Ηϊ9- 
(οτῖοβ οὗ 1]}] Ναϊϊοῃβ, Ἐν βεὰ Ὁγ τὴς 
ον. δῖ᾽γ α. Ὗ. (οχ, Βα. Μ.Α. 
ΕορΡ. ϑ8νο. 6-:. 

Μδιυπάοτβ Ὑγϑαβιγν οὗ 
Ναίιγαὶ ΗἰϑίΟΣΥ ; οὖ, Ῥορυΐϊασ Ὁ]1ς- 
ἘΟΏΔΙΥ͂ οὗ Ζοοϊορυ. ΒΚενιβεὰ αδπά 
οογγεοιεαὰ Ἑάπίοη. ἢ 
90οο ΝΥοοάςιευϊίς, 6-. 

Το Τγζραβιγν οὗ Βοΐδων, 
ΟΥ Ῥογυίαν ὨιοϊοπατΥ οὗ ἴῃς ΝερείδΌ]ς 
Κίηράοτῃ ; σὴ ἢ ΠΙΟἢ 15. Ἱποογροτγαϊθα 
ἃ ΟἸοκβανν οὗ Βοίδηϊςαϊ Τεγπις. Ἐδιοὰ 
ὈΥ]. ΓΙΝΌΚΕΥ, Ε.Ε.5. απὰ Τὶ ΜΟΟΚΕ, 
Ε. 1.5. ΜΗ 274 ΜΝοοάουϊς ἀηά 20 
ϑίες] Ῥ]αῖεβ. Ὑνὸ Ρατίϑβ, ἔςρ. ϑνο. 12.. 

ΕςΡ. 8ὅνο. 

ἙΚπονυϊεάρε ; δεϊήρ ἃ ᾿ὨϊοςσατΎ οὗ 
(6 Βοοῖβ5, Ῥούβοῃβ, Ρίδοδϑ, Ἐνεηῖς, 
δΔηά οἱἢοσ Μαίϊοτβ οἵ νι ἢ τηθηϊίοη ἰς 
τηδᾶς ἴῃ ΗΟΙΪΥ ϑεοηρίυτε. ΒΥ τῆς εν. 
71 ΑΥκΕ, Μ.Α. Μαρς, Ρ]δίες ἃ ΝΥ οοά- 
ςυϊ5. ΕῸΡ. ὅνο. ὅ-. 

Α Ῥγδοίὶοδῖ Τγοαίίβο οἡ 
Βτεοννίην ; σὰ ΕΟΏλ]ες ἕοσ Ῥυθ]ς 
Βτοχοῖς ἃ [ηϑἰσιςίίοης ἴον σι γαις Ἐδπι- 
1165. Βγ ὟΥ. ΒΑΚ. ὅνο. 1ος. ὁ. 

Τῆθ ὙΠαοῖν οὗ πΠ6 Μο- 
ἄετῃ Θοείοπεδε ὅἀδης οὗὐ ῬΝΒίϑε. 
ΒΥ. ΡοΙῈ, Ἐ.Ε.8. Τοηὴ Ἑάιϊίοι. 
ΕῸΡ. ὅνο. 2-. δώ, 

ΊΠ6 (ογζοοΐς (δγά; οτγ, 
ΗΟ ἴο ΡΙ]ΑΥ͂ αἱ ΔΥ̓Βσ ; α Υ̓́μισὶ 
Οαϊεςδίσθπι. ΒγῪ (δρίαϊῃ Α. ΟΑΜΡΒΕΙ. ,- 
ὙΜΑΙΚΕΚ, ΒΒΚΚ.α.5. Νὲν Ἑάϊτίοι, 
Εορ. ὅνο. 2:. δά. 

ΤΠΕα (δρίηοί Γανγοῦ; 8 
Ῥορυΐαγ Ὀϊρεβῖ οἔιἢε 1 ἂν οὗ Επρ]απά, 
σιν, Ομ μλῖπαὶ, δηὰ (οποία οῃβὶ. 
Τνεη ΕἸ Ἑάιοη, οοτγοοιςἃὰ απὰ 
εχἰεπάεα, ΕτρΡ. ϑ8νο. 9:. 

ΤΠ655 Οροηΐϊηρβ. Βν ΕΝ. 
ΙΌΝΟΜΑΝ, ΒΆ]11ο] ἜΤ πια Οχζοσσά. 
ϑεοοπὰ Ἑαϊᾶοπ, ἘΕδΡ. 8ὅνο. 2:. ὁῖ. 

ἘπρΊ 15 (655 ῬσγοῦΌΪ6 25. 
Ἑαϊοὰ ὈΥ 7. ΡΙΈΚΟΕ, Μ.Α. πὰ ΥΥ͂. 
Τ. ΡΙΕΚΟΕ. ΥΝιᾶι ὅοδ Ὀίαρταπι. 
Οτοόνῃ ὅνο. 125. 6α. 

Ῥενίποε᾽α (Γ(οΙρΡρΓο- 
δοηβίνε Θρδοίθογ; α Οιυἱάε ἴο ἰῃς 
Ῥτγδοίίςαὶ ϑρεςϊβοδιίοη οὗ Ἄνευ Κιπὰ οὗ 
Βυ]ϊηρ-Ατιῆοεῦ 5 ΟοΥΚ. Ἑάϊιςδά ΌΥ 
ΝΥ. ἡουνο. ὕτσονῃ ϑ8νο. 6:. 



ΣΥΟΑΑΙΘ ιφφηε ὧν 

Α Ηκδπηάροοϊκ οὐ Ἃ6οἱά 
δηά Θιϊνοσ. ΠΥ ἢ ΙΝΌΙΑΝ ΟΕΡΙΘΕΚ, 
ὅγο. 12.. 64, 

Τηο Επρ] 5 Νίδηιαι οὗ 
Βδηϊεῖπρ. ΒΥ Αξτηῦκ ΟκῦΜΡρ. 
ϑοοομα ΕἙαϊιίοη, σονϑεαὰ δηαὰ δηϊδγυρεί, 
ϑνο. 155. 

ἹΜοάεογῃ (οοΐκοεν ἴοσ Ῥχ:- 
ναῖε ἘΔΠ165, τοάποο ἴο ἃ ϑγξίδιηι 
οὗ ΕδϑΥ Ῥσδοῖίσε ἰῃ ἃ ϑογίεϑ οἵ σαγει!}γ- 
ἰεοιδὰ Ἐεςεὶρῖθ. ΒΥ ΕἼ1ΖΑᾺ ΑΟΤΟΝ. 
μθς 8 ῬΙαῖοβ απὰ 15ο οοάςιίς. ἘῸΡ. 
νο. 6:. 

Η:ηῖβ ἴο Μοίπογϑ οἱ [6 
οπιοῶϊ οὗ δεῖς ἘΠ ΘΑἸ(Ὦ ἀυτίπρ 

ἴΠ6 Ρεεοά οἵ Ῥγερπδποῦ ἀπά ἴῃ [Π6 
Τγὶπρ-ῖη Ἀοοπι. ΒΥ ΤΉΟΜΑΒ Βυ1, 
Μ.Ὼ. ἔοΡ. ὅνο, 2-. 61. 

Το Μαίογηδϊὶ Νίαῃαδρο- 
τοὶ οὗ (ΟΠίϊάτοη ἱπ ΗἩδδ ἢ δηά 
Ὠίδοαϑθθ. Βγ Τηῆομας Βυπ, Μ.Ὁ. 
ἘςΡ. ὅνο. 2:. 6Ζ2. 

ΤονΟ Δ ᾧ»- (ΟΟ. 

ἙἘΠποΠοΙΐο5 ἴογ ΒΟΡΊΠΠΘΓΒ 
Βγ Ἡ. 1. Μλειξουν, Μ,Α. ὅδπι8}} 
ΓΙΌ ὅνο. 25, 67, : 

ΤΗΟο ΕἸοηθηΐς οὗ Βδηϊς- 
ἷῃρ. ΒΥ Ἡ. Ὁ. ΜΑσεορ, Μ.Α, 
Τηϊγὰ Εα᾿οη, Οσοόνῃ ὅνο. 75. 64. 

ΤΠΟΎΠοοῖΥ δηά Ῥεδοίίοα 
οὗ Βαρϊείηρ. Βγ Η. Ὁ. ΜΑΠΙΕΟΡ, 
Μ,Α. 2 νοἷς. ϑνο. 26“. 

ΤΠο Βοβοιιοθϑ οὗ Νοά- 
οὰ (οιπίσίος; Ἐξθαγς ἰοναγὰβ δῇ 
Ἐδιϊπηαίς οἵ ἴῃς Ἐσοποηγὶς Ῥοβίτοπ οὗ 
Ναιίοης απ ΒΒ ἰ5ἢ Τταάς Ῥγοβρδοίξδ, 
ΒΥ Αμεχ, ΝΥ Π5ῸΝ. 2. νοΐβ, ὅνο, 24. 

Δ ΠΙΠΤ ἡὉ- Ῥοριυ]δτ ΤΑΡΙ 65 
ἔοτ αβοογίδἰηίηρ, ἀοοοταΐπρο ἴῃς (τ 516 
ΤΑΌ]ς οὐ Μοτίδ!ν, (6 νας οὗ 1,1[6- 
Βοϊά, 1,βαϑοπῃοϊᾶ, ἀαπὰ σπυτγοῖ ῬιΌορεγίΥ, 
Ἑδποννδὶ Εἴημθα, Βονοιβίοηβ, ἄς. Αἶδο 
Ἰηϊεγεϑῖ, [ορδου, ϑυσςεβδίοι Παἰγ, δηὰ 

21 

ΙΝΡΕΧ. 

“4δ54)}) 5 ῬΏΠΟΚΟΣΤΑΡὮΥ ...06ὁ6.οννοννονο νον νόον οσονο ΙΙ 
“4εἰον᾽: Μοάεσζῃ (οόοοκοτγ. ..... 0 ὁ. νοοοοοοοοοοσοοο 2 
ΑἹρίπθ ΟἸαὉ ΜΔΡ οὗ ιν Σου ]Δηα «.... «ον νοος 17 
ΑἸρίης Οαϊάσ (ΤῊ) .....κονονννννν νον νονοοοονοοοο 17 
“νιον: Τυτςρτπιάσπος. ..... νον ονοοοο σον οοοοοοοοο ς 

το οὗ 1η6 (ομϑε ΟἹ... οὐ οοοονο ζ 
““πάεγτοης δισεηρτῃ οὗ Μαδίοσαϊς .......(ἐννος ΙΙ 
“γναρες ΟἸΙἀποοά οὗ τῇς Ἐπρ 5 

ΝΝατιθ τ ἀν εϑυύ δου ἐξάνον ἐὐῖ νοοῦν φὴϑφϑὸ ἐϑυί ἐμόν 3 
“Ἵγ»»εείγοη»ρ᾽; Οτραπίο (ΠΟΙ ΞΊΥΥ ....(οονονον ΣΙ 
“4γ»οα'᾽ ἴοι. Ιμεοϊατοϑ οἡ Μοάοσῃ Ἡἰϑἰουῦν 62 

Μιϑοο Ίδηθοιις Δ ΟσΚ5. ...... 7 
ΘΟΙΠΟΠΘ οὐ νιον ἐνονύννον νον τσ 

(Τ.) Μαηυλὶ οὗἨ Ἐπρ᾽ 5 [ἰϊογα- 
Τυσδο εὐο τυ νονιν διρνφλυτο μύονδαν δε υενν ρὰν δὴν υρὸ 6 

“Ἵγ»ποίζ᾽ ς Ἐ]εταθηῖβ οὗ ῬΉγϑίσβ... οννοοο σοσοοοο Ιο 
Ατεϊοῦ (ΤῊ) ἀπ ΠΥ ....οοοοονοννου οδοβειοοδ τᾶς . 18 
Αἰμπεγξίοης ῬΙΟΓΥ......ονονον νον οοοοοο νου νόσου 18 
Αὐυΐϊυπηη Ἠο]αγ5 οὗ ἃ (ΟΌΠΙΣΥ Ῥατϑοη ... 7 
“4γχγεέ: ὙτελσΌσΥ οὗ ΒΙΌΪ]6 Κὺπονϊεάρσα ...... 20 
Βαεομ᾽: Ἐξϑδαγϑ, Ὁγ “4 ὀδοίῥ .......μννονονννννοον 6 
- τ Ὁγ λακεῖν ......«ὁοοοονοονον 6 

1,16 δηὰ ἵ, βιΐοτο, Ὁ. ,2εαἑηρ ... κα 
ὙΥΟΕΝΕΞ ἐὐο νους ον ον χον μϑνν νυ ἐυςνονονεῖνον 5 

Βαϊ» Ἐδβῖις, ἃ ῬΌΘΠΙ ......« το σον ον σον νσονον 19 
δα ν᾽: Μεοηΐϊαὶ πὰ Μοζαὶ ϑοίθδησθ.. ον νονοου 6 

Οὐ ἴῃς ὅϑηβεβ δηὰ [πι|6!|]δοῖ ......... 6 
Ἑτροιίσης δηὰ ΔΝ 111... .νννννννόνοονοονον 6 

Βαζεν: Το Νουα ου ΟΘΥ]ΟῊ ..... 0. νοννονοο 18 

νατίοιια οἴμοῦ ποῖα] τα 0165, ΕἸρΉ 
Ἑάκϊοη. οὶ ὅνο. 16». 

δα: Ουἱᾶς ἴο ἴῆ6 Οοπίταὶ ΑΙΡ5. .....οοοοοον 17 
----.-Ουὕἷάς το ἴπε ΔΝ δϑίοσῃ ΑἸ 5.... ὁ ἐεοσεον 17 

αυΐάε ἴο ἴῆς Εκοίογη ΑΙΌΒ .....ὁ66 06... 17 
αν»»Ὺ οὐ ἘδίΪνΑΥ ΑΡΡ άΠΟΟ. ....0 ὁ οοεόόνοον αΣ 
8α»ῦ7γν δ" ΒγανιιοεΓ: , οῖατες οἡ ΔΙ γαΥ5 

Δῃηὰ 1, ΟοοπΊοίίνοϑ. ..... ὁ .οο νου ννο σον οκνκ σε σον σ σαν 14 
Βεαεομ“Πείά᾽: ΕΜ Νονεῖβ δηὰ Ταϊες... χ 
Βεετῖγ ς ατγδοοῦί, Μαγίυς, απὰ 5018 .......0. . 3 
διίαεζ᾽: Ὑτοαῖῖσα οἡ ΒΓΟΥ ΩΡ «00. νοονοο σον ονοοο 20 
διαεξζεγ᾽ : Οοττηδη- ΠΡ] σἢ ὨΙΟ ΟΠΔΙΥ ...... 8 
Βιίαέμεις; ἘυΓΑΙ ΡΟΥΘ 0.606 γννννονννοοο ον ον σε ρον δ {9 
διίοχαρι; ΜοΙΑΪσ. ....0(ννονονον τῶν ϑευξον νον σαν χτ 
δοϊαηᾶ πᾶ δαπρς Ατιϑίοιε' 5 ῬοΪ1165...... 6 
οι δέε ἡ 30 ΑΥΔΐοἶ 65... ὁ οον νον εν νον ον οοοσοσοο Ι 
Βομγηε : (αἰοο ίππι οὗ (ῃ6 δίεαμη Επρίῆδ., ΧΆ 

Ἡδπάροοϊ οὗ ϑίδαπι Επρίὶῃα...... 14 
Ὑτοδῖσα οὐ ἴῃ ϑίθδπι Ερη6 ... 14 

-------- ταρτονετλδηῖς ἴῃ [ἢ 6 84Π|6......... 14 
Βοισα εν: ἘΔΙΑῚΪγ δλαξεηρέαγε ........ εὐυ χὰ 1Η 
ϑβνανεογ- Μοογε : ϑὶχ ϑιϑίετβ οὗ (6 ΝΟΥ, χσ8 
δγαπαξ: ὉϊΟΌΠΑΤΥ οἵ ϑείδπος, [“τεγαῖυγε, 

δηὰ Αγ ....(οοοννοοονονοσοοοοσοο δου οοοοόοσονο . 182 
Βγαστε ς  ογαρε οὗ ἰῆς ϑυηΌδαΠη ........9 17 
Βγοιυρε: Ἐχροκτίοη οὗ ἰγ6 20 Αττὶς]65....... Ι1ς 
ἀμνθές τ Μοάεστπη Επρίληα, .....ὁἁὁνόνεννοο 8 
Βηνεζέε᾽ ς ΗἰϑῖοτΥ οἱ Οἰν"} 541) 0} .... 66 κ5οοοοοσοο 2 

ῬοπιμυπΊοι 5 ΠΘΠΊΔΙ ἢ 8. ....6(ἁὁ. 66 οὐοσοοο 7 
Βιεξζίοη᾽ 5 Ἠδδ ἢ ἴῃ τς Ἡοῦϑβδ .....0 ὁ οενονον . 13 
δ: Ἡϊηῖβ ἴὸ ΜΟΙ ΟΓΘΒ .....(ἁ(ὐνέννον τες οδῶς 21 



22 

Δ ημ1δε Μαίοσηιδὶ Μαηαδρεπιεηΐ οὗ (Ὁ ]άτεῃ. 
ΒεΙέησεν᾽ ΣῚ Ἔχίοοη ἴο ἴη6 ασεεὶς Τοϑίδιηθηῖ 
Βυτροϊηδϑίοσ᾽ 5 ΕἌΤΆΙΪΥ (1 6} ....9 6666 6666 6666. 
Βπμγλες Νὶοϊδοιια65 οὗ ΕᾺΠῚ11165...... ον υξούῥο 
Οαρίηοϊ [Α νΥ 6 Γ... 6 ον νόθον φοουιου τος ϑον ἐφάοοέοδον 
σανιρῥε!ζε ΝΟΥΝΆΑΥ͂ «. 966 666 60 ϑόνουνονυνος εν νος 
ΟαδεεΣ Αξα οἵ ἴῃς Απίιίοῃϊῃ 65... 9.666 οοθόσόοθοο 

ἘἙΔΙΙΥ Ἐοιηδῃ ΕΤΆΡΙΤΘ “5.156 6656 6 66. . 
(αγβεηπέδν οὐ Μεβτηδγίσπι, ϑρ  Γτ88]}15π|, δία. 
Οαΐεε': ΒΙορταρῃϊοαὶ Ὁ ̓ ΟἸΟΠΑΓΥ «...6 6666 665 ἘΞ 
Οαγίογ' ς 1[ἰαὰ οὗ ἩΟΠΊΕΓ .....6Ὑ 6 κε οουσοοσοσοοτοο 
Οπδηρεὰ Αβρεοῖβ οἵ Ὁπομδηρεοᾶ Ὑτα 5 ... 
Ολερηεν'  Ἰπάϊδη ῬΟΠΠΥ «0.066 6.6666 δρο τ νοννῦνον 
σλεωιπέν᾽ ς ΜΝ αιοῦῖοο (απιραὶ δι φοοοοθοϑθο Φυδυθθ 

Ολιγεῖ᾽ ς Βερὶ πηΐηρ οὗ ἴῃς ΜίΙάάϊες ΑΒ65 ... 
Οοΐεμσο οὐ Μοδθὶϊα ϑῖομα δῖσ 06.6.6 οοέσοσοο 

᾿; Ρεηϊαϊδυςἢ δηὰ Βοοῖς οὗ Τοβῃυδ. 
(οιωτηοηρίδοα ῬὨΠοσορῃεῦ ἰὰ Τονπι ἀπά 

ὉὈΟΥΠΔΙΓΥ͂ «..νοοονσονονοοσοος τονουερ ες ον νον ὀουσον 
Ουγ»ηΐες Ῥοβιτϊνα ῬΟΪΠΥ͂ ..6οοοοοονοο κενόν οδόνοο ον 
Ορπργευέ: ῬοΙ᾿᾿ἰο5 οὗ Αὐβίοί δ. 9.6 οοκοοοοοσον 
Οοπέμρέοπ᾽ ς Ὑταπϑϊδϊίοη οἵ ΝΊγρ!} 5 Αἰ ποίὰ 

.-----  ΜιΞοοϊαποοιβ ΔΝ ΤΙΏΡ5......... 
Οοηίαπεεαμ ̓ς ΤΟ Εταπο ΠΟ ΟΠΑΓΙ65. ... 
Ορηγδεαγε απὰ Τρτυσοπ᾽ ς Ταῖα πὰ ἘΡ51165 

οὗ 8ι. Ῥαυ] 
Ουγήενγ' ς ϑιγαρσεὶς αραΐηϑὶ Αρϑοϊαῖς Μοῦ- 

ἈΓΟΩΥ ονν νιον υνθο ον οι νυν νυ βδῶς αϑουδαωνος ολνονν 
Οοἠία ᾿ς Ἐοοΐκβ, ΌῪ 2 τυγέμος «νον νοσοοος ἐν 
Οουπϑεὶ δαπὰ Οσουίοτι ἔσοπι ἃ Οιγ ῬΟΪΡΙι... 
Ουχ': (α. ΝΝ.) Αἰμεορίδῃ ἘπΊΡΙΓΕ,. ..666 5667 55: 

---ὦ..-----ὄ- ΟΥαβ 65 «κυ νονονο τοὺφ κυ υενος 3 
Οτθοῖβ δηᾶ Ῥεογβίδ ἢ 5.....6 66. 

Ογεϊρλίοη"᾽ 5 Αρε οἵ ΕἸ ΖΑΡΘΙὮ ..... 6 ὁκὙολθεσοοον ὡ 

Ἑπρίαπα α (οπιίϊποηΐϊαὶ ῬΟΨΜΕΓ 

-.----  οΤυΐοις δηὰ ἴῃε Εείοττηδίοῃ 

Ογεεγ'ς Ἐπογοϊορεεαϊα οἵ Οἰν}} ΕἸΠΡΊ ΘΕΟΥ͂ ΠΡ’ 

Οτιῖςαὶ Εβδαγϑ οὗ ἃ ΟΟΌΠΊΓΣΥ ῬΔΓΒΟΏ......... 

Ογοοξζετ᾽ς ΑΠΙΏΓΔΟΘΕ ......... ΠΝ 

ΟΠοπ οὶ ΑΠΔΙγβθ8. .....96. ἐφορ αν ϑος 

Ὠγείηρ πᾶ ΘΑ] ο- τ μΠΠ5 ...... 

Ογηηιδ᾽: Μδῆυλὶ οὗ ΒϑΠΚΙΏΡ 9.66 θοολόλκέλλονν 

Ομζεγ᾽ ες Ἠαπάδοοκ οὗ ΤΟΙ ΡΤΑΡὮΥ .....6.5 6. . 

Οπμγέεί τ᾽ ς Μαοθάοηϊδῃ ΕΥΆΡΙΓΘ «0656 6 56 οολλος ᾿ 

2 Αμδέρηδ'ς ἘδΙ[οτΠ ΔΙ ΙΟΏ, ....6555 ἐδὸνούεοίι ὃν 
2 ε ζαΐτπε απὰ 2. Μαομῖ: ΒοΙδαΥ .......» 
72 Τοιφμευέ χε ς Τ)ΘΠΟΟΥΔΟΥ͂ ᾿ἰπ ΑΠΊΘΓΙΟΔ.... 

Δ σὴν » Ἰπλάϊαῃ Ἑδηλΐηα Οδιραῖθη.,. “5.255 

Τροδτομ οὰ ἴῃε ΟΧ ....6 6. οο λον έθοσοσσν ἐἐούε εν θεν ον 

ουεὶ : Τιαν οὗ ΘΙΟΥΓΩΒ .«.. 0666... ἐνοσονς εἰ ἐνοτς 

οιυεῖῦ: ἩϊϑίοτΥ οὗ ΤἌΧΟΘ. «9.66.6 οοοοοθθοοοος τᾷ 
Δογζε᾽ς (Ε.) Ἑαὶ τυ] δῇ... νον ον κο ον σκόκοόλοοσο Ε 
νγωηεηποηπα' ς ᾿ ον ιϑἢ Μοϑϑα ἢ. 9.60 τ6λλοεο τόθ ον 
Ἑαεήαξε᾽ ς Ηϊηῖα οἡ Ηουβεῃοϊὰ Ταϑίξ ...... 
ἘΖιυαγατ᾽ς ΝῚΠΘ .ο νον νυν νον σον ο κεν οοοοσο σον. 5 οὐοονον 
--.-----  Ὑορτὶη Δ εβίοσγη ΕΤΆΠΟΘ .55962 56 
ἘΜ έοοίζ ϑοτὶρίαγα (οχητη θη ἰασί 65. ......94 5 : 
----.-«..---ὕ]]ὕ δοῖυτοβ οἡ [186 οὗ (σσῖ ...... 
ΕἘΠς-4 απὰ ἤοσ Ψυ ΓΘ, «0. οοννονονννοοσοσοεον ὀϑῶνο 
ἙἘΡοοδ5 οἵ Αποίοηϊ Η]ἸΒΊΟΓΥ «9.666 οοονοοο ονούφῦςα 

-.. Ἐ)Ρ]Ι5ἢ ΗἰἸϑΙΟΥΥ͂ «το κκκοσνοοοο ἐδον 
-----.ἕ.ὄ..----- Μοάετι Ηϊϑῖουν. «6 τνοοέόοσον ὁοιδοο 
Ἑυαη» {) Αποίοηϊ ϑδίοηθ [Πρ] οτηθηῖϊθ ... 

Ἁ. 1.) Βοβηΐα ὅς ΠΙγτγίδη 1,εἰἴεῦϑ ... 
Ἐτυαϊζα᾿ ς ΗϊϑίοτΥ οὗ ΙΞγαθὶ 9... 66. οοοοοοο ὁοοοοοον 

Απιϊχυϊεῖος οὗ 15ΓΔ6]....... ἐρρόνοος ἣν 
Ταϊγδαΐγπ'Σ ΑΡρΡ οδιίοης οὗ Ἰτοῦ ...... ὁ... . 

ἐν ἐχάβονο ἴος ἘΠΡΊΠΘΘΓΘΒ...... 
πὐΣαειπεασύνισυπι πανὸ 6 φοροορνορθθοθθοθφθοφοθοοοθθ08909ε. ΓΥΥΣ ΣΥ͂Σ 

8 
18 
4 
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μῇ " 

ων ἢ ΟΣ 

μή μή ῷῶ 

ΝΣ 

ΟΚΑΘ φμῤῥίλε ὃν ΣΟΝΟΜΑ͂ΜΘ ὃ: (Ο. 

Ταϊγδαΐγη᾽ ς Μ11}5 απὰ Μῆη]νοτῖς... 9... ννοονονος 
Σαγγαγ᾽: Τληρυλρα πα [3η Ἐ5 ἐὐνεσονος 
ὐίσιογργα»ε οτι ἤοτβοβ δηὰ 5.40165......... 
Ἐγαπρίοη᾽ ς (ΒΙΒΒΟΡ) [16 «οονονννννον νον οοσοον 
Ἐγαρμεῖτ'Σ ΕἸΞΉΪΏΡ ΒοΟΪς ...«οοοονονονοσσοσοοοο ἐξ 
ΤΕγοόἑελεγ᾽ ς ΤΑῖς Ὁν ο"4:......ἁὁονννο νον οοονοσον 
γομάε᾽ ς ἘΠΡῚ 5ἢ ἴῃ Ισεϊδη δ ......ὁ ὁ σον. 
---- ..-.-.--ὄΗΗἰϑίοτυ οἵ Επρ᾿δηὰ ....... φοσοςνενθον 
---.--. ὄ τ λοτὶ διυάιοϑ.κονυοοονν ἐρουςυνόςονοῦς χοὸ 
σαΐϊγάμεγ᾽ς ουεϑβ οὗ 1, ,δηοδϑῖοσς δηᾶ Ὑοσῖς 
------...Θ.Θ.Θ. ΟηἥἸεματὰ 111. ἃ Ῥεγκίῃ ννασθεοὶς 
Οσαποῦ"ς ΕἸ πίασΥ ῬΏΥϑΙοΘ. «06. νον οοκοοσνον 

Ναΐυγαὶ ΡὨΣΟΒΟΡὮΥ «.... 66 6. οοοοο τος : 
σαγάἐηε7᾽ 5 Βυοκίηρμαπὶ δηὰ ΤὨδγθθ. ...... 

Ῥογβομαὶ Θονεγητηθηϊ οὗ (ΒΑσγίεϑ 1. 
ΕἸγϑῖ Το δίυδσίβ 
ΤὨϊΓγ Ὑεαγβ ΑΓ «00... .οοοονοονοοοννο 

Οσεϑεζεη ον ὑπυτγοὴ δῃα διδῖθ «0. σοοον νόσος 
Οοτπιδη Ἡοπις 1,16... ιν κονον οϑοςος κϑόοος ρος ον 
Οοἱάδείλεν᾽ ς ἩἨεῦτεν ΜΥΓΠΟΙΟΡΎ ..... ὁ. Ὑοοονοοο 
Οσοοάευε᾽ Σ ΜΕΟΏΔΗΪΟ5......... σοὶ δεν εν λοθ νου υκε ςτὸν 

Μεοδδηϊϑπὶ 
Οογέ᾽: Ατὶ οἵ δοίδηδο ᾿ΊΘΟΟΨΘΓΥ .....ὁὁὙ666ο. 

ΕἸΘοῖτο- ΜΕΙΔΙΠΓΡΎ 9.6.6. .οοοοον ἐφ ευῥοῦν 
σγαπές ἘΛΏϊοΚ οὐ Αἰϑίοί δ «0... ον όοοονον ἐούοοῦ 
Οτάνοσ Του ρἢ5 οὗ ἃ Οουηίσυ ῬΑΣΒΟΏ...... 
Ογευΐ ες Ἰουτηδὶ 
Οσγ ϑη ς ΑἸροῦτα δηὰ ΤΥ ΟὨΟΙ,ΕΙΓΥ. ..... τὸς 
Ογονε (ϑὶγ ΝΝ. Ἐ.) οἡ Οοιτεϊδιίοῃ οἱ Ῥῃγϑὶ- 

οδὶ ΕὈΓΟΘ5. ... «6... δὰ οὐνοῦ ον όενον σεν τος φονθος 
Οσιυὲ ᾽ς: Ἐπογοϊορε άϊα οὗ Ασοδιϊθοΐυζα...... 
ἤαζες ἘΔῚῚ οἵ ἴῃ6 Θεμπαγῖϑ.. ..νννο νον σον οσοοοσοοο : 
ΗἩδηάδοοκ ου αοἷὰ πὰ Θ:]νθΓ. . «0 κου νννοκοονσνο 
1] αγέζεν οὐ ἴ86 Αγ Υ 
Ἡαγπουῖρ᾽ Σ Αοῦῇλὶ ΝΜ ου]ὰ .....Ὑοονοο νου σοοσόοσος : 
---------.---- Ῥοῖαν νοι ὰ 

68 Δηᾶ ἰϊς {νης νοηᾶοτς. ... 
Θυθιοσταπθαη Δ οσ ά...... οονοοοοοο 

.----.-ο-ο- ὝὍΤτορϊοΔ] ΨΜοσὶα .....οονοσον κου σσς ᾿ 
αιρσλίοπ᾽ ςΣ ΑἸῖση] ΜθοΟΒΔηΪΟ5 ..... 6 Ἄοοκοσκοο 
Τἴεεν' ς Ῥτίτπιοναϊ ΔΜ οσἃ οὗ ϑινΖογδηά....... 
Τἥείπε Τὶς ἀπὰ Δ ου 5, ΌῪ ϑιϊψαπα ...... 
ἥεριλοῖίς οὐ ΤΟΠΕ ....... εὐνονον φεῦ εθς ρον ορῶος 
Τἥερελοίίσ᾽ : ϑοϊοπδο 1,ΘΟςΌΓΘΘ «.ο νον νονοσ τος 
ἴεν ίεγ᾽: τεὸς δηὰ ΘΏΓΟΌΘ ...... 666 οοένοοον : 
Τἶεγεολεῖ: Οὐ] 65 οὗ ΑΞ ΣΤΟΠΟΓΩΥ͂ ....6.16. 6.6.6 
Ηϊηελ 75 Ονεν ἴμ6 8568 δηὰ ΕΓ ΑΥ̓ΔΥ ... 
οδεοκ᾽ς Αταδίθυσ ΜΟΟΉΔΏΪΟ . 66 νον ονοκενσονοοο 
ῇοάστοπ᾽ : ῬΗΠΟΞΟΡῊΥ οὐ Ἐεβθοῦοη ......-ς ἕ 
Το ξοίά᾽ ς Ἐπιρϊηοοτ᾽ 5 αϊυηρ Αςϑιϑίδηϊ ... 
Ἡοιτυογίλ᾽ ς ΜΟΏΡΟΙΪΚΒ “δ. .ονννονοννοοονο σον οοοοοοσσο 
Τμαλ᾽ς Ηϊϑίοτν οἵ Μοάεγη Μιυὶς 

Φοοφουοοοοδοθοθθοροουοθθ 

------.-- Ὑταπϑϊτοη Ῥεγίοα, ....66ι. ΠΡΤΗΤ 
ἤμηιδ; ἘΠΞΘΑΥ͂Β «ον ονον νον σεν οοοουσοοσοοοοοσοσο οὐ 

ΤἸτοδῖΐσα ου Ἡυσδῃ Νδίυγζα ........ . 
7λπε: Ἐοπιθ ἴο ἰΐϊς ΟαρίυΓγα..  ννονοος τρουνκυξε  ὸς 

Ηϊξίοτυ οὗ Ἐοπηδ «...... ἐν φονον ὁοοοοοσοο 
Τπαΐδη ΑΙΡΘΟ «.οοοονονν σον οοοοσοοοοοοσονοσοο ἰφεοτισον 
7ηρεϊοιυ Σ ῬΟΘΙΏΘ ......6 «ον όσον νον νον σσοοοοσοοσοδοο .“.. 
γανιετοηὶ: Τιερσεηὰϑ οὗ τη ϑαίηῖβ ἃ Μασίγτξ 
---------.- 1 «Ρεομὰς οὗ ἴῃς ΜΑαάοῃῃηᾶ......... 

1 ρεπᾶς οἵ (ῃς Μοῃδϑεῖῖο Οτάοσξ 
Τ,ϑροπάξς οἵ ἴ[ῃ6 ϑανίουγ...... 9.956. 

------τ----- ΜουλΟΙΓβ....ν νον κκκεν εκ όσα οοοοκκοοο .““. 
ἐπ ξὲμ᾽ ς ἘΠΟΟΙ ΠΟΥ ἀπὰ Μαρτιθ  51..... 0... 
εγγο]ά" ς 1 ἰἴς οὗ ΝΑΡΟΪΘΟΠ .... ὁ. .ον νον σοοοοο σον 
οἄμοον᾽ Σ ΝΟΓΙΏΔΙΗ5 ἰὴ ΕΌΓΟΡΘ .... ὁ .οοοοοοκο Ε 
οἀμείοη»᾽ ς δοσταρῃϊοδὶ Ὠ᾽ΟΠΟΠΑΓΥ.. 99.6.60 
ομσομ᾿ς (ΒΘ) Ενοσν Μδῃ ἴῃ μἰ5 ἢυσηουγ 



ἹΨΟΙΑΙΣ 2ιῤίῥλεά ἐν ΣΟΝΟΜΑ͂ΔΣ ὦ. (Ο. 2ἡ 

δειξε: Τγρεβ οὗ (σδηββὶβ .....οονονοοννοονο. 16. ήαμμάεγ᾽ ς ΘΟ Πῆς ἀπά [1 ἰ1ΘΓΑΓΥ Ττοασυγ 20 
οἡ ϑδεοοηά δαί «0.00. οοονονονοόνονοο. [Ι6 ) --ο------- Ττγεοασυτγυ οὗ Κηον)]οάρα ......... 20 

Καϊίπελ᾽Σ ΒΙΌΪΘ Θια θθο ..ννονννννοονον κοκοόνονον . 16) ---- --- Ττολϑυῦ οὗ Ναίαγαὶ ΗΙ βίου... 20 
ΟΟΤΩΣΘὨΪΑΙΥ οὐ ἴΠδ6 Βίδιδιμω, τό | Ιακευεῖε ὙΠΘοΥΥ οὗ Ηδραδῖ .....ονονοννννονννννο 

Α΄ εἰέλ᾿ ς ἘἙνιάδηςοα οὗ ΡΓΟΡΏΘΟΥ .....ννοοον νον. 15. ᾷξᾧ 24}: ἩϊϑίοτΥ οἵ ΠΟ ΜΟΝΝΝΝΝ Ὶ 
ΑΚ οἰζεγ Τακα Ὀννο] προ οὗ ϑυν Ζουϊαπά.... 12 
Α,εγῦ: Μειδιυγρυ, Ὁγ Ογοοξζές ἀϑπὰ Αὐλνὶν. 14 
ΑὐησΖεζ:ς ΑἸΚΔΙ Τγαάθ 0. κυ οννονονοοοονοοοο. 13 
------.ὥ Αὐὐπιαὶ (ΠΟΙ ΞΙΓΥ͂ «0.00. ννονοονο τον»; ἐΣΖ 
Αἰγόγ ἀπὰ ϑρῤεπεεὶ : ἘΛΙΟΠΙΒ ΘΕΥ ἐονονος ἜΟΟΟ ΣΙ 
Αἰ κπαϊελδῳω )- Περεέετέη,Σ Ἑαϊτγ-ὶ πα ...... .... 18 
---------.-..--.-.-.---..ο.:..:. Ηηἥἰρρὶεαγ-Ῥισριεαν 18 
Αἰμεημεη᾽ ς Ῥγορἤῃοῖβ δηα Ῥσγόρῆδονυ ἴῃ ἴ5γδεὶ 15 
1, δηάξοδροϑ, ΟΠυγο 65, ὅσ... ὁ ὐννεοοον ἐξουυνοϑον 
1αΐλανε: ἘΠ Ρ]Ξἢ Το ὈΟΠΑΥΙΘ5. ..... 60. 
---------ὄ Ἡδπάδοοκ οὗ ΕπρΡ]5ἢ ἵαηεα 158 
Ζεεζγ' : ἩϊϑίοτΥ οὗ ΕΠρ]δηά.....νννννοννοοονον Ἔ 

--- -- Εὐτορόδη Μίογα]ϑ...... (νὸς 
ἘΔΙϊο Δ 517 ... ὁ. νυ νόον σον 

Ι,ρλᾶοτς οἵ ῬΡυΌ] ας ΠΡ ΡΘῚ μθυσεης: 
12, γ᾽: Βεττηυάλθ.,. .... 6 ὁὁοοονονοσ ον σοοοοονοοσοονοο 

. 1,εἰσατε Ἡουτΐβ ἴῃ Του εν ϑοςνοονο εν ονευνῦς εὐῦος 
1, Ἔοοοης οὗ Μίἄαϊα Αρα «ον νννονν 
Δ ειυεο᾽ ς ΒΙοσταρῃϊοδὶ Ἠ!βίοσν οἵ ῬΒΠΟΞΟΡΗΥ 
Ζειυΐς ὁπ ΑἸΙΠΟΓΙΥ͂ ...... οροξ δοφοῦ 
14 αάἀεἶ απὰ δεοίξ: Οτθοὶς ΠΡ ΘὮ Τδχίοοβ 
δὲμάδέν ἀπὰ ήοογε᾽ ς ΓΤΟΛΞΌΓΥ οἵ ΒοΙδΔηΥ .. 
4:1ογά᾿: Μαρτιδζίϑτη. .....οοννόονον δον φῦ δοϑνο θῶ 

ψ ανο- ΤΉΘΟΥΥ, ὉΓΤΙΡΉ , οὶ οῤοοοςοζονος 
Ι,οηάἄοῃ ϑογίος οὗ ΕΠΡ] 5} ΟἸασοῖοθ., «.νννονο. 
Ζοηρπαη: (Εἰ, ἈΝ.) ΟΠε55 Ορϑηίηγϑβ.. .νονον 
------.-.-..-.------- -ἁ. οὖ οττῆλῃ ἘΤΕῸΝ μὸν 

(Νν.) Εάνιασὰ τῆς ΤὨϊγα......ς 
1, δοΐυγος. οὐ ΗἰϑξίοιΥ οὗ 

Ἑπρίδηα .....νννννονονον 2 
ΟΙά δπὰ Νὲδν 8ι. Ῥαυ 5 13 

Ζομάοπ᾽ : Ἐπιογοϊορεκαϊα οὗ Αρτίου γα... σδ 
(Αγ θηὶης ...... 1 

μι μ» μή 

» ω ὃ Θοόόο ὃ Οσω) ΟΟΌΣΩ Μ ΟἿ Ὁ 

Ῥιδῃῖβ..  .νοννννον 12 
Ζιμδῥὑοεσξ'᾽ Σ ΟΥ σὶπ οἵ (Ἰν} Βα. ΟἹ. ««ν νον νυν ννννν 12 
Ζιναά]οισΣ Αταοτίσαῃ Ν ΔΓ... ...... 0. οουνονοοονονο 3 
ΒΡ Ῥ" 17 
Μίαεαπκίαγ᾽ » (1.οτὰ}) ΟἸΐνο, ν δοισεῦε .«.νν ον. 6 

---- “ ἘἈἘΞοηγο,,. Δ ννννννννννννννννν ΙῚ 
Ηἰςίοτν ΟΕ ἩΡΆΙΝΟ ὁυὰ Σ 

τς -- πτίβς οὗ Αποίι ἱ Κοπιθ 13 
-.---.--.-.ἝἝ- ὁ -Ἰ͵ τι δ δ΄ 0 ΡΆΒΕΒΕΝΝ 4 
--------- ΜΙ ἸΠ6ΟΊΙΒ5 ννεϊ ΡΒ 7 

.--- Ὁ] με «ἀὰ δοὐδαυσουσυσυδά 7 

δ ποκευολνερακενελνεινεν Ι 
------- τ Πρθ, ΘΙ ΘΟΙΊΟΙ5 ΓῸΠ 7 

Μεσμοελὶς Ὡς οπατΥ οἵ (Ομ Ἔτοα ...... 8 
Μαςσζαγγέη οτἱ ΝΜ  τἰ5ῖσαὶ ἩΔΥΓΠΟΠΥ͂ ............ 13 
Μαεϊεοά" Σ ἘΞΟΠποπηῖοαὶ ῬΉΪΟ5 ΜΟΡῚ δον ἐδ εφριλυν 5 

-- ἘΟΠΟΙΠ ΪοΚ ον ΒΘΟΊΠΠΟΥΙΞ ......... 2ῖ 

ΓΤ ΏΉΘΟΓΥ ἀπα ΡΥ, ιοϊίοα οἵ Βαιὶ Ἱκίπσ' 21 
---ς  -Ἐ]οπηδηίς οἱ ΒΑ. Κίπρ',.....ψ.. 0. νειν 2ἴ 
ἹΜακεοπιοΐβοῖ]δ. ΜΟΧΙΪ .........νενουνονοονοννονινον 18 
ΜαρσμέγεΣ Ῥορα Ρὶας Ἢ καὶ ἐοῦτκεμετ λον ϑέσεμοιο 4 
Μαζεοῖ: Απηαΐβ οὗ ἴη6 Ἐοαΐξ .......ὁ«νεοννενονν 1ο 

Μαμπέμρ'. Μὶς νηδορτῦτῳ ΗΟΙΥῪ ϑριγὶξ ...... 17 
Μανίοτυε' » Τγοοῖος Ἐδιιβίι5, Υ αρπεῦ ... 6 
Μᾶαγελπιαρῖς 1 ἴα οἱ Ηανεϊοοῖ νὐρεοβόονυκόον 4 
ίαγεπεαμ᾽ ε ΟὨτβύδη 11[6....(ἐνννοννννννονυνον 17 

Ἡσουτϑ οἵ ΓΠουρἝ.. ..νννν εν ον 17 
Ἡγτηπ5 δον ἐὺ ον δ ὐκδου κρύαν τ6 

Δίασαπδεν ΒΙορταρῃΐοαὶ ΤΥΘΑΘΌΤΥ ....«ὁεννον 20 
Θε Ορταρῆίς: "ἴ ἜΣΕΘΒΟΣΥ «τι κεοοι 20 
Η]ςιοτοαὶ ᾿ΓΥΘΑΘΌΓΥ .......νούνννο 20 

ΗἰἸΞίοτγ οὗ Επραηᾶ ...... ἐν νονονν 
λ7εἰνὴ ες ὈϊΧῸΥ Οταηάᾶ ....... κεν νοονυσννσονοον 
-------- - ἀσλογαὶ Βούησδ ..(.ννο φοροῦν οὺς 

ΟΙδαϊαῖοῦθ .... ὁ ονονς ονβοο οο τον ὑοιν 
Οοοά ἴοσ Νοιμίηρ.. δἰαφου ον ς θεν ἐῶν 
ΗἩοἰπιῦν Ηοιϑα ......0 νον εν ον οονσνοο 
ΤΠΙΟΓΡΥΘΙΘΥ, «00. νυν ονοοοοοεοοννοσοσοον 
Καὶς (ονεπίτΥ .... 

------Ξ- Οὐεδεη᾿ 5 Μδπος .... 
Μεπιοηαῖς οἵ σλανίονίε μία πες ἥγηα 
Μερμα εἰστολης 1, διἴθγς 0. νννννννονονονυ νον τἰφρος τς 
ενγέυα ἐδ ς ἘΔ] οἵ ἴη6 οπιαπ Ἐδρυδ]ὶς ...᾿ 

Οόηογαὶ Ηἰςίοτυ οἵ Βοχηςδ ...... 
Ἐοπῆαη Τυϊπινίγαῖδϑ.. .. ον ον νον ον 

----..--.ἕ Ἀοτήδῃϑ υπηάᾶογ [Π6 ΕΠΊΡΙΓγΘ ...... 
Με νγγπεία Σ Αὐὐϊῃπηοῖὶς πὰ Μεηςυγαίίοη.., 
δή: οχ Ἡοτϑε 5 Εοοὶ δηὰ Ησοσϑα ϑῃοδίηρ 

οῃ Ηοτγϑδε΄ 5 Το δηὰ ΠΡΆΛΙΕΕ τοξος δος 
Με (].}) οἡ ἴῃ6 Μίηὰ ....ὁ.οννονοσονν νον οοοοοοσο 
ΔΜ: (1. 5.) Αὐϊοδιορταρῆν. ἐξον οέν νον τοῦς ἐν τὰ 

Ὀβοογίδιοη5 ἃ Ὠϑου πὶ οἢ 5 
--ὄ ἔβϑαγϑ οἡ Ἐεϊρίοῃ... 

----..-.- -. αν οη΄ ς ῬὨΙΟΞΟΡΕΥ ΕΣ 
-----:---- - Τ ΑΌΘΤΙΥ ... (ες εὐ ον φυτὸν ἑονε ΠΕΗΗΕ 

Ῥο]τςοαὶ ΕἸΟΟΏΟΤΩΥ͂ ......... »ὸς 
Καρτοϑδῃίδιίίνε αονογηπιοηῖ 
ΘῈ] δοἰοη οὗ ΨΥ ΟΠΊΘΏ.... ὁ .ωον 

--- ϑγϑίεπι οἵ [«οσῖς ..... ξρωφον συν 
----ἕ ποοκ(οα Οὐδοιϊοηθ «νννοον 

----.---.---.----Φ υτυἱιϊατιαλὶθπι .« νον ονοοννες οονοο 
271:2|εγ᾿ ςΣ Εϊοταθηῖβ οὗ (ἢ ΘΠ 5 ΓΥ͂ «0.000. νονονν 

Ιπογραηῖς ΟΠ ΟΠ ἰ5ΈΓΥ.. «Ὁ. οὐ νον οοοοονου 
Με ελεῖϊς Μαλυδὶ οὗ Αϑδαυ ν᾽ 00 .ἀ0ν νον νον 
ηΠ δ οπ᾽ς Ῥαταάῖθα Ἐεραϊπθά, Ὁγ τ γάτες ἐεὸ 
Μοάοσι ΝΝονθ 51 5 ΓΥἸΤΑΓΥ͂ ... 0 ονυ νον νον οοοόνον 
ΜΜοη σε ς ϑρίτιτι14] ΘΟ ρθ....νο νόον νον ν νον σύννουν 
)οονε᾽ ς [τὶ Μεϊοάϊος, Π|Ιυπίτγαιϊθα ἙΕἀπίοη 

1,411 Κόοοκἢ, ΠΙυπίγαιεά Ἑαϊίοη,, 
λογγισ ς Ἄρα οὐ ἈΠΠ6... ον νον οσοννοννοννοονσνου 
οσαγές 1λῖδ, Ὁγ ιολῆ.....ννοννννοννενο δος ὸν 
Δ 1εγ᾽ ς (ὨΙΡ5 ἔγοπι ἃ Οεγπιαη ΔΝ ογκϑθοΡ. 
------- 5σεἴδῃοα οὗ Τηρσυᾶρθι ..οννοννοον ἐδὲν 

ϑοίομος οὗ ΕΟ] ΟΠ, «6. ννονονονσον 
μη ΘοῃοοΪΚ οἵ ( ἤδγ]ο5 τῃ 6 Οτδαῖ ον 
Ληίβοπ οὐ ἴπ6 ΜΏώοΟΏ...... ἐν οννο νον οοο νον οοονοσοον 
Ννευΐδες ΠΠοτβοβ δᾶ Εἰαΐηρ ΠΣ 
Λίειυνπαπὶς ΔΡοϊορία ῥτοὸ νι δ... .ονννονον 
Ληοοῖες Ῥιυιζζὶς οὗ {6.0.0 {εν δεν φονν οτςς ον οον 
ΜΝογίλεοίξ᾽ »Σ 1,(Αἰμδ658 ἃ Τυγηϊηρ,͵. ....... ἐοοονοοοο 
Ο' Οοπονγ᾽ ϑετὶρίιγα ΟοπηπηθπίδτΥ... οὐνου δον ἐο τὺ 
Οης Ηππάτγοα ΗοΙγ ϑοηρϑ, ἄασ... ξρυννὸ 
Οιυόπ᾿ : Ἐνεηΐϊηρς ΜΠ ἴῃς ϑκερίίοθυ, φέννως τον 

(Ῥτοΐ.) (οπηρασγαῖνς Απαϊοτιν ἀπὰ 
ῬΠγϑίοϊ ορΡΎ οὗ Νετγιεῦγαϊς Απίπγδ]5 

Ῥαεξε᾽ς Ουἰάς ἰο τὴς Ργίξδῆθοθ «υνοοονονοοοοον 
Ῥαλ ἐδορ᾽ς ( αϑλυῦοη.. νοϑ ον οτος ὐς οι ονοὺς 
}ἢὈαγεη" : ποῖα] ΟἸεπιϊσίτγ οι εὐξονως ον ς ϑος να 
Ῥειυέμεγ᾽ Σ (ΟταρΡτο ἢ εηβῖνα Θρδοίῆεν τοὺ φονόες 
}ίφγεε' ς (655 ῬΓΟὈΘΠῚΒ ... 6 οοννοοο ἰού ύως ἐνόν 
οΐε : ἀλπὶς οὗ ΔΝΕΪΒΣ «0. ν νον ννονννενον ἐξ φῖοο ζὸς 
,Ῥορέ᾽ : ϑεϊεοὶϊ Ροδπηβ, Ό.Ὺ “γποϑαδ ....νοονοοοον 
οισεῖζς ἘΔτΙγ ΕΠρΙ Πα ... οὐ ννννον ρων διουσον 
Ῥγεξεε ἃ δ ἐνειυγίρλδς ΤΕΙΟΡΥΑΡὮΥ. ......οοοοοο 
Ῥτγοϑθηῖ- δ ὙΠΟΙΡἬ 5.......οονοοον σου νοσοοοο νον 

μ᾽ τ μη μ μη 

δ δηνωυνδα Οὐ Οὐ Οὐ Οὐ Οὐ Οὐ Οὐ Οὐ μι 

μ»4 

υιυισιτυισιϊιτισιώιϊώιῶι ἃ ὧἱ 

»ρ»-|πσδϑΙῸ σωσπ 
12 



φουυθδοουοδθοθθ 

-------.- -ΟὐΥὃὺς-ς ἀτοιιηᾶ ἴἴ5. ..... ὁ νοο νον εν σοσοσον 
“-α.--.-----ας.- Εμεν ἌΝ οτἱάς (μη Ουζς 

φυουοοφοφοοονοουοσυθοθοθοροουονοθορδοοοθϑ 

πε ς οἵ Νδηι5 
: Το ϑίαγ Αἰίαςος., .. νιον ονοοονονννον, 

«---.-....--. υὔηΐνοτϑε οἱ ϑίατς 
Τγοίλεγο » Ὧ6᾽ ΜομΟΥΪΣ ..6 00 νννενκοννοσοννν σον 
Ῥυδὶὶς ϑοῆ σοῖς Αἴ145 οἱ Αποϊδηϊ ΟΘΟΡΤΑΡΗΥ 
.--..-.-. ἐ Α ΑἰδκαΞϑοῖ Μοάδγη σεορταρῆν 
αιυλίμ σον": Ῥατιῆϊα..... 0 .νονονονσοσοκοοοοοος ἐν οὸ 
---Ἐ--π  -ὦϑὄ...-Φὄἕ ἜῷΘΑΞΘΑΠΙΆΤΙΒ, 0 ν νου νον οοσοοσοο 
Ἑδογοδιίίοῃς οἵ ἃ (ου ΤΥ Ῥᾶγϑοῇ .... 
Κεγλαγάτοη᾽ : Ὅονπι ἴῃς Βοδὰ ........ 
έελ᾽ ς Ὀϊοι ΠΑ οὐ Αῃταυ θθ «οοοοονονοον 
Αίνεγε 9 Ἐοβα Αππαΐθιυτσ᾽ 5. Ου]ά6....... δοουρθα 
Δορεγς Ἑπὶῖρβε οὗ ΕαΙ1....... ᾿ιατϑρνο δ ἐν νῦν 

Τ)είδηςε οἵ Εςὶρϑα οὗ ἘΛΠΝ δοξοφο 
εἰς ΤὨοραυγιβ οὐ ΕἸ 5} Ννοτγάβ αϑά 

ἢγαϑοϑ 
Ἀοκαΐζά᾽: ἀρρβρει ᾧ 5 Ἑπίοιποίοου. οοοόοοοοο 

φυορθῦ φΦ 
, 

ΔΟοΐλεολὲ ᾽ς ̓ 5ταοὶ [6 5. ... 06. ννννννοοοοο νον οόοοοον 
ΤΑ σιυδεγ': Εἶδε οὗ 1π6 ῬΘοΟρὶδ. ....6 66 6 οεοενοσερο 

Θαιοπιθηῖ οὗ ἴῃς (οπδιττοη. 
ϑαπαα»" 3 ΠΡ ΠΡΟ 5 [ΠϑῈΠΠῸΪΘΒ «0... ον οονοννοο 
δαπᾶεγὶς Βρατία πὰ ὙΠΕΡΕΘ᾽ «ἱενννυνενονονονον 
“δελείεπ᾽ Σ Θρεοίγατα ΑΠΑΙγ 515... κονονονονον ΤΣ 
ϑοαςία Μι5Π|..... ον νον ον ονοοον ον σοοοοοοονο σον ἐς 
ϑεεδολπες Οχίογὰ Ἐοίοιτηοβ οὗ 1408......... 
--- Ῥχγοϊδϑοίαηι Ἐν ΟἿ. ....οοονονον 
ϑεισεῖζε ΗἩ!βίοσγ οἵ ΕΊΔΠΟΟΘ .... 6 νννενον ἐοοοο Ἔ 

Ῥαβοίηρ ΤΠουρῆϊβ οἡ Βεἰ σίου Υ, 
Ῥχορδσζαϊίοη ἴοσ (ΟΠΊΠΠΠΊΟΙ ..... ἕ 
διογίος δηα ἼΆ16 5. ω... κεν ονονοοοον δε τς 
ΤΠουρὨΙ5 ἔογ ἴἢ6 σα ..... δεν ϑφονος 

φλοῖεν : ΔΝ οΥΚοῆοΡρ ΑΡρ] δηοα5 .. ΕΝ 
ϑδλίρίεν᾽ : ἈϊῖαΑ] οὗ τῃς ΑἸΙΑΥ ...ἐ. κολὸ ἀονντν ονὸ 
ϑδλογί: (υγοῦ ΗἸΞΊΟΥΥ «0 .ο νονονο νον. εὐόωνο ᾿ 
᾿δηεέίλ, : (5 γάη4}) ἘΞΘΑΥ͂Β ....ὁενονοννονοσοσοον ἣν 

νι πὰ ννισάοπι. οὐυέφφυνν 
- (Ὁτ. ΕΒ. 4.) Αἱ απὰ Βαΐῃ ...ἀὁ(ονονον 
(Β. Βι)ύδλγίμασεδιμες ατιπαρίπίαης 

,μϑομέλεγ᾽ : Ῥοεῖίοαὶ ϑνοτκ5......νν νον νον ννοονννκονο 
“΄απίρ': ἩΗΞξίοσγ οἵ Βη ἰ5ἢ Βίγάϑβ ..... δὰ οῦον 
“δίεβάεμ᾽ ς Ἐποϊ οϑἰδϑιίοαὶ ΒΙΟΡΤΑΡὮΥ. 9... ο.οοοο 
ϑδώημελέησέ οτι ἴμ6 ΠΟ Ρ....0 0 ἁὁοοονοον ἐπ νοῦς, των οὺς 

οἢ ἴπε ΟΓΟΥΒουΠα .......ἀ.οννσοον 
δέοπεν οὐ ϑίγαίῃ 8 .... 0.6.0. υὐθορεςν ὃν οὐ ϑοθος οὐουφος 
«δίμόῤΥτ ἘΔΥ͂Υ ῬΙΔΠΙΆΣΘΟΠΟΙῖΣ. ......ὅ. ὁ ὁἐοον ον νονς 
ΘΌΠΟὺΔΥ ΑἸ ΟΙΠΟΟΙ5, ΠΥῊΝ ΚΙΗ,Β.. 
ϑυρεγηδλίυγαὶ ἘΘΙσ ΟΣ ...... 6. ξρυ ξονονν εν σον δα 
,«διυέπδομγπε: Ῥιοῖγα Τιορὶ δ᾽ οὐο οι ςοφονινος 
Ζαρεοεζ:Σ Ἑπραηὰ ἀπτ τῆς. Δ αΓϑ, 

17785Ξ1820. ἐἱνυννυςν ἐνερ υφου ον ἐὸν ἐν εν νου ύςς “ 
7Ταγίογ᾽  Ηἰϑῖοῦυ οὗ [παΐα ...... ἐν ονονονοοσνον 

Αποίδηϊ αηαὰ Μοάεσγη ΗἰξίουΥ ... 

μά 

οὐ Ο ΟΝ ΘΟ Ὁ 

με ωι 

15 

Τοχι-Βοοϊκς οὗἁ 

με: ὨϊοιϊοηαγΥ οἵ ΟΠμοπἰϑβὶ 

ἹΨΟΚΑΘ ιδμολο ὧν ΤΟΝΟΜΑ͂Ν ὁ Φ' (Ο. 

Ταν» τ᾽ (7ζέγενα») λοῤουνο εαἀϊιοὰ Ὁγ Ξώεπ 

Ζἀονἔ᾽ οὐ λθδι; ἀρ τυ φον οἰὸς ἐς φως ον νύφους οὐ νυ τον 
Ζλονπσμ Τὰν οἵ Τπουγρῆὶϊ... 
7Ζλογῥες Οὐδηειαιίνς Απαὶγπὶς 
Τλοε απὰ Μμέγ' : Οὐδ αῖῖνε ΑΠΑΙγϑῖβ .. 
Ζιίάεη᾽ ς ΓΠρπίςα] ῬΒΙΪΟΘΟΡΩΥ ......« ὁ ονον δὸ 
Ζοάά οὐ ῬΑΙ απο ἴαγυ σονεγησζωθηιϊ... ..... . 
7Ζγεπολ᾽: Ἐδαιτῖος οὗ [τ]ἢ δ... οροσνοφοοοοο 
Τροἑορβές ΒΑγοῃαβίοσ ἼΤόννεῦβ......οοοοοονοονου 

ΜΑΣ άθη.  κννοὶενοενιφοννε νος ἐφ φοννυ . 
Τισί τς ἴαν οὗ ΝΑΙΙΟΏΞ ....οον νον νοονοσονοσσοννο 
Ζγκάα ζε Ατλογίοδη 1. είτε 9 οἢ ρῶν ὠξο, 
----.---.--ἕ Ὁἱδυλαρτιθι σαι... νον ονον νόσον κοοο ἘΝ 

ΕτΑρτηθηῖβ οὗ ϑοίδσηοδ,... ον οοννονοοο 
Ἡρδῖ ἃ Μοάε οὗ Μοιίζοη .;....... 

7γηάα 5 1,δοΐατες οἡ ΕἸΘΟΙΓΙΟΙΚΥ͂ ........ ἐξ 
---.-.Φ Ι,βοΐυτοβ οὐ Τρ] ....... ἐδξφον το ιν 

Ϊ,δοΐυτεβ οἡ ϑουμά....... ἐὸν ρον ο ον 
- [μβοϑοῦϑ ἴῃ ΕἸδοιΓ οἴ. 

ΜΜο δου ϊασ ῬΏΥ 5105... ὁ ον σου οοοοο 
ὈὔΑΝΑΓΟΘ. «060. κὸν νον κου σοοονσοον δος ἐς ούφο ξεν ονονὸ 
ὕσητολμ᾽: Μδοδὶπὸ Τ᾿ ϑῖστι, ..6 νον ννννον ον σοσνονος 
γε: Ὀϊςιοηάγυ οἵ Ατίϑ, Μαπυϊδοίυχες, 

᾿ Πα ΝΠΠΘΘ τὸς οὐνοῖνυον ες νυν ἐοοννο φον νοὸς ἐδυοὶ 
Μακσλαης Ττιάοηϊ, Οτοβοεηΐῖ, δῃὰ ΟΤοδ5..Ψ 

φοοορδροουσθ 

 αὐξεγ οα Ν ἰσῖ.....ν νον νου νον νυ σοι οοονοοο φόνος 
Ἡσαϊροζε: Η ἰ5ἴοτυ οἵ Ἑπρίαπάς. ὁ οοφοοοοοοοοο 
᾿Μ αγόμγίοπ᾽ : ἙΔννατὰ ἴῃῆ6 ΤῊΣ ......... τὸν 
μα ορν᾽: Οδοϊηθίοσυ ...... γεν οσονοοοσονουον οὐ 

ψψΖεδδ᾽ ς ΟὈΪεςῖϑ ἴογ (οϊππλοη Τεϊεϑοοραϑ ... 
Ἡεηλοζά᾽ ς ἘχρΡετ πη πα] ῬΠγϑίςθ ..« 0. νννοος ᾿ 
ΠΣ ΤΣ ΣΊΑίε, Ὁγ Οἰεὶς 
γλαίε 5 ἘΠ Ρ 5} ΘΥ̓ΠΟῊΥ ΠΊΘ5 ..... ὁ ἀν ἐρωδος 

μ λίίε᾽: ἔοτσ Οοβροῖὶβ ἴῃ Οτθοκοις ἐὐουςοϑύτος 
απ Αι: ασΖίες ΤΑὐἰὰ Ὁ οι οηδσιος. ... 

Ἡ εϊοοοξτ ς 598- ΕἸΞΏΘΙΤΩΔΠΟ ««νννν νον κε σσυ νοσνον ὁ 
ἔαρ Αὐἰϑίοι οἷς. ΕΠ ΟΝ... ννννονς ἐροῦντος 
μέ ελ᾽ς ῬορυθαΥ ΤΑΡΌΪ6ς. ..... ἐν οννοοννονννον 
ἩΖιέίἰδοη᾽ς ἘσθουγἼος οὗ Μοὔὕογη Ὁουπίτίδϑ.., 
Ῥμοοαῖ: (Ἰ. 6.) ΒΙΌΪΘ Απίσναῖς ......ννυνοννον 
-«--..--..------ὄ-- Ἡρστδς ΝΜ πουῖϊ Ηαπᾶς.. 
---- Ιχϑϑοῖβ αἱ ΗΟ ΠΊΘ ..... 0. νοοο. 

[ηβθοῖς ΑΡτοβϑά.....οοοοοννοο . 
Ουϊ οἵ οοΓδ. .....ονοονοοον ὃ 
ϑίσγαηρο ὨνΟ Πρ 5. ..6.6κ.6 00 

(]. Τ.) ΕρΒοϑαβ. «.«.νννοενον “οὐοδοοοοοο 
Μοσάτυαγα᾽: ἙΘΟΪΟΡΎ .....ὅ.οοουοουοονον σοοοσδονο 
γομσε: ἘΠΡΙΞΙ Οτοας ΨΥ ΤΝΝΝΝΝΝΝΝ “ 

ἩΓΔΟΘ ....... τὸν ἐκ ὺε τοθν ρου θον ὁδὸς ἐς οὐδο 
γομαέξ ου ἴῃς ΟΡ ....... ὁ σου οοοοοσόοσνοοοονονο . 

ΟἹ ἴπη6 Ἡοῦθα. «0. νονοσοον δ φοθν ον δοῦνς ἐν 
ΠΕ 1 ῬΊἸαιϊΟς ἐνὸν ον οφονεν εν ἐφ ωρ,υῖνο οὐ ῥρνννω 

Θοογαῖος  - ὡδούφ δος ενς 
διοὶοϑ, ΕἸΡΙ συγελῃ5, θὰ ΘΟΘΡΙΙο5... 

Ζεέρερπεγη᾽ Σ 1, ΟΒΙ ΠΕΣ .......ὅ.. εὐ ροονς εἰν ὁ εονοβ οὲν 
ΘΟΠΟΡΘΏΒΔΌΘΓ 0... ονοονο φορφυοοὺ 

ΤΌΝΌΟΝ : ΓΕΚΙΝΤΕΌ ὨΥ͂ 

ΔΡΟΤΤΙΒΟΟΩΒ ΑΝῸ (Ο., ΝΕΈΛ ΤΕΓΕΤ ΞΟΙΑΚΕΙ͂ 

ΑΝΌ ΡΑΝΙΙΑΜΕΝΤ ΒΤ ΈΕΕΤ' 





᾿ Ρηϊποθίοη {ϊπἰνογβίεν ἐἐργῶι 
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